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1 JOHDANTO  

 

Ei liene yhtään kieltä, jossa ei olisi fraseologisia ja idiomaattisia ilmauksia. Ne ovat 

kullekin kielelle hyvin leimallisia. Kielen hyvään hallintaan kuuluvat kaikentyyppiset 

ilmaukset ja kielen ymmärtäminen sen eri tasoilla. Siksi fraseologiset ilmaukset 

antavat pikantin lisämausteen kielen oppimisen kannalta. Kieli ilman fraseologiaa 

olisi tylsää ja liian yksioikoista. Erkki Kari (1993: 10) toteaakin, että idiomit 

rikastuttavat, monipuolistavat kielenkäyttöä ja antavat sille eloa, ilmeikkyyttä, 

väriä ja vaihtelua. Fraasit ja idiomit ovat myös hauskoja. Ne ovat yleisiä 

puhekielessä ja usein myös vaikeasti käännettävissä.  

Eläimet ovat liittyneet ihmisen elämään jo ikiajoista lähtien. Ihminen on elänyt 

luonnon helmassa, metsästänyt, kalastanut, ottanut itselleen kotieläimiä, pitänyt 

niitä uskonnollisina symboleina ja kasvattanut eläimiä ravinnokseen tai muuta 

käyttötarkoitusta varten. Vaikka ihmisen suhde luontoon on ollut läheinen, tämä 

suhde on nykyään muuttunut etäisemmäksi. On silti luonnollista, että eläinten 

nimet ovat synnyttäneet ja synnyttävät yhä ihmisen käyttämään kieleen lukuisia 

fraaseja, idiomeja ja muita ilmauksia.  

 

1.1 Tausta ja tavoite 

  

Vertailen työssäni kahteen eri kieliryhmän kuuluvaa kieltä – tšekkiä ja suomea. 

Vaikka ne poikkeavat rakenteeltaan ja sanastoltaan täysin toisistaan, niissä on silti 

samantyyppisiä eläinilmauksia. Rajasin ihmiseen liittyvät somaattiset idiomit pois 

tarkastelustani ja keskityn nimenomaan eläinten nimistä johdettuihin sanontoihin. 

Ne ovat yleisiä ja hyvin kuvaavia ja antavat siksi jo riittävän käsityksen 

fraseologisten ilmausten ominaisuuksista.   

Tutkimusongelmanani tarkastelen nimenomaan sitä, minkä tyyppisiä 

eläinfraaseja näissä kielissä on – mitä yhtäläisyyksiä ja eroja. Vertailevasta 

tutkimuksesta saattaa olla iloa ja hyötyä asian harrastajille, sillä erilaisten 

fraseologisten ja idiomaattisten ilmausten väärin ymmärtämisen vaara voi olla 

suuri. Tästä voisi olla esimerkkinä vaikka tšekin sanonta škrábat/drápat jako 
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kocour, mikä sananmukaisesti tarkoittaa ”raapia kuin kollikissa”, mutta 

tarkoittaakin suomeksi ´tehdä harakanvarpaita´.  

Tarkastelen, millaisia sanontatapoja ja sanontoja on johdettu joidenkin 

ihmiselle keskeisten eläinten, erityisesti joidenkin kotieläinten nimistä. Sanontojen 

yhtäläisyyksissä ja eroissa otan aluksi huomioon rakenteelliset seikat, mutta 

sanontojen pohjalta voi yhtä hyvin tehdä myös leksikaalis-semanttisia 

johtopäätöksiä. Kysyn, mitä ominaisuuksia ja mielleyhtymiä eri eläimet kuvastavat 

tšekin ja suomen puhujille. Lopuksi tarkastelen vielä fraseologiaa yleisellä tasolla ja 

mietin eläinilmausten käyttötarkoitusta kummallekin kielelle tyypillisten muiden 

ominaispiirteiden kautta.  

Hypoteesini on, että eläimistä johdetuilla fraaseilla, idiomeilla ja muilla 

ilmauksilla on tšekin ja suomen välillä paljonkin yhteisiä piirteitä, vaikka kielet 

poikkeavat toisistaan huomattavasti.  Oletan silti, että tšekin kielessä on maan 

keskeisemmästä ja kulttuurisesti vuorovaikutteisemmasta sijainnista johtuen 

enemmän kyseisiä sanontatapoja kuin suomen kielessä. Vaikuttaako 

eläinilmausten monipuolisuuteen ja runsauteen enemmän urbaanimpi 

keskieurooppalaisuus kuin pohjoinen, ja siten perifeerinen, luontoa lähellä oleva 

maaseutumiljöö? 

  

1.2 Materiaali ja tutkimusmenetelmä  

 

Tutkielmaani olen valinnut tarkastelemani eläimiin liittyvät ilmaukset eri 

tšekkiläisistä ja suomalaisista sanakirjoista, erityisesti fraseologisista, ja etsinyt 

niille mahdolliset toiskieliset vastineet joko sanakirjoista, muista lähdeteoksista tai 

kysymällä niitä äidinkielisiltä puhujilta. Mikäli vastinetta ei ole löytynyt, olen 

kuvaillut ilmauksen jommallakummalla kielellä.  

Tarkastelutapani on pääosin eläinlähtöinen. Eläimet ovat koira, kissa, 

hevonen, lehmä, sika, lammas, vuohi, siipikarjasta kukko, kana, kalkkuna, hanhi 

sekä lisäksi kettu, karhu, susi, käärme, sisilisko ja jänis. Mukana on myös runsaasti 

muita nisäkkäitä sekä lintuja, kaloja ja hyönteisiä. Tämän lisäksi olen poiminut 

muutaman tunnetuimman ulkomaisen villieläimen, kuten leijonan, tiikerin, 
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norsun, apinan, aasin, krokotiilin, kirahvin ja kilpikonnan. Lopuksi olen ottanut 

mukaan vielä muutaman mytologian eläimen ja olennon sekä sukupuuttoon 

kuolleen eläimen. Aineistossani on 145 eläintä ja 163 hakusanaa (eläimiin liittyvää 

nimitystä), sillä usea eläinsana poiki muassaan lukuisia muita sanoja tai muotoja 

(esim. kůň ´hevonen´: koníček ´keppihevonen´, kobyla ´tamma´, šiml ´kimo´ tai 

opice ´apina´: opičák ´urosapina´, gorila ´gorilla´, orangutan ´oranki´ jne.). Työssäni 

mukana olevat eläimet on esitelty liitteissä 1A ja 1B ja hakusanakriteereistä on 

kerrottu liiteosan johdantotekstissä.  

Tšekkiläisiä fraasisanakirjoja ovat olleet ennen kaikkea Mrhačován (1999), 

Mrhačová & Ponczován (2003) sanakirjat sekä Čermákin, Hronekin ja Macháčin 

(vuoden 2009 painokset) neliosainen Slovník české frazeologie a idiomatiky (SČFI). 

Suomalaisia sanakirjoja ovat olleet mm. Muikku-Wernerin, Jantusen ja Kokon 

(2008) Suurella sydämellä ihan sikana. Suomen kielen kuvaileva fraasisanakirja, 

Karin (1993) Naulan kantaan. Nykysuomen idiomisanakirja ja Virkkusen (1974) 

Suomalainen fraasisanakirja Kivestä Kekkoseen.  

Tutkimusmenetelmäni on lähinnä kvalitatiivinen (deskriptiivinen ja 

konfrontatiivinen), joiltakin osin myös kvantitatiivinen. Syynä valitsemaani 

tarkastelutapaan on se, että tšekin fraseologinen korpusaineisto on huomattavasti 

laajempi kuin suomen (esim. sanakirjojen), eikä kvantitatiivinen lähestymistapa 

olisi suomeen verrattuna yhteismitallinen. Tosin joitakin yleisiä havaintoja voi 

tehdä, kuten eri eläinten frekvenssiin liittyviä (esimerkiksi kotieläimet, ja eritoten 

koira ja kissa ovat kummassakin kielessä muihin eläimiin verrattuina 

huomattavasti yleisempiä). 

Ensin etsin tšekkiläisiä eläinilmauksia, joita esiintyi eri sanakirjoissa ja 

tietolähteissä, tai joiden arvelin olevan työni kannalta relevantteja. Valitsin 

mukaan myös ilmauksia, jotka olivat minulle ennestään tuttuja. Ensisijaisena 

tietolähteenä oli Mrhačován (1999) sanakirja. Poimin mukaan kuhunkin eläimeen 

liittyviä sanontoja, johdoksia ja vertauskuvia, vaikka viime mainittuja ei pidetä 

useimmissa yhteyksissä idiomeina (Nuutinen 2007: 11). Rajasin materiaalistani 

pois murteellisuudet, selvästi puhekieleen ja slangiin liittyvät ilmaukset sekä 

alatyyliset sanonnat, jossakin määrin myös sananlaskut, sananparret ja 

kansanviisaudet.  



7 
 

Sitten selvitin valitsemieni fraasien ja idiomien frekvenssiä usean eri 

sanakirjalähteen (eritoten SSJČ:n) avulla ja tarkempaa selvitystä vaativissa 

tapauksissa myös Tšekin kansalliskorpuksen laitoksen Ústav Českého národního 

korpusu korpus SYN2005:n ja SSJČ:n avulla. Lisäselvitystä vaativia tapauksia olivat 

mm. joidenkin sanojen kollokaatiota ja niiden frekvenssiä koskevat, kuten sanaan 

pes ´koira´ liittyvät yleisimmät adjektiivit. Olen myös tarkistanut materiaaliani ja 

saanut lisäilmauksia kysymällä niitä äidinkielisiltä puhujilta. Tällöin jokin ilmaus 

synnytti jonkin uuden ilmauksen tai vaihtoehdon. 

 Tämän jälkeen etsin mahdolliset suomenkieliset vastineet, jolloin jouduin 

turvautumaan edellä mainittujen suomalaisten sanakirjojen lisäksi myös 

muunkielisiin vastaaviin, sillä esimerkiksi hyvin kattavaa tšekki-suomi -sanakirjaa ei 

ole olemassa. Lopuksi vertailin suomalaisista sanakirjoista löytämiäni 

eläinilmauksia ja yritin sijoittaa niitä tšekkiläiseen kontekstiin.  

On syytä huomauttaa, että tutkielmani ei ole tarkoitus olla aihepiiriäni 

tyhjentävästi kartoittava tšekin sanakirja, ja varmasti moni lukija saattaa keksiä 

joillekin ilmauksille vielä muitakin vaihtoehtoja tai joihinkin eläimiin liittyviä muita 

sanontoja. Tutkielmani ei ole myöskään seikkaperäinen selvitys suomen kielen 

eläinilmauksista, ja työni painopiste on tšekissä. Vaikka aineistoni poiminta ei ollut 

systemaattista, koska en poiminut kustakin valitsemastani eläimen nimestä 

muodostettuja kaikkia mahdollisia tšekin ja suomen ilmauksia ja sanontoja, kuvaa 

materiaalini silti työn kannalta keskeisimpiä kysymyksiä jo riittävän hyvin. 

Materiaalia etsiessäni ei riittänyt pelkästään, että etsin eläinten nimiä (ja 

niiden johdoksia) eri sanakirjoista. Monia idiomeja ja fraaseja löytyi myös muiden 

kuin pelkästään eläinten nimiin liittyvien hakusanojen kohdalta (esim. život je pes 

”elämä on koira” (eli suomeksi ´elämä on kurjaa´) tai ajaa kuin käärmettä pyssyyn). 

Työ on ollut aikaa vievää myös siksi, että kahden kielen sanonnat eivät läheskään 

aina vastaa toisiaan. Monesti oli hankala löytää tai keksiä suomenkielinen 

käännös, vaikka kyseessä on äidinkieleni.  

 Tutkielmani loppuun olen liittänyt mukaan liitteeksi luettelon poimimistani 

fraaseista, idiomeista ja muista sanonnoista sekä ryhmitellyt ne eri eläimittäin 

kotieläimiin (lemmikit ja hyötyeläimet rotuineen), muihin villieläimiin (metsän 

eläimet, pedot ja hyönteiset), lintuihin, ulkomaisiin villieläimiin ja muihin (mm. 



8 
 

kalat). Lisäksi olen jakanut eläinilmaukset neljään eri luokkaan: 1. aivan 

samanlaiset eli symmetriset, 2. osittain samanlaiset eli epäsymmetriset (kriteerinä 

kuitenkin se, että kummassakin kielessä on jokin eläimen nimi), 3. aivan erilaiset 

tšekkiläiset eläinilmaukset (jolloin suomenkielisessä vastineessa ei ole eläimen 

nimeä = suomen nollaekvivalenssi) ja 4. aivan erilaiset suomalaiset eläinilmaukset 

(jolloin tšekinkielisessä vastineessa ei ole eläimen nimeä = tšekin 

nollaekvivalenssi). Erikseen esittelen vielä ne eläimiin liittyvät sanaparit, 

sananlaskut, sananparret ja kansanviisaudet, jotka olen esimerkin vuoksi ottanut 

työhöni mukaan. Liitteistä käy ilmi myös eri eläinten esiintyminen kummankin 

kielen fraseologiassa. 

 Vaikeutena fraasien ja idiomien ryhmittelyssä oli se, että joissakin 

rajatapauksissa sanonnan olisi voinut sijoittaa kahteenkin ryhmään, kuten esim. 

tšekin vertailurakenne unavený/utahaný jako (ten) pes "väsynyt/uupunut kuin 

(tämä) koira".  Sen suomenkieliset vastineet kuuluvat ´ei jaksa kissaa sanoa´, 

jolloin kyseessä on tšekkiin nähden epäsymmetrinen ilmaus (suomenkielisessä 

ilmauksessa on eri eläimen nimi kuin tšekinkielisessä) ja ´olla rättiväsynyt´, jolloin 

suomessa ei ole lainkaan eläimen nimeä (ja siksi kyseinen tšekinkielinen ilmaus 

kuuluisi pelkästään tšekkiläisten sanontojen ryhmään). Tämän esimerkin osalta 

päädyin jälkimmäiseen vaihtoehtoon, sillä ei jaksa edes kissaa sanoa ei ole kovin 

yleinen ilmaus suomessa.  

 Vastaavasti (za)sýčkovat "pikkupöllöillä" kuuluu epäsymmetrisiin ilmauksiin, 

mikäli sen suomenkielinen vastine on ´olla pahanilmanlintu´ ja tšekkiläisiin 

ilmauksiin, mikäli se suomennetaan ´maalata piruja seinille´. Tässäkin tapauksessa 

päädyin jälkimmäisen vaihtoehdon kannalle, koska maalata piruja seinille on 

mielestäni suomessa yleisempi ilmaus. Vaikeuksia tuottivat myös epäselvästi 

ryhmiteltävät sanonnat, kuten přistřihnout křídla ´leikata siivet´, koska sanan křídlo 

´siipi´ konnotaatio johonkin tiettyyn eläimeen on epäselvä. Tässä tapauksessa 

ryhmittelin kyseisen idiomin symmetriseksi ilmaukseksi ja kuuluvaksi 

eläinkohtaisessa liitteessä 2 hakusanan lintu kohdalle. 

 Vastaavasti tšekin idiomin vzít do zaječích "lähteä jäniksille" suomalainen 

ekvivalentti ´luikkia käpälämäkeen´ ei liity suoranaisesti mihinkään tiettyyn 

eläimeen, vaikka saattaakin mielikuvissa liittyä (mutta ei välttämättä) jänikseen). 
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Siksi luokittelin kyseisen tšekin ilmauksen kuuluvaksi tšekkiläiseen ryhmään ja 

liitteen 2 osalta merkitsin sen kohtaan jänis. 

 Muikku-Werneriä & al. (2008: 7) siteeratakseni on vielä muistettava, että 

arviot fraasin sävystä eivät ole ehdottomia, vaan joku toinen lisäisi moneen 

muuhunkin ilmaukseen jonkin tyylisävyn kuvauksen tai päätyisi erilaiseen 

tulkintaan. Vaikeutena on myös se, että sanakirjoissa yksittäiset fraasit sijoitetaan 

usein vakiintuneeseen, tunnettuun kontekstiin tai niistä ei anneta esimerkkejä. 

Tällöin niiden mahdolliset rinnakkaismerkitykset eivät tule ilmi ja tyypillinen 

arkinen käyttö jää epäselväksi, esim. suomen kielen sanonta vuohet ja lampaat 

liittyy hyvin usein pelkästään urheiluun erotettaessa jonkin joukkuepelin pelaajia 

”jyviin ja akanoihin”. 
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2 AIEMMAT TUTKIMUKSET  

 

Fraaseihin ja idiomeihin on vasta viime aikoina kiinnitetty laajempaa huomiota.  

Niitä on pidetty kiinnostavina, koska ne kuvastavat nimenomaan kansojen sielua, 

ja niiden avulla välittyvät kulttuuriset arvot ja piirteet. Mrhačová & Ponczová 

(2003: 9) toteavatkin mitä moninaisimpien vakiintuneiden vertauskuvien, 

sanontatapojen, huudahduslauseiden, kansanviisauksien, sanontojen ja 

sananlaskujen kuvaavan hyvin paljon kunkin kansan sisintä olemusta sekä tunteita, 

moraaliperiaatteita, tottumuksia, elämäntapaa sinänsä ja maailmankuvaa. Heidän 

(ibid.) mukaansa 

fraseologiassa heijastuvat kansan maanläheisyys ja ilmaisuvoima, 
ajatuksellinen ja kielellinen nokkeluus, mielikuvituksen rikkaus ja 
kansallinen leima. Samalla heijastuu myös sukupolvien myötä 
kertynyt ja välittynyt yhteinen kokemus esi-isiemme jättämästä 
ainutlaatuisesta perinnöstä, joka kuuluu kielitieteen 
mielenkiintoisimpiin alueisiin ja muodostaa osan kansan arkipäiväistä 
kielellistä ilmaisua.    
 

Fraseologiaan paneuduttiin erityisesti entisen Neuvostoliiton 

kielentutkimustraditiossa, mutta sitä on tutkittu myös muualla. Tšekkoslovakiassa 

fraseologiaan alettiin paneutua erityisesti 1980-luvulla.  

Aiemmin sekä tšekkiläisessä että muussakin 
fraseologiatutkimuksessa käytettiin ensin kuvailevia käsitteitä ja 
erityyppisiä käytännönläheisiä käsikirjoja, jotka olivat myös usein 
aihepiireiltään rajoittuneita, ja vasta paljon myöhemmin syntyi tarve 
esittää siihenastiset kuvaukset systemaattisemmalta pohjalta, kuten 
myös tarve määritellä tutkimusalaan liittyvät termit. Fraseologian 
tutkimus eriytyi osittain leksikologiasta ja leksikografiasta, ja samalla 
siitä syntyi, pääosin 1900-luvun loppuun mennessä oma itsenäisesti 
kehittyvä tutkimusalansa. (Čermák 2007: 482.)   

 
Luonteenomaista varhaisemmalle fraseologiatutkimukselle oli, että termit 

olivat epäyhtenäisiä ja ne vaihtelivat. Samoin eri aikoina kiinnitettiin paljon 

huomiota tutkimusalan peruskäsitteiden ja itse tutkimusalan nimityksiin. 

Huolimatta nimitysten muuttumisesta ovat kuitenkin itse ala, kuten eräät sen osa-

alueet jo ikivanhoja, ja ne on jotenkin aina tiedostettu (esimerkiksi muinaisten 

egyptiläisten ja roomalaisten sekä Raamatusta tavattavat sananlaskut, samoin 
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mm. Erasmus Rotterdamilaisen Adagio). Tässä luvussa oleva tšekkiläiseen 

fraseologiatutkimukseen liittyvä aineisto on lähes poikkeuksetta kirjasta 

Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology (Čermák 

2007: 482−487).   

Fraseologian tutkimiselle on ollut tyypillistä myös, että siihen on liitetty jokin 

muu osa-alue, ja sitä on tarkasteltu useasta eri näkökulmasta, kuten semantiikan, 

syntaksin, leksikologian tai pragmatiikan kannalta (Nuutinen 2007: 6). Samoin 

fraseologiaan on liitetty filosofinen ja psykolingvistinen aspekti. Myös oppikirjoissa 

ja kaunokirjallisuudessa käytettyjä fraaseja on tutkittu (Nuutinen 2007: 7). 

Joidenkin kielten välillä on tehty myös kontrastiivisia tutkimuksia, kuten Mrhačová 

& al. (2000, 2003) vertaillessaan tšekkiä, puolaa ja saksaa. Tšekin ja suomen välisiä 

fraasisuhteita ei ole aiemmin selvitelty.  

Esittelen seuraavaksi fraseologiaan liittyvää tšekkiläistä ja suomalaista 

tutkimustraditiota, ja laajennan näkökulman myös muutamaan muuhun maahan. 

 

2.1 Tšekkiläiset tutkimukset ja julkaisut 

 

Ei ole luotettavaa tietoa siitä, kuka käytti ensimmäisenä tšekin kielessä termiä 

fraseologia (jota nykyään jo usein kutsutaan nimellä fraseografia). Ensimmäisenä 

fraseologia-termiä kirjan nimessä käyttivät Josef Matěj Sychra teoksessaan 

Versuch einer böhmischer Phraseologie (1821−22), Jan Šach kirjassaan Česká 

fraseologie. Sestavena zvláště v prospěch studujících na školách gymnasiálních a 

reálních, z nejvýtečnějších spisovatelů od nejstarší doby až do Komenského (1862) 

ja František Šebek kirjassaan Česká fraseologie (1864). Teokset olivat ajan hengen 

mukaisesti puristisia ja orientoituneita oikean kielenkäytön suosituksiin. Ne 

sisälsivät lähes pelkästään verbirektioita (ja tuomitsivat samalla kaiken ”väärän”). 

Puhtaasti fraseologiaan suuntautuneita kirjoja ei vielä tuolloin ilmestynyt.    

Toista fraseologian päähaaraa, perinteiseltä nimeltään paremiologia, joka on 

historiallisesti vanhempaa ja kaukaisempaa perua ja jossa fraseologisten ilmausten 

lisäksi kuvataan myös sananlaskuja, ei pidetty pitkään aikaan fraseologiaan 

liittyvänä. Lingvistit pitivät sananlaskuja etnografiaan, eikä lingvistiikkaan 
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kuuluvina, eikä niitä pyrittykään näkemään muulla tavoin. Vasta viime aikoina on 

fraseologiaa ja paremiologiaa pidetty saman tutkimusalan osina. Siksi tarkastelen 

aluksi paremiologiaa ja sananlaskuja. 

Tšekkiläisen sananlaskututkimuksen pioneereja olivat Smil Flaška, jonka 

Proverbia Flassconis, generosi domini et baccalarii Pragensis ilmestyi 1400-luvun 

jälkipuoliskolla, Jan Blahoslav (Přísloví česká) kieliopissa Gramatika česká (1571) ja 

Jakub Srnec z Varvažova (Dicteria seu proverbia bohemica, ad phrasim Latinorum 

accomodata atque per centurias quondam in usum scholae privatae distributa) 

1500-luvun lopussa. Näistä kirjoista myös Jan Ámos Komenský ammensi runsaasti 

aineistoa teokseensa Moudrosti starých Čechů (1631). Toisin kuin muualle 

Eurooppaan, jossa Erasmus Rotterdamilaisen Adagiolla (1505) oli huomattavan 

suuri merkitys, vaikutti kyseinen teos tšekin kieleen vain välillisesti. 

Vasta kansallisen heräämisen aikoihin ilmestyivät seuraavat sananlaskuja 

käsittelevät kirjat, kuten Josef Dobrovskýn Českých přísloví sbírka (1804, uudistettu 

laitos 1863) ja ennen kaikkea voimakkaasti etnografisesti suuntautunut František 

Ladislav Čelakovskýn Mudrosloví národu slovanského v příslovích. Připojena jest 

sbírka prostonárodních českých pořekadel (1852, 3. painos 1949), josta vieläkin 

poimitaan esimerkkejä, kuten D. Bittnerován ja F. Schindlerin uuteen 

frenkvenssitutkimukseen 1997.  

Čelakovskýn kirjassa fraseologiaan (suppeammassa merkityksessä) ja 

sananlaskuihin liittyvät tutkimuskentät ottavat ensimmäistä kertaa yhteisiä 

askeleita samaan kielitieteen alaan kuuluvina osina. Hänen kirjansa Mudrosloví 

sisältää sananlaskujen lisäksi myös sananparsia ja yksittäisiä fraseemeja. Runsaasta 

aineistosta ja vastaavista muunkielisistä sananlaskuista huolimatta Čelakovský ei 

anna ajan hengen mukaisesti valitettavasti lainkaan tietoa niiden merkityksestä tai 

käytöstä, ja joidenkin merkityksen voimme vain arvata.  

Fraseologia tieteenalana kehittyi vasta 1900-luvulla. Václav Flajšhans keräsi 

muinaistšekin sananlaskuja kaksiosaiseen kirjaansa Česká přísloví. Sbírka přísloví… 

Přísloví staročeská A−N, O−Ž (1911, 1913). Hän keräsi ensimmäisenä erilaisia, mm. 

tunnettujen historiallisten henkilöiden (ei kirjailijoiden) sitaatteja kirjaansa Živá 

slova. Sbírka slavných výroků, citátů, hesel, průpovědí atd. (1915).  



13 
 

Jan Mašín laati sanakirjan Slovník českých vazeb a rčení (1916, 1924), jossa on 

luettelo yksittäisistä sanaliitoista ja sanonnoista, vaikka merkityksiä ei taaskaan 

selvennetä. Vuonna 1947 ilmestyy vihdoin Jaroslav Zaorálekin kolmiosainen 

sanakirja Lidová rčení, jossa fraseemit [sic!] ensimmäistä kertaa lyhyesti myös 

selitetään. Samoin annetaan tiedot siitä, mistä ne on kerätty.  Sanakirjan 

puutteena on se, että mukana on myös jo vanhentuneita ilmaisuja, mutta sen 

ansiona voi pitää erillistä osaa vertauskuvista ja vertailurakenteista Slovník 

přirovnání.  

Myös neliosaisessa SSJČ Slovník spisovného jazyka českého 1−4 (1960−1971) 

on mukana fraseologisia ilmauksia, mutta teoksessa ne nähdään yksittäisten 

sanojen merkitysten kautta eikä sanaliittoina, mikä on kuvauksena virheellinen, 

epätarkka ja riittämätön lähestymistapa.  Fraseologia-termiä on käytetty myös 

mm. kauppakirjeenvaihtoa opiskeleville suunnatuissa oppikirjoissa, samoin 

diplomatian, politiikan ja journalismin käsitteenä. Samoin fraseologiaa on käytetty 

populistisesti selviteltäessä fraasien etymologiaa, kuten Jindřich Pokornýn kirjassa 

Zakopaný pes, aneb o tom, jak, proč a kde vznikla některá slova, jména, rčení, 

úsloví, pořekadla a přísloví (1976, 4. painos 2009).  

Varsinainen systemaattinen tšekin fraseologian tutkimus alkoi 1970-luvulla. 

Tunnetuin viime vuosikymmeninä fraseologiaan paneutunut tšekkitutkija on 

František Čermák, jota voidaan samalla pitää alan tämänhetkisenä primus 

motorina. Hän laati aiheen pohjalta v. 1982 ensimmäisen monografian Idiomatika 

a frazeologie češtiny. Siinä esitellään ensimmäistä kertaa fraseologian ja 

idiomatiikan nykyinen teoria, joka hylkää aiemmat näkemykset, joiden mukaan 

fraseologia on jollekin kansalle ominaista, metaforiin pohjautuvaa. Nykyään se 

nähdään monimutkaisena poikkeavuuksien kenttänä, sekä paradigmaattisena että 

syntagmaattisena (Čermák 2007: 487).  

80−90 -luvuilla julkaistiin F. Čermákin, J. Hronekin ja J. Macháčin yhteistyönä 

myös kolme osaa laajasta fraseologiaa käsittelevästä ja uuden aineiston pohjalta 

kerätystä sanakirjahankkeesta SČFI Slovník české frazeologie a idiomatiky. Sen 

alkuperäisenä tarkoituksena oli antaa eksplisiittinen kuvaus tästä erityisestä ja 

vaikeasta kielentutkimuksen alueesta ja olla hyödyksi myös ulkomaalaisille (1. díl: 

Přirovnání, Praha 1983; 2. díl Výrazy neslovesné, Praha 1988 (kaksi nidettä); 3. díl 
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Výrazy slovesné Praha 1994). Sarjan uusin eli 4. osa Výrazy větné on ilmestynyt 

vuonna 2009. Samoin vuonna 2009 ilmestyi kaikista muista osista uusi painos. 

Sanakirjassa kuvataan ensimmäistä kertaa systemaattisesti sanontojen  

merkitykset, käyttöyhteydet ja tehtävät sekä tekstirestriktiot, anomaliat ja 

transformaatiot ynnä muut piirteet, kuten synonyymit, ja annetaan vastineet 

neljällä muulla kielellä. Lisäksi sanakirja, joka on eurooppalaisittain lajissaan ainoa 

ja suurin, sisältää onomasiologisen sanakirjan (semanttisen luettelon), jonka avulla 

sanakirjaa voi käyttää myös tesauruksessa annetun merkityksen mukaan. 

Sanakirjan lähtökohtana on fraseologian nykyteoria. Mukana on noin 2400 

vertailurakennetta, 4800 nominaali-, adverbiaali- ja kieliopillista ilmausta ja lähes 

kymmenentuhatta verbifraseemia (sekä sama määrä verbikvasifraseemeja). 

Uusimmassa osassa on noin kymmenentuhatta lausefraseemia, mm. tuhat 

sananlaskua sekä lauserakenteita ja sitaatteja, joita ei ole aiemmin ollut mukana 

sanakirjoissa.     

Eva Mrhačová on yhdessä muiden tutkijoiden kanssa käsitellyt kirjoissaan 

tšekin, puolan ja saksan fraseologiaa, erityisesti eläinappellatiiveista ja ihmisen 

ruumiinosien nimistä johdettuja, mm. kirjoissaan Názvy zvířat v české frazeologii a 

idiomatice (1999), Názvy části lidského těla v české frazeologii a idiomatice (2000), 

Příroda (Země – Vesmír – Život – Smrt – Barvy – Prostor – Čas) v české frazeologii a 

idiomatice (2003), Zvířata v české a polské frazeologii a idiomatice (Česko-polský a 

polsko-český slovník) (Mrhačová & Ponczová 2003), Lidské tělo v české a polské 

frazeologii a idiomatice (Česko-polský a polsko-český slovník) (Mrhačová & 

Ponczová 2004) ja Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice 

(Česko-německý slovník) (Mrhačová & Jandová & Hartung 2000). Vaikka ne ovat 

lähinnä sanakirjoja ja osin konfrontatiivisia saksan ja puolan kanssa, ne ovat silti 

olleet työni kannalta erittäin hyödyllisiä. 

 

2.2 Suomalaiset tutkimukset ja julkaisut 

 

Suomalaisen fraasitutkimuksen uranuurtajia olivat K. A. Gottlund, joka ensi kertaa 

käytti puheenparsi-termiä väitöskirjassaan De Proverbiis Fennicis (1818) ja A. A. 
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Koskenjaakko sata vuotta myöhemmin (Kuusi 1971: 101, kursivointi lisätty). 

1950−60 -lukujen fraasitutkijoista Anna-Leena Kuusi (1971: 99) nimeää erityisesti 

Matti Kuusen, joka selvitteli sananlaskuja, puheenparsia ja vertauksia. Suomalaisia 

vertauksia ovat käsitelleet myös Pentti Huovinen ja Seppo Suhonen (ibid. 102).  

Nykytutkijoista mm. Markku Varis on perehtynyt nykysuomen kiertoilmauksen 

muotoon väitöskirjassaan Sumea kieli 1998 jossa hän analysoi kiertoilmausten 

rakennetta kaikilla sanallisen kielen tasoilla (Varis 1998: takakansi). Jarmo 

Korhonen on kehittänyt fraseologiatutkimusta Suomessa ja julkaissut uuden 

saksalais-suomalaisen idiomisanakirjan Alles im Griff (Wikipedia, s.v. Jarmo 

Korhonen).  

Marja Nenosen väitöskirja Idiomit ja leksikko − Lausekeidiomien syntaktisia, 

semanttisia ja morfologisia piirteitä suomen kielessä (2002) tarkastelee suomen 

kielen idiomeja eli lausekemaisia ilmauksia, joiden merkitys ei ole niiden osien 

merkitysten summa. Laajan tekstiaineiston pohjalta tehdyssä korpustutkimuksessa 

etenkin perusverbit ja ruumiinosannimet osoittautuivat erityisen idiomihakuisiksi 

(JoY 2002). 

Elisabeth Piirainen on selvitellyt fraseologian monikansallisuutta ja 

figuratiivista fraseologiaa suhteessa kulttuuriin (Granger & Meunier 2009: 208). 

Hän on selvitellyt myös mm. slovakin petollisia ystäviä (Europhras 2008). Samalta 

internet-sivulta häneltä löytyy peräti 40 eri kirjoitusta ja julkaisua fraseologian eri 

alalta. 

 

2.3 Muut tutkimukset ja julkaisut 

 

Fraasintutkimuksen uranuurtajana pidetään ranskalaista tyylintutkijaa Ch. Ballya 

viime vuosisadan alussa, kirjoittaa Anna-Leena Kuusi (1974: 100), ja jatkaa Ballyn 

teoksiin viittaavan mm. venäläisten fraasintutkijoiden. Fraseologiatutkimus olikin 

erityisen huomattavaa slaavilaisen kieliryhmän alueella (ibid.).  

Perustan neuvostoliittolaiselle tutkimukselle laskivat V. N. Telija 1968 ja L. I. 

Rojzenzon 1976, samoin omalta osaltaan M. M. Kopylenko ja Z. D. Popova 1972. 

Muita tunnettuja neuvostoliittolaisia fraseologian tutkijoita olivat mm. V. V. 
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Vinogradov, N. M. Šanski, D. N. Šmelëv ja V. N. Mokijenko. Neuvostotutkimuksen 

keskeisiä saavutuksia oli mm. fraseologian käsitteistön vakiinnuttaminen. 

Venäläistä nykypolvea edustaa mm. Dmitri Dobrovol´skij, joka on julkaissut 

tutkimuksia myös suomalaisen Elisabeth Piiraisen kanssa (myös mm. 

eläinfraseologiasta) (Europhras 2008). 

Amerikkalaisen tutkimuksen uranuurtajana voidaan pitää A. Makkaita 1972. 

Muista sikäläisistä tutkijoista voi mainita mm. Ch. F. Hockettin, U. Weinreichin, W. 

Chafen ja B. Fraserin. (Čermák 1982: 18.) Anna-Leena Kuusi nimeää erityisesti 

Arthur Taylorin, jonka teos The Proverb (1930) tunnustetaan jo klassiseksi, sekä 

lisäksi Margaret M. Bryantin ja Marjorie M. Kimmerlen. Viime mainittu ehdottaa, 

että puheenparret ja fraasit (folk sayings) systemoitaisiin lauseopillisin kriteerein 

(1971: 101, kursivoinnit lisätty.). Nuoremman polven tutkijat George Lakoff ja 

Mark Johnson ovat tutkineet erityisesti metaforaa. 

 Saksassa on myös tutkittu fraseologiaa hyvin paljon. Saksalainen bohemisti 

Franz Schindler (1993) on tehnyt kenttätutkimusta sananlaskujen käytöstä ja 

tunnettuudesta (Čermák 2007: 484). Muita fraseologia ilmauksia tutkineita 

kielitieteilijöitä ovat olleet mm. Annelies Haecki-Buhofer, Harald Burger, Dietrich 

Hartmann, Britta Juska-Bacher ja Anke Levin-Steinmann (Europhras 2008). Berit 

Balzer on tutkinut saksan ja espanjan fraseologisia ilmauksia.  

Pohjoismaisista tutkijoista sama lähde (ibid.) mainitsee lisäksi mm. 

ruotsalaisen Christine Palmin ja tanskalaisen Ken Faron. Japanilainen Akimoto 

(1994) ja englantilainen Colin (2005) ovat tutkineet englannin ja ruotsin 

eläinidiomeja (Nuutinen 2007: 8).  Puolalainen Joanna Szczek on vertaillut puolan 

ja saksan eläinfraseologiaa vuonna 2003 ilmestyneessä julkaisussaan (Europhras 

2008). Espanjassa fraseologiaa on tutkittu hyvin paljon, mm. María Álvarez de la 

Granja, Carmen Mellado Blanco, Esteban Tomás Montoro del Arco ja Inés Olza. 

Fraseologiaa on tutkittu myös Egyptissä, esim. Mona Noueshi (Europhras 2008). 
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3 TEOREETTISTA TAUSTAA 

 

Fraseologian käsitteet ovat olleet historian saatossa epäselviä ja puutteellisia. 

Burger & al. (1982: 1) huomauttaakin, että peruskäsitteiden tarkastelussa on 

ongelmana yksiselitteisten määritelmien puuttuminen. Toisaalta František Čermák 

pitää tarkan määrittelemisen tavoittelua jopa absurdina. Törmäisimme, paitsi liian 

suureen määrään mielipiteitä ja kriteerejä, joita on mahdotonta formuloida 

kattavasti, myös näiden kriteerien luonteeseen ja laatuun, sillä niiden 

arvottaminen ja tutkiminen ovat vasta alkutekijöissään (1982: 114). 

Burger & al. (1982: 3) määrittelee fraseologisen ilmauksen pääsääntöisesti 

kiinteäksi ilmaukseksi, jonka merkitystä ei voi päätellä sen yksittäisten sanojen 

perusteella. Termi fraseologia juontaa juurensa Čermákin (2007: 486) kirjan 

mukaan latinan sanasta phraseologia, joka puolestaan tulee kreikkalaista 

alkuperää olevista sanoista phrasis ja phrazein ´fraasi´. Fraseologia terminä 

vakiintui kutakuinkin nykyisessä merkityksessä 1700-luvun loppuun mennessä 

(Čermák 1982: 218).  

Elisa Tosteleben (2008: tiivistelmä) mukaan ”fraseologismi, jota käytetään 

yläkäsitteenä kaikille fraseologisille ilmauksille, on vähintään kahdesta sanasta 

koostuva kiinteä sanaliitto. Fraseologian alakäsitteisiin kuuluu muun muassa 

idiomi, jonka tunnusmerkki on sanaliiton yksittäisten sanojen sekä sen 

kokonaismerkityksen välinen ristiriita”. Sana idiomi tulee suoraan kreikan sanoista 

idiōma, idiousthai, idios (Čermák  2007: 486).  

Idiomaattisen ilmaukseen liittyvät myös tyylilliset seikat, so. tyyli ja 

käyttötilanne. Päivi Rekiaro (2003: 7) toteaakin idiomeja olevan eri tyylilajeissa. 

Idiomit ovat tilannesidonnaisia, ja esimerkiksi uskontoon ja seksiin liittyvien 

idiomien käytössä tulee olla varovaisia, sillä ne voidaan helposti käsittää väärin tai 

ne voivat olla sopimattomia (Nuutinen 2007: 24). Kari (1993: 9) varoittaa, että 

niiden kohdalla monien ihmisten loukkaantumiskynnys voi olla alhainen. 

Kuusen (1971: 95) mielestä taas fraseologisten ilmausten pikanttisuus, 

erilaisuus, mieleen jäävyys voi johtua myös sanonnan tyylipiirteistä. 

Eläinilmauksille, kuten muillekin fraseologisille ilmauksille, on tyypillistä 
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nimenomaan puhekielenomaisuus. Ne eivät ole välttämättä paikallaan esimerkiksi 

muodollisessa tai virallisessa kielenkäytössä, ellei haluta herättää huomiota tai 

käyttää niitä tehostavassa tarkoituksessa, esimerkiksi humoristisesti. Jo puhekieli 

sinänsä (tai puhekielenomaisuus) muodostaa oman tyylinsä, kuten sanonnat být 

utahaný jako pes ´olla rättiväsynyt/aivan kuitti´, osoittaa Čermák (1982: 97).  

Seuraavaksi tarkastelen lähemmin, miten eri käsitteet on totuttu 

määrittelemään lähdeteoksissa. Käsitteet ovat fraasi, idiomi, metafora, eufemismi 

ja konnotaatio. Rajat näiden käsitteiden välillä ovat kuitenkin häilyviä. Sanojen 

fraasi ja idiomi käyttö on ollut vakiintumatonta. Kumpaakin käsitettä Čermák 

(2007: 483, 486) pitää paralleeleina, joskaan ei identtisinä, ja niitä käytetään 

tšekissä rinnakkain. Metafora, eufemismi ja konnotaatio on määritelty 

selkeämmin, vaikka nekin ovat käsitteinä osin kiistanalaisia tai liian laveita.  

Näiden termien lisäksi on syntynyt vielä joukko epämääräisempiä käsitteitä, 

esim. obrat ´fraasi´, rčení ´sanonta, fraasi´, úsloví ´sanonta, sananparsi´, fráze 

´fraasi´, pořekadlo ´sananparsi´ sekä sentence ´sanonta, sananlasku´, ja niitä on 

käytetty vaihtelevasti ja synonyymisesti (Čermák 1982: 218).  

Eva Mrhačová käyttää nimitystä frazeologická jednotka ´fraseologinen 

yksikkö´ (Mrhačová 1999: 3). Tämä käsite on František Čermákin mielestä 

vanhempi, ja se tulisi kokonaan hylätä, koska se on kömpelö, välttelevä ja 

epäsopiva (kuten olisi termi morfologinen yksikkö morfeemin asemesta). Käsitettä 

frazeologismus ´fraseologismi´ Čermák pitää epäorgaanisena rusismina, koska 

sanana se assosioituu alkuperään (kuten esim. anglisismi jne.) *…+ (Čermák 2007: 

483). Muita fraseologiaan kuuluvia käsitteitä esittelen kohdassa 3.6.  

 

3.1 Fraasi 

 

Suomenkielinen Wikipedia (s.v. fraasi) myöntää, että fraseologiassa yleisesti 

hyväksyttävää määritelmää sanalle fraasi ei ole olemassa. Čermákin (2007: 25, 75) 

mukaan taas fraasi totuttuna, keskustelussa käytettynä ilmaisukeinona − jota 

yleensä ei mielletä alkuperäiseksi ja joka on semanttisesti miltei ilman sisältöä − on 

käsitteenä subjektiivinen ja vaikeasti määriteltävä.  
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Cvrčekin & al.:in kielioppi määrittelee fraseemin *sic!+ vakiintuneeksi kahden 

tai useamman osasen (morfeemien, sanojen, kollokaatioiden) anomaaliseksi 

kombinaatioksi, joista yksi osanen on äärimmäisen rajatun ja suljetun 

kollokaatioparadigman (luokan) jäsen (2010: 75). Saman lähteen (ibid.) mukaan 

fraseemin komponentti on kiinteä, niin että fraseemista bílá vrána ´valkoinen 

varis´ ei ole mahdollista käyttää monikkoa *bílé vrány´ (eikä suomessakaan 

*valkoiset varikset).  Cvrček & al. (2010: 75) muistuttaa vielä, että terminä 

fraseemi on tšekissä yleisemmin käytetty kuin idiomi. 

Burgerin (1982: 1) mukaan fraseologinen on vähintään kahden sanan 

muodostama liitto, jos sitä muodostavat sanat eivät muodosta syntaktisten ja 

semanttisten sääntöjen mukaisesti täysin selitettävää kokonaisuutta, ja jos 

sanaliittoa käytetään kieliyhteisössä lekseemin tapaan. Fraasilla tarkoitetaan siis 

aina kahdesta tai useammasta sanasta koostuvaa sanayhtymää (Wikipedia, s.v. 

fraasi). 

Kielitoimiston sanakirjan määritelmän mukaan fraasi on ´sanontatapa, 

lauseparsi, korulause´ (Muikku-Werner & al. 2008: 9). Suomalainen Uusi 

sivistyssanakirja määrittelee fraasin sanonnaksi tai sanontatavaksi (< kreikk. 

phrasis = ´sanonta´). Se on ”jollekin kielelle ominainen puheenparsi; korulause, 

kulunut sanonta” (Aikio, toim. & Vornanen, uud. 1981: 221.). Suomen kielen 

kuvaileva fraasisanakirjan Suurella sydämellä ihan sikana tekijät (Muikku-Werner 

& al. 2008: 5) puolestaan muistuttavat, että fraaseja pidetään usein täysin 

jähmettyneinä, yhteen asuun vakiintuneina ilmauksina.  

František Čermák määrittelee fraasin (hän käyttää myös termiä fraseemi) ja 

idiomin seuraavasti:  

”Fraseemia tai idiomia ei voi yleensä rajata yhden (anomaalisen) 
ominaisuuden mukaan, oli se muotoon, merkitykseen tai kollokaatioon 
liittyvä. [---] Idiomi ja fraseemi on vähintään kahden komponentin 
ainutkertainen yhdistelmä, jossa jokin niistä (tai ei yksikään) ei esiinny 
vastaavalla tavalla muussa yhdistelmässä (tai useammassa 
yhdistelmässä) ja esiintyy mahdollisesti vain yhdessä ilmauksessa (tai 
muutamassa harvassa)”. (Čermák 2007: 31, 83.) 

 

Wikipedian (s.v. fraasi) mukaan fraasi voi olla lyhyt osa tekstiä (Jokinen: s.a.), 

sanontatapa, lauseparsi tai korulause. Fraasi on myös kulunut ilmaus (Jämsän 
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ammattiopisto: 2005).  Tällä tarkoitetaan kielentutkimuksen kannalta jollekin 

kielelle ominaista *…+, kiteytynyttä ja vakiintunutta ilmaisua (Korpela: 2010).  

Loppuhuipennukseksi erilaisille fraasin määritelmille Sakari Virkkunen 

kiteyttää sanakirjansa (1974) alkupuheensa ensimmäisessä kappaleessa, että kun 

jotakin sanotaan nasevasti, turvaudutaan usein fraasin apuun. Fraasi on hänen 

mielestään yksinkertaisesti sanomisen suola.  

Yhdyn lopulta Muikku-Wernerin (2008: 9) mielipiteeseen, että fraasi sopii 

hyvin yleisnimikkeeksi, vaikka termi soveltuu huonosti yksittäisten sanojen 

kuvaamiseen. Siksi tutkielmani otsikkoon sisältyvät käsitteet fraasi, idiomi ja muut 

sanonnat. Idiomi -käsitettä tarkastelen seuraavassa luvussa 3.2.  

 

3.2 Idiomi 

 

Yhtenäistä ja selkeää, kaikenkattavaa idiomin määritelmää ei myöskään ole 

olemassa. Termiä idiomi käytettiin ensimmäisen kerran jo 1500-luvulla (mm. 

englantilainen runoilija George Gascoigne), mutta nykyisessä merkityksessä sitä 

käytti ensimmäisenä John Donne 1628 (Čermák 1982: 218). On syytä huomata, 

että joissakin kielissä (kuten ranskassa), sana idiomi tarkoittaa myös ´kieltä´. 

Cvrčekin kieliopin mukaan (2010: 75) idiomi on ennen kaikkea anglosaksisen 

tradition termi. Sama lähdeteos nimittää idiomiksi semanttisia aspekteja (esim. psí 

počasí ´koiranilma´ - joka muodollisesti käyttäytyy adjektiivin ja substantiivin 

yhdistelmän tavoin, ja sitä voi taivuttaa; idiomi on luotu metaforan pohjalta) (ibid., 

esimerkin suomennos lisätty).  

František Čermák (2007: 33, 85) määrittelee idiomin erotukseksi fraasista 

muodon ja merkityksen kautta. Vaikka hän puhuu yhtä aikaa fraasista 

(fraseemista) ja idiomista, hän kiteyttää muotoon liittyvien piirteiden kuuluvan 

fraseemeihin, semanttista analyysiä tehtäessä voidaan puolestaan puhua 

idiomeista. Hän (Čermák 2004: 189) määrittelee lopulta sekä fraasin *fraseemin] 

että idiomin kahden tai useamman elementin (morfeemin, sanan tai mahdollisen 

kollokaation) muodostamaksi kiinteäksi epätavalliseksi kombinaatioksi, joista 
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ainakin yksi osa kuuluu äärimmäisen rajattuun tai suljettuun paradigmaan 

(luokkaan). 

Maija Grönholm (Sulkala & Nissilä toim. 2001: 56) muistuttaa idiomeiksi 

nimitettävän yleensä niin kiinteitä sanaryhmiä, että niiden mitään osaa ei ole 

vaihdettavissa toiseksi (esim. tšekin uletěly [někomu] včely ´olla kuutamolla/pallo 

hukassa´ ja přistřihnout křídla ´leikata siivet´ tai suomen päästä kuin koira 

veräjästä ja pupu meni pöksyyn.  

Wikipedia (s.v. idiomi) pitää idiomia ilmauksena, jonka alkuperäismerkitys on 

metaforisen käytön kautta sumentunut, ja jolle on muotoutunut uusi itsenäinen 

merkitys. Sama lähde pitää idiomia kuitenkin vähintään kaksisanaisena 

ilmauksena, jonka merkitys ei tule selkeästi ilmi siihen kuuluvien sanojen 

kirjallisella tulkinnalla. Päivi Rekiaro (2003: 7) pitääkin idiomeja kokonaisuutena 

opeteltavina sanaryhminä. Tämä johtuu hänen mielestään siitä, että idiomi on 

siaminkaksosten tavoin yhteenkasvanut sanaryhmä, jonka merkitys on jotain 

muuta kuin sen muodostavien sanojen yksittäisten merkitysten summa. Rekiaro 

antaa esimerkkeinä kollokaatiot punainen + talo ja punainen + lanka, joista 

jälkimmäinen on idiomi (ibid.).  

Suomen kielen sanakirjoihin kuuluva Uusi sivistyssanakirja määrittelee idiomin 

seuraavasti: ”jonkun henkilön, henkilöryhmän tai alueen ominainen puhetapa tai 

kieli; erikoiskieli; kielelle ominainen sanonta” (Aikio, toim. & Vornanen, uud. 1981: 

276.). Kari huomauttaa, että vaikka idiomeilla halutaan erottua joukosta, toisaalta 

määrättyjen idiomien käyttämisellä halutaan osoittaa, että ´kuuluu joukkoon´ 

(1993: 9). Nuutisen (2007: 2; suomenkielinen tiivistelmä) mielestä idiomien 

tavallisimmat ominaisuudet ovat konventionaalisuus, syntaktinen tai leksikaalinen 

jähmeys, epäkompositionaalisuus sekä monisanaisuus. Grönholm (Sulkala & Nissilä 

toim. 2001: 56) huomauttaa, että idiomien merkitys ei ole konstituenttien summa, 

vaan ne ovat aikojen kuluessa konventionaalistuneet.  

Mäntylän (Alanen & al. 2006: 153) mukaan idiomien avulla on mahdollista 

ilmaista erityisiä lisävivahteita, niitä voidaan käyttää kiertoilmauksina vaikeille 

asioille, ja usein yhdellä idiomilla voidaan ilmaista merkityksiä, joiden 

kirjaimelliseen selittämiseen kuluisi useampi virke. Samaa sanoo myös Virkkunen 

(1974: Lukijalle) peräänkuuluttaessaan fraasin nasevuutta, mikä luonnehdinta sopii 
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yhtä hyvin myös idiomiin. Kari mainitsee, että idiomeilla pyritään mm. iskeviin 

ilmaisuihin, etenkin puhekielessä ja slangissa (1993: 9). Hän jatkaa vielä, että niillä 

halutaan herättää huomiota, niitä käytetään itsetehostuksena ja niillä tavoitellaan 

kauneutta (ibid.). Ekspressiivisyyteen liittyvät usein myös huudahduslauseet, joita 

esittelen tarkemmin kohdassa 6.4. 

Wikipedia (s.v. idiomi) huomauttaa idiomien kuvaavan usein tapahtumia, 

joihin liittyy selkeä tunnelataus, ja siksi ne ovat sävyltään affektiivisia.  Saman 

lähteen mukaan assosiatiivisten sivumerkityksien vuoksi idiomien käyttöön 

yksinkertaisemman sanan sijasta saattaa liittyä myös halveksuntaa tai leikkisyyttä. 

Idiomeilla pyritään antamaan jollekin ilmaisulle lisää tehoa.   

Maija Grönholm (Sulkala & Nissilä toim. 2001: 56) yleistää idiomien pohjaavan 

vertauskuvallisesti johonkin konkreettiseen asiaan tai esineeseen. Hänen 

mukaansa (ibid.) idiomeille on kuitenkin ominaista semanttisen muutoksen 

ennustamattomuus. Grönholm (ibid.) pitää idiomien yleispiirteinä vahvaa 

kielisidonnaisuutta ja semanttista opaakkisuutta. 

Monet ulkomaiset sanontoja sisältävät sanakirjat on nimetty 

idiomisanakirjoiksi. Yhdyn kuitenkin Muikku-Wernerin (2008: 9) kirjassaan 

esittämään seuraavaan mielipiteeseen: ”termi idiomi ei ole riittävän laaja 

sisältääkseen sellaisia sanontoja, jotka eivät ole kovin yllättäviä vaan joiden 

kirjaimellinenkin tulkinta on suurin piirtein ´oikea´ lähtökohta”. Esimerkkinä 

tällaisesta häilyvyydestä on nostaa kissa pöydälle. Siinä on mukana selvästi 

kuvallinen aines, mikä onkin tärkeä kriteeri. Joissain tapauksissa näet samaa 

ilmaisua voidaan käyttää sekä ei-kuvallisesti että kuvallisesti; kuvallisesti ”otetaan 

esille epämiellyttävä asia” (ibid. 9−10). 

Vaikka täysin yksiselitteistä määritelmää käsitteiden fraasi, fraseologinen 

ilmaus, fraseologismi, idiomi, idiomaattinen ilmaus ja sanonta välillä ei ole 

olemassa, käytän työssäni käsitettä fraasi tarkoittaessani rakenteellisia sanontoja 

ja käsitettä idiomi viitatessani semanttiseen puoleen (kun sanonnassa on jokin 

ajatuksellinen ”koukku”). Kummassakin tapauksessa puhun tautologian 

välttämiseksi myös sanonnoista tai vaihtoehtoisesti ilmauksista.  
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3.3 Metafora 

 

Fraseologiset ilmaukset koostuvat usein nimenomaan metaforista. Lakoff & 

Johnson (1980: 193) tähdentävätkin, että metafora ilmaisukeinona on yksi 

tärkeimmistä apuvälineistä yrittäessämme ymmärtää osittain sitä, mitä emme 

täysin ymmärrä: tunteitamme, esteettisiä kokemuksiamme, moraalikäsityksiämme 

ja henkistä tietoisuuttamme. Heidän mukaansa (1980: 154) metaforan ensisijainen 

funktio on antaa lisävalaistusta yhdenlaisesta kokemuksesta toisenlaisen 

kokemuksen termein. 

Metafora (< kreikk. metaphorá) on kielikuva, metaforinen ilmaus kuvallista 

ilmausta. Vanhimman löytämäni metaforan määritelmän antaa Latinan 

legendaarisen kieliopin kouluja varten kirjoittanut Adolf K. Streng (1964: 287), joka 

pitää metaforaa ajatuksen tahi mielteen ilmaisemisena kuvan avulla. Hänen 

mukaansa metafora perustuu vertaukseen, mutta vertauksen muotoa ei käytetä, 

vaan kuvalliset sanat astuvat suorastaan varsinaisten sijaan. Streng (ibid.) jatkaa 

vielä, että jos kuva käsittää koko esityksen, esim. runon, niin metafora laajenee 

allegoriaksi. 

Suomen kielen sanakirjoihin kuuluva Uusi sivistyssanakirja määrittelee 

metaforan vertaukseen perustuvaksi lausekuvioksi, jossa sanaa tai lausetta 

käytetään kuvaamaan aivan toista, kuin mitä se tavanomaisesti kuvaa (Aikio, toim. 

& Vornanen, uud. 1981: 408). Tšekkiläinen sivistyssanakirja Slovník cizích slov pro 

nové století (Linhart 2004: 244) pitää metaforaa abstraktina, vertauskuvallisena, 

johonkin samankaltaisuuteen perustuvana nimityksenä.  

Sorvalin (2002: 31) mielestä ihminen on kautta aikojen heijastanut 

ominaisuuksiaan eläimiin tai eläinten ominaisuuksia itseensä ja muodostanut 

näiden nimistä metaforisia sanontoja. Hän määrittelee metaforan ilmaukseksi, 

jossa yhden käsitteen merkitys siirretään toiseen käsitteeseen, ts. jokin kuvataan 

toisen avulla. Näkökulma on ihmisen, joka semioottisena eläimenä tuntee merkit 

ja myös käyttää niitä. (ibid.) 

Metafora ilmaisee jonkin asian vertauskuvallisesti. Kun sanomme, että člověk 

je člověku vlkem ´ihminen on ihmiselle susi´, ilmaisee kummankin kielen susi 
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samalla ”pahuutta”. Tšekin idiomi žába na prameni ”sammakko lähteen päällä” on 

suomeksi kanto(na) kaskessa, mikä tarkoittaa, että joku/jokin on kehityksen 

tulppana. Nostaessamme kissan pöydälle symbolisoi kissa ”ikävää tai 

arkaluontoista asiaa”, josta tulisi puhua. Edellä mainituissa idiomeissa sanat žába 

ja kissa ovat metaforia.  

Miksi esimerkiksi tšekin idiomissa sana žába ´sammakko´ on esteen metafora, 

saattaa selittyä sillä, että keväällä sammakot saattavat peittää lähdeveden pinnan 

kudulla, mitä on pidetty arveluttavana veden juomakelpoisuuden kannalta 

(Laaksonen 2010). Miksi sen sijaan suomenkielisessä idiomissa nostaa kissa 

pöydälle nimenomaan kissa on ikävän, arkaluontoisen asian metafora, eikä 

esimerkiksi koira, saattaa selittyä kissan luontaisilla ominaisuuksilla. Se on ketterä, 

herkästi piiloon menevä ja vaikeasti löydettävä eläin. Sakari Virkkunen (1974: 342) 

tosin mainitsee sanakirjassaan kyseisen sanonnan merkinneen alkujaan kissan 

sukupuolen selvittämistä ja merkitsevän siten kuvaannollisesti asian ottamista 

perusteelliseen tarkasteluun. Myöhemmin kissa olisi siis metaforisoitunut 

merkitsemään mitä tahansa selvitettävää asiaa.  Etymologiaa en kuitenkaan 

työssäni enemmälti tarkastele.  

Voikin päätellä, että metaforat eivät ole välttämättä irrallaan 

arkitodellisuudesta, vaan liittyvät tavalla tai toisella jonkin asian ja vertauksena 

käytettävän metaforan keskinäisiin suhteisiin. Fred Karlsson (2008: 231–232) 

mainitseekin yksittäisen metaforan lähteen olevan yleensä ilmiön tajuttu 

samanlaisuus konkreettiseen maailmaan. Lakoff & Johnson (1980: 209) jopa 

huomauttavat metaforan olevan ymmärrettävä vain, mikäli näemme objektiivisia 

samankaltaisuuksia *…+, joiden tulee perustua yhteisesti miellettyihin, kohteille 

luontaisiin ominaisuuksiin – sellaisiin, joita niillä todellisuudessakin on. 

Metaforat muodostavat sanonnan ytimen. Osassa fraaseja ovat kaikki 

komponentit metaforisia, osassa taas kuvallisuus perustuu yhteen komponenttiin, 

joka on silloin fraasia koossa pitävä ja hallitseva tekijä, tähdentää Anna-Leena 

Kuusi (1971: 49−50). Hänen (ibid. 49) havaintojensa mukaan kuvallisuus saattaa 

olla selvästi havaittavaa (kuten oman materiaalini nostaa kissa pöydälle) tai se voi 

olla haalistunutta tai jo täysin hämärtynyttä (esim. ketunhäntä kainalossa).   
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Karlssonin mukaan sanoman tulkintaan vaikuttavat myös erilaiset metaforat, 

konnotaatiot ja assosiaatiot. Metaforien vaikutus on erityisen keskeinen (2008: 

231−232). Hän siteeraa kirjassaan Lakoffia & Johnsonia (1980), jotka ovat 

osoittaneet, että koko denotatiivinen merkitysjärjestelmä itse on metaforiikan 

läpitunkema. Karlsson jatkaa, että vaikka on olemassa jo leksikaalistuneita, 

jäätyneitä metaforia, arkiviestinnässä uusia metaforia tuotetaan ja tulkitaan koko 

ajan (ibid. 232).  

Metaforat ovat joko henkilökohtaisia tai kulttuurisidonnaisia (Lakoff & 

Johnson 1980: 233). Ne liittyvät osittain myös ihmisten rituaaleihin, jotka 

puolestaan liittyvät saumattomasti kulttuuriin (ibid.). Lakoff & Johnson (1980: 

234−239) laajentavat metaforan käsitepiiriä myös käsitteistöömme ja esteettiseen 

kokemukseemme. Ne laventavat heidän mielestään käsitys- ja 

kokemusmaailmaamme ja niiden avulla hahmotamme myös uusia käsitteitä. 

Metaforat liittyvät mielikuvitukselliseen rationaalisuuteen (ibid.). 

Samat amerikkalaistutkijat (Lakoff & Johnson 1980: 197) tekevät parhaimman 

yhteenvedon metaforista todetessaan lopulta seuraavaa:  

Käsitteistö perustuu fyysiseen ja kulttuuriseen kokemukseen, kuten 
myös konventionaaliset metaforat. Siksi merkitys ei ole koskaan irrallaan 
oleva tai objektiivinen, vaan perustuu käsitejärjestelmän omaksumiseen 
ja käyttöön. Sitä paitsi totuus on aina käsitejärjestelmässä suhteellista, 
samoin kuin sitä muodostavissa metaforissa. Totuus ei ole siksi 
absoluuttista tai objektiivista, vaan perustuu ymmärtämiseen. Sen 
vuoksi lauseilla ei ole varsinaisia, objektiivisesti annettuja merkityksiä, 
eikä kommunikaatio voi olla pelkästään sellaisten merkitysten 
välittämistä. 

 

3.4 Eufemismi 

 

Fraseologinen ilmaus kertoo usein myös lausujansa tai kirjoittajansa tunteista ja 

suhtautumisesta puheena olevaan asiaan tai toisiin ihmisiin. Asenteita ilmaisee 

ennen muuta mm. eufemismi, jota voi pitää pragmaattisena kielikuvana (Varis 

1998: 116). Sama lähde toteaa, että eufemismin määrittelyissä on vaihtelua sen 

mukaan, kuinka suuri painoarvo termille annetaan erityisesti kaunistelevana 

kielikuvana. Eufemismin käytön motiiveihin liittyvät varsinaiset tabuaiheet sekä 
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nimeämismagia, poliittiset, sosiaaliset ja kaupalliset syyt (Norri 1998, Variksen 

1998: 117 mukaan). 

Eläinten nimiä käytetään myös eufemistisesti. Markku Varis (1998: 159) 

osoittaa eräiden affektipitoisten puheenaiheiden kiusallisuusastetta koskevan 

kyselyn pohjalta, että eläimet kuuluvat aihealueeseen, josta voi puhua täysin 

vapaasti (49,3 %) ja melko vapaasti (31,2 %). Erittäin tai hieman kiusalliseksi 

aihealueen koki ainoastaan muutama prosentti vastaajista (1,3 % ja 3,9 %).  

Suomen kielen sanakirjoihin kuuluva Uusi sivistyssanakirja määrittelee 

eufemismin seuraavasti: ” (kreik. euphemismós < eu – phemos = hyviä sanoja 

puhuva); epäsuoran sanonnan käyttäminen tiukasti totuudenmukaisen asemesta, 

lievien ilmaisujen käyttö jyrkkien ja epämiellyttävien asemesta; kaunistelu”. (Aikio, 

toim. & Vornanen, uud. 1981: 196.) Sana eufemistinen tarkoittaa saman lähteen 

mukaan kaunistelevaa ja lieventävää (ibid.). Myös tšekkiläisen sivistyssanakirjan 

Slovník cizích slov pro nové století (Linhart 2004: 108) mukaan eufemismi on 

epämiellyttävää asiaa lieventävä kielellinen ilmaus.  

Karlssonin (2008: 232) mukaan eufemismit ovat vältteleviä. Esimerkkeinä 

eufemismeista ovat tšekin karhua tarkoittava, mutta harvoin käytetty huňáč 

(Čermák 2010b) ja kummankin kielen jídlo červa ´madonruoka´ (oikeastaan 

dysfemismi, ks. 3.6) (Wikipedia, s.v. eufemizmus); samoin suomen otso ja 

mesikämmen, jotka tarkoittavat ´karhua´, siimahäntä, joka tarkoittaa ´hiirtä, 

rottaa´ tai ristihuuli, joka tarkoittaa ´jänistä´. Vaikka kyseiset suomen eufemismit 

ovat synonyymejä sanoille karhu, hiiri/rotta ja jänis, niillä ilmaistaan kyseisten 

eläinten nimet epäsuorasti. Eufemismeihin liittyy usein myös selkeä kielikuva, 

kuten edellä mainitut mesi + kämmen, siima + häntä tai risti + huuli. 

Nuutinen (2007: 24) mainitsee eufemismien erityisenä alalajina kuolemaan 

liittyvät eufemismit. Kuolema on ollut kulttuurissamme tabu, ja eufemismeja 

käytetään nimenomaan silloin, kun asioista ei haluta puhua niiden oikeilla nimillä. 

Sama lähde varoittaa, että kuolemaan eufemismit ovat tyylillisesti hyvin erilaisia, 

kuten siirtyä ajasta ikuisuuteen, joutua matojen ruoaksi, potkaista tyhjää ja lykätä 

koiranputkea (esimerkit lisätty). 

Vastaavanlaisia esimerkkejä ovat tšekin už je pod drnem ”hän on jo nurmen 

alla” (so. ´maan povessa´) tai už ho červi žerou ”häntä jo madot syövät”. 
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Eufemismit voivat siis olla myös idiomeja. Kuoleman eufemismina (ainakin 

välillisenä) voi pitää myös kummankin kielen käsitettä labutí píseň ´joutsenlaulu´, 

joka on tyylikategoriassa suorastaan ylätyylinen ilmaus ja merkitsee viimeistä 

tekoa tai jäähyväislaulua. Tätä ilmaisua käytettiin samassa merkityksessä jo 

antiikin aikana, mm. Aiskhylos ja Cicero (Fučík & Pokorný 2009: 131). 

 

3.5 Konnotaatio 

 

Eläinfraaseihin, kuten fraaseihin ja idiomeihin yleensä, liittyvät melkein aina 

voimakkaan tunnelatauksen lisäksi erilaiset mielleyhtymät eli konnotaatiot. 

Tšekkiläinen sivistyssanakirja Slovník cizích slov pro nové století (Linhart 2004: 205) 

pitää konnotaatiota merkitystä antavana tai tyylillisenä vivahteena, joka täydentää 

sanan perusmerkitystä.  Karlsson (2008: 235) määrittelee käsitteen seuraavasti: 

”Konnotaatiot liittyvät tiettyihin tarkoitteisiin ja/tai kielenkäyttäjän kokemuksiin ja 

ensyklopedisiin tietoihin, jotka ovat tavalla tai toisella merkittyjä, värittyneitä. Ne 

eivät ole konventionaalisia ja yksilöllisen luonteensa takia ne ovat häilyviä.”  

Suomenkielisen Wikipedian (s.v. konnotaatio) mukaan konnotaatio tarkoittaa 

yleiskielessä sanan lisämerkitystä tai vivahdetta. Eläinten nimistä voisivat olla 

esimerkkeinä vaikka tšekin sanat pes ja čokl tai vastaavat suomen sanat koira ja 

rakki, joista kummankin kielen jälkimmäinen sana on konnotaatioltaan kielteinen. 

Wikipedia muistuttaa vielä, että kiertoilmaus eli eufemismi on useissa tapauksissa 

konnotaation tarkoituksellista käyttöä.  

Konnotaation vastakohdalla denotaatiolla tarkoitetaan puolestaan sanan 

ensisijaista merkitystä ilman subjektiivista lisävivahdetta. Mielenkiintoista on, että 

vaikka käyttäisimmekin tavanmukaista, kirjakielessä hyväksyttyä sanaa, esim. koira 

sanoessamme päästä kuin koira veräjästä, sana koira antaa nyt kielteisen 

lisämerkityksen ja sanonta tarkoittaa ´selviytyä helposti; livahtaa salaa´.  

Kyseisessä ilmauksessa ei siis tarvitse enää käyttää esim. sanaa rakki. Jo sanalla 

koira, vaikka onkin sävyltään neutraali, on siis tässä tapauksessa kielteinen 

konnotaatio. Kielteisyyden voimakkuusaste riippuu kuitenkin vastaanottajan 

henkilökohtaisista mieltymyksistä. Eläinten nimiin pohjautuvien ilmausten 
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konnotaatiot ovat suurimmaksi osaksi kielteisiä, ja niitä käytetään usein 

vertailtaessa johonkin eläimeen mieltämiämme ominaisuuksia ihmiseen. 

 

3.6 Muut käsitteet 

 

Fraseologiaan liittyy muitakin käsitteitä, jotka voivat antaa lisävalaistusta. Markku 

Varis puhuu erikseen dysfemismeistä tarkoittaessaan eufemismin vastakohtaa. 

Tällöin käytetään hänen mukaansa korvattua sanontaa karkeampaa tai 

vulgaarimpaa ilmaisua, esim. potkaista tyhjää (1998: 120) (tai eläinfraasien osalta 

esim. joutua matojen ruoaksi). Hän jatkaa, että tällaiset dysfemismit ovat 

luonteeltaan pejoratiivisia, ja sisältävät useimmiten voimakkaita affektioita (ibid.). 

Tšekin kielestä esimerkkinä tällaisista Variksen määrittelemistä dysfemismeista on 

už ho červi žerou (sananmukaisesti ”häntä jo madot syövät”).  

Affektit sinällään ovat kiinnostavia, sillä ne antavat lisäväriä jollekin ilmaisulle. 

Tšekin žádný zajíc tarkoittaa suomeksi ´joku ei ole eilisen teeren poika´ (Mrhačová 

1999: 149). Suomen sana jänis taas voi tarkoittaa ´arkajalkaa, pelokasta ihmistä´, 

jolloin metaforana käytetty sana on negatiivisesti arvottava (myös tšekiksi 

sanotaan vyplašený/vylekaný jako zajíc ”peloissaan kuin jänis”) (ibid. 148). 

Esiintyessään urheiluterminä merkityksessä ´joukon vetäjä´ sana jänis on 

affektiton.  Vastaavanlainen tapaus on suomen vasikka merkityksessä ´ilmiantaja´, 

joka eroaa affektiltaan vankilaslangissa ja asiatyylissä (Varis 1998: 120−121.). 

Affekteja esiintyy erityisesti huudahduslauseissa, kuten tšekin ja suomen lauseessa 

To je ale kočka! ´Mikä kissa!´ (ks. lukua 6.4). 

Fraseologian käsitteistöön kuuluu myös kollokaatio. František Čermák (1982: 

213) pitää sitä fraseemina, joka on leksikaalisella tasolla tarkasteltuna eri 

komponenttien yhdistelmä ja samalla sanaliitto. Kollokaatiolla tarkoitetaan 

tietyssä merkityksessä olevien ja usein yhdessä esiintyvien sanojen ryhmää 

(Svensén 1987: 93, Nuutisen 2007: 31 mukaan). Esimerkkinä kollokaatiosta ovat 

tšekin holubice míru (SČFI 2, s.v. holubice, Mrhačová 1999: 56) ja kočičí 

muzika/koncert (SČFI 2, s.v. koncert/muzika, Mrhačová 1999: 72) tai vastaavat 

suomen ilmaukset rauhan + kyyhky(nen) ja kissan + naukujaiset. Myös esimerkiksi 
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tšekin sanat uštvaný ´uupunut´ ja kůň ´hevonen´, huňatý ´karvainen´ ja medvěd 

´karhu´ sekä červ ´mato´ ja pochybnost ´epäilys´ esiintyvät usein yhdessä 

ilmauksissa uštvaný (jako) kůň ”(olla) poikki kuin hevonen”, huňatý (jako) medvěd 

´karvainen (kuin) karhu´ ja červ pochybnosti ´epäilyksen häivä´; vastaavasti suomen 

sanat puhdas ja pulmunen, lauhkea ja lammas sekä kalastella ja ääniä esiintyvät 

yleensä yhdessä ilmauksissa puhdas (kuin) pulmunen, lauhkea (kuin) lammas ja 

kalastella ääniä. 

Clausén & Lyly (Nuutinen 2007: 31) jakavat kollokaatiot avoimiin ja 

suljettuihin. Edellä mainitut ovat syntaktisesti produktiivisia, mutta tietyssä 

mielessä myös leksikaalisesti kiinteitä. Tietyillä verbeillä on myös taipumus liittyä 

tiettyihin substantiiveihin (Nuutinen 2007: ibid.), esim. aineistossani mít + pré ”olla 

+ vapaus” (tšekin sananparressa když není kocour doma, myši mají pré ´kun kissa 

on poissa, hiiret hyppivät pöydällä´) tai suomen päästellä + sammakoita. 

Lisäksi fraseologiaan liittyvät vielä käsitteinä esim. sananlaskut, 

kansanviisaudet, sutkaukset, sanontatavat, sananparret, aforismit, lentävät 

lauseet ja muut kiinteät sanaliitot. Nämä piirteet liittyvät kuitenkin yhtä hyvin 

myös morfologis-syntaktisin piirteisiin − eivät niinkään itse peruskäsitteisiin − ja 

niiden tarkka määrittely on vähintään yhtä epämääräistä kuin edellä esittämieni 

peruskäsitteiden, joten esittelen niitä pääosin tutkielmani muissa luvuissa.  
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4 MORFOLOGIS-SYNTAKTISIA PIIRTEITÄ 

 

Tässä luvussa tarkastelen, millaisia morfologis-syntaktisia piirteitä havaitsin 

vertaillessani tšekin ja suomen fraseologiaa oman materiaalini pohjalta. Käsittelen 

aluksi yleisiä piirteitä ja esittelen kaksi fraseologisia ja idiomaattisia ilmauksia 

määrittelevää luokitusmallia (4.1). Tämän jälkeen typologisoin aineistoni 

rakenteellisesti vertauskuviin (4.2), sanapareihin (4.3), yhdyssanoihin ja 

yhdyssanamuodosteisiin (4.4) sekä johdoksiin (4.5). Lopuksi selvittelen vielä muita 

havaitsemiani erityispiirteitä (4.6).  

 

4.1 Yleisiä piirteitä 

 

Eläimiin liittyvät sanonnat (kuten muutkin fraseologiset ja idiomaattiset ilmaukset) 

ovat rakenteeltaan erityyppisiä. Ne voivat olla vertauksia, vakiintuneita sanontoja, 

sananparsia ja sananlaskuja, sutkauksia tai kansanviisauksia. Kaikki kuuluvat 

fraseologian piiriin − olivatpa ne sitten fraaseja, idiomeja, metaforia tai 

eufemismeja.  

Tšekin ja suomen sanonnat voivat olla rakenteellisesti myös joko samanlaisia, 

(symmetrisiä), osittain samanlaisia (epäsymmetrisiä) tai täysin erilaisia 

(nollaekvivalenssi). Rakenteeltaan identtisiä eli symmetrisiä ilmauksia ovat 

kummankin kielen vertailurakenteet, kuten věrný jako pes ´uskollinen kuin koira´ 

tai dřít (se) jako kůň ´raataa kuin hevonen´.  Epäsymmetrisiä ilmauksia ovat esim. 

tšekin mořský vlk ”merisusi” (eli ´merikarhu´) ja černý jako havran ”musta kuin 

korppi”, jossa adjektiivin yhteydessä käytetään vertailukonjunktiota jako ´kuin´ ja 

eläimen nimitystä. Suomeksi sama asia ilmaistaan substantiivin ja adjektiivin 

yhdistelmänä korpinmusta. Jommankumman kielen nollaekvivalenssia edustavat 

esim. mlčet jako ryba ”vaieta kuin kala” (suomeksi ´vaieta kuin muuri´) ja nostaa 

kissa pöydälle. 

Fraseemeja esiintyy kaikilla kielen tasoilla (Cvrček & al. 2010: 75). 

Morfeemitasolla tšekin na + lézt tarkoittaakin komponenttien merkityksestä 

poiketen ´löytää´. Suomen sanat ympäri + pyöreä ja musta + sukkainen 
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tarkoittavat muuta kuin yksittäiset morfeemit antaisivat pelkästään ymmärtää. 

Sanatasolla tšekin krkavčí otec/matka tai suomen kettutyttö eivät tarkoita 

konkreettisten denotaattien pohjalta kyseisiin eläimiin liittyvää ´*korppi-

isää/korppiäitiä´ tai ´*kettutyttöä´, vaan edellisessä tapauksessa isää/äitiä, joka 

väistää elatusvelvollisuuksiaan ja jälkimmäisessä tapauksessa ympäristöaktivisteja, 

jotka vapauttavat tarhakettuja.  

Václav Cvrček & al. (ibid., esimerkit osittain lisätty) luokittelee uudessa, ČNK:n 

materiaaliin ja nykykieleen perustuvassa kieliopissa Mluvnice současné češtiny 

fraseemit viiteen eri ryhmään: 1. nominaalisiin (psí počasí ja vastaavasti 

koiranilma), 2. vertauslauseisiin tyyppiä spát jako dudek ´nukkua kuin tukki´ ja 

päästä kuin koira veräjästä, 3. sanapareihin (so. kahden komponentin fraseemi, 

jossa käytetään kontrastiivisesti toistoa) (esim. hlava nebo orel ja vastaavasti 

kruuna vai klaava) sekä 4. verbaalifraseemeihin ([chtít] učit starého psa štěkat 

”(haluta) opettaa vanhaa koiraa haukkumaan” ja ei jaksa kissaa sanoa).  

Fraseemit voivat olla myös 5. kokonaisen lauseen muodostamia ilmauksia: 

sananlaskuja (vrána vráně oči nevyklove ´ei korppi korpin silmää noki´ ja ei ole 

koiraa karvoihin katsominen/katsomista), kansanviisauksia (säähän liittyviä: Na 

svatého Řehoře čáp letí přes moře ja Kuu kiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, 

västäräkistä vähäsen, pääskysestä ei päivääkään), sitaatteja (lentäviä lauseita: 

člověk *je+ člověku vlkem ja vastaavasti ihminen on ihmiselle susi). 

 

4.2 Vertauskuvat 

 

Erityisesti vertauskuvat (tšekiksi přirovnání) ovat fraseologian kannalta erittäin 

keskeisiä. Slavistiikassa puhutaankin ”komparatiivisesta fraseologiasta” (Burger & 

al. 1982: 35). Sama saksalaislähde (ibid.) toteaa, että vertailevia fraaseja käytetään 

ennen kaikkea adjektiivien ja verbien yhteydessä. Ne ovat niin yleisiä, että 

esimerkiksi Eva Mrhačován sanakirjoissa (1999 ja 2003) tämäntyyppiset rakenteet 

muodostavat leijonanosan (vuoden 2003 sanakirjan tšekinkielisistä fraseologisista 

ilmauksista niitä on noin 55 %, so. 787/1428). Vertailurakenteet ovat hyvin yleisiä 

myös suomessa ja muissa kielissä. 
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Vertausrakenteet kuvaavat ominaisuuksia, kuten esimerkiksi tšekinkieliset 

ilmaukset hopsat/skákat jako klokan ´pomppia/loikkia kuin kenguru´ tai toimintoja 

ja olotiloja, kuten esimerkiksi funět jako hroch/kanec/mrož ”puhista kuin 

virtahepo/villisika/mursu” ja smrdět jako tchoř ”löyhkätä/haista kuin hilleri”. Hyvin 

tyypillistä on, että jonkin eläimen ominaisuuksia verrataan ihmiseen ja usein 

nimenomaan kielteisessä sävyssä. 

Čermákin (2007: 387, 411) mukaan muodoltaan yksinkertainen vertauskuva 

*…+ toteutuu kaikkien neljän autosemanttisen sanaluokan osalta, ts. substantiivin, 

adjektiivin, verbin ja adverbin. Yleensä [kyseisen lausekkeen] vasemmalla puolella 

(kursivointi poistettu) esiintyvät vain verbi ja adjektiivi, kuten psát písmena jako 

blechy (esimerkki lisätty) ja lehký jako pírko ´höyhenenkevyt´ (ibid. 387).  

Rakenteet tyyppiä písmena jako blechy ´kirpunkokoiset kirjaimet´, jossa 

substantiivi (tai erityisesti adjektiivi) esiintyy vasemmalla, ovat hyvin harvinaisia. 

Čermák muistuttaa kuitenkin, että rakenteet tyyppiä písmena jako blechy on 

johdettu kokonaisista ja yleisemmistä verbirakenteista, kuten psát písmena jako 

blechy ”kirjoittaa kirjaimia kuin kirppuja” (ibid.). 

Samoin vertauskuvan oikealla puolella (kursivointi poistettu), so. 

komparaattorin jak, jako jne. perässä voivat esiintyä samat neljä autosemanttista 

sanaluokkaa, mutta tällöin niiden esiintyminen ja distribuutio eroavat 

huomattavasti (ibid.). Oikea puoli voi olla rakenteeltaan moniosainen ja laajempi 

kuin vasen puoli, joten vertauskuvat ovat muodoltaan epäsymmetrisiä (Čermák 

1982: 144−145). Huomattavassa osassa tapauksia vertauskuvien oikea puoli 

koostuu substantiivista ja substantivoituneesta adjektiivista, kuten škrábat jako 

kocour (sananmukaisesti ”raapia kuin kollikissa”), mikä suomeksi tarkoittaa ´tehdä 

harakanvarpaita´ tai mít hlad jako vlk ´olla sudennälkä´ (Čermák 2007: 387).  

Erityyppisiä vertailurakenteita edustavat esimerkiksi přihnat se jako na koni 

”rynnätä kuin hevosella” (VkS), je hubený jako by cvrčky louskal ”laiha kuin sirkan 

olisi taittanut” (´langanlaiha´) (V-AkV), mají se rádi jako kočka s myší ´pitävät 

toisistaan kuin kissa ja koira´ (V-AkS), mít hlavu jako vrabčí hnízdo ”pää kuin 

varpuspesä” (eli ´hiukset kuin pyryharakalla´) (V-SkS), studený jako psí čumák 

”kylmä kuin koirankuono” (eli ´aina naama peruslukemilla´) (AkS) ja písmeno jako 

blechy ”kirjaimet kuin kirput” (´kirppukirjaimet´) (SkS) (Čermák 1982: 148−149, 
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esimerkit kursivoitu; viimeinen esimerkki lisätty) (S= substantiivi, A = adjektiivi, V = 

verbi, k = komparaattori). 

Myös Eva Mrhačován (Mrhačová & al. 2000: 44, 2003: 14−15) mukaan 

vertauskuvat ovat yleensä nominaalirakenteita nominální přirovnání tai 

verbaalirakenteita verbální přirovnání. Joskus vertailurakenteet voivat liittyä myös 

esimerkiksi numeraaleihin, kuten tšekin být (jako) dva kohouti na jednom smetišti 

”olla kuin kaksi kukkoa samalla tunkiolla” (eli ´kuin kaksi kukkoa samalla orrella´) 

tai suomenkielisessä sananlaskussa Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla.  

 

4.2.1 Vertailurakenteiden osat  

 

Vertauskuvia sisältäviä ilmauksia voidaan tarkastella myös niiden komponenttien 

perusteella. Glazyrin (1972, Burgerin 1982: 303 mukaan) määrittelee 

rakennetyypin zrudnout jako rak1 ”punastua kuin rapu” osat seuraavasti: verbiä 

(verrattavaa asiaa) kutsutaan nimellä tertium comparationis, sekä konjunktiota ja 

adjektiiviä kvalifikaattoriksi. 

Glazyrinia paljon yksityiskohtaisemman jaottelun tekee tšekkiläisen 

fraasitutkimuksen uranuurtaja František Čermák. Hänen (1982: 145−146) 

jaottelunsa mukaan vertailurakenteiden osat ovat comparandum, relátor 

´relaattori´, tertium comparationis, komparátor ´komparaattori´ (ks. lähemmin 

4.2.2) ja comparatum. Kyseisen jaottelun mukaisesti esimerkiksi vertailulauseke ty 

jsi platný jako pes v kostele voidaan kuvata näin: ty = Cd, jsi = R, platný = Tc, jako = 

c ja pes v kostele = Ct (Čermák 2010a, esimerkki muutettu).   

Comparandum (Cd) on vertailurakenteen referentti eli subjekti, jota koko 

lauseke tarkoittaa ja jota ilmaus kuvaa. Relaattori (R) on yleensä verbi ja ilmaisun 

ensimmäinen komponentti, joka toimii ilmauksessa muodollisesti predikaatin 

tavoin. Tertium comparationis (Tc) (verbi, adjektiivi, harvemmin substantiivi ja 

adverbi) (2007: 396) ilmaisee tunnuspiirrettä, ominaisuutta, tapaa jne. Sillä on 

yhteinen comparandum ja comparatum (Čermák 1982: 145, 2010a).  

                                                           
1
 Burgerin kirjassa on esimerkkinä venäjän kielen vastaava ilmaus pokrasnel kak rak. 
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Komparaattori (c), so. muodollinen tuntomerkki (yleensä jak/o), on tavallisesti 

samankaltaisuuden suhdetta ilmaiseva signaali. Comparatum (Ct) on yleistävä ja 

tavallisesti tunnettu malli tai prototyyppi, johon kontekstissa kyseinen 

comparandum ominaisuuksiltaan liittyy ja sillä tavoin tehdään selväksi; ja jonka 

[comparatum] ominaisuus tai luonne voi liittyä sen entiteettiin, toimintaan, 

tilanteeseen tms. (kappaleen lainaukset: Čermák 1982: 145−146, kursivoinnit 

lisätty).  

Tarkastelen seuraavaksi lähemmin vertailulauseiden komparaattoreita ja 

mahdollisia rakenteellisia variaatioita (eli vertailurakenteiden korvattavuutta).  

 

4.2.2 Komparaattorit 

 

Vertailurakenteiden keskeisenä elementtinä ja tuntomerkkinä ovat ns. 

komparaattorit. František Čermák (1982: 146; 2007: 387, 410) määrittelee 

vertailurakenteiden konjunktion komparaattoreiksi komparátor: jak/jako, jako 

když, jako by, jako že (je hubený jako by crvčky louskal) ´olla langanlaiha/luuta ja 

nahkaa´ (sananmukaisesti ”laiha kuin olisi sirkan taittanut”) tai táhl sebou/vyskočil 

jako když ho uštkne zmije (´hän hypähti kuin käärme/kyy olisi häntä purrut´).  

Eva Mrhačová (2003: 14) luettelee tällaisten rakenteiden comparatumia ja 

comparandumia yhdistävinä komparaattoreina yleisimmän konjunktion jako lisäksi 

seuraavat: jako by, jako když, než, hůř než, ani ja že by (ani). Harvinaisempaa 

komparaattoria než käytetään Mrhačován & al. (2000: 41) mukaan adjektiivien 

yhteydessä, komparaattoreita jako by ja jako když lauseen muodossa olevan 

vertailurakenteen jälkiosan yhteydessä (jako by cvrčky louskal).  

 

4.2.3 Korvaavat rakenteet 

 

Vertailulausekkeet ovat usein korvattavissa lyhyemmällä rakenteella seuraavasti: 

povaha jako holubice -> holubičí povaha ”kyyhkysen luonne” (´lauhkea, alistuva 

luonne´) tai mít pohled jako ostříž -> ostříží pohled ”nuolihaukan katse”, mitä 

Čermák (1982: 145, 167) kutsuu latentiksi vertauskuvaksi. Niitä emme hänen 
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mukaansa miellä enää fraseologiksi ilmauksiksi (ibid.). Sekä Čermák (2007: 475) 

että Mrhačová (1999: 14) mainitsevat tässä yhteydessä käsitteen transformace 

´transformaatio´. Viime mainitun mielestä rakenne ilman eksplisiittisesti ilmaistua 

komparaatiota [siis rakenne tyyppiä ostříží pohled] on vähemmän ekspressiivinen, 

eikä myöskään niin huomiota herättävä ja samalla myös harvinaisempi (ibid.). 

Tšekin V + S (A) + comparatum -rakenteen korvaava vaihtoehto voi olla V + A + 

S, suomen V + (A) + comparatum -rakenteen vaihtoehto on verbaalirakenne + S + 

comparatum -rakenne, kuten mít oči jako orel -> mít orlí zrak ja vastaavasti 

suomeksi nähdä (hyvin) kuin kotka -> (jollakulla) on silmät/katse kuin kotkalla. 

Tšekin ja suomen fraasien vaihtoehtoiset rakenteet voidaan kuvata myös näin: mít 

hlad/být hladový jako vlk -> (mít) vlčí hlad ja suomeksi (jollakulla) on nälkä kuin 

sudella/olla nälkäinen kuin susi -> (jollakulla) on sudennälkä.  Suomessa korvaava 

rakenne voidaan siis muodostaa myös kaavalla verbaalirakenne + S; samoin on 

mahdollinen adverbirakenne, esim. nähdä (hyvin) kuin kotka. Vastaavasti suomen 

adjektiiveilla voi esiintyä korvaava muoto tyyppiä keltainen kuin kanarialintu -> 

kanariankeltainen). 

 

4.3 Sanaparit 

 

Sanaparia binomiál voi luonnehtia kollokaatiofraseemiksi tai -idiomiksi, joka 

koostuu kahdesta samaa sanaluokkaa olevasta sanasta (Čermák 2007: 415, 

kursivointi poistettu) (yleensä kahden substantiivin muodostamasta ytimestä). Ne 

ovat toisinaan muodoltaan identtisiä ja luonteeltaan nominaalisia. *…+ Sanaparit 

ovat joko rinnasteisia tai vastakkaisia ja niillä on kiinteä sanajärjestys (ibid., 

kursivointi poistettu). Hän (Čermák 2007: 420,423) mainitsee esimerkkinä 

sanapareista kočka a myš ´kissa ja hiiri´, jolloin kaksi eri käsitettä muodostaa 

toisilleen vastaparin. Sanaparit muodostuvat useasta eri 

kombinaatiomahdollisuudesta ja niillä on erilaisia funktionaalisia tehtäviä. Ne 

voidaan rinnastaa useisiin idiomityyppeihin ja voivat olla myös osa laajempia 

idiomeja (ibid. 414, 427). 
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František Čermák (2007: 414−415, 427) mainitsee sanaparien olevan hyvin 

vanhoja binaarisia sanaliittoja, jotka ovat moniin kieliin laajalti levinneitä. Hän 

(ibid. 415, 427) toteaakin osan fraaseista ja idiomeista olevan kansainvälisiä, esim. 

pes a kočka ´kissa ja koira´. Čermákin (2007: 422−424) esittämiä sanapareja ovat 

myös mm. hlava nebo orel ´kruuna vai klaava´, půl vola půl včely ”puoli sonnia, 

puoli mehiläistä” (suomeksi lähinnä ´ei sitä eikä tätä´), Karkulka a vlk ´Punahilkka ja 

susi´ sekä ani ryba ani rak (není to) ´lintu vai kala´. Niihin liittyy usein äänteellinen 

sanaleikki tai yhdenmukaisuus, esim. kummankin kielen slepice nebo vejce ´muna 

vai kana´ tai tšekin ovce a vlci ´vuohet ja lampaat´. Kummassakin kielessä esiintyviä 

sanapareja esittelen tarkemmin tutkielman lopussa olevassa liiteosassa. 

 

4.4 Yhdyssanat ja yhdyssanamuodosteet 

 

Kummassakin kielessä on myös yhdyssanoja tai yhdyssanatyyppisiä muodosteita, 

kuten medvědí služba ´karhunpalvelus´, psí počasí ´koiranilma´ ja žabomyší válka 

”sammakon ja hiiren sota” merkityksessä ´hyttysen ininää´. Jotkut niistä ovat 

kansainvälisiä lainoja, kuten krokodýlí slzy ´krokotiilin kyyneleet´. Tšekissä 

tämäntyyppiset rakenteet ovat attribuuttifraaseja tyyppiä possessiiviadjektiivi + 

substantiivi, kuten kočičí život ”kissanelämä” (eli ´sitkeähenkinen´) tai vlčí hlad 

´sudennälkä´.  

Anna-Leena Kuusi (1971: 35−36) nimeää suomalaiset ilmaukset tyyppiä kissan 

päivät, koiran ilma ja suden nälkä [sic!] genetiivifraaseiksi. Tällaisissa ilmauksissa 

voi genetiivin suhde pääsanaan olla monenlainen. Kuusi mainitsee lisäksi 

tärkeimmäksi ja tavallisimmaksi tyypin, jossa pääsana on metafora ja genetiivi 

ilmaisee kuinka tämä on ymmärrettävä (ibid.).  

Suomelle tyypillisiä yhdyssanamuodosteita muodostetaan tšekissä 

huomattavasti harvemmin, vaikka niitäkin on (kuten krtonožka ´maamyyräsirkka´ 

tai vlkodlak ´ihmissusi´) (Machek 1997: 695, Rejzek 2007: 717). Tšekissä 

vastaavissa tapauksissa sanoja yleensä joko derivoidaan edellä esitetyn mukaisesti 

adjektiivi + substantiivi-yhdistelmistä, käytetään prepositiorakenteita tai 
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muodostetaan kokonaan uusia sanoja, esim. psí počasí ´koiranilma´ (vertaa myös: 

koiranvirka), koza na řezání ´sahapukki´ tai hat(la)matilka ´siansaksa´. 

Kuusi (1971: 29) pitää sanaliiton hallitsevana komponenttina fraasin 

kieliopillisesti hallitsevaa komponenttia, kuten genetiivifraasin hevosen muisti 

pääsanaa. Parataktisissa sanaliitoissa taas sanat muodostavat tavallisia 

minimifraaseja, *…+ joissa kaksi rinnakkaiskäsitettä toistuvasti kytkeytyy yhteen. 

Tällainen fraasin luonteinen paratagmakuvio on kokonaiskäsite (Kuusi 1971: 39.), 

esim. (olla kuin) kissa ja koira (ks. myös 4.3). 

Oman tyyppinsä muodostavat ns. perifraasit (Kuusi 1971: 30), joilla 

tarkoitetaan sellaisia kiertoilmauksia, joissa varsinainen ilmaus on korvattu 

tyyliarvoisella, enemmän sanovalla tai laajemmalla ilmauksella (joista tärkeä laji on 

eufemismi, ks. 3.5). Perifraaseja ovat mm. tšekin galský kohout/země galského 

kohouta (Mrhačová 2003: 69) ja vastaava suomalainen ilmaus Gallian kukko, mitkä 

tarkoittavat Ranskaa (kukko on Ranskan vaakunan symboli). Määristä käytetään 

myös nimitystä Moravská orlice ”Määrin kotka” johtuen sen vaakunasta. 

Amerikkalaista ja venäläisistä asevarustelijoista käytetään nimitystä američtí a 

ruští jestřábi ´Yhdysvaltojen ja Venäjän haukat´ (Týden 2.4.2008).  

Osittain eufemistinen ja perifrastinen on tšekin ja suomen ilmaus ruský 

medvěd ´Venäjän karhu´, jossa lisuke karhu on pleonastinen. Poliisia on kutsuttu 

suomeksi perifraasilla Kissalan pojat (leik. nimitys liikkuvan poliisin miehistä, 

lainattu HS:ssa 30-luvulta lähtien julkaistusta samannimisestä amer. sarjakuvasta) 

(Virkkunen 1974: 193).  

Tšekkiä voidaan kutsua tšekiksi perifraasilla český lev ja Suomea samalla 

tavalla suomeksi perifraasilla Suomen leijona, pejoratiivisesti myös sarvikuonojen 

maaksi, jääkiekkojoukkueesta käytetään myös suomessa nimitystä 

Leijonat/leijonamiehistö (samoin nuorista pikkuleijonat; tšekiksikin on käytetty 

juniorijoukkueista sanaa lvíčata ”leijonanpennut”) (SSJČ, s.v. lvíče).  
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4.5 Johdokset 

 

Johdokset voivat olla nominaali- tai verbaalijohdoksia (eli substantiivi- tai 

verbijohdoksia). Substantiiveihin liittyvänä erityispiirteenä ovat ns. deminutiivit. 

Niitä on kummassakin kielessä, mutta tšekissä huomattavasti enemmän kuin 

suomessa. Mrhačová (1999: 6) luettelee seuraavat fraseologisissa ilmauksissa 

esiintyvät eläinten deminutiivimuodot: beránek, bobřík, brouček, červíček, 

čuňátko, holoubek, hovádko, káčátko, kanárek, klisnička, kobylka, konipásek, 

koníček, koroptvička, kravička, laňka, motýlek, mraveneček, muška, myška, oslíček, 

ovečka, pejsek, prasátko, ptáček, rybička, selátko, včelička, vlaštovička, zajíček ja 

žabka. Lisäksi ovat olemassa mm. deminutiivit včelka, srnka ja vrabčík.  

Tšekin deminutiiveja voi olla myös useista eri johtimista johdettuja. 

Esimerkiksi sanasta pes ´koira´esiintyvät ainakin deminutiivit psík, psíček ja pejsek 

(SSJČ IV, s.v. pes). Lisäksi deminutiiveista voi johtaa myös adjektiiveja, kuten esim. 

psíčkový, psíčkův, pejskový tai pejskův.  

Suomessa voivat esiintyä ainakin (hiljainen) hiirulainen, härkänen, 

kyyhkyläinen, kyyhkynen, lintunen, (maan) matonen, pulunen ja repolainen. Lisäksi 

esimerkiksi hauvelia, kisua, kisulia, pollea ja nallea voi pitää suomessa eräänlaisina 

hyväilysanoina. Myös suomessa on mahdollista muodostaa deminutiivipohjaisia 

adjektiiveja, kuten esim. hiirulaismainen (käytös). 

Kummassakin kielessä on lukuisasti myös muita nominaalijohdoksia. Oheisesta 

esimerkkisanasta pes sama tšekkiläinen sanakirjalähde (ibid.) mainitsee myös 

sanat psina (paikall.), psinec, psinský, psírna, psisko, psotník, psotníkový, psotnice, 

psovina, psovitý, psovský, psovství sekä vanhentuneet psohlavec, psota ja psotný. 

Suomessa nominaalijohdoksia ovat mm. koiramaisuus, koiruus ja koiramainen.   

Hyvin yleisiä ovat substantiiveista johdetut adjektiivit (possessiiviadjektiivit). 

Tšekissä niitä voi muodostaa hyvin monesta eläinappellatiivista, kuten pes -> psí, 

kočka -> kočičí ja niiden avulla (possessiiviadjektiivit) muodostetaan uusia sanoja 

(ja käsitteitä), esim. psí počasí ´koiranilma´, kočičí hlava ´mukulakivi´ 

(sananmukaisesti ”kissanpää”); suomessa adjektiivit tyyppiä kettumainen liittyvät 

pikemminkin eläimen ominaisuuksiin (ks. 4.4 ja 5.5).   
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Samoin kummassakin kielessä esiintyy verbeistä derivoituja 

substantiivijohdoksia tyyppiä tšekin kočkování (<- kočkovat se), svinstvo (<- svinit) 

ja suomen kettuilu (<- kettuilla) sekä sikailu (<- sikailla). Suomessa vastaavanlaisia 

johdoksia ovat myös mm. kettuileminen, koirailu, koiraileminen, kalastaminen, 

kalastelu, kalasteleminen jne. (tšekissä mm. rybaření ´kalastus´).  

Esimerkkejä verbijohdoksista ovat mm. tšekin verbit (po)kočkovat se 

”kissailla” (eli ´leikitellä´), papouškovat ”papukaijata” merkityksessä ´matkia´, 

syslovat ”murmeloida” (eli ´koota varastoja´), (za)sýčkovat (verbijohdos sanasta 

sýček ´pikkupöllö´) merkityksessä ´maalata piruja seinille´ ja ”(za)vejrat/(za)vejřit 

”huuhkailla” merkityksessä ´tuijottaa´ (ks. myös 6.6), kummankin kielen křečkovat 

´hamstrata´ tai (za)svinit ´sikailla´ sekä vastaavasti suomen hevostella, jänistää, 

kalastaa, kalastella, karhuta, kettuilla ja ketuttaa. Joitakin niistä käytetään 

erityistilanteissa, kuten kalastella ääniä (ks. myös luku 3.6). 

 

4.6 Muita rakenteellisia piirteitä  

 

Suomen kielestä löytyy myös jokunen ns. kaksoismuodoste, kuten 

haukkua/räksyttää kuin rakkikoira, jossa käytetään kahta koiraa merkitsevää 

sanaa. Vastaavasti suomeksi voi sanoa susihukka tai vuohipukki. Tämäntyyppisiä 

tapauksia en löytänyt tšekin kielestä. Jompikumpi eläinsanoista on tällöin 

pleonasmi tai sitä käytetään augmentatiivisesti. Näitä ilmauksia voi pitää jopa 

hyperbolan kaltaisina, kohteen kuvaamisen mittasuhteita liioittelevina ja 

tehostavina. Hyperbolan asiasisällöt voitaisiin ilmaista lyhyemminkin (Varis 1998: 

113), kuten haukkua/räksyttää kuin koira/rakki.  

Tšekiksi voi sen sijaan sanoa žabomyší válka/problémy/spory ”sammakon ja 

hiiren sotaa/ongelmia/riitoja” (suomeksi lähinnä ´kärpäsen surinaa/hyttysen 

ininää/hiiren haukotus´). Tämä sanonta, Fučíkin & Pokornýn mukaan alun perin 

vanha käännöslaina (2009: 231), muodostuu kahdesta eri eläimen nimestä, joista 

jälkimmäisestä muodostetaan possessiiviadjektiivi ynnä sitä edeltävästä 

substantiivista. Suomeksi voi nimittää jotakin kissa-hiiri -leikiksi (tšekiksikin hrát si 

s někým jako kočka s myší).  
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Joskus idiomi voi olla myös morfologisesti sidonnainen, esim. verbeillä pää- ja 

tapaluokkaan tai aikamuotoon ja substantiiveilla tiettyyn lukuun tai 

taivutusmuotoon. Tšekin lausefraseemi je hubený/vypadá jako by cvrčky louskal 

´olla langanlaiha/olla luuta ja nahkaa´ esiintyy nimenomaan konditionaalissa, 

tam/tady/tu chcíp(l) pes (sananmukaisesti ”siellä/täällä/on koira kuukahtanut”) 

merkityksessä ´ei ole ristin sielua/(hiljaista) kuin huopatossutehtaalla´ (Čermák 

1982: 118) esiintyy aina menneessä aikamuodossa ja toteamus bylo/je jich (tam) 

jako mravenců ´(väkeä) on kuin Vilkkilässä kissoja/(olla) pilvin pimein´ (eri 

vaihtoehtoisine eläimineen) esiintyy aina monikon genetiivissä jne.  

Vastaavanlaisia tapauksia löytyy myös suomesta, kuten ei kukko käskien laula 

esiintyy pelkästään kieltolauseessa, kuin kaataisi vettä hanhen selkään vain 

konditionaalissa, kissa vei kielen eri muunnoksineen ainoastaan imperfektissä, 

huudahdus Painu hevonkuuseen! imperatiivissa ja ajaa kuin käärmettä pyssyyn 

pelkästään yksikössä.  

Yleisimmistä verbeistä, kuten být, mít, dělat, nechat, dát, vzít, zůstat, ztratit, 

dostat jne. muodostettuja sanontoja voi, johtuen näiden verbien laajasta 

merkityskentästä ja suuresta kollokaatiosta, täydellä syyllä pitää desemanttisina, 

semanttisesti tyhjinä, esim. zůstat jako kapr/ryba na suchu ´jäädä kuin kala 

kuivalle maalle´, (jossa verbiosa toimii lähinnä verbalisaattorina ja antaa 

mahdollisuuden käyttää sanontaa predikaattina). Tällaista idiomia Čermák pitää 

depletiivisenä (1982: 58, esimerkki muutettu). Hänen mukaansa semanttisesti 

heikkoja verbejä on vitisenkymmentä (Čermák 2007: 360).  

Marja Nenonen (JoY 2002) on tarkastellut väitöskirjassaan tekstiaineistonsa 

pohjalta tekemässään korpustutkimuksessa etenkin perusverbejä ja ruumiinosan 

nimiä, jotka osoittautuivat erityisen idiomihakuisiksi. Perustyyppinen idiomi 

suomen kielessä on verbilauseke, joka koostuu perusverbistä ja taivutetusta 

nominista. 
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5 SEMANTTIS-LEKSIKAALISIA PIIRTEITÄ  

 

Tässä pääluvussa tarkastelen eläinsymboliikkaa laajemmin. Aivan aluksi tuon esiin 

yleisiä piirteitä, esittelen tarkemmin eläinsymboliikkaa ja sen historiaa sekä 

pohdiskelen sukupuoliroolien ja värien mahdollista yhteyttä symboliikan käytössä. 

Tämän jälkeen selvittelen tarkemmin valitsemieni eläinten tyypillisimpiä 

konnotaatioita. Eläimet esittelen lähemmin luvussa 1.2 ja niihin liittyvät sanonnat 

ryhmiteltyinä eri kriteerein löytyvät tutkielmani liiteosasta. Lopuksi paneudun vielä 

eläinappellatiivien ja eläinfraseologian leksikaalisuuteen. 

 

5.1 Yleisiä piirteitä 

 

Tšekin ja suomen eläinfraasit ja -idiomit voivat olla myös semanttis-leksikaalisesta 

näkökulmasta joko samanlaisia (symmetrisiä), osittain samanlaisia 

(epäsymmetrisiä) tai kokonaan erilaisia (jommankumman kielen nollaekvivalenssi). 

Osittain poikkeavissa tapauksissa eläinilmauksessa esiintyvän eläimen nimi tai 

vertailtava eläin on kielissä joko erilainen tai sitä määrittävä adjektiivi/verbi on 

toinen. Kokonaan erilaiset fraasit ja idiomit sanotaan jommassakummassa kielessä 

toisella tavalla tai ne puuttuvat kokonaan.  

Materiaalini koostuu 163 eläimen nimityksestä (145 eläintä) ja 585 

eläinilmauksesta (osa vaihtoehtoisista ilmauksista on laskettu samaksi). 

Kummassakin kielessä esiintyy 106 yhteistä eläimen nimeä (65,03 %). Pelkästään 

tšekissä esiintyy 37 nimeä (22,7 %), ja pelkästään suomessa 20 nimeä (12,27 %) 

(ks. liite 1). Aineistostani käy siis ilmi, että tšekin fraseologiassa esiintyy enemmän 

eläinten nimityksiä kuin suomessa (erityisesti nisäkkäitä, lintuja ja kaloja).  

Suomessa ei ole esimerkiksi yhtään sanontaa, joissa eläimen nimenä olisi 

esim. lumikko, majava, murmeli, mäyrä, näätä tai hauki, kuten esim. tšekin 

hbitý/mrštný jako lasička ”sukkela/vikkelä kuin lumikko”, zachovávat/uložit 

(si)/lovit bobříka (mlčení) ”säilyttää/laittaa talteen/pyydystää (vaikenemisen) pikku 

majava” eli suomeksi ´pitää matalaa profiilia´, zalezlý jako sysel ”piiloutunut kuin 

murmeli” (suomalaisittain ´kotikissa´), žít jako jezevec ”elää kuin mäyrä” (eli ´olla 
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kuin yksinäinen susi´), slídit jako kuna v kurníku ”nuuskia kuin näätä kanatarhassa” 

tai hbitý/mrštný jako štika ”vikkelä/nopsa kuin hauki” (eli ´vikkelä kuin ankerias´) 

(Tammi 2008: 552).   

Pelkästään suomessa esiintyvät mm. kiiski (vastarannan kiiski), kurki (oman 

kurkihirren alla), muikku (Sano, muikku!), peipponen (pirteä kuin peipponen), 

sopuli (sopulilauma) ja telkkä (osua kuin telkkä pönttöön) (ks. myös 6.9).  

 

5.2 Eläinsymboliikka 

 

Tšekin ja suomen kielen (kuten muidenkin kielten) fraseologian yhtenä useimmin 

toistuvana ja leimallisimpana innoittajana ovat eläinten nimet (eläinappellatiivit).  

Eläinten nimiä rinnastetaan erityisesti ihmisen ominaisuuksiin. Eläinsymboliikan 

merkitystä korostavat mm. Mrhačová & Ponczová (2003: 10) todetessaan näin: 

Erityisesti eläinten nimien [kuten myös ihmisen ruumiinosien nimien] 
pohjalta on syntynyt rikas ja jäsentynyt fraseologinen aineisto: 
alkuperäisten, hyvin monilukuisten ja fraseologian kannalta vailla 
vertaansa olevien leksikaalisten vertausten lisäksi mitä erilaisimpia 
luonteenpiirteitä kuvaavia sanontoja, kielteisiä ja myönteisiä 
leksikaalisia luonnehdintoja sekä sananlaskuja.  

Čermák (1982: 89) puhuu fraseologisten ilmausten yhteydessä 

dekonkretisaatiosta, deanimalisaatiosta ja antropomorfisaatiosta. Nämä käsitteet 

tarkoittavat seuraavaa: dekonkretisaatio dekonkretizace muuttaa konkreettisen 

asian abstraktiksi, esim. tvrdý oříšek ´kova pähkinä (purtavaksi)´ 

(tutkimusaineistostani esimerkiksi první vlaštovka ´ensi pääskynen´); vastaavasti 

deanimalisaatio deanimalizace muuttaa eläimeen liittyvän käsitteen ihmiseen 

liittyväksi, kuten být pod psa ”olla alle koiran” (´olla kehno/susi´) ja 

antropomorfisaatio antropomorfizace asian/eläimen nimen ihmiseen liittyväksi, 

esim. být tvrdohlavý jako mezek ”itsepäinen kuin muuli” (puhuttaessa ihmisestä) 

(suomeksi ´itsepäinen kuin aasi/muuli/pässi´) (Tammi 2008: 115).  

Eläinilmaukset ovat luonteeltaan affektiivisia, ja ne herättävät huomiota. 

Karlsson (2008: 236) muistuttaa affektiivisen sanaston ja fraseologian olevan 

erittäin produktiivista. Eläinappellatiiveja käytetään sekä tšekkiläisissä että 

suomalaisissa fraaseissa vertailtaessa eri ominaisuuksia, toimintoja, ilmiöitä tai 
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olotiloja. Eläimiin liittyvän fraseologian tunnuspiirteenä on, että eläinten 

nimitykset liittyvät johonkin kuvattavaan ominaisuuteen tai luonteenpiirteeseen 

negatiivisesti. Huomattavan harvoin eläinnimitys antaa sanonnalle positiivisen 

sävyn, mutta voi sen silti tehdä, kuten esim. kummankin kielen ilmauksissa To je 

ale kočka! `Mikä kissa!´ tai viettää kissanpäiviä.  

Eri eläinten semiotiikkaan kuuluvat prototyyppiset tuntomerkit, jotka voi 

selvästi osoittaa eri kielten fraseologisten ilmausten välillä, esim. karhu liittyy 

nälkään, ahneuteen, vaaraan, vihaan, aggressiivisuuteen, johonkin pahaan, 

voimaan, laiskuuteen, joutenoloon ja kömpelyyteen (Mrhačová & al. 2000: 17). 

Ihmisten eläimiin liittämät mielleyhtymät ovat siis usein yleismaailmallisia, joten 

niiden tarkastelu ei välttämättä tuo uutta tietoa.   

Silti esim. tšekin kissa mielletään vääräksi, kuten falešný jako kočka 

”väärä/valheellinen kuin kissa”, mikä suomeksi sanotaan 

´kaksinaamainen/petollinen kuin käärme´. Lisäksi tšekissä kissa herkuttelee. Vuohi 

on suomen fraseologiassa harvinainen, suomen kana korvaa melkein aina tšekin 

hanhen, suomeksi pöllöillään, kun tšekin pöllö on viisas ja valvoo, tšekin papukaija 

matkii, mutta suomeksi papukaija myös puhuu paljon, tšekin apina on oppivainen, 

suomen apina on tyhmä, tšekin kovakuoriainen on hellyttävä, suomessa se on 

inhottava. Assosiaatiot eivät näin ollen ole aina samoja. Siksi onkin 

mielenkiintoista tarkastella myös, mitkä eri eläimiin liittyvät mielleyhtymät 

poikkeavat tšekin ja suomen kielessä toisistaan tai mitä eri eläimet symbolisoivat 

kummassakin kielessä.  

 

5.2.1 Eläinsymboliikan historiaa 

 

Eläinsymboliikkaa on viljelty kautta aikojen. Vanhimmat eläinsadut on löydetty 

sumerilaisten nuolenpääkirjoituksista noin 2000 eKr (Virtanen 1999: 63). Jo 

muinaisissa saagoissa ja Kalevalassa puhutaan eläimistä (esim. karhunkaato ja 

Tuonelan joutsen). Useimmissa kulttuureissa eläimet on yhdistetty yliluonnollisiin 

voimiin, jotka hallitsevat niin luonnonvoimia kuin ihmisten kohtaloita, ja joita on 
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usein kunnioitettu jumalten lähettiläinä tai liittolaisina tai niistä on jopa itse tullut 

jumalia (Saunders 1996: 38).   

Kreikkalaista Aisoposta pidetään faabelien isänä, jonka eläinsaduista on 

abstrahoitavissa erilaisia opetuksia (Virtanen 1999: 63). Eläinsatuja ovat 

kirjoittaneet myös mm. ranskalainen La Fontaine ja venäläinen Krylov, joka 

naamioi eläintarinoihinsa yhteiskuntakritiikkiä. Eläin kuvasi aina ihmistä: hevonen 

talonpoikaa, leijona poliitikkoa ja sika teknokraattia (Nuutinen 2007: 27). 

Tšekkiläisiä eläintarinoiden sepittäjiä ovat mm. Karel Jaromír Erben ja Jan Drda. 

Kansanrunoudessa ovat nimenomaan perhoset olleet keskeisiä. Käki on 

suosituin lintu kansanrunoudessa ja samoin suomalaisissa kansanlauluissa. Se 

symbolisoi mm. kevättä, onnea, rakkautta tai kuolemaa (ibid.). Suosituimpia 

eläimiä suomalaisissa saduissa ovat kettu, karhu, susi, jänis, hevonen, kissa, pässi, 

koira, hiiri ja sika (Virtanen 1999: 63).  

 

5.2.2 Sukupuolisymboliikka 

 

Mielenkiintoista on myös havaita, että eläinilmausten konnotaatioihin voivat liittyä 

myös sukupuoliroolit ja värisymboliikka. Erityisesti eläinten eri sukupuoliin liittyvät 

sanat vaikuttavat usein ilmauksen negatiiviseen väritykseen. Useasta eläimen 

nimestä on mahdollista muodostaa vaihtoehtoinen, toista sukupuolta kuin 

pääsana merkitsevä sana. Tällaisia sanoja muodostetaan tšekissä joko suffiksin (ja 

mahdollisen äänteellisen muutoksen kautta) avulla, kuten esim. krocan/krůta; 

opice -> opičák, husa -> houser, žába -> žabák, liška -> lišák jne. tai kummassakin 

kielessä myös omalla sanalla, esim. tšekin kocour ja suomen kolli.  

Tšekissä käytetään suomea paljon useammin eläimen sukupuoleen liittyviä 

sanoja (vaihtoehtoisesti tai pelkästään), esim. lézt/skákat/šplhat po stromech jako 

opice/opičák ”kavuta/hyppiä/kiivetä puissa kuin apina/urosapina” (eläimen 

yleisnimen opice ´apina´ ohella voi tässä käyttää myös maskuliinia tarkoittava 

sanaa opičák ´urosapina´), vastaavasti Ty opičáku jeden!/To je ale opičák! ´Senkin 

tyhmä apina!´ tai Lišák jeden (proradný)!/To je ale lišák! merkityksessä ´Senkin 

(vanha) kettu!´ (siis miehestä). Kuitenkin sanotaan pelkästään má housera/chytil 
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ho houser (ei *husa) ´hänellä on noidannuoli´ (sananmukaisesti ”hänellä on 

uroshanhi”; ei kuitenkaan *hanhi *eläimen yleisnimi kieliopilliselta suvultaan 

feminiini]). Sananparren suutarin lapsella ei ole kenkiä tšekkiläisessä vastineessa 

käytetään nimenomaan sanaa kobyla ´tamma´: kovářova kobyla chodí bosa ”sepän 

tamma kulkee avojaloin”. 

Kummassakin tutkimassani kielessä eläimen urosta tarkoittava sana on 

monesti väritykseltään positiivisempi kuin vastaavan eläimen naarasta tarkoittava 

sana (tai mikäli eläimen yleisnimi on esimerkiksi tšekissä kieliopilliselta suvultaan 

feminiini): kohout/slepice ´kukko/kana´, beran/ovce ´pässi/lammas´ tai vůl/kráva 

´sonni/lehmä´. Vaikka sanonnalla vykračovat si jako kohout na smetišti ´olla/hääriä 

kukkona tunkiolla´ onkin negatiivinen kaiku, kuvaa se kuitenkin ylpeyden lisäksi 

myös miehisyyttä, kun taas tšekin huudahdus Slepice jedna (pitomá)!/To je ale 

slepice!/hloupá jako slepice ja suomen Kana-aivo!/tyhmä (kuin) kana on 

pelkästään kielteinen. Samaa voi sanoa esim. tšekin ja suomen sanonnoista silný 

jako býk/vůl ´vahva kuin härkä/hevonen/karhu´ (tšekissä myös ”vahva kuin sonni”) 

ja Ty jedna krávo!/Ty krávo jedna! ´Senkin lehmä!´   

Suomen katketa kuin kanan lento merkitsee lyhyeenloppumista, olla kuin 

Ellun kanat tarkoittaa holtittomuutta, päissään kuin Ellun kana kertoo jo itsessään 

merkityksen, kanan muisti on lyhyt ja muna on kanaa viisaampi tarkoittaa, että 

lapset tietävät enemmän kuin vanhempansa (Kari 1993: 58). Se tavataan 

tšekistäkin muodoissa kuře chce být/je chytřejší než (stará) slepice (Mrhačová 

2003: 85). Toisaalta kummankin kielen slepice, která snáší zlatá vejce ´kultamunia 

muniva kana´ tarkoittaa hyvää tulonlähdettä. 

Kun tšekiksi sanotaan líný jako kanec ”laiska kuin karju” (eli ´patalaiska´) ja 

zválet něco jako kanec ”kumota nurin kuin karju” (suomeksi ´panna mullin mallin´) 

tai kun suomeksi jotakin viedään kuin pässiä narussa ovat ne kaikki merkityksiltään 

kuitenkin kielteisiä ilmauksia, joten aina ei ero ole urospuolisen eläimen eduksi.  

Suomalainen sananparsi hänelle ei kunnian kukko laula merkitsee, että jollekulle 

käy kalpaten. Mielenkiintoinen on myös suomen sanonta hyökätä kimppuun kuin 

naarastiikeri, mikä tarkoittaa raivokasta hyökkäämistä.  

Nuutinen (2007: 30−31) mainitsee sanan sika viittaavan pääsääntöisesti 

mieheen (epäpuhtauteen ja moraalittomuuteen) ja sanan lehmä erityisesti 
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naiseen (laiskuuteen, tyhmyyteen ja taitamattomuuteen). Nämä mielleyhtymät 

ovat todennäköisesti kansainvälisiä, sillä tämä pätee suomen (sekä Nuutisen 

mainitsemien ruotsin ja saksan) lisäksi myös tšekkiin.  Černý & Holeš (2004: 100) 

mainitsevat sanojen kráva, slepice ja husa liittyvän naisiin, mutta sanat ovat 

muutenkin kieliopilliselta suvultaan feminiinejä.  

Kummassakin kielessä on olemassa samantyyppisiä sanontoja, kuten zachovat 

se jako svině/svinsky; Ty jsi ale svině! ´käyttäytyä kun sika/sikamaisesti´; ´Olet 

sika!´ tai Ta kráva jedna (blbá) (pitomá)!/To je ale kráva (pitomá)! ´Mikä lehmä!´ 

sekä tšekin kráva (už) zapomněla, že byla teletem (Mrhačová 1999: 79) ”lehmä 

(nainen) on (jo) unohtanut olleensa itse vasikka”, so. ´olla syytä katsoa peiliin´ jne. 

Kummassakin kielessä on myös tuttu toteamus, jonka mukaan muži jsou prasata 

´miehet ovat sikoja´ (tšekissä porsaita).  

 

5.2.3 Eläimet ja värisymboliikka  

 

Mielenkiintoista on tarkastella myös värien yhteyttä eläinsymboliikan käytössä. 

Kummassakin kielessä erityisen yleisiä värejä ovat valkoinen ja musta. Ne kuvaavat 

yleensä yllätyksellisyyttä tai poikkeavuutta. Niinpä tšekistä löytyvät sanonnat 

ohrádka bílých jelenů ”valkoisten saksanhirvien aitaus” ja bílá vrána sekä suomesta 

vastaavasti valkoinen varis, jotka kaikki tarkoittavat poikkeavuutta ja 

harvinaisuutta. Tšekin bílý kůň ”valkoinen hevonen” tarkoittaa kuitenkin 

´hyväksikäytettävää välikättä (kuriiria) laittomassa kaupankäynnissä´. Valkoinen 

väri liittyy myös tšekin sanontaan svatý Martin přijel na bílém koni, ”pyhä Martti 

tuli valkoisella hevosella”, jolloin se liittyy ensilumen satamiseen (ja näin ollen 

myös yllätyksellisyyteen, vaikka ensilumi sataakin jossakin vaiheessa syksyä). 

Valkoisen kirkkautta ja puhtautta korostaa sanonta bílý jako slonová kost 

´valkoinen kuin norsunluu´.  

Pikimustasta sanotaan černý jako havran ´korpinmusta´. Tšekissä on sanonta 

černá ovce (rodiny) ja vastaavasti suomessa (suvun) musta lammas, mikä 

tarkoittaa perheessä tai yhteisössä huolta tai häpeää aiheuttavaa jäsentä, usein 

suvun mustaa lammasta (Muikku-Werner & al. 2008: 193). Musta hevonen 
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tarkoittaa vaaleihin tai kilpailuihin yllättäen mukaan tullutta osanottajaa, joka voi 

sotkea ennakko-odotukset (ibid. 192) (tšekissäkin vastaavasti černý kůň ´musta 

hevonen´ samassa merkityksessä; Martincová & al. 2004, s.v. černý).  

Sanonnoissa esiintyy myös muita värejä, kuten punainen červený jako 

kohout/krocan/(opařené) prase/(uvařený) rak (Mrhačová 1999: 72) ”punainen 

kuin kukko/kalkkuna/(kiehutettu) porsas/(keitetty) rapu” eli suomalaisittain 

´punainen kuin rapu/paloauto´.  Tšekiksi sanotaan myös červený kohout/posadit 

někomu na střechu červeného kohouta ”punainen kukko/laittaa jonkun katolle 

punainen kukko”, mikä merkitsee tulipaloa tai sen syttymistä. Kari (1993: 76) 

mainitsee punaisen kukon esiintyvän tulipalon merkityksessä myös suomessa. 

Vihreästä väristä on olemassa harvinainen eläinsanonta zelený jako rosnička 

”vihreä kuin lehtisammakko” (´ruohonvihreä´) (ČNK 0, Google 8), keltaisesta žlutý 

jako kanárek ´kanariankeltainen´ (ČNK 0, Google 25) ja punertavasta väristä 

rezavý/zrzavý jako liška ”punertava kuin kettu” (ČNK 0/3, Google 43/32) sekä 

růžový jako prasátko/selátko ”vaaleanpunainen kuin porsas” (ČNK 0/0, Google 

5/4) (ks. myös 5.4.5).  

 

5.3 Kotieläimet 

 

Mielenkiintoisiksi osoittautuvat kotieläimet, sillä niihin ihmisillä ovat aina liittyneet 

läheiset tunnesiteet. Suomalainen on kautta aikojen suhtautunut luontoon ja 

erityisesti kotieläimiin ystävällisesti (Sorvali 2002: 31). Koira on ihmisen paras 

ystävä, ja uskollinen palvelija; kissa taas itsenäinen ja notkea, ja vaikka se 

mielletään myös negatiiviseksi, on se joillekin ihmisille läheinen ja hellyttävä eläin. 

Koira ja kissa ovatkin selvästi yleisimmin esiintyvät eläimet kummankin kielen 

fraseologiassa. Čermák (2010a) vahvistaa kummankin eläimen yleisyyden myös 

monien muiden kielten fraseologiassa. Hevonen on työteliäs, välttämätön 

maatalouseläin. Lehmä on elämän lähde ja lammas on arka.  
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5.3.1 Koira 

 

Koiraa pidetään ihmisen parhaimpana ystävänä. Se on rakastettu, uskollinen, 

hellyttävä ja ystävällinen. Koira toimii myös vahtina ja on aggressiivinen metsästäjä 

(Saunders 1996: 74). Ihminen on kesyttänyt koiran kotieläimeksi jo ammoisina 

aikoina, ja niinpä siitä on tullut tunnetuin seuraeläimemme. Lempiäisen (2002: 

275) mukaan koira on hyvä esimerkki tiettyyn eläimeen liittyneistä vastakkaisista 

mielikuvista.  

Koiran myönteiset ominaisuudet edustavat uskollisuutta věrný jako pes 

´uskollinen kuin koira´ tai psí oddanost ´koiran uskollisuus´ ja valppautta chodit za 

někým jako pes/pejsek ´seurata/kulkea perässä kuin koira´. Positiivinen on myös 

tšekin ilmaus mnoho psů zajícova smrt (on jo Flajšhansin sanakirjassa 1913, s.v. 

pes) ”paljon koiria, jäniksen kuolema”, mikä suomeksi tarkoittaa ´ylivoimalle ei 

mitään mahda/heikot sortuu elon tiellä´ tai suomen sanonta päästä kuin koira 

veräjästä, jolloin selviää tilanteesta helposti, joutumatta koville. Kun koirat ei 

perään hauku, asia jää silleen (Kari 1993: 71) tai kukaan ei kysy tai vaadi tilille, ei 

puutu asiaan (Muikku-Werner & al. 2008: 118) (tšekin *ani] pes po něm neštěkne 

tarkoittaa ´kukaan ei jää kaipaamaan´) (Mrhačová 1999: 109−110).  

Koira ei ole kuitenkaan pelkästään hyvyyden symboli. Lempiäinen (2002: 275) 

huomauttaa näin: ”Pääsynneistä sen [koiran] osaksi ovat tulleet kateus sekä 

kohtuuttomuus syömisessä ja juomisessa. Ihmistä on myös sanottu koiramaiseksi. 

Sana ´haukkua´ tuo mieleen moittimisen, kaikesta mahdollisesta räksyttämisen.”  

Ei ihme, että koiraa verrataankin tšekissä usein nälkäisyyteen, kuten mít 

hlad/hladový jako pes. Jostakin syystä koiraan liittyy tšekissä hyvin usein adjektiivi 

utahaný (tai unavený) ´väsynyt´ (ČNK 8/283). Tšekkiläisen mielestä, kun život je pes 

”elämä on koira” – se on kurjaa. Suomeksi puhutaan koiranunesta. Koiran kuolema 

on kurja.  

Kun tšekiksi sanotaan být pes na pořádek ”olla järjestyksen koira” tarkoittaa se 

suomeksi ´siivousvimmaista, pilkunviilaajaa´. Kummassakin kielessä huonoa säätä 

kutsutaan ´koiranilmaksi´ psí počasí. Epäonnistumista yleensäkin kuvataan verbiin 

liittyvällä loppukaneetilla pod psa ”alle koiran” eli ´alta lipan´ (esim. mluvit, psát, 
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hrát ´puhua, kirjoittaa, pelata´ jne. + pod psa). Tšekiksi voi käyttää myös koiraan 

liittyviä sanoja rotutasolta (ks. myös 6.3), kuten sanonnassa buldočí 

houževnatost/dravost ”buldoggin sitkeys/julmuus” tai ekspressiivisessä 

ilmauksessa být jako doga ”olla kuin tanskandoggi” (´sikahumalassa´). 

Koira esiintyy myös useissa suomen yhdyssanoissa, kuten koiranilma, 

koiranleuka ja koiranvirka; kirja taas voi olla koirankorvilla. Tšekissä sanotaan 

adjektiivi + substantiivirakenteella psí počasí ´koiranilma´, (mít) psí den ”koiran 

päivä” (´kurja päivä´), psí zima ”koiran talvi” (´tulipalopakkaset´), mít psí oči ”koiran 

silmin” merkityksessä ´katsoa anovasti/kerjätä huomiota´, tai mít psí náladu 

”koiran mielentilassa” merkityksessä ´siipi maassa/maansa myynyt´. Susiparina 

elämisestä sanotaan tšekiksi, että ”eletään koiran kirjoissa” žít na psí knížku.  

Sananlaskuista esimerkkeinä ovat mm. tšekin pes, který štěká, nekouše 

´haukkuva koira ei pure´, Pes psa pozná! ”Koira koiran tuntee” (suomalaisittain 

´Vakka kantensa valitsee!´) sekä vastaavasti suomen ei ole koiraa karvoihin 

katsominen/sta ja ei haukku haavaa tee. 

Mielenkiintoista on myös, että koira ei suomalaisissa eläinidiomeissa esiinny 

niin usein kuin tšekkiläisissä, joissa se oman ja myös Mrhačován sanakirjan 

aineiston mukaan on tšekin eläinilmaisujen yleisin eläimen nimi (75 fraseologista 

ilmausta ja 24 adjektiivijohdosta) (1999: 10). Suomesta puuttuvat (tai sanotaan 

toisella tavalla) esim. sellaiset tšekkiläiset ilmaisut, kuten opuštěný/utahaný jako 

(ten) pes ”hylätty/väsynyt kuin (tämä) koira”, so. ´yksinäinen susi/rättiväsynyt´; je 

počasí, že by psa nevyhnal ”on sää, ettei edes koiraa ajaisi ulos”, so. ´(on) 

todellinen koiranilma´; jde mu to jako psovi pastva ”se käy häneltä kuin koiralta 

laidun” merkityksessä ´lorvailla/hutiloida´; tady chcípnul pes ”täällä on koira 

kuukahtanut” eli suomeksi ´täällä ei ole ristin sielua´; platný jako pes v kostele 

”hyödyllinen kuin koira kirkossa”, so. ´pyöriä turhaan jaloissa/ei minkään 

arvoinen´; bolí/palí/štípe to jako pes ”särkee/polttaa/pistää kuin koira”, so. ´tehdä 

sikakipeää´ tai bylo/je jich (tam) jako psů ”heitä oli (siellä) kuin koiraa”, so. ´heitä 

oli siellä kuin Vilkkilässä kissoja´ jne. Koiran harvinaisuuden suomalaisessa 

idiomeissa vahvistaa myös Nuutinen (2007: 51) verratessaan omaa 

tutkimusaineistoaan ruotsiin ja saksaan. 
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5.3.2 Kissa 

 

Kissa on Euroopan yleisin kotieläin (Wikipedia, s.v. koira). Ei siis ole yllätys, että 

eläinidiomeissa kissa on suomessa yleisin (Nuutinen 2007: 45) ja tšekissä toiseksi 

yleisin eläimen nimi (Mrhačová 1999: 10). Se on ollut kautta aikojen rakastettu ja 

vihattu eläin ja on aina herättänyt voimakkaita tunteita. Muinaisessa Egyptissä 

kissasta tuli arvostettu eläin rottien ja hiirten jahtaajana, ja se kohosi jumalalliseen 

asemaan (niitä jopa muumioitiin). Kissa levisi nopeasti kaikkialle. Keskiajalla kirkko 

alkoi kuitenkin suhtautua siihen kielteisesti, sillä sitä pidettiin paholaisena. 1700-

luvulla kissaa ruvettiin jälleen arvostamaan ja siitä tuli suosittu seuraeläin 

(Saunders 1996: 70).  

Kissa on ketterä, äänetön ja itsenäinen eläin *…+ (Saunders 1996: 70). 

Kollokaatiot hbitý/mrštný jako kočka ´ketterä kuin kissa´ esiintyvätkin ČNK:ssa 

10/240. Se on tuttu myös pääsiäisnoidan luudalla istuvana noidan lemmikkinä. 

Kissa on yhdistetty pimeyden voimiin siksi, että se on yöeläin ja kykenee 

saalistamaan täydellisessä pimeydessä, toteaa Lempiäinen (2002: 275−276), ja 

jatkaa kansanuskomuksissa mustan kissan ennustavan onnettomuutta. Niinpä 

tšekiksi ja suomeksi sanotaan černá kočka přeběhla někomu přes cestu ´(joku näki, 

kun) musta kissa juoksi tien yli´.  

Kissaan yhdistyvät myös erinomainen näkö ja sen silmät: mít oči/vidět jako 

kočka ”nähdä kuin kissa”, mhouřit oči jako kočka ”siristää silmiä kuin kissa” (eli 

suomeksi ´silmät onnesta kiiluen´) tai suomen käsite kissansilmä. Kissa on myös 

leikkisä, kuten jo itse eläimen nimestä muodostettu tšekin johdos (po)kočkovat se 

´leikitellä´ tai ilmaukset pohrávat/hrát jako kočka ´leikitellä/leikkiä kuin kissa´ (ČNK 

15/240) osoittavat. Kummassakin kielessä ´leikitään kissa hiiri -leikkiä´ eli hrát si s 

někým jako kočka s myší (on jo Flajšhansin sanakirjassa 1911: sv. kočka) tai ollaan 

kuin kissa ja koira eli tšekiksi mají se rádi/jsou na sebe jako pes a kočka/kočka s 

myší (myös ”olla kuin kissa ja hiiri”). 

Jos kissan ominaisuuksia rinnastetaan ihmiseen, ovat ne yleensä kielteisiä ja 

halventavia. Tšekiksi kissa on väärä, valheellinen, epäluotettava falešný jako kočka, 

mitä sanontaa suomi ei tunne (suomeksi ilmaus voisi olla petollinen kuin käärme). 
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Erikoista on se, että kissaa (ja siihen liittyviä variaatioita) käytetään tšekistä 

poiketen suomessa myös sadatteluilmauksissa kuvaamaan yllättävää tai 

epämieluisaa tilannetta. Suomeksi ihmetellään huudahtamalla Kissa vieköön! ja 

vähätellään puuskahtamalla Kissan viikset! Katin kontit! tai Himskatti! Harmistusta 

kuvaavat voimasanan tapaan käytettävät lausahdukset Kissa vieköön sinun 

kanssasi! Kyllä minä, kissa vieköön, vielä sinut opetan! Puuskahdus Menköön 

vaikka kissan häntään! tarkoittaa samaa, kuin ´Menköön mihin tahansa!´ 

Ärtyneisyyttä kuvastavat huudahdukset Mitä kissaa! Kissa hänet tietäköön! tai 

Kissanviikset minä sellaisista! (Tunturisusi s.a.) (ks. myös 6.4).  

Kun asioita ei haluta sanoa suoraan, sanotaan chodit kolem něčeho jako 

kočka/kocour kolem horké kaše ´kiertää kuin kissa kuumaa puuroa´ (tšekiksi myös 

kolli). Sanonta mlsný jako kocour tarkoittaa ´nirso ruoasta´. Suomesta löytyvät 

sanonnat kuin kissa pistoksissa, kissankokoiset kirjaimet, kissanristiäiset ja 

kissannaukujaiset, mikä on myös tšekissä muodoissa kočičí muzika/koncert 

”kissakonsertti/kissanmusiikki”. 

Kissan positiivisia ominaisuuksia edustaa kummankin kielen sitkeyttä kuvaava 

ilmaus mít devět/sedm životů jako kočka ´kissalla on yhdeksän henkeä´ (tšekissä 

myös seitsemän). Tšekiksi sanotaan vielä mít kočičí život ”jollakulla on kissan 

elämä, so. olla sitkeähenkinen kuin kissa”, kun taas suomen kielen sanonta 

jollakulla on kissanpäivät tarkoittaa nautinnollisen elämän viettämistä. Etsiä 

kissojen ja koirien kanssa merkitsee perusteellista paikkojen penkomista. Tässä 

sanonnassa kissa ja koira ikään kuin tuovat lisäuskoa sille, että jotakin todella 

etsitään tai on etsitty.  

Koska kissa on selviytymisen mestari, sananlasku toteaa, että kočka dopadne 

vždycky na všechny čtyři ´kissa putoaa aina jaloilleen´. Kissa esiintyy myös muissa 

sananparsissa (ks. myös 6.2), kuten kummankin kielen lähes identtisissä ráda kočka 

ryby jí, ale do vody se jí nechce ´söisi kissakin/kattikin kalaa, vaan ei kastaisi 

kynsiään´ sekä kukas kissan hännän nostaa, jollei kissa itse (tšekiksi sama asia 

sanotaan esimerkiksi každá liška svůj ocas chválí ”kukin kettu kehuu omaa 

häntäänsä”). Suomeksi sanotaan myös (vain) kissa kiitoksella elää. 
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5.3.3 Hevonen 

 

Hevonen on ollut arvostettu eläin, miehen ylpeys (Virtanen 1999: 29). Virtanen 

(ibid.) pitää sitä jopa arvostetuimpana kotieläimenä. Hevonen on kuulunut 

maatalousyhteiskunnassa ihmisen keskeisimpiin kotieläimiin. Se ei ole herättänyt 

niin voimakkaita tunteita kuin koira tai varsinkaan kissa, sillä se on ollut ihmisen 

työeläin ja suurena apuna maa- ja metsätaloudessa, matkustusvälineenä, sekä 

kuormien ja lastien kuljettajana. Se on ollut tärkeä eläin myös sodankäynnissä *…+ 

(Saunders 1996: 82). Nykyään hevosta käytetään lähinnä ratsastuksessa ja 

ravihevosena. Koska ihminen ja hevonen ovat eläneet yhdessä tuhansia vuosia, 

ovat siihen liittyvät sanonnat usein pelkästään positiivisia.  

Lempiäisen mukaan (2002: 281) hevonen edustaa jaloutta, ylevyyttä, valtaa, 

voimaa ja sotaisuutta.  Tšekiksi sanotaan silný/mít sílu jako kůň (ČNK 8/134) ja 

suomeksi vahva kuin hevonen/härkä/karhu. Kummassakin kielessä on tekninen 

käsite koňská síla ´hevosvoima´. Hevonen kuvaa myös kestävyyttä: vydržet/snést 

jako kůň ”kestää kuin hevonen”, suomeksi ´kestää kuin mies´. Hevoseen liittyy 

usein adjektiivi uljas (esim. Anna Sewellin romaani kertoo Uljas Musta -nimisestä 

hevosesta). Hevosen työteliäisyyttä kuvaa esim. tšekin sanonta dřít (se) jako kůň 

(ČNK 10/134) ´raataa kuin hevonen/pieni eläin´.  

Hauska on suomalainen sananparsi Johan sille nauravat hevosetkin! Tšekiksi 

sanotaan myös být na koni ”olla hevosen päällä” (suomeksi ´olla tilanteen herra´), 

být něčí kůň ”olla jonkun hevonen” (eli ´lempilapsi´) tai mít (svého) koníčka ”omata 

keppihevonen” eli ´harrastaa jotakin´. Tšekiksi sanotaan pást koníčky 

(sananmukaisesti ”paimentaa pikku hevosia”) pienestä vauvasta, joka osaa jo 

ryömiä mahallaan, nostaa päätään ja liikutella jalkojaan (Mrhačová 1999: 86). 

Byrokratian rattaita/virkakoneistoa kutsutaan tšekiksi ”virkakimoksi” eli úřední 

šiml. 

Suomessa ei yhdessäkään edellä mainituista tapauksista käytetä sanaa 

hevonen. Mielenkiintoista onkin, minkä myös Nuutinen (2007: 51−52) vahvistaa, 

että sana ei esiinny suomen eläinidiomeissa ollenkaan niin usein kuin olettaisi. 
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Mrhačován eläinfraasisanakirjan (1999: 10) mukaan sana kůň ´hevonen´ on 

laskentatavasta riippuen tšekin toiseksi tai kolmanneksi yleisin eläimen nimi (kočka 

ja kocour ´kissa´ja ´kolli´ yhdessä ovat frekvenssiltään sitä yleisempiä). 

Hevosella on myös negatiivisia assosiaatioita. Se kuvaa esimerkiksi väsymystä 

ja ärtymystä: uštvaný/zedřený jako kůň (suomeksi ´rättiväsynyt, ei jaksa edes 

kissaa sanoa´) ja kopat/bít kolem sebe jako (splašený) kůň ”potkia ympärilleen kuin 

(pillastunut) hevonen” (´pullikoida vastaan/ärhennellä´). Jos joku tömistelee, 

kuuluu ilmaus tšekiksi dupat jako kůň ”tömistellä kuin hevonen”. Tšekin 

haukkumailmaus stará herka ”vanha kaakki” (suomeksi ´vanha kääkkä´) voi 

tarkoittaa myös vanhaa autoa. 

Sananparsissakin hevonen esiintyy, kuten kummankin kielen sananlaskussa 

Darovanému koni na zuby nehleď/nekoukej! ´Lahjahevosen suuhun ei katsota´. 

Suomeksi sanotaan myös, että rakkaudesta se hevonenkin potkii. 

 

5.3.4 Lehmä 

 

Jostakin syystä lehmä on saanut osakseen vähemmän huomiota. Se on koettu 

äidillisenä elämän antajana ja ylläpitäjänä, joka edustaa hedelmällisyyttä ja 

runsautta, totea Lempiäinen (2002: 277). Niinpä kummassakin kielessä puhutaan 

lypsylehmästä, tšekiksi dojná kráva ja pyhästä lehmästä eli tšekiksi posvátná 

kráva. Tšekiksi joku voi olla ”suuri kuin lehmä/vasikka” eli velký jako kráva/tele 

(suomeksi esim. ´suuri kuin hevonen/vuori; iso rotisko´). Tšekkiläisenä 

erikoisuutena jonkun ”silmät ovat kuin Kasperin lehmällä” eli mít oči jako z 

Kašparovy krávy. Suomeksi se tarkoittaa ´tähtäyssilmä harittaa´. Tšekin kecat 

kravinu/y/volovinu ”puhua lehmää/sonnia” tarkoittaa ´puhua palturia/roskaa´. 

Suomessa puhutaan lehmänkaupoista, mikä tarkoittaa julkisuudelta piilossa 

tapahtuvaa asioista sopimista, yleensä poliittista (Muikku-Werner & al. 2008: 154).  

Lehmästä on myös paljon huudahduslauseita ks.6.4). 

Lehmän lisäksi idiomeissa esiintyvät härkä ja sonni. Kummassakin kielessä 

sanotaan chytit/popadnout býka za rohy ´tarttua härkää sarvista´. Joku voi tšekiksi 

olla silný/mít sílu jako býk ´vahva kuin härkä´ tai zedřený jako vůl eli ”uupunut kuin 

sonni”. Suuresta määrästä sanotaan, että ” (to je) dávka jako pro vola ”se on 
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sonnin annos”´; suomeksi taas isoa annosta kutsutaan hevosen annokseksi.  

Vasikasta on mm. sanonta hledět/koukat na někoho/něco jako tele na nová vrata 

”tuijottaa jotakuta/jotain kuin vasikka uutta porttia” (eli ´kuin sonni uutta 

navettaa´). 

 

5.3.5 Sika 

 

Sika on nähty lähestulkoon kielteisessä valossa. Lempiäisen kirjan (2002: 282) 

mukaan se edustaa likaisuutta, syntiä ja pahuutta. Karjuun on yhdistetty valta, 

voima ja jopa turmiollinen tyrannia (Saunders 1996: 84). Sian negatiivisuudesta 

todistavat sanat sikamainen ja sikamaisuus.  Tšekiksi kutsutaan suurta häpeää 

vertauksella ostuda jako prase ”häpeä kuin porsas” (eli ´sikahäpeä´). Kamalasta 

kivusta sanotaan, että bolí/pálí/štípe to jako prase/svině ”särkee/polttaa/pistää 

kuin porsas/sika (tšekissä myös koira)”, so. ´tehdä sikakipeää´. Kummassakin 

kielessä sanotaan huonosta, vastenmielisestä ruoasta, että sitä ei sikakaan söisi 

(tšekiksi to by ani prase nežralo ”sitä ei porsaskaan söisi”). Sikaan liittyy jostakin 

syystä myös juominen, kuten tšekin být ožralý/opilý jako svině ja suomen 

´sikahumalassa´. Suomeksi jotakuta myös lyödään kuin vierasta sikaa.  

Sikaan voi kuitenkin liittyä myös positiivisuutta, kuten tšekin sanonnassa mít 

se jako prase v žitě ”tuntea olevansa kuin porsas rukiissa”, mikä tarkoittaa samaa 

kuin suomeksi ´jollakulla on kissanpäivät´. Suomeksi taas sanotaan elää kuin siat 

pellossa, jolloin ollaan mistään piittaamattomia. Suomen puhekielessä on 

runsaasti sika-sanan pohjalta muodostettuja ilmauksia, joita ei voi pitää idiomeina, 

vaikka Muikku-Werner & al (2008: 311) mainitseekin fraasisanakirjassaan 

sanonnat sikahieno, sikahyvä ja sikasiisti. Suomeksi muistutetaan vielä, että kyllä 

routa porsaan kotiin ajaa (siasta ks. myös 6.6). 

 

5.3.6 Lammas 

 
Jeesus vertasi itseään lammasten paimeneen ja karitsaan, joten lammas (karitsa) 

oli kuulijoissa ainoastaan myönteisiä mielikuvia herättävä olento. Lammas 

mielletään kuitenkin myös pelokkaaksi, araksi ja lauhkeaksi eläimeksi. Tunnetuin 
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lammassanonta lienee kummankin kielen počítat ovečky ´laskea lampaita´. Kun 

tšekiksi jollakin on beránčí/ovčí povaha ”karitsan/lampaan luonne”, suomeksi 

vastaavasti joku on lauhkea kuin lammas. Vastaavasti sanotaan mírný/krotký jako 

beránek ”rauhallinen/kesy kuin karitsa” eli ´itse rauhallisuus´. Suomen 

uhrilammas/syntipukki on tšekiksi obětní beránek ”uhrikaritsa”. Tšekiksi sanotaan 

jonkun olevan ”tyhmä kuin lammas” hloupý/pitomý jako ovce, minkä suomalainen 

vastine kuuluu ´tyhmä kuin aasi/apina/saapas´.  

Tšekiksi voi myös sanoa tvrdohlavý jako beran/ovce ”itsepäinen kuin 

pässi/lammas” (suomeksi ´itsepäinen kuin pässi´). Huonosti käyttäytyviä verrataan 

tšekiksi lammaslaumaan: být jako stádo ovcí ´käyttäytyä/olla kuin lammaslauma´, 

suomeksi se viittaa arkuuteen tai passiivisuuteen. Tuttuja ovat myös kummankin 

kielen idiomit černá ovce (rodiny) ´(suvun) musta lammas´ (suvun odotuksista 

poikkeava jäsen) ja bludná/ztracená ovce ´eksynyt/kadonnut lammas´. Jotakuta 

voidaan myös viedä kuin pässiä narussa. Tällä tarkoitetaan sinisilmäistä, sokeaa 

hyväuskoisuutta ja siten helppoa petoksen uhriksi joutumista.  

 

5.3.7 Vuohi 

 
Vuohi (ja pukki) on melko yleinen tšekin eläinilmauksissa, mutta suomalaisessa 

fraseologiassa se ei juuri esiinny, mikä sinänsä on yllättävää. Vuohen kohdalla 

tšekki ja suomi poikkeavatkin huomattavasti toisistaan. Eva Mrhačován (1999: 10) 

listauksessa sana koza ´vuohi´ esiintyy kahdeksannella sijalla ja kozel ´pukki´ sijalla 

13. Tšekissä vuohen konnotaatioskaala liikkuu ainakin laihuuden, herkuttelun, 

jääräpäisyyden, epävarmuuden ja tyhmyyden välillä (ibid. 75–76). Kun joku on 

hubený jako koza, on hän suomeksi ´(pelkkää) luuta ja nahkaa´. Tšekiksi mlsný 

(jako) koza ”herkutteleva kuin vuohi” tarkoittaa ´nirsoruokaista´. 

Suupaltista sanotaan: umíněný jako koza/být umíněná koza/kozel 

”peräänantamaton kuin vuohi/pukki”. Sanonta chodit/jít jako koza na/po ledě 

tarkoittaa epävarmaa, haparoivaa ja varomatonta liikkumista ja poskakovat jako 

koza/kozel ”hypellä kuin vuohi/pukki” tarkoittaa ´hyppiä päättömästi´. Tšekin 

mluvit/kecat jako koza před smrtí ”puhua/jutella kuin vuohi kuolemansa edellä” 

tarkoittaa joutavan puhumista. Jos joku ei ymmärrä, sanotaan tšekiksi rozumět 
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něčemu jako koza petrželi ”ymmärtää jostakin kuin vuohi persiljasta” (suomeksi 

taas sanotaan, että joku ei ymmärrä enempää kuin sika hopealusikasta). Villisti 

elämisestä sanotaan suomessa elää kuin vuohet huhdassa (Kari 1993: 223). Tuttuja 

ovat myös sanonnat erottaa vuohet lampaista ja pukinsorkka näkyy. Suomeksi 

joku on terve kuin pukki; tšekiksi taas zdravý jako ryba/rybička/rys/tur ”terve kuin 

kala/ilves/nauta”. 

 

5.3.8 Siipikarja 

 

Siipikarjan kasvattaminen on ollut Keski-Euroopassa yleisempää kuin Suomessa, ja 

lajeja on ollut useampia (esim. hanhen kasvatus ei ole Suomessa laajaa) 

(Farmi.net-verkkopalvelu, s.v. siipikarja: hanhi). Niinpä kana, kukko, kalkkuna ja 

ankka ovat olleet yleisiä Keski-Euroopassa maaseudulla, Suomessa taas siipikarjaa 

ovat edustaneet lähinnä kukko ja kana. Tämä heijastuu myös suomen 

fraseologiaan verrattuna tšekkiin. 

Kummassakin kielessä kuljetaan hanhenmarssia (tšekiksi jít husím pochodem). 

Suomessa on olemassa sanonta neuvosta tai nuhtelusta, joka ei tepsi tai mene 

perille kuin kaataisi vettä hanhen selkään (Kari 1993: 30), mikä tšekiksi kuuluu 

vastaavasti sjede to po něm jako voda po huse. Hanhesta on tšekissä sananlasku 

potrefená husa se vždycky ozve ”haavoitettu hanhi päästää aina äänen” 

(suomalaisittain se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa). 

Kanasta on tšekissä fraasi jít (po něčem) jak slepice po flusu ”kulkea kuin kana 

kuolansa perässä”, minkä suomalainen vastine kuuluu ´kuolata jonkin perään´. 

Mielenkiintoista on myös, että suomalaisessa ilmauksessa esiintyy toisinaan sana 

kana silloin, kun tšekissä on husa ´hanhi´. Esimerkkeinä tästä ovat mm. někdo má 

husí kůži/naskakuje mu husí kůže ´iho on/nousee kananlihalla/e´ (tšekissä 

”hanhenliha”) tai Husa jedna (pitomá)!/To je (ale) husa (hloupá)! ”Yksi (tyhmä) 

hanhi!” (suomeksi ´Tyhmä kana/Mikä kana-aivo!´).  

Nuutinen (2007: 48) mainitseekin kanan kuuluvan tavallisimpien suomalaisissa 

eläinilmauksissa esiintyvien eläinten joukkoon. Supisuomalainen on esimerkiksi 

huudahdus (Voi) kauhistuksen kanahäkki! Mrhačován (1999: 10) listauksen 
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mukaan taas sanat kuře ´kananpoika´ ja slepice ´kana´ eivät näytä olevan aivan 

kärkipäässä tšekin fraseologiassa.  

Kukko on ollut positiivisesti, kana negatiivisesti latautunut eläin. Kukkoa on 

pidetty aamuvarhaisen kieuntansa ansiosta auringon ja sielun henkiinheräämisen 

symbolina (Saunders 1996: 121). Tšekiksi joku voi olla luonteeltaan bojovný jako 

kohout ”taisteleva kuin kukko” (eli ´äyskivä´). Äkillisestä punastumisesta sanotaan 

červený jako kohout/krocan/(opařené) prase/(uvařený) rak eli ”punainen kuin 

kukko/kalkkuna/(kiehautettu) porsas/(keitetty) rapu” (suomeksi ´punastutaan 

helposti´). Kummallakin kielellä ´astellaan kuin kukko tunkiolla´ eli vykračovat si 

jako kohout/páv na smetišti (tšekissä eläimeksi käy tässä myös páv ´riikinkukko´).  

Tšekiksi sanotaan myös, että joku chodí/je/kouká/sedí/vypadá jako zmoklé 

kuře/slepice/spráskaný pes, suomeksi käännettynä sananmukaisesti joku 

”kulkee/on/tuijottaa/istuu/näyttää olevan kuin kastunut kananpoika/kana/piesty 

koira”, mikä tarkoittaa noloon tilanteeseen joutumista ja jonkun saattamista 

syylliseksi. Tšekin sanonta neublíží ani kuřeti/mouše ”ei loukkaa edes 

kananpoikaa/kärpästä” kääntyy suomeksi pelkästään ´ei tee pahaa kärpäsellekään´ 

(tšekiksi eläin voi olla tässä tapauksessa siis myös kananpoika).     

Kalkkuna krocan/krůta esiintyy myös joskus tšekkiläisissä eläinilmauksissa, 

mutta suomessa ei lainkaan. Kalkkuna esiintyy vaihtoehtoisena edellä esitetyssä 

sanonnassa červený jako krocan/kohout/(opařené) prase/(uvařený) rak ”punainen 

kuin kalkkuna/kukko/(paistettu) porsas/(keitetty) rapu”, joka tarkoittaa äkillistä 

punastumista (vihasta, haluttomuudesta, kuumuudesta, ponnistuksesta, 

pettymyksestä tai alkoholin käytöstä) (Mrhačová 1999: 80). Vastaavasti käytetään 

verbirakennetta zrudnout jako krocan/rak ”punastua kuin kalkkuna/rapu” (eli 

´punastua kuin rapu keitettäessä/valahtaa tulipunaiseksi´). Naaraskalkkunaa 

käytetään haukkumasanana merkityksessä ´Tyhmä (vanha) kana!´ eli Ta krůta 

jedna (stará)!/To je ale krůta! 

Tšekissä on myös strutsista muodostetut ilmaukset pštrosí 

politika/taktika/ideologie ”strutsinpolitiikka/-taktiikka/-ideologia” (ks. myös 6.5). 

Se tarkoittaa ´itsepetoksen politiikkaa/taktiikkaa/strategiaa´, jolloin suljetaan 

silmät ongelmilta tai nähdä realiteetteja. Suomesta ei löydy myöskään yhtään 

strutsiin liittyvää sanontaa, vaikka lintu on yhtä harvinainen myös Tšekissä. 
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5.4 Muut eläimet 

 

5.4.1 Kettu 

 

Kettu on perinteisesti viekas, ja sitä pidetään pääosin katalana ja petollisena 

eläimenä: bystrý/mazaný/chytrý/lstivý jako liška ´älykäs/viekas/ovela/kavala kuin 

kettu´ (ČNK 3/4/3/1). Kun tšekki sanoo lišku dvakrát neošidíš ”kettua et kahdesti 

narraa”, kuuluu sama sananlasku suomeksi ei vanha kettu rautoihin 

mene/vahingosta viisastuu. Oman edun tavoitteleminen on ´ketun viekkautta´ ja 

tšekiksi vastaavasti liščí vychytralost. Kettu on ollut myös epätoivottu vieras: mít 

někoho rád jako lišku v kurníku ”pitää jostakusta kuin päästäisi ketun kanatarhaan” 

(´karttaa kuin ruttoa´). ´Jumalan hylkäämä/selän takana/susirajan takana oleva 

paikka´ on tšekiksi tam, kde lišky dávají dobrou noc ”siellä, missä ketut sanovat 

hyvää yötä”.  

Kettuun yhdistetään myös sen häntä, kuten tšekin sananlaskussa každá liška 

svůj ocas chválí! ”jokainen kettu kehuu omaa häntäänsä!” (suomeksi kukas [se] 

kissan hännän nostaa ellei/jos ei kissa itse!). Kun jollakulla on ovelia, viekkaita ja 

salattuja aikeita, suomalainen ilmaisee tällä olevan ketunhäntä kainalossa. Vanha 

kettu (kehäkettu) tarkoittaa kokenutta konkaria. Kettu on myös haukkumasana: Ta 

liška jedna (podšitá)!/Ty jsi (ale) liška (podšitá)! ´Senkin (vanha) kettu!´ 

 

5.4.2 Karhu 

 

Monilla suomalais-ugrilaisilla kansoilla karhu on ollut pyhä eläin (Lempiäinen 2002: 

288). Kunnioituksesta sitä kohtaan sen nimeä ei ole mielellään sanottu suoraan, 

vaan se on kierretty erilaisin kiertoilmaisuin ja hellittelymuodoin, kuten 

mesikämmen, otso, ohto, metsän omena tai nalle (ibid.). Sorvali (2002:32) taas 

toteaa, että satujen suositut eufemismit, kuten Karhu Mesikämmen ovat 

toimineet eräänlaisena suojana ihmiselle.  
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Karhu on vahvuuden symboli: být silný/mít sílu jako medvěd ”olla vahva kuin 

karhu” (eli ´vahva kuin hevonen/härkä´). Tšekiksi sanotaan myös, että ”jollakin on 

karhun kädet/tassut” mít ruce/tlapy jako medvěd. Kädet ovat tällöin suuret, 

vahvat, mutta myös kömpelöt (Mrhačová 1999: 92) (suomeksi ´kädet kuin lapiot´). 

Kömpelyyttä kuvastavat myös sanonnat chodit/dupat/tancovat jako medvěd/slon 

”kulkea/löntystellä/tanssia kuin karhu/norsu” ja neohrabaný (jako) medvěd/hroch 

”kömpelö kuin karhu/virtahepo”. 

Karhu on iso, vahva ja pelottava. Ei ihme, että se on Suomen kansalliseläin, ja 

se esiintyy myös monissa vaakunoissa, toisaalta se yhdistetään myös Venäjän 

karhuun (Lempiäinen 2002: 288). Kokenutta merimiestä sanotaan merikarhuksi, 

kun taas tšekiksi hän on mořský vlk ”merisusi”. Suomalaisille on tuttu myös 

verokarhu. Hyväksi tarkoitettua palvelusta, joka osoittautuu kuitenkin huonoksi, 

kutsutaan kummassakin kielessä nimellä medvědí služba ´karhunpalvelus´ ja sen 

pohjalta on syntynyt idiomi prokázat medvědí službu ´tehdä karhunpalvelus´.  

Karhun nimi esiintyy myös tšekkiläisessä poliittisessa kielenkäytössä 

puhuttaessa poliittisesta kähminnästä omien intressien ajamiseksi esim. 

rahoitettaessa paikallisia hankkeita: porcování medvěda ”karhun annostaminen”. 

Suomeksi tällaista toimintaa kutsutaan siltarumpupolitiikaksi. Toisaalta Suomessa 

tunnetaan myös termi lehmänkaupat. Karhua käytetään myös haukkumanimenä, 

kuten tšekin huudahduksissa Ty medvěde jeden!/Ty jsi ale (hotový) (učiněný) 

medvěd! ´Oletpa varsinainen mämmikoura!´ 

 

5.4.3 Susi 

 

Susi nähdään yksinomaan kielteisenä, ja siihen suhtaudutaan myös vihamielisesti. 

Susi on todella ollut käärmeen ohella syvästi vihattu eläin, joka on aina, jos 

mahdollista, pyritty tappamaan (Virtanen 1999: 52). Siksi susi on synnyttänyt 

miltei yksinomaan kielteisiä mielikuvia, eikä siitä ole näin ollen positiivisia 

ilmauksia. Tämä siitäkin huolimatta, että sudella ja ihmisellä on pitkä yhteinen 

historia (Jääskä 2005: 34). Hän muistuttaa, että ajoittain ne ovat hyötyneet 

toisistaan, mutta enimmäkseen yhteiselo on ollut ristiriitojen sävyttämää. (Jääskä 
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2005: 34.). Koska ihminen ja susi ovat olleet toistensa kilpailijoita, on sudesta ehkä 

juuri siksi tullut monissa kulttuureissa pahuuden symboli (Saunders 1996: 72).  

Susipelot juontavat juurensa jo lapsena kuulemistamme saduista, kuten 

Punahilkkaan, kertoo Lempiäinen (2002: 288−289). Punahilkka tunnetaan Tšekissä 

nimellä Karkulka. Mahdollisesti tästä sadusta tuntemamme tarinan vuoksi 

sanomme suurta nälkää ´sudennäläksi´, tšekiksi (mít) vlčí hlad. Tšekiksi sanotaan 

myös snědl by vlka ”söisi suden” eli suomeksi ´niin on nälkä, että heikottaa´.  

Tarinoiden lisäksi susi on kielteinen hahmo myös monissa kielikuvissa. Jääskä 

(2005: 36) mainitsee, että jo pelkkä susi tarkoittaa epäonnistunutta ja viallista, 

kuten sanonnassa susi jo syntyessään. Hänen (ibid.) mukaansa ketään ei ilahduta, 

jos tärkeä paperi joutuu hukkaan tai joku tekee hukkareissun. Kun suomeksi 

sanotaan, että joku menee susille, se epäonnistuu tai menee piloille. Jos jostakin 

tulee susi, siitä on tullut kelvoton. Jos jonkun kimppuun käydään sutena tai ollaan 

sutena kimpussa, tarkoittaa se kiihkeyttä, innokkuutta.  

Tšekissä on myös sanonta mít/chytit/dostat vlka ”saada susi”, mikä suomeksi 

tarkoittaa ´tulla hiertymä´. Aamuyön tunteja kutsutaan kummassakin kielessä 

suteen liittyvällä ilmauksella hodina mezi psem a vlkem ”hetki koiran ja suden 

välissä” eli suomeksi ´sudenhetki´. Mrhačován (1999: 143) mukaan sama ilmaus 

tarkoittaa tšekissä myös dramaattista jännityksen ja epävarmuuden aikaa. 

Vaikka en löytänyt juurikaan positiivisia tšekkiläisiä tai suomalaisia suteen 

liittyviä sanontoja, joissakin kulttuureissa susi on silti ollut myös ihmisen toveri ja 

neuvonantaja, joka on opettanut meille muun muassa metsästyksen taidon 

(Jääskä 2005: 37). Tšekin ilmaus ´merikarhulle´ mořský vlk tarkoittaa kuitenkin 

kokenutta merenkävijää. Suomen ilmaus yksinäinen susi, joka tarkoittaa yksin 

olevaa, voi olla kyseisen ihmisen kannalta tälle itselleen viihtyvyysseikka ja näin 

ollen elämäntapakysymys. Ilmaus susipari yhdessä elävästä pariskunnasta, jota ei 

ole vihitty, on Muikku-Wernerin & al. (2008: 324) mukaan jo vanhahtava. 

 Susi esiintyy myös sananparsissa, kuten tšekin kdo chce s vlky býti, musí s nimi 

výti (sananmukaisesti ”kuka tahtoo olla susien kanssa, on ulvottava niiden kanssa”) 

´kenen leipää syöt, sen lauluja laulat´ tai co vlk zchvátí, nerad vrátí 

(sananmukaisesti ”minkä susi ottaa kiinni, se ei siitä hevin luovu”) eli ´pitää kiinni 

kynsin hampain/ei luopua kirveelläkään´.  
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5.4.4 Käärme ja sisilisko  

 
Matelijoista käärme herättää perinteisesti pelkästään jo muotonsa ja 

kaksihaaraisen kielensä vuoksi negatiivisia assosiaatioita, ja sitä on totuttu 

pelkäämään jo pienestä pitäen. Niinpä ei ole kummallista, että sitä on pidetty 

petollisuuden symbolina, kuten Raamatun paratiisin käärme osoittaa (Sorvali 

2002, 33; I Moos. 3). Erityisesti Vanha testamentti sisältää paljon 

käärmevertauksia. Käärme kuvaa viekkautta ja väkivaltaa, se on Jumalan 

rangaistuksen välikappale (Virtanen 1999: 221). Se on enemmän kuin mikään muu 

eläin maailmassa ja ihmiskunnan historiassa inspiroinut kultteja ja mysteerejä 

(Saunders 1996: 102). Käärme on aina tapettu, sillä sen tappaminen on ollut hyvä 

teko (Virtanen 1999: 30).  

Tšekit ja suomalaiset sanovat jonkun olevan úlisný jako had ´niljakas kuin 

käärme´. Paheista käärme kuvaa kateutta, kavaluutta ja ilkeyttä, toteaa 

Lempiäinen (2002: 292). Tšekiksi ja suomeksi sanotaan lstivý jako had 

´katala/kavala kuin käärme´. Samassa tšekin sanonnassa käyvät eläiminä myös 

kissa, kettu ja ankerias. Käärme on myös vikkelä, kiero, lipevä ja kylmä: 

hbitý/mrštný jako had; slizký jako had; studený jako had. Se liukenee nopeasti 

paikalta proklouznout jako had ja se myös kiemurtelee. Siksi sitä käytetään 

ihmisestä kuvaannollisesti myös tässä merkityksessä, esim. kroutit se jako had 

´kierrellä ja kaarrella/kiemurrella´.  

Käärme kuvastaa kiittämättömyyttä, kuten sanonnassa hřát si hada na 

prsou/za ňadry ”lämmittää käärmettä povellaan”, suomalaisittain ´elättää 

käärmettä povellaan/kiittämättömyys on maailman palkka´. Mielipidettään 

tilanteen mukaan vaihtavasta ihmisestä sanotaan svlékat se jako had ”riisuutua 

kuin käärme” (suomeksi ´olla kaksinaamainen tyyppi/kuin kameleontti´). Kun joku 

on äkeissään, tuohduksissaan tai katkeroituneena, hän on suomeksi käärmeissään. 

Kun yritetään jotain vaikeaa tai mahdotonta asiaa, sitä ajetaan kuin käärmettä 

pyssyyn.  

Sisilisko on liukasliikkeinen, ja siksi siitä ovat olemassa sanonnat zmizet jako 

ještěrka ”kadota kuin sisilisko” (´hävitä liukkaasti´) ja hbitý/mrštný jako 
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ještěrka/být mrštná ještěrka "vikkelä kuin sisilisko". Sanontaa käytetään myös 

nopeasti reagoivasta ihmisestä (Mrhačová 1999: 63). 

 

5.4.5 Jänis ja muut nisäkkäät 

 

Jänis on melko yleinen eläin fraseologiassa.  Se on arka, nopea ja tarkkaavainen 

eläin: vyplašený/vylekaný (jako) zajíc (”arka/pelokas *kuin+ jänis”) eli ´vapiseva kuin 

haavanlehti´, vzít do zaječích ”lähteä jäniksille” (eli ´luikkia käpälämäkeen´), běžet 

jako zajíc ´juosta kuin jänis´, kličkovat jako zajíc ”puikkelehtia kuin jänis” (eli 

´kierrellä (ja kaarrella)/väistellä/taktikoida´ ja (za)stříhat ušima jako zajíc ”höristää 

korvia kuin jänis” (eli ´korvat aukesivat´). Tšekin idiomi kupovat zajíce v pytli (myös 

sana kočka ´kissa´ käy) ”ostaa jänis säkissä” kuuluu suomeksi ostaa sika säkissä. 

Tšekin ilmaus nebýt (už) žádný zajíc ”ei ole (enää) mikään jänis” kuuluu suomeksi 

´ei ole (enää) eilisen teeren poika´. Vastaavasti sanotaan tšekiksi myös být ještě 

(neostřílený) (mladý) zajíc ”olla vielä (haavoittumaton) (nuori) jänis” (suomeksi 

´untuvikko´). Suomeksi jänis matkustaa myös ilman matkalippua, tšekiksi liputon 

matkustaja on černý pasažér ”musta matkustaja”. Jos ei ole kiirettä tehdä jotakin, 

suomeksi sanotaan, että ei tässä jäniksen selässä olla.   

Kaniini lisääntyy tunnetusti nopeasti: množit se jako králíci eli ´lisääntyä kuin 

kanit´. Tuttu on myös käsite pokusný králík ´koekaniini´. Tšekin zahrabaný v 

knihách jako krtek ”kaivautunut kirjoihin kuin myyrä” on suomeksi ´lukutoukka´. 

Suomessa ovat olemassa ilmaukset työmyyrä ja tehdä myyräntyötä. 

Saksanhirvestä on tšekissä sanontoja, muttei suomessa. Eläin on nopea: rychlý 

jako jelen ”nopea kuin saksanhirvi” (suomeksi ´nopea juoksija; olla tehopakkaus´) 

tai běžet (rychle) jako jelen ”juosta (nopeasti) kuin saksanhirvi” (eli ´juosta kuin 

viimeistä päivää´). Sitä on aina ajettu takaa eli tšekiksi štvaný jako jelen (suomeksi 

´ylikierroksilla´), mutta sitä verrataan myös tyhmyyteen: být z něčeho (úplný) jelen 

”olla (täysi) saksanhirvi” (suomeksi ´olla ihan pihalla´).  

Myös jyrsijöistä on kummassakin kielessä sanontoja. Hiireen ja rottaan liittyy 

nimenomaan niiden pienuus: chudý jako kostelní myš ´köyhä kuin kirkonrotta´, 

mokrý jako myš ”märkä kuin hiiri” eli ´märkä kuin uitettu koira´ tai bylo/je jich 
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(tam) jako (mladých) myší ”heitä oli/on (siellä) kuin (nuoria) hiiriä” eli 

suomalaisittain esimerkiksi ´väkeä kuin Vilkkilässä kissoja´. Horatiukselta peräisin 

oleva sanonta hora porodila myš ”vuori synnytti hiiren” kuuluu suomeksi lähinnä 

´paljon melua tyhjästä; paljon puheita, vähän villoja´. Virkkunen (1974: 603) 

mainitsee sanonnan kuuluvan: vuoret vapisevat, syntyy naurettava hiiri.   

Hauska on myös tšekin sanonta (už) vidí bílé myši ”hän näkee (jo) valkeita 

hiiriä” (suomeksi ´nähdään pikku-ukkoja´). Kun tšekiksi sanotaan šedá myš 

”harmaa hiiri”, tarkoittaa se huomaamatonta ihmistä eli suomeksi ´hiljaista 

hiirulaista´.  

Rottia on pidetty aina vastenmielisinä, mutta kaupunkikulttuurissa niistä on 

tullut kuin hirviöitä (Virtanen 1999: 158). Raukkamaisesta käytöksestä sanotaan 

tšekiksi projevit se/zachovat se jako krysa ”osoittautua olevansa/käyttäytyä kuin 

rotta” (eli ´käyttäytyä rottamaisesti´). Kummassakin kielessä sanotaan myös, että 

krysy opouštějí potápějící se loď ´rotat jättävät uppoavan laivan´. Kummassakin 

kielessä puhutaan ´konttorirotasta´ kancelářská krysa/myš (tšekissä myös 

”konttorihiirestä”).  

Hamsterista löytyvät kummastakin kielestä ilmaukset být jako křeček ”olla 

hamsteri/hamstraaja´ ja křečkovat ´hamstrata´. Tšekissä on myös fraasi hromadit 

zásoby jako křeček/být jako křeček ”koota varastoja kuin hamsteri” (tässä käy 

myös sysel ´murmeli´). 

 

5.4.6 Linnut 

 

Linnuilla on ollut oma merkityksensä. Ne näkyvät hyvin, ne kuuluvat hyvin ja niihin 

kiinnitetään helposti huomiota, huomauttaa Sorvali (2002: 33). Lintu on ollut 

vapauden symboli. Niinpä sekä tšekin että suomen kielestä löytyvät sanonnat 

volný jako pták/ptáče ´vapaa kuin taivaanlintu´ ja žít si volně jako pták/ptáče 

´olla/elää vapaana kuin taivaanlintu´. Linnusta on paljon muitakin sanontoja. 

Tšekin fraasi vyletí ptáček ”lentää ulos pikkulintunen” tarkoittaa valmistautumista 

valokuvaukseen. Kummajaista kutsutaan suomeksi oudoksi linnuksi, mikä tšekiksi 

sanotaan symmetrisesti divný pták. Tšekin jíst jako pták sanotaan myös suomeksi 
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´syödä kuin lintu´. Ranní pták ”varhainen lintu” tarkoittaa suomeksi ´aamuvirkkua´, 

noční pták ”yölintu” puolestaan ´yökyöpeliä´ ja ´yöjuhlijaa´, mutta pěkný pták 

”kaunis lintu” tarkoittaakin ´kelmiä tyyppiä`. Suomessa puhutaan puolestaan 

pahanilmanlinnusta. 

Kyyhkynen mielletään maailmanlaajuisesti rauhan symboliksi (Saunders 1996: 

124): holubice míru ´rauhankyyhky(nen)´. Kyyhkysestä on olemassa myös 

sananlasku čeká, že mu budou pečení holubi lítat do huby ”odottaa, että paistetut 

kyyhkyset lentävät hänen suuhunsa” eli ´odottaa kuin Manulle illallista´.  

Pulmusesta puolestaan sanotaan, että puhdas kuin pulmunen. Kotka on päässyt 

nopeutensa ja hyökkäävyytensä ansiosta usean valtion symboliksi (ibid. 114). 

Suomessa puhutaan kotkan- tai haukankatseesta, myös tšekin orlí/sokolí zrak 

”kotkan/haukan näkö” on terävä, mutta lisäksi haukka on nopea rychlý.  

Pöllö on maailmanlaajuisesti viisauden ja oppineisuuden symboli *…+ (ibid. 

112). Suomessa se yhdistetään kuitenkin myös tyhmyyteen, kuten pöllö(pää) 

(tšekissä samaa tarkoittaa esim. vůl ´sonni´) ja pöllöillä. Pöllö yhdistetään myös 

valvomiseen ponocovat jako sova/(být) noční sůva ´olla yökyöpeli´. Tšekiksi pöllö 

voi olla myös ruma, kuten sanonnassa ošklivý jako sova ”ruma kuin pöllö” 

(suomeksi ´ruma kuin apina/rupisammakko´) tai sitä käytetään haukkumanimenä 

vastenmielisestä ja inhottavasta naisesta, kuten Sůva jedna (stará)!/To je ale sůva! 

”Yksi (vanha) pöllö!” eli ´Senkin pöllö!´   

Kun suomeksi ollaan tikkana paikalla, tšekiksi taas ”kirjoitetaan/hakataan kuin 

tikka” eli psát/ťukat jako datel, mikä tarkoittaa ´hakata sormella kirjoituskonetta´; 

samoin sanotaan šplhat jako datel ”kiivetä kuin tikka”, mitä käytetään 

negatiivisessa merkityksessä ´kiipeillä´ puhuttaessa urakehityksestä tai siihen 

pyrkimisestä.  

Sanontoja löytyy myös mm. joutsenesta, kurjesta, variksesta, korpista ja 

harakasta. Linnut ovat myös kuoleman symboli, esim. suomalaisissa 

kuolinilmoituksissa (erityisesti joutsen ja kurki, esim. Tuonelan joutsen). Kuoleman 

eufemismi on kummankin kielen labutí píseň ´joutsenlaulu´. Joutsen on valon, 

kuoleman, muuttumisen, kauneuden ja surumielisen intohimon symboli. Se 

yhdistyy sekä miehisyyteen *…+ (Lohengrin) että naiselliseen lumovoimaan ja 
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kauneuteen (Saunders 1996: 122). Mielenkiintoista kyllä, kurjesta löytyy sanontoja 

ainoastaan suomesta: oman kurkihirren alla ja nälkäkurki. 

Variksesta löytyy useitakin sanontoja, kuten tšekin vrána k vráně sedá ”varis 

istuutuu variksen viereen” eli ´vakka kantensa valitsee/hakea kaltaistaan seuraa´, 

krákat jako (stará) vrána ”raakkua kun (vanha) varis” (eli ´nokitella, piikitellä´) ja 

bílá vrána ´valkoinen varis (harvinaisuus)´. Suomen kielen variksen vala on 

harhauttamistarkoituksessa tehty väärä vala (Kari 1993: 210). Korppi ja varis on 

yhdistetty Länsi-Euroopassa mustan värinsä ja tunnistettavan äänensä takia 

kuolemaan ja sotaan (Saunders 1996: 116). Korppi on myös pimeyden metafora 

*…+ ja Raamatussa hyvin kielteinen olento (ibid.). Korppi esiintyy puhuttaessa 

holtittomista, ankarista ja tunteettomista vanhemmista krkavčí matka/otec 

”korppiäiti/-isä”. Se on kuitenkin ennen kaikkea mustuuden symboli (ks. 5.2.3). 

Tšekissä (ja monessa muussakin kielessä) harakka on varasteleva krást jako 

straka ”varastaa kuin harakka” (Tammen sanakirjassa 2008: 536 mainitaan myös 

kyseinen sanonta suomeksi) tai utelias zvědavý jako straka ”utelias kuin harakka” 

(suomeksi esimerkiksi ´utelias kuin kissa´). Suomeksi lämmitetään harakoille 

(tšekiksi taas ”lämmitetään ukko Jumalalle ikkunoihin” topit pánu Bohu do oken).  

Metso esiintyy fraaseissa hluchý jako tetřev "kuuro kuin metso" (suomeksi 

´kuuro kuin kivi/umpikuuro´) ja tokat jako tetřev ´olla kuin metso soitimella´. 

Tšekin natřásat se jako třasořitka "röyhistellä rintaansa kuin västäräkki" on 

suomeksi ´pullistella kuin metso sotimella´. 

Kummassakin kielessä on sanonta mít hlásek jako konipásek eli ´visertää kuin 

västäräkki´. Suomeksi voi sanoa ihmetyksestä, että joku on äimän käkenä, mutta 

tšekistä en löytänyt käkeen liittyviä sanontoja. Kottarainen esiintyy tšekin fraasissa 

nadávat jako špaček ”haukkua kuin kottarainen” (eli ´haukkua solkenaan/kiroilla 

olan takaa´). Punatulkku esiintyy tšekin fraasissa mít hýla na nose ”(jollakulla on) 

punatulkku nenänpäässä” (eli nenänpää on punainen). Samoin sanotaan věšet 

někom na nos hýla ”ripustaa jollekin nenänpäähän punatulkku” (suomeksi ´syöttää 

pajunköyttä´). Haikaran assosiaatiot liittyvät lapsen syntymiseen, kuten přiletěl k 

nim čáp ”haikara lensi heidän luokseen” ja suomalaisittain haikara toi lapsen, 

mutta tšekissä haikara liittyy myös pitkiin jalkoihin, kuten mít nohy jako čáp ”olla 

jalat kuin haikaralla” eli ´tikkujalat´. 
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Pyy on päässyt sananlaskuun Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla 

(joka kuuluu tšekiksi Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše ”parempi varpunen 

kourassa kuin kyyhkynen katolla”). Tšekistä löytyvät myös sanonnat běhat jako 

koroptev ”juosta kuin pyy” (suomeksi kutakuinkin ´olla íkinuori´) ja čilý jako 

křepelka ”pirteä kuin viiriäinen” (suomeksi ´pirteä kuin peipponen´). Suomen 

sanonta Selvä pyy! tarkoittaa, että jokin asia on selvä. 

Ulkomaisista linnuista papukaija viittaa matkimiseen, kuten siitä derivoitu 

verbi papouškovat ´matkia´ osoittaa. Tšekiksi myös ”toistetaan kaikki kuin 

papukaija” opakovat všechno jako papoušek, suomeksi matkitaan kuin papukaija. 

Kun suomeksi joku puhuu kuin papukaija, hän puhuu solkenaan (ks. myös 6.6).  

 

5.4.7 Kalat 

 

Kala mainitaan usein Raamatussa ja on vanhimpia Kristus-kuvioita (Lempiäinen 

2002: 315). Kalaan liitetään sekä myönteisiä että kielteisiä assosiaatioita. Kun joku 

osaa asiansa, tšekiksi ja suomeksi ilmaus kuuluu být/cítit se (někde) jako ryba ve 

vodě ´ui/tuntee olevansa (jossakin) kuin kala vedessä´. Vaikka tšekiksi sanotaan 

němý jako ryba (kuten suomeksikin ´mykkä kuin kala´), voi joku silti olla myös 

zdravý jako ryba/rybička/rys/tur ”terve kuin kala/ilves/nauta” (suomeksi ´terve 

kuin pukki´).  

Vaatimattomuutta kuvaa tšekin sanonta být (jen) malá ryba/malé zvíře ”olla 

(vain) pieni kala/pieni eläin” eli ´olla pikku nilkki/pikku tekijä´, mutta toisaalta joku 

voi olla myös být velká ryba/velké zvíře ”olla iso kala/iso eläin” eli ´olla suuri kiho´. 

Kun iso kala jää koukkuun, sanotaan tšekiksi samalla tavalla chytit velkou rybu.  

Jos emme tunne jotain ihmistä sisimmiltään, suomeksi sanotaan onko lintu 

vai kala, tšekiksi vastaava sanonta kuuluu ani ryba ani rak ”ei lintu eikä rapu”. Kun 

on ahdasta, sekä tšekiksi että suomeksi sanotaan namačkaní jako herynci/sardinky 

”ahdettuina kuin sillit/sardiinit” (suomeksi kuin sardiinit purkissa/sillit suolassa).  

Tšekissä on olemassa myös edellä mainitun sanonnan být/cítit se (někde) jako 

ryba ve vodě variantti, jossa ryba -sanan korvaa kapr ´karppi´. Se selittynee sillä, 

että karppia voidaan pitää tšekkien kansalliskalana (www.worldtravelguide.net). 
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Karpista on tšekissä muitakin sanontoja, kuten líný jako kapr ”laiska kuin karppi” 

(eli ´patalaiska´), házet/mrskat sebou jako kapr na suchu ”heittelehtiä/rimpuilla 

kuin karppi kuivalla maalla” (eli ´kieriskellä´), mlčet jako kapr/ryba ”vaieta kuin 

karppi/kala” (´pitää vakkansa alla´) tai tichý jako kapr ”hiljainen kuin karppi” eli 

´vaieta kuin muuri´. Vaikka ahven on Suomen kansalliskala (Wikipedia, s.v. ahven), 

ei se kuitenkaan esiinny suomen fraseologiassa, paitsi vanhahtavassa vettä, merta 

tai järveä tarkoittavassa idiomissa ahventen valtakunta (Kari 1993: 11). 

 

5.4.8 Hyönteiset ja sammakko 

 

Hyönteiset eivät ole olleet ihmisten suosikkieläimiä, poikkeuksena ehkä perhoset, 

mehiläiset ja muurahaiset. Sääskeä kuvataan verenimijäksi ja kärpänen levittää 

tauteja. Leea Virtanen (1999: 158) muistuttaa, että aina on esimerkiksi yritetty 

päästä eroon syöpäläisistä, luteista ja torakoista, mutta vasta kaupungissa jo 

pelkkä puhuminenkin niistä herättää inhon väreitä. 

Hyönteisistä kuitenkin perhonen tekee poikkeuksen. Kun sanomme suomeksi, 

että (Mrhačová 1999: 123−124).  kuin perhonen, kuvaa se vapaata, jopa 

kadehdittavaa, toisinaan myös halveksittavaa olotilaa. Tšekiksi taas kutsutaan 

naistenmiestä sanonnalla přelétavý (jako) motýl/pták/ptáček ”olla kuin ylitse 

liihottava perhonen/lintu(nen)”. Toisaalta, jos jollakulla on perhosia mahassa, hän 

suomalaisen mielestä jännittää (sama idiomi löytyy myös tšekistä mít motýlka v 

žaludku, mutta sama asia voidaan ilmaista myös mít knedlík v krku ”olla myky 

kurkussa”, so. ´pala kurkussa´). Jokin asia voi suomeksi jäädä ohimeneväksi 

päiväperhoksi. Humalassa olemista sanotaan tšekiksi být jako motýl ”olla kuin 

perhonen”.  

Rakkainta voi kutsua hunajaksi, mihin yhdistyy myös mehiläinen. Hunaja on 

ollut vuosituhansia ravintoaine, ja sitä on käytetty myös lääkkeenä. Muurahaista 

on pidetty ahkeruuden symbolina, esim. pilný jako mravenec/včelka ´ahkera 

muurahainen/työmuurahainen´ (tšekissä eläin voi olla tässä myös mehiläinen).  

Hämähäkin erikoiset elintavat, sen kehräämä merkillinen seitti ja ristilukin 

selässä oleva risti ovat tehneet eläimestä mielenkiintoisen [---] (Virtanen 1999: 
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219). Sama lähde huomauttaa, että uskomuksen mukaan hämähäkkiä ei saa 

tappaa, muuten vanhemmat kuolevat (ibid. 218). Tšekiksi kutsutaan pitkiä jalkoja 

nohy jako pavouk ”hämähäkinjaloiksi”. Suomessa puolestaan esiintyvät ilmaukset 

hämähäkkinainen ja hämähäkki väärinpäin. 

Kärpänen on yllättävän yleinen eläin suomalaisissa idiomeissa (kolmanneksi 

yleisin), minkä Nuutinen (2007: 48) arvelee liittyvän sen pienuuteen. Mrhačován 

eläinluettelossa se on frekvenssiltään sijalla yhdeksän (Mrhačová 1999: 10). 

Kummallakin kielellä ´tapetaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla´ zabít dvě mouchy 

jednou ranou, mikä lienee kansainvälinen ilmaus (ks. 6.7). Samoin kummallakin 

kielellä sanotaan, että neublíží mouše eli ´ei tee pahaa kärpäsellekään´, mikä 

tšekiksi kääntyy myös neublíží kuřeti (”ei tee pahaa edes kananpojalle”).  

Tšekin moucha ´kärpänen´ voi tarkoittaa ´ongelmaa´ (Černý & Holeš 2004: 

112) ja ´puutetta, epäkohtaa´ mít (ještě) (nějaké) mouchy tai ´kummallisuuksia, 

päähänpinttymiä´ mít (divné) mouchy/pavouky/brouky v hlavě (myös ´hämähäkki, 

kovakuoriainen´ käyvät samassa merkityksessä). Heikosta ihmisestä sanotaan 

tšekiksi, että tämä on ”heikko kuin kärpänen/hyttynen/vuohen henki” eli slabý 

jako moucha/komár/z kozy duch (´heiveröinen hiiri´). Tšekiksi ja suomeksi 

sanotaan ´kuolla kuin kärpäsiä´ eli umírat jako mouchy (tai ”putoaa kuin kärpäsiä” 

padat jako mouchy). Tehdä kärpäsestä härkänen sanotaan tšekiksi dělat z komára 

velblouda/slona (sananmukaisesti ”tehdä hyttysestä kameli/norsu”). Suomeksi 

voidaan olla kärpäsenä katossa, kun halutaan seurata tai tarkkailla jotakin 

sivullisena, huomaamatta. Ampiaisesta löytyy mm. kummankin kielen 

symmetrinen ilmaus mít pas jako vosa/vosí pas ´ampiaisvyötärö´. 

Kovakuoriaisesta ovat olemassa sanonnat dělat/hrát roli/stavět se do pozice 

mrtvého brouka ”tekeytyä/mennä roolissaan/asettautua kuolleen kovakuoriaisen 

asentoon” (suomeksi sama idiomi kuuluu käpertyä, vetäytyä kuoreensa) (ks. 6.5), 

divný brouk ”kumma kovakuoriainen” (suomeksi ´kummajainen; outo lintu´) (myös 

tšekissä divný pták ´outo lintu´) sekä deminutiivimuodosta brouček muodostettu 

hellittelevä huudahdus Ten náš malý brouček! ´Pieni kullannuppu!´ (ks. myös 6.4). 

Etana viittaa hitauteen, joten tšekiksi sanotaan pomalý/lézt (pomalu) jako 

slimák ja vastaavasti suomeksi madella etanan vauhtia. Tšekissä etana on myös 

vastenmielinen, lipevä, kuten být jako slimák ”olla kuin etana” (´olla kuin 
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limanuljaska´). Kastematoa verrataan laihuuteen: hubený jako žížala ”laiha kuin 

kastemato” (suomeksi ´langanlaiha/pelkkää luuta ja nahkaa´). 

Kun joku ´puhuu heiveröisellä äänellä/epäselvästi´, sanotaan se tšekiksi mluvit 

jako když blecha kašle ”puhua kuin kirppu aivastaa” ja pientä tihrua kutsutaan 

”kirppukirjoitukseksi” písmo jako blechy. Tšekissä ja suomessa on kummassakin 

´kirpputori´ eli bleší trh. Luteesta löytyy tšekissä fraasi drzý jako štěnice ”röyhkeä 

kuin lude” eli ´tosi röyhkeä/häikäilemätön´. 

Rupisammakko on kummassakin kielessä ruma: ošklivý jako ropucha ´ruma 

kuin rupisammakko´ (tšekissä eläimeksi käy myös sova ´pöllö´, suomessa taas 

apina). Sammakosta sanotaan suomeksi, muttei tšekiksi päästää/päästellä 

sammakoita/sammakon suustaan, jolloin puhutaan tyhmyyksiä. 

 

5.4.9 Ulkomaiset villieläimet 

 

Leijona on eläinten kuningas, yleismaailmallinen vallan, herruuden ja rohkeuden 

vertauskuva ja mieluusti käytetty vaakunaeläin (Lempiäinen 2002: 284). Niinpä se 

komeilee sekä Tšekin että Suomen vaakunoissa. Voimakkaasta ihmisestä sanotaan 

tšekiksi silný/mít sílu jako lev ”voimakas kuin leijona/olla leijonan voimat” 

(suomeksi vahva kuin härkä/karhu´) ja hermostuneesta kulkemisesta sanotaan 

chodit/přecházet sem a tam jako lev v kleci ”kuljeskella kuin leijona häkissä”.  

Tiikeriä on pidetty arvoituksellisempana eläimenä kuin leijonaa, eikä sitä ole 

yhtä usein yhdistetty johtamistaitoon ja valtaan (Saunders 1996: 64). Raivokkaasta 

käyttäytymisestä sanotaan řádit jako tygr ”riehua kuin tiikeri (suomeksi lähinnä 

´raivota kuin leijona´) ja karjumisesta řvát jako tygr ´karjua kuin tiikeri´. 

Kummastakin kielestä löytyy myös käsite papírový tygr ´paperitiikeri´, mikä 

tarkoittaa vaaratonta uhkaa. 

Norsu on iso ja kömpelö. Tšekin dupat/chodit jako slon on suomeksi 

´tömistellä/kulkea kuin norsu. Kun suuria jalkoja kutsutaan suomeksi 

räpyläjaloiksi: jalat kuin räpylät, ovat ne tšekiksi norsun jalkoja” mít nohy/nohu 

jako slon/sloní nohy/nohu. Kummassakin kielessä on kansainvälinen sanonta 

být/chovat se jako slon v porcelánu ´kuin norsu po(r)sliinikaupassa´, mikä 
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tarkoittaa kömpelöä tai varomatonta toimijaa, joka aiheuttaa toiselle vahinkoa 

(Muikku-Werner  & al. 2008: 207). Norsuun on yhdistetty myös viisaus (Saunders 

196: 80). Kummallakin kielellä hyvää muistia kutsutaan ´norsun muistiksi´ eli mít 

paměť jako slon. Suurta annosta kutsutaan suomeksi norsun annokseksi. 

Apinaan yhdistyvät uteliaisuus, oveluus, saituus ja vilpillisyys (Saunders 1996: 

61). Se on tšekissä ennen kaikkea röyhkeä ja tunkeileva, kuten být drzá opice, 

viekas být chytrá opice, ketterä hbitý/mrštný jako opice/být mrštná opice, ruma 

být škaredá opice; oppivainen (simpanssi) být učenlivá opice, pahansuopa 

zlomyslný jako opice/být zlomyslná opice ja utelias být zvědavá opice. Suomessa 

taas apina on lähinnä ruma ja tyhmä, kuten ruma/tyhmä kuin apina. Tšekin opičí 

láska ”apinan rakkaus” tarkoittaa ´ylenpalttista, sokeaa rakkautta´. Kummassakin 

kielessä matkimista kutsutaan apinoimiseksi (tšekiksi vastaava verbi kuuluu 

(z)opičit se (ks. myös 5.4.6 papukaija).  

Kun tšekiksi sanotaan mít ruce (vytahané) jako gorila/opice/orangutan 

”(valahtaneet) kädet kuin gorillalla/apinalla/orankilla”, tarkoittaa se pitkiä tai 

jonkun raskaan kantamisen jälkeen rasittuneita käsiä. Oranki korvaa usein tšekin 

sanan opice ´apina´ ja sekin viittaa esim. rumuuteen, kuten ilmauksessa škaredý 

jako orangutan ”ruma kuin oranki”.  

Ihmistä paljon muistuttavasta gorillasta on myös sanontoja. Vahvaa miestä 

nimitetään gorillaksi: chlap jako gorila ´mies kuin gorilla´; suomeksi voidaan sanoa 

myös pelkästään, että joku on gorilla ´henkivartija´. Bodyguardina, henkivartijana 

toimimisesta tai sen pitämisestä sanotaan tšekiksi dělat (někomu) gorilu/mít své 

gorily/být něčí gorila ”olla (jonkun) gorilla/jollakin on omat gorillat”, ja suurta 

päätä tai vahvaa kehoa kutsutaan ”gorillan pääksi/kehoksi” gorilí hlava/tělo.  

Aasi on kummassakin kielessä tyhmä, kuten tšekin korunovaný osel 

”kruunattu aasi” merkityksessä ´täysi typerys´, mít někoho za osla/dělat z někoho 

osla ”pitää jotakuta aasina/tehdä jostakusta aasi” ja suomen tyhmä (kuin) aasi; 

mutta tšekiksi aasi on myös itsepäinen tvrdohlavý jako osel/být tvrdohlavý osel. 

Tšekiksi kirjassa voivat olla ”aasinkorvat” oslí uši (suomeksi kirja on 

´koirankorvilla´).  

Krokotiili on ihmisen kaksimielisyyden arkkityyppi (Saunders 1996: 100). 

Kummassakin kielessä on kansainvälinen sanonta ronit krokodýlí slzy ´vuodattaa 
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krokotiilin kyyneleitä´. Kirahvista löytyy vertaus sen pitkään kaulaan mít krk jako 

žirafa ´kaula kuin kirahvilla´, virtahevosta taas sanotaan zívat jako hroch 

´haukotella kuin virtahepo´ (Tammi 2008: 63). Hyeenasta on olemassa tšekin 

ilmaus vrhnout se na někoho/něco jako hyeny ”hyökätä jonkun/jonkin kimppuun 

kuin hyeenat” (suomeksi ´kuin hyeenalauma´). Mursu tunnetaan viiksistään, minkä 

vuoksi puhumme mursunviiksistä eli tšekiksi mít kníry jako mrož ”olla viikset kuin 

mursulla”. 

Kilpikonna on tšekissä rauhallinen klidný jako želva (suomeksi ´itse 

rauhallisuus´), haluton otrávený jako želva (´täysin halut maassa´) tai hidas 

pomalý/lézt (pomalu) jako želva ”hidas/kiivetä (hitaasti) kuin kilpikonna” 

(suomeksi ´hidas kuin kilpikonna´). Jostakin syystä biisoni, puhveli ja visentti ovat 

jääneet fraseologiassa vähemmälle huomiolle. Puhveli viittaa vahvuuteen, kuten 

tšekin vertauskuvassa silný/mít sílu jako buvol (myös kůň/lev/medvěd/tur) ”vahva 

kuin puhveli/hevonen/leijona/karhu/nauta” (nämä eläinvertaukset ovat sinänsä 

mahdollisia suomessakin, vaikka yleisin ilmaus lienee vahva kuin härkä). Kamelista 

on suomeksi idiomi katkaista kamelin selkä. Se tarkoittaa viimeistä asiaa, joka 

huonossa tilanteessa aiheuttaa lopullisen tuhon (Muikku-Werner 2008: 106). 

 

5.4.10 Mytologian eläimet ja olennot 

 
Taruolennoistakin löytyy myös esimerkkejä, esim. antiikin Kreikan Styx-virran 

vartijasta Kerberos-koirasta ovat tulleet tšekin sanonnat neúprosný (jako) Kerberos 

´säälimätön kerberos´ tai střežit něco jako Kerberos ”vartioida jotakin kuin 

kerberos” tai suomen kielen vastaava, vartijaa tai portieria tarkoittava 

puhekielinen kerberos. Pegasoksesta eli runoratsusta (tšekin Pegas) sanotaan létat 

na Pegasovi ja suomeksi lentää Pegasoksella, mikä tarkoittaa ´sepittää runoja´.   

Lohikäärmeestä on tšekissä sanontoja hyvin paljon: bojovat jako drak (tai lev) 

”taistella kuin lohikäärme/leijona” (eli ´taistella silmittömästi´); je do všeho/do 

práce jako drak ”on kaikkeen/työhön kuin lohikäärme (suomeksi ´todella 

aikaansaapa/aika mestari´); řádit jako drak ´käyttäytyä villisti/riehua silmittömästi´ 

(sananmukaisesti ”lohikäärmeen lailla”), to je dítě jako drak ”lapsi on kuin 

lohikäärme” eli ´aika rasavilli´ tai mít/koupit si draka ”ottaa/ostaa lohikäärme”, 
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joka merkitsee äärimmäistä humalatilaa. Ekspressiivinen on ilmaus je to na draka 

”on lohikäärme” tarkoittaa suomeksi ´ei ole puupenninkään arvoinen´.  

Tšekissä on myös toinen sana lohikäärmeelle − saň. Sanonta být na někoho 

jako saň ”olla jollekin kuin lohikäärme” tarkoittaa ´tunteetonta/hyökkäävää 

ihmistä´ ja zuřit/vyvádět jako saň/lev (Mrhačová 1999: 123−124) on 

sananmukaisesti ”raivota/riehua kuin lohikäärme/leijona” (suomeksi ´raivota kuin 

leijona´). Sama sana käy myös haukkumanimityksenä häijystä naisesta (myös 

suomessa): ta ženská je hotová/učiněná saň ”tuo nainen on oikea lohikäärme” 

(ibid.). 

Khimaira oli kreikkalaisessa mytologiassa Lyykiassa riehunut tulta syöksevä 

taruhirviö, jolla oli leijonan pää, vuohen ruumis ja häntänä käärme tai skorpionin 

pyrstö. Taiteessa sille kuvataan yleensä myös vuohen pää. Joskus sillä on 

lohikäärmeen ruumiinosia (esimerkiksi pää ja siivet) (Wikipedia, s.v. khimaira.). 

Tšekissä voi sanoa vaihtoehtoisesti honit se/jít za chimérou něčeho/za všelijakými 

chimérami ”yrittää saada kiinni khimairaa/kulkea jonkun/kaikenlaisten khimairan 

perässä” (Mrhačová 1999: 60), millä tarkoitetaan suomeksi ´jalat irti maasta 

kulkemista/olla haihattelija/taivaanrannan maalari´.  

 

5.4.11 Muinaiset eläimet 

 

Sukupuuttoon kuolleista eläimistä löytyy esimerkkejä niistäkin. Tällaisia eläimiä 

ovat mammutti ja dinosaurus. Jättiyritystä sanotaan kummallakin kielellä nimellä 

mamutí podnik ´yritysmammutti´ ja rahoitusalan jättiyritystä finanční mamuti 

´finanssimammutti´, suomeksi voi potea vielä mammuttitautia, mikä tarkoittaa 

liiallisuuksiin paisunutta halua laajentua. Tšekiksi jotakuta voi haukkua 

mammutiksi Mamut jeden!/To je ale mamut! ”Mikä mammutti!” ja suomeksi 

´Mikä aasi!´ (tšekin ilmaus käy myös puhuttaessa kömpelöstä ihmisestä) 

(Mrhačová 1999: 92). Tšekissä ja suomessa puhutaan ´poliittisista dinosauruksista´ 

političtí dinosauři (vaalimainos Prahan Malá Stranassa huhtikuussa 2010) ja 

vanhaksi dinosaurukseksi voi suomeksi haukkua aikansa elänyttä ihmistä. 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kreikkalainen_mytologia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lyykia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Leijona
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vuohi
http://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4%C3%A4rmeet
http://fi.wikipedia.org/wiki/Skorpionit
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lohik%C3%A4%C3%A4rme_(taruolento)
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5.5 Eläinilmausten leksikaalistuminen  

 

Monet ammattitermit (usein tyyppiä A-S tai S-S), kuten luonnontieteeseen, 

tekniikkaan, talouteen, armeijaan ja politiikkaan liittyvät, ovat leksikaalisesti jo niin 

vakiintuneita, ettei niitä voi enää pitää fraseologisina ilmauksina, esim. tšekin vlčí 

zuby ”sudenhampaat” eli ´sahalaita´, čapí nos ”haikarannenä” eli ´pelargonia´ 

(Čermák 1982: 153, kursivoinnit lisätty), kočičí hlava ”kissanpää” eli ´mukulakivi´ ja 

kuří oko ”kananpojansilmä” merkityksessä ´liikavarvas´ tai suomen kissansilmä, 

katinkulta, kissankello, koiranputki ja myyräntyö.  

Jotkut leksikaalistuneet sanat voivat olla myös pituus- tai muita mittayksiköitä, 

kuten esimerkiksi slepičí krok ”kananaskel” (eli suomeksi vastaavasti ´kukonaskel´), 

lví podíl ´leijonanosa´, ptáčí/žabí perspektiva ´lintu-/sammakkoperspektiivi´ tai 

suomen linnuntie, poronkusema ja sudenhetki. Čermák (1982: 116, 154) puhuukin 

kvasi-idiomeista (semi-idiomeista) ja mainitsee esimerkkeinä mm. ilmaukset 

devítiocasá kočka ´yhdeksänhäntäinen kissa´ (hamppuköydestä valmistettu 

rangaistusväline ruoskimista varten) ja husí kůže ”hanhenliha” eli suomeksi 

´kananliha´. 

Tällaiset ilmaukset ovat leksikaalistuneet tarkoittamaan jotain konkreettista 

denotaattia, kuten tšekin kočičí hlava (ibid. 116). Vastaavanlainen esimerkki 

suomen kielestä on sana kissansilmä. Joskus tällaisista kvasi-idiomeista on 

kuitenkin olemassa myös variantti, kuten tšekin ´kotikissaa´ tarkoittava domácí 

kočka/kočka domácí, jolloin saman käsitteen voi ilmaista suoralla 

sanajärjestyksellä tai epätavallisemmalla, vaikkei sinänsä harvinaisella inversiolla 

(ČNK SYN2005 6/14). Jälkimmäisessä tapauksessa se tarkoittaa nimenomaan 

kyseistä eläinlajia biologisena käsitteenä. Suomeksi voi yhtä hyvin sanoa 

katinkulta/kissankulta.  

Samoin täysin leksikaalistuneita sanoja, yhdyssanoja tai sanamuodosteita ovat 

esimerkiksi tšekin jeřáb, vlkodlak (vastaavasti suomen nostokurki ja ihmissusi) sekä 

krtonožka ´maamyyräsirkka´ (Chvátal 2004: 95) sekä mm. suomen verokarhu, 

linssilude, uutisankka (myös tšekissä novinářská kachna), korttihai, villakoira, 

munkkipossu, (merkityksessä ´pölytukko´), pajunkissa (Sorjanen 2000: 195), 
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matokuuri, sahapukki, hepokatti, siansaksa, viirinkukko, pukinsorkka 

(merkityksessä ´kierous, kommervenkki´), pässinliha, lintukoto, koiranvirka; mutta 

ei aamunkoi (< koitto) tai keripukki (= käännöslaina). Fraseologisiksi sanoiksi 

mielletään mm. villakoira(n ydin), pukinsorkka, (olla) pässinlihaa ja koiranvirka. 

Tšekissä on täysin leksikaalistunut deminutiivimuoto kobylka (sanasta kobyla), 

joka merkitsee ´hepokattia´. Suomen vastaavassa sanassa ei enää mielletä kahta 

eläimen nimeä hepo + katti. Suomelle tyypillisiä yhdyssanamuodosteita 

muodostetaan tšekissä huomattavasti harvemmin, vaikka niitäkin on (kuten 

krtonožka ´maamyyräsirkka´ ). Tšekissä puolestaan vastaavissa tapauksissa sanoja 

yleensä joko derivoidaan adjektiivi + substantiivi-yhdistelmistä, käytetään 

prepositiorakenteita tai muodostetaan kokonaan uusia sanoja, esim. psí počasí 

´koiranilma´ (vertaa myös: koiranvirka), koza na řezání ´sahapukki´ tai 

hat(la)matilka ´siansaksa´. 

Kummassakin kielessä on myös sanontoja, joissa esiintyy sanoja, jotka eivät 

muuten yksittäisinä esiinny. Näitä sanoja Marja Nenonen (JoY 2002) nimittää 

idiomaattisiksi isolaateiksi, koska ne eivät esiinny muussa kontekstissa, eivätkä 

yleensä edes muissa taivutusmuodoissa. Tšekin sanonnassa Když není 

kočka/kocour doma, myši mají pré ´Kun kissa on pois, hiiret hyppivät pöydällä´ 

esiintyy sana pré ´vapaus´, jota ei muulloin käytetä (Čermák 1982: 223, Bischofová 

2010). Vastaavasti suomalaisissa ilmauksissa painua hevonkuuseen tai tehdä 

kärpäsestä härkänen käytetään isolaatteja hevonkuusi ja härkänen.  

 

 

 

 

 



75 
 

6 MUITA ERITYISPIIRTEITÄ 

 

Kuudennessa luvussa tarkastelen lähemmin, miltä muilta osin kuin edellisissä 

luvuissa esittämäni jaottelun pohjalta tšekki ja suomi poikkeavat ja muistuttavat 

toisiaan. Aivan aluksi pohdin tšekin ja suomen fraseologisten ja idiomaattisten 

ilmausten käyttötilanteita ja tehtävää. Muita erityispiirteitä ovat myös mm. 

sanontojen vaihtoehtoisuus, hyponymia, emotionaalisuus (huudahduslauseet) ja 

siihen läheisesti liittyvä augmentatiivisuus, samantyyppiset, mutta erisisältöiset 

ilmaukset (ns. petolliset ystävät) ja kansainväliset (eli siis yhteiset) ilmaukset. 

Omana erikoisuutena ovat erilaiset sanaleikit ja -muodosteet. Lopuksi tarkastelen 

vielä fraseologisiin ilmauksiin iittyviä kansallisia erityispiirteitä. 

 

6.1 Fraseologisten ilmausten käyttö ja tehtävä 

   

Fraseologisia ilmauksia käytetään eri tavoin ja niitä esiintyy kielen kaikilla tasoilla. 

Erkki Karin mukaan kieli on sosiaalinen ilmiö. Siinä piilevät samat lainalaisuudet 

kuin esim. muodissa (1993: 9). Kielen puhujilla fraaseihin ja idiomeihin saattaa silti 

liittyä kuitenkin erilaisia mielleyhtymiä. Todellisuudessa kaikentyyppisiä 

fraseologisia ilmaisuja käytetäänkin yhtä vaihtelevasti kuin on kielen puhujia. 

Yleisesti käytettyjen fraasien lisäksi on myös murteellisia tai idiolekteihin ja 

ammattikieleen liittyviä sanontoja (Čermák 1982: 66).  Čermákin mukaan (ibid.), 

vaikka idiolektiin liittyvä fraseemi kuuluukin vain jonkun yksittäisen ihmisen 

sanavarastoon, on se silti jonkun samaan yhteiskuntaryhmään tai -piiriin kuuluvan 

hyväksymä ilmaus.  

Muikku-Werner & al. (2008: 7) muistuttaa, ettei riitä, jos tietää fraasin 

merkityksen. Lisäksi on tiedettävä, millaista suhtautumista se todennäköisesti 

herättää, esim. už ho červi žerou ´hän on jo matojen ruokana´. Muikku-Werner & 

al. huomauttaa myös, että sanontojen avulla voidaan keventää myös tunnelmaa, 

melko moneen niistä liittyy huumoria.  

Fraasit paljastavat myös asenteita, kuten hyväksyntää tai jonkinasteista 

kriittisyyttä (ibid.). Asenteellista suhtautumista tai kriittisyyttä kuvastavat esim. 
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kummankin kielen sanonnat yhdessä elävästä pariskunnasta, jota ei ole vihitty: žít 

na psí knížku (sananmukaisesti ”elää koiran kirjoissa”) ja suomessa jo vanhahtava 

susipari (Muikku-Werner & al. 2008: 324). 

Lisäsävyjen tunnistamattomuus voi johtaa sanonnan epäonnistuneeseen 

käyttöön (Muikku-Werner & al. 2008: 7). Olen esimerkiksi kuullut monen nuoren 

polven edustajan käyttävän suomen idiomia tehdä myyräntyötä merkityksessä 

´tehdä salapoliisityötä´, vaikka se todellisuudessa tarkoittaa ´tehdä salaa 

vahingollista työtä´. Samoin Mrhačová (1999: 159, 2003: 11) toteaa 

sanakirjassaan, että nuorempi polvi ei enää tunne kaikkia vanhempiensa vielä 

käyttämiä ilmauksia tai käyttää niitä väärin.  

Yksi ajankohtainen ilmiö on myös raja-aitojen kaatuminen. Muikku-Werner & 

al. tuo esiin nykyisen tekstien laajentuneen maailman (chat, internet, tekstiviestit). 

Se tuo mieleen uusia tekstimuotoja, joista osa lähenee puhuttua kieltä. (2008: 6.). 

Fraseologisilla ilmauksilla halutaan herättää myös huomiota. Kolumnistit saattavat 

käyttää fraaseja ja idiomeja esim. itsetehostustarkoituksessa, mutta fraseologia 

höystää myös, joskus räväkälläkin tavalla muuten asiapitoista uutiskieltä. Zuzana 

Svobodová (2008: 7) esittää esimerkkinä tiedotusvälineiden levittämästä 

ilmauksesta käsitteen porcování medvěda ”karhun annostaminen” merkityksessä 

´siltarumpupolitiikka´.  

Tyylillisenä erityispiirteenä voi pitää erityisesti tšekille tyypillistä eroa 

kirjakielen ja puhutun kielen välillä (vaikka ero on suuri myös suomessa). 

Kielimuodon vaihtelu on tšekissä yleistä, eikä liity vain yksittäisiin sanoihin 

(Lehečková 2010). Emotionaalisten ainesten lähteenä on aina ollut elävä puhekieli 

(Lehečková 1995: 19). Tämän vuoksi fraseologiset ilmaukset esiintyvät erityisesti 

puhekielessä, ja siksi ne esiintyvät usein puhekielisessä muodossa (esim. hubenej 

jako koza ”laiha kuin vuohi” eli ´langanlaiha´).  

Suomestakin löytyy muutama esimerkki äänteellisistä erityispiirteistä. Sanan 

maakrapu eläintä tarkoittava komponentti esiintyy nimenomaan 

epätavallisemmassa k:llisessa muodossa krapu (vastaavasti Kravun kääntöpiiri). 

Kummastakaan käsitteestä ei ole olemassa variaatiota *maarapu tai *Ravun 

kääntöpiiri. Suomessa sanotaan myös perskärpänen, jossa kyseisen yhdyssanan 

alkuosana käytetään nimenomaan lyhyempää, puhekielimäistä muotoa.  
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6.2 Vaihtoehtoiset sanonnat 

 

Fraasien ja idiomien rinnakkaisuudet eli vaihtelevuus variabilita – vaikka fraasit ja 

idiomit sinänsä ovatkin jähmeitä sanaliittoja – ovat myös fraseologisille ilmauksille 

tyypillisiä. Suuresta joukosta mahdollisia variantteja kieliyhteisö käyttää 

nimenomaan jotain tiettyä, eikä mitä tahansa ilmaisua (Burger & al. 1982: 35).  

Rinnakkaisuuksia on kummassakin kielessä. Vaikuttaa siltä, että tšekissä on 

kuitenkin enemmän rinnakkaisuuksia, vaihtoehtoisia eläinfraaseja kuin suomessa. 

Kun tšekiksi sanotaan pilný jako mravenec/mraveneček)/včel(k)a/včelička ”ahkera 

kuin muurahainen/mehiläinen“, sanotaan sama suomeksi lähinnä ´ahkera kuin 

muurahainen´ (Tammen sanakirjassa 2008: 24 esiintyy tosin myös vaihtoehtoisena 

eläimenä mehiläinen). Vastaavasti tšekin vertauskuva hbitý/mrštný jako 

had/ještěrka/kočka/kolčava/kuna/lasička/opice/štika/úhoř/veverka, jonka 

tšekkiläiset variaatiot ovat suomeksi sananmukaisesti ”vikkelä/ketterä/sukkela 

kuin käärme/sisilisko/kissa/lumikko/näätä/apina/hauki/ankerias/orava“, kuuluu 

suomeksi lähinnä ´ketterä kuin kissa/vikkelä kuin käärme/apina/ankerias/orava´ 

(esimerkit Mrhačová 1999: 53, 95).  

Vaihtelua voi esiintyä ilmausten komponenttien kesken, mutta myös fraasin 

sanoissa (Muikku-Werner & al. 2008: 5), kuten esimerkiksi Taisi viedä kissa 

kielen/Veikö kissa kielen? Joissain sanonnoissa vuorottelevat sanan tai sanojen eri 

muodot, esim. ei koira/koirat perään hauku (ibid.). Vaikka vaihtoehtoja esiintyykin, 

ilmauksen perusmerkitys pysyy yleensä samana.  

Tarkastelkaamme lähemmin sananlaskua Když není kočka/kocour doma, myši 

mají pré/bál/posvícení ´Kun kissa on poissa, hiiret hyppivät pöydällä´. 

Tšekkiläisessä ekvivalentissa käytetään vaihtoehtoisesti kissaa tarkoittavaa 

yleisnimitystä kočka ja vaihtoehtoisesti ´kollia´ tarkoittavaa sanaa kocour. Kyseinen 

sana korvaakin hyvin usein yleiskäsitteen kočka ´kissa´: mlsný jako kočka/kocour 

”herkuttelija kuin kissa/kolli” eli ´nirso/ronkeli ruoan suhteen´ tai chodit kolem 

něčeho jako kočka/kocour kolem horké kaše ´kiertää jotakin kuin kissa/kolli 

kuumaa puuroa´(Mrhačová 1999: 68−69) (ks. myös 5.2.2 ja 6.3).   
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Samasta sananlaskusta on tšekissä useita vaihtoehtoja, mutta suomessa vain 

yksi: kun kissa on poissa, hiiret hyppivät pöydällä (ei esimerkiksi *pöydillä/*kolli 

tms.). Suomen sanonta on siis jähmettyneempi kuin tšekin vastaava. Osa 

vaihtoehdoista on silti harvinaisia, eivät kaikkien tuntemia, esimerkiksi edellä 

olevassa sananlaskussa sana pré on paljon yleisempi vaihtoehto kuin sanat bál tai 

posvícení ´elonkorjuujuhlat´ (ČNK:n korpuksesta löytyi pelkästään 2 kollokaatiota 

myši mají pré). 

Toisinaan jollekin ilmaukselle on olemassa kokonaan toinen vaihtoehto, jota 

saatetaan kuitenkin käyttää hieman eri tavalla. Tarkastelkaamme seuraavaksi 

samantyyppisiä, kummassakin kielessä olevia, samankaltaisuutta ja 

yhteenkuuluvuutta/yhteensopivuutta kuvaavia sanontoja. Sanonnan jsou si 

podobní jako kapka kapce ”ovat samanlaisia kuin pisara ja pisara” (Čermák 1982: 

224) ohella on olemassa sanonta podobný jako vejce vejci ”kuin kaksi 

kananmunaa”. Näiden lisäksi on olemassa ilmaus být/žít jako dvě hrdličky/dva 

holoubci ”olla/elää kuin kaksi turturikyyhkyä/kaksi kyyhkystä” (Mrhačová 1999: 

57). Jälkimmäisestä vaihtoehdosta on kaksi eri verbivariaatiota ja kaksi eri 

comparatumia (Čermák 1982: 146) (jako dvě hrdličky ja dva holoubci ”kuin kaksi 

turturikyyhkyä” ja ”kaksi kyyhkystä”).  

Kyseisiä idiomeja käytetään kuitenkin eri tavalla. Kaksi ensimmäistä 

esimerkkiä käyvät puhuttaessa ulkonäköön liittyvästä smankaltaisuudesta. 

Viittausta ”kahteen turturikyyhkyyn/kyyhkyseen” käytetään taas puhuttaessa 

toisiaan rakastavasta ja toisilleen sopivasta pariskunnasta (Mrhačová 2003: 53).  

Suomen fraasi olla kuin kaksi marjaa, mikä myös kuvaa yhteenkuuluvuutta ja 

samankaltaisuutta ylipäänsä, käy melkein missä asiayhteydessä tahansa. 

Variaatioita edustavat puolestaan ilmaukset olla kuin toisilleen luodut, veljekset 

kuin ilvekset tai kuin paita ja peppu. Ensimmäinen vaihtoehto viittaa pikemminkin 

henkisiin ominaisuuksiin, kun taas viittaus veljeksiin tapauksessa sopii vain 

puhuttaessa miehistä. Viimeksi mainittu esimerkki käy sekin puhuttaessa 

henkisestä yhteenkuuluvuudesta (mutta eroaa tyylillisesti ensimmäisestä 

esimerkkisanonnasta): aina yhdessä, erottamattomat (Muikku-Werner & al. 2008: 

231). 
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Vaihtoehtoisia sanontoja ovat myös esim. suomen luottaa kuin pukki/pässi 

omiin sarviinsa, kiukkuinen kuin ampiainen/äkäinen kuin takapuoleen ammuttu 

karhu tai olla tikkana/haukkana/kärppänä paikalla.  

 

6.3 Hyponymia 

 

Hyponymia eli sisältyvyys on hierarkkinen rakenne, joka kuvaa sanojen ja 

käsitteiden keskinäisiä suhteita (Wikipedia, s.v. hyponymia). Markku Varis (1998: 

85) mainitsee tarkastellessaan semanttisia suhteita hyponymian merkitsevän sitä, 

että merkitykset muodostavat keskenään herarkkisia alistussuhteita eri 

abstraktiotasojen mukaisesti. Tämä merkitsee hänen mukaansa sitä, että ylimpänä 

ovat abstraktimmat ilmaukset (eläin). Hierarkian alakäsitteitä (esim. mäyräkoira, 

esimerkki lisätty) sanotaan hyponyymeiksi ja yläkäsitteitä (kuten eläin, esimerkki 

lisätty) hyperonyymeiksi. Sana koira sijoittuu Variksen mielestä hierarkian 

keskivaiheille (ibid.). Hyponyymi voi olla samalla myös seuraavan tason 

hyperonyymi, kuten (tieteellinen luokittelu olisi paljon yksityiskohtaisempi) Cvrček 

& al. (2010: 75) esittää: 

eläin 

matelija, nisäkäs, lintu 

       peippo, mustarastas, kotka (…)            

Eläin on hyperonyymi, jonka hyponyymeja ovat muun muassa nisäkäs ja lintu. 

´Nisäkäs´ on hyperonyymi esimerkiksi ´koiralle´ ja ´ihmiselle´. Koiran hyponyymeja 

ovat kaikki koirarodut (Wikipedia, s. v. hyponymia).  

Tšekistä löytyy ilmauksia ainakin seuraavista yläkäsitteistä: dobytek ´karja´, 

dravec ´peto(eläin), hmyz ´hyönteinen´, hovado/hovádko ´karja´, pták/ptáček 

´lintu/lintunen´, ryba ´kala´, zvěř ´riista´ ja zvíře ´eläin´ ja lisäksi sukupuoleen 

liittyvästä yleisnimityksestä samec ´uros´, esim. žít jako dobytek/to (boží) 

hovádko/zvíře ”elää kuin karja/tuo (Jumalan) karja/elukka” eli ´elää kuin viimeistä 

päivää´, vrhnout se na někoho/něco jako dravci ´käydä kimppuun kuin pedot´, 

obtížný/odporný jako hmyz ”olla hankala/vastenmielinen kuin hyönteinen” 

(´hermoillekäypä/rasittava´), pronásledovat/honit někoho jako divou zvěř 
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”vainota/ajaa jotakin takaa kuin villiä riistaa” (eli suomalaisittain ´vainota/seurata 

kuin hai laivaa´) ja mráz jako samec ”pakkasta kuin urosta” (´paukkupakkanen´) 

jne. 

Suomen fraseologiassa on sanontoja seuraavista yläkäsitteistä: eläin, kala, 

lintu/lintunen, matelija, peto ja riista, esim. huutaa (jne.) kuin pieni eläin, uida kuin 

kala vedessä, vapaa kuin taivaan lintu(nen), hidas matelija, (osaa tehdä jotakin) 

kuin peto ja vapaata riistaa. Sana karja esiintyy muodossa kulkea kuin karjalauma. 

Hyönteinen ei esiinny lainkaan suomen fraseologiassa. 

Tšekissä ja suomessa esiintyy kummassakin hyponymiaa. Tyypillistä on, että 

kummankin kielen eläinilmauksissa käytetään lajitason termejä lähinnä 

nisäkkäistä, koska niitä on vähemmän, ja ne tunnetaan paremmin. Hyponymiaa 

esiintyy nisäkkäiden ohella erityisesti lintujen nimissä. Kummassakin kielessä 

sanotaan mít hlásek jako konipásek ´visertää kuin västäräkki´ ja poskakovat jako 

třasořitka ´hypellä kuin västäräkki´, mutta tšekiksi voi myös sanoa natřásat se jako 

třasořitka ”röyhistellä rintaansa kuin västäräkki” ja puuskahtaa Třasořitka jeden! 

Ty jsi (ale) (hotový) (úplný) třasořitka! ”Yksi västäräkki!” ”Olet pelkkä (ilmetty) 

västäräkki!” (merkityksessä ´hiljainen hiirulainen/hissukka´). Suomeksi taas 

sanotaan ihan/aivan (äimän) käkenä tai olla tikkana paikalla, joita taas tšekki ei 

tunne. 

Toisinaan tšekin fraseologiassa esiintyy ilmauksia, joissa esiintyvä eläimen 

nimitys on hyponyymi suhteessa eläimen yleisnimeen (esim. haukka), kun taas 

suomessa käytetään vastaavissa tapauksissa pelkkää eläimen yleisnimeä. Syynä 

tähän saattaa olla se, että tšekissä käytetään näissä tapauksissa eri eläinlajeista 

omia sanoja, jotka sointuvat paremmin kuin pitkät yhdyssanat. Tšekissä on 

esimerkiksi omat ´haukka´-sanansa eri haukkalajeille (luňák ´haarahaukka´, káně 

´hiirihaukka´, ostříž ´nuolihaukka´), kun taas suomessa käytetään vastaavasti 

yhdyssanoja, jotka jo sinänsä ovat pitkiä (haarahaukka, hiirihaukka, nuolihaukka 

jne.). Tšekissä (mutta ei suomessa) on esim. ilmauksia sanasta ostříž ´nuolihaukka´: 

být jako ostříž; hlídat někoho/něco jako ostříž; mít oči/vidět/mít pohled jako ostříž; 

kroužit kolem někoho/něčeho/nad čím jako ostříž; pozorovat někoho/něco jako 

ostříž ”olla kuin/vahtia jotakin kuin/katsoa kuin/kiertää jonkin ympärillä 

kuin/tarkkailla jotakin kuin nuolihaukka”.  
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Vastaavanlainen tapaus kuin tšekin sanasta ostříž olisi, jos suomeksi 

esimerkiksi sanottaisiin *olla palokärkenä paikalla, mutta suomeksi siis sanotaan 

vain ryhmän nimellä olla tikkana paikalla. Yhdyssanojen pohjalta muodostettuja 

sanontoja löytyy kuitenkin jonkin verran esimerkiksi saksasta, joka on 

sananmuodostuksen kannalta samantyyppinen kieli kuin suomi, mm. schimpfen 

wie ein Rohrspatz ”kiroilla kuin pajusirkku” (eli ´haukkua/kiroilla kuin 

turkkilainen/viimeisen päälle/(oikein) olan takaa´). 

Samantapaisia esimerkkejä lintulajeista muodostetuista sanonnoista ovat 

myös tšekin ´hiirihaukkaa´ tarkoittavasta sanasta káně muodostettu mokrý jako 

káně ”märkä kuin hiirihaukka” eli ´läpimärkä´, ´haarahaukasta´ eli luňák 

muodostetut fraasit hubený jako luňák ”laiha kuin haarahaukka” merkityksessä 

´langanlaiha´ ja mít zrak jako luňák ” näkö kuin haarahaukalla” merkityksessä 

´tarkka näkö´ tai ´minervapöllöä (pientä pöllöä)´ tarkoittavasta sanasta sýček 

muodostettu (být) zlověstný sýček ”olla pahaenteinen minervapöllö” (eli ´olla 

pahanilmanlintu´) ja suunnilleen samaa tarkoittava verbi sýčkovat/sejčkovat 

”pikkupöllöillä”, suomeksi ´maalata piruja seinille´. Suomesta löytyy esimerkkejä 

leikkimielisestä hyponymiasta, kuten nälkäkurki, pyryharakka ja viskisieppo, sillä 

sen nimisiä lintuja ei ole todellisuudessa olemassa.  

Tšekissä on enemmän myös eri matelijoiden ja kalalajien nimityksistä 

muodostettuja sanontoja kuin suomessa. Esimerkkejä matelijoista ovat sanonnat 

zrádný jako zmije/zrádná zmije tai zmijí propaganda ”kyyn propaganda” 

merkityksessä ´väärä/valheellinen tieto´. Suomeksi voi sanoa sekä elättää 

käärmettä povellaan että elättää kyytä povellaan. Kalkkarokäärme eli chřestýš käy 

myös haukkumasanasta kummassakin kielessä.  

Kaloista ovat esimerkkejä líný jako kapr; být/cítit se někde jako kapr (ryba) ve 

vodě; mlčet jako kapr ”laiska kuin karppi; olla (tuntea olevansa) kuin karppi (kala) 

vedessä; vaieta kuin karppi”. Suomeksi ei sanota, että *uida kuin karppi vedessä, 

eikä kovin usein myöskään olla petollinen kuin kyy, vaan uida kuin kala vedessä tai 

olla petollinen kun käärme.  

Toisinaan esiintyy myös kohyponymiaa, kuten esim. pomalý (jako) 

hlemýžď/slimák/šnek/želva ”hidas (kuin) kotilo/etana/simpukka/kilpikonna”, kun 

suomeksi sanotaan olla hidas kuin etana/kilpikonna. Kohyponymiaa saattaa 
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esiintyä tšekissä saman eläimen variaatioina tai laji- ja rotutasolla, kuten 

ilmauksissa být (ožralý) jako doga/čuně/kanec/prase/svině (Mrhačová 1999: 50) 

(sananmukaisesti ”kännissä kuin tanskandogi/syöttöporsas/karju/porsas/sika”) eli 

´olla (kännissä kuin sika)/sikahumalassa´, mít ruce vytahané jako 

orangutan/gorila/opice ”venytetyt kädet kuin orangilla/gorillalla/apinalla” 

(suomalaisittain ´(väsymyksestä) valahtaneet kädet´) tai vřeštět jako 

orangutan/opice/pavián (ibid.: 101) ”mylviä kuin oranki/apina/paviaani” 

(suomeksi vaihtoehtoisesti ´huutaa kuin (möly)apina/paviaani´).  

 

6.4 Huudahduslauseet 

 

Koska eläinilmaukset ovat luonteeltaan ekspressiivisiä, eläinten nimiä käytetään 

siksi myös tunteenilmauksia kuvaavissa huudahduslauseissa. Mrhačován & 

Ponczován (2003: 22) mukaan niitä käytetään luonnehtimaan ihmisiä. Niiden 

käyttöön liittyy tärkeällä tavalla intonaatio *…+, eivätkä ne eivät ole muodoltaan 

niin jähmettyneitä kuin muut fraseologiset ilmaukset. Huudahduslauseet liittyvät 

ekspressiivisesti latautuneeseen suulliseen ilmaisuun, eikä niitä löydy sanakirjoista 

(ibid.).   

Huudahduslauseet voidaan jakaa pääpiirteissään kahteen ryhmään: yksikön 

toiseen persoonaan liittyviin (eli vokatiivisiin) (esim. Ty krávo! ´Senkin lehmä!/ 

Senkin nauta!´) ja yksikön kolmanteen persoonaan liittyviin (eli toteaviin) (To je 

kráva. ´Hän on lehmä.´) (Lehečková 2010). Sanoessamme Ty berane (jeden)! 

´Senkin pässi!´, on kyse vokatiivista, ja samalla yksisanaisesta haukkumiseen 

liittyvästä nimittämisestä (Mrhačová & al. 2000: 25). To je ale kráva (pitomá) ´mikä 

(tyhmä) lehmä´ on puolestaan toteava ilmaus jostakin kolmannesta henkilöstä. 

Intonaatio määrää sen, onko kyseessä emotionaalinen huudahdus vai neutraali 

toteamus (lehmä, eikä härkä) (Mrhačová 1999: 3−4).  

Eva Mrhačová luonnehtii huudahduslauseita vakiintuneiksi ustálené 

charakteristiky (Mrhačová & Ponczová 2003: 25). Ne voivat olla hänen mukaansa 

joko nominaali- tai verbaalirakenteita nominální/verbální povahy. 

Nominaalirakennetta edustavat huudahduslauseet tyyppiä Kráva jedna (pitomá)! 
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´Lehmä mikä lehmä!´ tai Ty jedna opice! ´Senkin apina!´ jne. Tyypillisiä 

verbaalirakenteita ovat huudahduslauseet tyyppiä To je ale koza (nebeská)! ”Mikä 

vuohi taivainen!” (´Tyhmä kana!´) tai Ty jsi (ale) liška (podšitá)! ”Olet ilmetty 

kettu!” (´Senkin *vanha+ kettu!´) (Mrhačová & al. 2000: 45.). 

Tällaisissa tšekin ilmauksissa ekspressiivisyyttä kuvaavat sanat to je ale ´mutta 

hän on´ tai ty jsi ale ´mutta sinä olet/mikä oletkaan´. Ilmaukset ovat melkein aina 

sisällöltään kielteisiä tai osoittelevia (Mrhačován aineistosta merkitykseltään 

kielteisiä sanontoja 88,8 %) (Mrhačová 1999: 26−28), kuten Ty jsi ale opice! ´Senkin 

apina!´ tai vastaavasti Ty jsi ale osel/Osle jeden! ´Senkin aasi!´; suomalaisia 

esimerkkejä ovat Tyhmä lehmä! Senkin liero! Senkin nilviäinen! 

Kaikki huudahduslauseet eivät ole kuitenkaan välttämättä vähätteleviä tai 

haukkumanimityksiä. Positiivisesta huudahduslauseesta on esimerkkinä 

kummankin kielen naista tarkoittava To je ale kočka! ´Mikä kissa!´ tai hyväilevä 

sanonta Beruško! ”Voi leppäkerttua!” merkityksessä ´Herranterttunen!´ (Lindroos-

Čermáková 1984: tšekki−suomi: 9) (ks. myös 5.3.2). 

Kummassakin kielessä huudahduslauseita ja niihin liittyviä variaatioita on 

hyvin paljon, esim. Chameleon jeden! ”Mikä kameleontti!” (suomalaisittain lähinnä 

´Mikä kaksinaamainen/kiero tyyppi!´ tai Vůl jeden (blbý)! ”Mikä (tyhmä) sonni!” eli 

´Mikä typerys!/Idiootti!/Pöllöpää!´ ja nominaalilauseille vaihtoehtoiset 

verbirakenteilla muodostetut To je ale chameleon! ja Ty jsi (ale) 

(pěkný/korunovaný) vůl! ”ilmetty sonni” eli ´Senkin typerys!/Olet (tosi) tyhmä 

aasi!´. Suomelle tyypillisiä huudahduksia ovat esim. Senkin sika! Olet aika sika! 

Mikä sika (oletkaan)!  

Tšekissä on mahdollista lisätä emootion astetta myös kielimuodon 

vaihtumisella, kuten To je ale býk! (kirjatšekki) ja To je ale bejk! (yleistšekki) (ks. 

myös 6.4). Samoin voidaan käyttää deminutiivimuotoja, kuten Ten náš malý 

brouček! ”Tämä meidän pieni kovakuoriaisemme!” (deminutiivi brouček sanasta 

brouk ´kovakuoriainen´; suomeksi huudahdus tarkoittaa ´oma pieni kullannuppu!´) 

tai Ty čuňátko (jedno)! ”Sinä (yksi) syöttöporsas!” (huudahduksessa käytetään 

čuně-sanan deminutiivia čuňátko ´pikkuinen syöttöporsas´; suomeksi ´Senkin 

porsas/sottapytty!´) (ks. myös 4.5). 
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Vaikka en tarkastelekaan varsinaisesti puhekieltä, tšekissä on olemassa 

erittäin yleinen ilmaus Ty vole! ”Senkin sonni!” (suomeksi merkitykseltään mm. 

´Hei, kuule!/Tota noin!/´Hitto!´ tms.). Se ei ole pelkästään sukupuoleen (siis 

miehiin) liittyvä ilmaus. Olen kuullut myös nuorten naisten käyttävän sitä 

puhuessaan keskenään. Kyseistä kollokaatiota käytetään puhuttelunomaisesti, 

eräänlaisena tilkesanana tai dialogipartikkelina, eikä sillä ole välttämättä mitään 

muuta leksikaalista merkitystä. Kuitenkin kollokaatio Ty jsi (ale) vůl! ”(Mutta) olet 

sonni!” (eli ´Mikä typerys!´) on jo luonteeltaan pejoratiivinen.  

Suomeksi haukkumasana usein toistetaan, mitä tšekiksi ei tehdä: kettu mikä 

kettu! (suomessa on joskus myös reduplikaatio yllätys yllätys!). Suomessa on myös 

huudahduslauseita, jotka kuvaavat ihmetystä tai vähättelyä ja joilla on jo lievän 

voimasanan funktio, mm. Katin kontit!/Kittiä kanssa! (Kari 1993: 69), Ja kissan 

viikset! tai Him(p)skatti! Tämäntyyppisiä ilmauksia Anna-Leena Kuusi (1971: 70) 

pitää lauseesta irrallisina ns. parenteesifraaseina (esimerkkinä koira vieköön). 

Tšekissä on ihmetystä herättävä ja lähinnä humoristinen huudahdus ježkovy (v)oči! 

(Mrhačová 1999: 64) ”siilin silmät!” eli ´Voi herran pieksut!´.  

 

6.5 Ekspressiivisyys ja augmentatiivisuus 

 

Fraseologisten ilmausten tunnuspiirre on ekspressiivisyys. František Čermák jakaa 

ekspressiivisyyden sekä kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen että positiiviseen ja 

negatiiviseen kategoriaan. Positiivisuus voi olla suopeaa, kehuvaa (ylistävää), 

ihailevaa, hämmästelevää, varoittelevaa, humoristista, ironista tai hellittelevää. 

Negatiivisuus voi puolestaan olla epäsuopeaa, halventavaa, halveksuvaa, 

hämmästelevää, varoittelevaa, ivallista, ironista, raaistavaa tai vulgaaria (Čermák 

1982: 98−100.).  

Toisinaan tšekissä käytetään fraaseja ekspressiivisemmin ja 

augmentatiivisemmin eli konkreettisemmin kuin suomessa. Augmentatiivisuudella 

tarkoitan monisanaisempaa, kuvailevampaa ja ”tarkempaa” ilmausta, kuten esim. 

strkat hlavu do písku jako (jako ten) pštros ”työntää pää hiekkaan kuin (tämä) 

strutsi”, mikä kuuluu suomeksi ´pistää/työntää päänsä pensaaseen´ (ilman 

lisämäärettä *kuin strutsi, kuten siis vastaavassa tšekkiläisessä ilmauksessa).  
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Vastaavasti tšekiksi sanotaan hodina mezi psem a vlkem (sananmukaisesti ”hetki 

koiran ja suden välissä”), kun suomeksi puhutaan yksinkertaisesti ´sudenhetkestä´.  

Kuvaava on myös tšekin sanonta dělat/hrát roli/stavět se do pozice mrtvého 

brouka ”tekeytyä/mennä roolissaan/asettautua kuolleen kovakuoriaisen 

asentoon”. Suomeksi sama sanotaan ´käpertyä/vetäytyä kuoreensa´. 

Suomalaisessa ilmauksessa ei määritellä tšekin tapaan, minkä kuoreen 

vetäydytään (siis kovakuoriaisen), eikä liioin, millaisen kovakuoriaisen (siis 

kuolleen). Hyvin kuvaava, ekspressiivinen ja samalla myös hauska on tšekin hnal by 

(pro groš) blechu přes strniště ”keräisi (roposen tähden) laumaan kirpunkin pitkin 

sänkipeltoa” eli ´kitsauden perikuva´. 

Augmentatiivisuus voi ilmetä myös käyttämällä adjektiiveja, tšekissä myös 

etuliitteitä, kuten esimerkiksi Lišák jeden + proradný! (tšekissä ”kettu + kavala”) eli 

suomeksi ´Tosi ketku/ketkale!´ tai Ta liška jedna + podšitá!/Ty jsi + ale + liška + 

podšitá! (tšekissä ”kettu + viekas”) eli ´Senkin vanha kettu!´ (ks. myös 6.4). Joskus 

myös suomen ilmaus on augmentatiivisempi, kuten esim. märkä kuin + uitettu + 

koira, mikä tšekiksi kuuluu esim. mokrý jako káně ”märkä kuin hiirihaukka” (siis 

ilman adjektiivimäärettä).  

Joissakin tapauksissa augmentatiivisuus ilmaistaan suomessa myös muulla 

tavoin. Esimerkiksi haukkua/räk(s)yttää kuin rakkikoira on voimakkaampi ja 

emotionaalisempi kuin pelkkä ilmaus haukkua/räk(s)yttää kuin koira/rakki. 

Tšekissä taas ilmaus utahaný jako čokl on ekspressiivisempi kuin utahaný jako 

(ten) pes (Mrhačová 1999: 48, 106). Suomeksi vastaavasti sanotaan esimerkiksi 

raataa kuin hevonen, mutta ei *raataa kuin kaakki.   

 

6.6 Petolliset ystävät 

 

Idiomeja ja fraaseja on joskus syytä varoa, vaikka samanlainen tai samantyyppinen 

ilmaus löytyisikin omasta kielestä. Merkitys saattaa olla osittain tai täysin erilainen. 

Samoin fraseologiset ilmaukset saattavat poiketa käyttötilanteeltaan ja sävyltään. 

Usein sanakirjoissa ei anneta viitteitä siitä, milloin ja miten eri ilmauksia käytetään. 

Tällaisista ns. petollisista ystävistä on lukuisia esimerkkejä, kuten škrábat/drápat 
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jako kocour, mikä konkreettisen merkityksen ´raapia/raaputtaa kuin kollikissa´ 

lisäksi tarkoittaa samaa kuin suomalainen sanonta tehdä harakanvarpaita. Tšekin 

mít kočičí život ”olla kissan elämä” ei tarkoita suomeksi ´olla kissanpäivät´, kuten 

helposti saattaisi luulla, vaan tarkoittaakin, että ´kissalla on yhdeksän henkeä´.  

Harhauttavia ovat myös idiomit mít se jako prase v žitě ”elää kuin porsas 

rukiissa”, mikä ei vastaa suomen idiomia elää kuin siat pellossa, vaan tarkoittaa 

´olla kissanpäivät´ ja oškubat někoho jako husu ”kyniä jotakuta kuin hanhea”, mikä 

suomeksi tarkoittaa ´lypsää jotakuta´ (eikä jonkun höyhentämistä). Tšekin malý 

lidský červíček ei tarkoita pientä maanmatosta, vaan ´pientä ihmispoloista´, ja sitä 

käytetään puhuttaessa avuttomasta, pienestä lapsesta (Mrhačová 1999: 48). 

Tšekin být (hned) (na někoho) jako sršeň ”olla (heti) (jonkun kimpussa kuin 

herhiläinen” ei vastaa suomen idiomia olla kimpussa kuin herhiläinen, vaan on 

suomeksi ´olla vihainen, raivoissaan/kiukkuinen kuin ampiainen´.  

Tšekin verbi sýčkovat (sejčkovat), joka on muodostettu pientä pöllöä 

(minervapöllöä) tarkoittavasta sanasta sýček, tarkoittaa suomeksi ´maalata piruja 

seinille´, eikä, kuten saattaisi kuvitella pöllöillä. Tšekin verbi kohoutit se ”kukkoilla” 

tarkoittaa puolestaan vihastumista, eikä suomen verbiä kukkoilla.  

Tšekin ´sikaa´ tarkoittava sana svině on suomalaiseen vastineeseen verrattuna 

huomattavasti negatiivisempi. Turvallisinta on olla käyttämättä svině-sanaa, ellei 

ole etukäteen varma sen herättämistä assosiaatioista. Hyvin ekspressiivisiä 

ilmauksia ovat esimerkiksi líný jako svině ”laiska kuin sika” (eli ´patalaiska´), 

bolí/pálí/štípe to jako svině ´särkee/polttaa/pistää ihan sikana/tekee 

sikakipeää/särkee sikana´ ja vulgääri sanonta ožralý/opilý jako svině eli ´olla 

sikakännissä/-humalassa´. Kaikissa näissä tapauksissa svině-sanan voi korvata 

lievemmällä sanalla prase ´porsas´ (Mrhačová 1999: 130), ja esim. sikainfluenssa 

on tšekiksi prasečí chřipka ´porsasinfluenssa´. Ekspressiivisiä ovat myös svině-

sanan adjektiivijohdokset, esim. svinská práce ”sian työ” (´hikinen homma´) tai 

svinská zima ”sian talvi” (eli ´paukkupakkaset´) (ibid.).  
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6.7 Kansainväliset ilmaukset 

 

Kansainvälisiä ilmauksia on tšekissä ja suomessa useita. Ne edustavat usein 

yleismaailmallista kulttuuriperinnettä tai ovat lentäviä lauseita 

maailmankirjallisuudesta. Ne ovat siksi luonnollisesti myös käännöslainoja. 

Tällaisia ilmauksia ovat esim. alun perin vanhasta kansanuskomuksesta moniin 

kieliin levinnyt idiomi (Nuutinen 2007: 30) ronit krokodýlí slzy ´vuodattaa 

krokotiilin kyyneleitä´ (itkeä valheellisesti ja teeskennellysti), člověk (je) člověku 

vlkem ´ihminen on ihmiselle susi´, hrát si s někým jako kočka s myší ´leikkiä jonkun 

kanssa kissaa ja hiirtä´ tai mít se rádi/být na sebe jako pes a kočka (tšekiksi myös 

vaihtoehto kočka s myší ”kissa ja hiiri”) ´olla kuin kissa ja koira´.  

Monissa kielissä on myös vastaavantyyppinen ilmaus kuin dělat z komára 

velblouda ”tehdä hyttysestä kameli” (suomalaisittain ´tehdä kärpäsestä 

härkänen´), samoin kansainvälisiä sanontoja ovat zabít dvě mouchy jednou ranou 

´tappaa kaksi kärpästä yhdellä iskulla´, slon v porcelánu ´norsu po(r)sliinikaupassa´ 

ja krysy opouštějí potápějící se loď ´rotat jättävät uppoavan laivan´. Monessa 

kielessä esiintyvä Goethen Faustista peräisin oleva kysymys (Mrhačová 1999: 119) 

Missä on villakoiran ydin? (eli ´asian olennainen puoli´) (Kari 1993: 221) sanotaan 

tšekiksi V čem/kde je jádro pudla? (ja vastaavasti suomen koira haudattuna kuuluu 

tšekiksi zakopaný pes).  

Osa eläinfraaseista on raamatullisia, ja siksi ne ovat levinneet kaikkiin niihin 

kieliin, joille Raamattu on käännetty. Raamatusta tuttu on mm. jakaa ihmiset 

vuohiin ja lampaisiin (Matt. 25: 32−33). Samoin raamatullista alkuperää ovat mm. 

ilmaukset neházejte perly sviním ´älkää heittäkö helmiänne sikojen eteen´ (Matt. 

7: 6) ja vlk v rouše beránčím ´susi lammasten vaatteissa´ (Matt. 7: 15).   

 

6.8 Sanaleikit ja -muodosteet 

 

Sanaleikit ja kielelliset nokkeluudet ovat tyypillisiä kaunokirjallisuudelle ja 

sanomalehtikielelle. Niitä käytetään monesti esimerkiksi lehtien otsikoissa. 

Sanaleikeissä ja sanamuodosteissa äänteet ja sanojen sointuvuus tai riimi sekä 
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sanojen samafoneemisuus tuovat ilmaisulle lisäväriä. Esimerkkeinä 

tämäntyyppisestä ekspressiivisyydestä ovat tšekin uletěly ti včely ”mehiläisesi ovat 

lentäneet” (merkityksessä ´olet pallo hukassa/äimän käkenä´), mít hlásek jako 

ptáček/konipásek ”ääni kuin pikkulinnulla/västäräkillä” (´visertää kuin västäräkki´), 

já o voze a on o koze ”minä kärrystä ja hän vuohesta” (suomeksikin riimittyneenä 

´aidasta ja seipäästä´) ja dočkej času jako husa klasu ”malta odottaa kuin hanhi 

tähkää” (eli ´kellä on maltti, sillä on valtti´) tai suomen veljekset kuin ilvekset, 

tehdä kärpäsestä härkänen ja pupu pöksyyn. Anna-Leena Kuusen (1971: 95) 

mielestä soinnun tavoittelu näyttää olevan suomalaisessa fraasiaineksessa hyvin 

suosittua. Riimittyminen tuokin ilmaisullista voimaa ja väriä, mutta se ei silti ole 

esimerkiksi eläinilmausten kannalta primääri piirre, sillä tämäntyyppisiä ilmauksia 

on suhteellisen vähän.  

Tällaiset riimitykset ovat lähes poikkeuksetta sananlaskuja (přísloví), 

kansanviisauksia (lidové rčení eli mudrosloví) tai säähän liittyviä sananparsia 

(pranostika), esim. kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti ´kenen leipää syöt, sen 

lauluja laulat´. Tšekiksi sanotaan myös runomuotoisesti každý pes, jiná ves 

(sananmukaisesti ”jokainen koira *ja+ eri kylä”), mikä suomeksi kuuluu kutakuinkin 

samaa tarkoittaen ´eri puusta veistetty/toisilleen sopimaton´. Suomeksi taas 

riimittyvät esimerkiksi sanasta miestä, sarvesta härkää tai se koira älähtää, johon 

kalikka kalahtaa.  

Esimerkkeinä muista äänteellisistä sanaleikeistä ovat tšekin pštros s pštrosicí 

(a s pštrosáčaty "strutsi ja strutsiemo (poikasineen)" ja suomen mustan kissan 

paksut posket. Ne ovat leikkimielisiä sanontoja, joita nopeasti hoettaessa lausujan 

kieli saattaa mennä solmuun. Sano muikku! on valokuvaa otettaessa kehotus, jolla 

kuvattavien huulet pyritään saamaan suuteluasentoon (Muikku-Werner & al. 

2008: 190). Leikkimielisesti voi käyttää suomessa myös sanoja *jellona ja *ronsu. 

 

6.9 Sanontojen kansalliset erityispiirteet 

 

Kummassakin kielessä on sanontoja, jotka ovat ymmärrettäviä vain Tšekin ja 

Suomen reaalioiden kautta. Tšekkiläisiä ”erikoisuuksia” ovat viittaus Martinpäivän 

(11.11.) paistetun hanhen syömisperinteeseen mít se jako husa o Martině ”voida 
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kuin hanhi Marttina” (´voida kurjasti´), sananparsi Svatý Martin přijel na bílém koni 

”Pyhä Martti tuli valkoisella hevosella”, mikä tarkoittaa ensilumen satamista tai 

sanonta mít oči (jako) z Kašparovy krávy”silmät kuin Kasperin lehmällä” eli 

´osumasilmä harittaa´ (Čermák 1982: 177). Määristä käytetään myös nimitystä 

Moravská orlice ´Määrin kotka´, mikä selittyy Määrin vaakunassa olevalla kotkalla. 

Suomalaisina ”kummallisuuksina” voi pitää sanontoja sarvikuonojen maasta 

merkityksessä Suomi ja (väkeä) kuin Vilkkilässä kissoja (sanonta tarkoittaa ´paljon 

väkeä´ ja lienee peräisin Lammin Vilkkilä-nimisestä kylästä, jossa oli valtava määrä 

kissoja ihmisten lukumäärään suhteutettuna) (Tammi 2008: 592). Ilmaus kuin 

hyttysen liraus Itämereen on kansanomainen vertaus, joka tarkoittaa ´aivan 

merkityksetöntä´ ja selittynee Suomen sijainnilla Itämeren rannikolla.  

Koska suomalaiset ovat asuneet ”luonnonläheisemmin”, syrjässä taajamista, 

heidän vuorovaikutuksensa on ollut muihin kansoihin verrattuna vähäisempää. 

Luonto sinänsä ei ole ollut yksinomaan eläinsanontojen innoittajana, vaikka onkin 

vaikuttanut sanastollisesti (suomessa on sellaisten eläinten nimistä johdettuja 

sanamuodosteita ja sanontoja, joita ei Keski-Euroopan luonnosta lainkaan tapaa, 

esim. poronkusema, sopulilauma tai teerenpeli) (ks. 5.1).  
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7 YHTEENVETO 

 

Tutkielman tavoitteena oli kuvata, millaisia eläinten nimityksistä johtuvia 

fraaseeja, idiomeja ja muita ilmauksia löytyy toisistaan täysin poikkeavista kielistä 

– tšekistä ja suomesta. Tutkimusongelmana oli selventää, millaisia yhtäläisyyksiä ja 

eroja niissä ilmenee. Tarkastelin aineistoani lähinnä morfologis-syntaktiselta ja 

semanttis-leksikaaliselta kannalta, mutta lisäksi selvensin kysymystä myös muilla 

mahdollisilla piirteillä, kuten pohtimalla sanontojen käyttöä ja tehtävää.  

Aineisto koostui 163 eläimen nimityksestä (145 eläintä) ja 585 

eläinilmauksesta (tähän lukuun on yhdistetty joitakin vaihtoehtoisia eläinfraaseja). 

Fraseologiset ja idiomaattiset ilmaukset olivat joko fraaseja (rakenteellisia 

ilmauksia) tai idiomeja (semanttisia ilmauksia). Vertauskuvat (rakenteet tyyppiä 

adjektiivi/verbi + kuin + eläimen nimitys) olivat kummassakin kielessä 

huomattavan yleisiä (esim. Mrhačován sanakirjan aineiston mukaan niitä on 

tšekissä 54,48 %) (1999: 13). Lisäksi mukana oli huudahduslauseita (vokatiiviset ja 

toteavat lausahdukset), sanapareja (kissa ja koira) sekä sananlaskuja ja 

kansanviisauksia.  

Vaikutti siltä, että tšekissä oli enemmän vaihtoehtoisia ja eri eläinten lajeista 

muodostettuja ilmauksia (esim. lintu- ja kalalajeista). Aineistoni eläinten 

nimityksistä kummankin kielen fraseologiassa esiintyi 106/163 yhteistä eläintä 

(65,03 %), pelkästään tšekissä esiintyviä eläimiä oli 37/163 (22,7 %) ja pelkästään 

suomessa esiintyviä oli 20/163 (12,27 %). Nämä eläimet on esitelty liitteessä 1A.  

Hypoteesini oli, että tšekin ja suomen eläinilmauksissa on paljonkin yhteisiä 

piirteitä, mikä osoittautui oikeaksi. Morfologis-syntaktisesta näkökulmasta 

tarkasteltuna aineistostani löytyi täysin symmetrisiä ilmauksia kaiken kaikkiaan 

119 (20,3 %), epäsymmetrisiä (osittain samanlaisia) ilmauksia 127 (21,7 %), 

pelkästään tšekkiläisiä 161 (27,5 %) ja pelkästään suomalaisia ilmauksia oli 146 

(25,0 %). Sanaparit ja sananlaskut (32 kpl) muodostivat aineistostani yhteensä 5,5 

%, ja niistäkin löytyi yhteisiä piirteitä ja jopa identtisiä ilmauksia. Tarkempi erittely 

näistä ryhmistä löytyy liitteistä 3−7.  
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Vaikka en poiminutkaan eri sanakirjoista ja tietolähteistä systemaattisesti 

kunkin eläimen mukaan muodostettuja kaikkia mahdollisia ilmauksia, kertoo jo 

tämäkin aineisto, että samankaltaisuutta löytyy huomattavan paljon. 

Osaselityksenä tähän ovat varmasti eri eläimiin liittyvät yleismaailmallisesti 

tunnetut piirteet (koira -> valppaus, uskollisuus, kissa -> salaperäisyys, näkö, 

hevonen -> voima, kettu -> viekkaus, kilpikonna -> hitaus).  

Semantiikkaa tarkastelin eläinlähtöisesti ryhmittelemällä keskeisimpiä eläimiä 

kotieläimiin (koira, kissa, kana), muihin eläimiin (kettu, karhu, kotka, karppi) ja 

ulkomaisiin villieläimiin (leijona, tiikeri, norsu). Erillisinä ryhminä käsittelin vielä 

mytologian olioita ja sukupuuttoon kuolleita eläimiä. 

Vaikka eläinilmauksille yleensä on leimallista negatiivinen arvoviritys, selvästi 

kielteisiksi koettuja eläimiä ovat esim. susi ja käärme. Eläinten herättämät 

konnotaatiot eivät ole kuitenkaan aina samoja. Tšekissä kissa herkuttelee, 

suomeksi pöllöillään, kun tšekin pöllö on viisas ja valvoo, tšekin apina on 

oppivainen, suomen apina on tyhmä, tšekin kovakuoriainen on hellyttävä, 

suomessa se on inhottava.  

Semanttis-leksikaaliselta kannalta voi todeta myös, että yleisimmät 

kummankin kielen fraseologiassa esiintyvät eläimet olivat koira ja kissa (tšekissä 

koira yleisin, suomessa kissa). Se ei liene yllätys, koska ne ovat myös yleisimpiä 

kotieläimiämme. Selvästi korkeafrekvenssisten eläinten joukossa oli myös muita 

kotieläimiä (hevonen, lammas); tšekille tyypillisiä olivat myös karitsa, hanhi, vuohi, 

sonni ja porsas, suomelle esim. sika ja kana. Runsaasti ilmauksia oli myös useasta 

muusta eläimestä (käärme, kettu, karhu, kärpänen, hiiri, susi, jänis; tšekissä myös 

esim. kovakuoriainen ja saksanhirvi). Ulkomaisista eläimistä yleisiä olivat leijona, 

apina ja elefantti. Myös lintujen ja kalojen nimiä esiintyi paljon (tšekin 

erikoisuuksina mm. eri haukkalajeja ja karppi), ja mytologiaolioista erottui mm. 

tšekin lohikäärme. Eläinkohtaiset eläinilmaukset on esitelty liitteessä 2.   

Fraseologisia ilmauksia käytetään tyypillisesti puhekielessä, ja siksi niihin liittyy 

myös voimakkaita affekteja (Senkin sika!). Fraaseilla ja idiomeilla halutaan myös 

herättää huomiota, ja ne ovat usein humoristisia. On myös syytä muistaa, miten 

fraseologisia ilmauksia käytetään ja miten niitä tulee käyttää, sillä ne voivat 
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herättää vastaanottavalla taholla voimakkaita tunnereaktioita (joutsenlaulu, 

joutua matojen ruoaksi).  

Fraseologisissa ilmauksissa esiintyi muitakin piirteitä, joista esimerkkeinä ovat 

mm. petolliset ystävät (tšekin kohoutit se "kukkoilla" tarkoittaa ´raivostua´), 

kansainväliset ilmaukset ja käännöslainat (leikkiä kissaa ja hiirtä, vuodattaa 

krokotiilin kyyneleitä, susi lammasten vaatteissa), kansalliset erityispiirteet, kuten 

Moravská orlice ´Määrin kotka´ ja Suomen leijona ja hyponymia. Sitä esiintyi 

tšekissä monesti silloin, kun suomessa vastaavassa ilmauksessa käytettiin pelkkää 

yleisnimeä (tšekiksi esim. voi sanoa být/cítit se jako ryba/kapr ve vodě "olla/tuntea 

olevansa kuin kala/karppi vedessä", suomeksi pelkästään uida kuin kala vedessä). 

Keskieurooppalaisuuden vaikutuksen suoraa yhteyttä fraasien levinnäisyyteen 

tšekissä oli vaikea todentaa, ja se vaatisi laajempaa selvitystä. Suomessa ei ollut 

merkittävästi sellaisia ilmauskia, jotka pohjautuivat omintakeiseen suomalaiseen 

luonnonläheisyyteen, vaikka niitäkin löytyi (osua kuin telkka pönttöön).  

Työn edistyessä kävi pian selväksi, että fraseologia on kielentutkimuksen 

kannalta laaja ja kiehtova ala. Eläimiin liittyvää fraseologiaa (ja fraseologiaa 

yleensäkin) olisi mielenkiintoista selvitellä myös muiden slaavilaisten kielten 

osalta, samoin kuin maantieteellisesti läheisten kielten (kuten tšekki ja saksa) 

fraseologiaa. Kiinnostavaa olisi vertailla niiden keskinäisiä suhteita, ja liittää 

samaan kontekstiin myös suomen kieli. Lisäksi esimerkiksi eläinten semanttisia 

erityispiirteitä olisi kiinnostavaa selvitellä tarkemmin eri kielten välillä.  

Monien ilmausten alkuperä ja etymologia olisi samoin kiehtova tutkimuksen 

kohde, sillä niihin liittyy myös hauskoja tarinoita. Sananlaskut ja kansanviisaudet 

toisivat nekin oman kiinnostavan lisänsä eri kielten fraasisuhteiden selvittelyssä. 

Oma lukunsa on fraasien ja idiomien käyttö ja tehtävä. Sanakirjat eivät näet kerro 

tai kertovat vain viitteellisesti, missä yhteyksissä ja miten eri ilmauksia käytetään. 

Tällöin niiden käyttöyhteyttä ja tyylillisiä piirteitä ei ole helppo ymmärtää jossakin 

toisessa kielessä vallitsevien konventioiden mukaisesti.    
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TŠEKINKIELINEN LYHENNELMÄ/ČESKÉ SHRNUTÍ 

 

Úvodem 

 

Cílem mé práce je poodkrýt frazeologii a idiomatiku spjatou se zvířaty a živočichy 

ve dvou jazycích, patřících k různým jazykovým skupinám – v českém a ve finském. 

I když se svou strukturou a lexikonem úplně liší, mají tyto jazyky mnoho 

podobných nebo částečně podobných frazémů a idiomů, v nichž se vyskytuje 

název nějakého zvířete.  

Mojí hypotézou je, že ačkoli se tyto jazyky značně liší, frazeologie a idiomatika 

odvozená od názvů zvířat (zooapelativ) mají mnoho podobných rysů. Navíc 

předpokládám, že důsledkem centrálnějšího umístění a bližších kontaktů v Evropě 

je počet dotyčných výrazů v češtině větší. Působí na mnohostrannost a kvantitu 

frazeologie a idiomatiky více urbanismus a středoevropanství než severské 

venkovské okolí přiléhající k přírodě?   

Pro svoji práci jsem si vybral frazémy. idiomy a jiné výrazy s názvy zvířat, jež 

jsou podle mých předpokladů běžné ve spisovné, částečně i v obecné a hovorové 

češtině a mají frekventovaný výskyt v různých slovnících. Jako materiál pro práci 

jsem používal některé frazeologické slovníky – české a finské, obzvlášť slovníky 

Mrhačové, SČFI a SSJČ, jež se pro mne ukázaly velice užitečnými. Při zpracování 

tohoto materiálu jsem částečně použil také korpus SYN2005 ČNK (Českého 

národního korpusu) v případech, kdy jsem chtěl zjistit kolokaci nebo frekvenci 

některých výrazů. 

Mnou vybraná zvířata jsou běžná, většinou domácí nebo žijící v přírodě té či 

oné země. Navíc zmiňuji některá mimoevropská zvířata a ještě některá 

mytologická nebo vymřelá zvířata. Dohromady uvádím ve svém materiálu 163 

různých zooapelativ; některá zvířata mají paralelní pojmenování jako kůň, koníček, 

kobyla, šiml nebo mají přechylování jako opice, opičák atd. 

Kromě těchto zvířat jsem zahrnul do své práce též derivace s frazeologickými 

vyústěními typu psí, kočičí, vlčí atd. a derivovaná slovesa jako kočkovat se nebo 

kohoutit se, ve finštině se vyskytují slovesa takového typu jako kalastella, karhuta 
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(od slov ´ryba´ a ´medvěd´, ale mající jiný význam než v češtině) atd. V práci nejsou 

zahrnuty formy a slova, ani frazeologické významy, ne všude v České republice 

frekventované, většinou také pořekadla, průpovídky, přísloví a lidová pranostika. O 

nich by se dal udělat zvláštní výzkum.  

Beru v úvahu strukturální (tj. morfologické) a lexikálně-sémantické totožnosti 

a rozdíly. Kladu si otázku, jaké vlastnosti a konotace různá zvířata vzbuzují v lidech 

a jakým způsobem korelují v češtině a finštině. Závěrem srovnávám frazeologismy 

v obou jazycích ještě z obecného hlediska (úzu a charakteristických rysů těchto 

jazyků). Frazémy, idiomy a ostatní výrazy mého materiálu jsou seřazeny do 

několika tabulek podle druhů zvířat a různých lingvistických (strukturních a 

sémantických) kritérií. Jsou uvedeny v příloze této diplomové práce.  

 

Dřívější výzkumy 

 

Frazeologické výrazy, idiomy a víceslovné útvary odvozené od názvů zvířat − to 

všechno vypovídá velmi mnoho o duševním životě určitého etnika, o jeho emocích, 

morálních zásadách, zvyklostech, celkovém způsobu života i názorech na svět 

(Mrhačová & Ponczová 2003: 9). Jsou podle svého charakteru afektivní a vzbuzují 

zájem. Podle nich (ibid.)  

frazeologie, v níž se odráží zemitost a obrazivá síla národa, jeho 
myšlenková a jazyková vynalézavost, nápaditost a pohotovost, 
národní kolorit [---+ tvoří významnou součást každého národního 
jazykového bohatství.  
 

Frazeologie a idiomatika vzbudily velký zájem teprve v posledních desetiletích, 

nejen v bývalém Sovětském svazu a ve Spojených státech, ale také v Evropě. 

Kromě některých německých lingvistů se jí zabývali také čeští a finští jazykovědci. V 

dnešní době jsou frazeologizmy jazyků považovány podle svých sémantických 

aspektů za zajímavé.  

Problematické ale bylo, že nám chyběly jednoznačné definice a teorie. Typické 

pro výzkumy frazeologie bylo, že byly považovány za části nějakého jiného odvětví 

vědy a byly zkoumány z mnoha různých hledisek, tj. sémantiky, syntaxe, lexikologie 
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a pragmatiky. Informace v této kapitole, kromě části týkající se finské jazykovědy, 

pocházejí od Čermáka (2007: 482−487).  

František Čermák je považován za jednoho z nejznámějších českých 

jazykovědců, zabývajících se frazeologií a idiomatikou. Je také průkopníkem 

jazykozpytu v této oblasti. Jím napsaná monografie Idiomatika a frazeologie 

češtiny z roku 1982 je prvním vydáním, v němž její autor definoval základní pojmy 

frazeologie a vypracoval obecný přehled. V 80.−90. letech byl publikován čtyřdílný 

Slovník české frazeologie a idiomatiky.  Frazeologií se později zabývala také Eva 

Mrhačová, která s kolektivem sestavila srovnávací slovníky s jinými jazyky.  

Mezi finskými jazykovědci je mj. Matti Kuusi, jenž zkoumal pořekadla a přísloví 

(také důležitou větev frazeologie patřící paremiologii), a představitelé novější 

generace jsou Markku Varis, Marja Nenonenová a Elisabeth Piirainenová. Ta je 

velice produktivní lingvistkou a sestavovala publikace, dokonce také psala ve 

spolupráci s ruským lingvistou Dobrovolským. Frazeologii zkoumali kromě 

sovětských, ruských, amerických (A. Makkai aj.) a německých (Schindler, Burger) 

lingvistů i např. Španělé.   

 

Základní pojmy 

 

Nejprve vysvětlím základní pojmy, spojené s frazeologií a idiomatikou – jsou to 

frazém, idiom, metafora, eufemismus a konotace. Kromě toho se vyskytují i jiné 

pojmy, tj. obrat, rčení, úsloví, fráze, pořekadlo a sentence (Čermák 1982: 218). 

Hranice mezi těmi pojmy jsou velice nízké. František Čermák (2007: 483) definuje 

frazém a idiom takto: 

V moderním úzu se zjednodušeně řečeno při užití termínu frazém klade 
důraz na formální aspekty kombinace, zatímco u idiomu se akcentuje 
stránka sémantická. 

Podle Mrhačové frazémy se vyznačují tím, že představují víceslovná 

pojmenování, která jsou idiomaticky svázána a jsou volně reprodukovatelná. 

Mohou mít větněčlenskou nebo větnou platnost a mají tedy rozdílný predikativní 

status. Syntakticky jsou charakterizovány silně restriktivní kolokací (Mrhačová & 

kol. 2000: 13). Podle Čermáka (2004: 189) každá ustálená anomální kombinace 
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dvou či více prvků (morfémů, slov, popř. kolokací), z nichž aspoň jeden je členem 

extrémně omezeného a uzavřeného paradigmatu (třídy), je frazémem, resp. 

idiomem. V češtině je však běžnější užívání termínu frazém (Cvrček & al. 2000: 75).  

Burger & kol. (1982: 1) definuje frazeologickým spojení slov, které je 

formováno minimálně ze dvou slov, jestli slova, formující toto spojení, neformují 

ze syntaktického nebo sémantického hlediska úplně vysvětlovatelnou kombinaci a 

jestli toto spojení je využiváno mluvčími toho či onoho jazykového společenství 

jako lexém. 

 Metafora je velmi typickým prostředkem frazeologických výrazů a vyjadřuje 

nějakou věc symbolickým způsobem. Američtí lingvisté Lakoff a Johnson (1980: 

193) zdůrazňují, že metafora jako prostředek vyjadřování je jednou z 

nejdůležitějších pomůcek, když se snažíme rozumět částečně tomu, čemu 

dokonale nerozumíme: naše city, estetické zkušenosti, morální ponětí a duševní 

vědomí.  

Sorvaliová (2002: 31) definuje metaforu jako výraz, ve kterém význam 

jednoho pojmu je přenesen na jiný pojem, tzn. nějaký objekt se opisuje pomocí 

druhého. Podle jejího (ibid.) názoru je hlavním faktorem tohoto jevu člověk, který 

jako sémiotická bytost rozpoznává znaky a umí je používat. Podle Freda Karlssona 

(2008: 231-232) je zdrojem jednotlivých metafor obvykle totožnost pochopení 

nějakého vlivu s konkrétním světem. Metafora je jádrem vyjadřování. 

Názvy zvířat lze používat také eufemisticky. To znamená, že nazýváme objekt 

nějakým jiným pojmem než obvyklým. Eufemistickymi výrazy vyjadřujeme pojmy s 

okrasou a změkčením (Aikiová, red. & Vornanenová, rev. 1981: 196). Podle 

Karlssona (2008: 232) eufemismy jsou svým charakterem vyhýbavé. Obzvlášť 

nepříjemná témata, která jsou většinou tabuizovaná jako např. smrt, se vyjadřují 

jinak než přímým pojmen. Příkladem eufemismů jsou huňáč (zřídka využité slovo 

místo ´medvěda´) (Čermák 2010b) nebo finské otso a mesikämmen místo slova 

karhu, oba znamenající  pojem ,medvěd´.  

Dysfemizmus je protiklad eufemizmu a kompenzuje pojem hrubším nebo 

vulgárním výrazem (Varis 1998: 120). Příkladem dysfemizmu je už ho červi žerou a 

finský ekvivalent joutua matojen ruoaksi/olla matojen ruokana.  
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Podle Karlssonovy (2008: 235) definice „konotace jsou spjaté s jistými pojmy 

(a)nebo zkušenostmi mluvčího s encyklopedickými znalostmi, které jsou nějakým 

způsobem označené, obarvené; nejsou konvenční a díky svému osobitému 

charakteru jsou nejasné”. Přikladem toho jsou česká slova čokl a finské rakki, která 

mají negativnější konotaci než slova pes a koira.  

Podle Františka Čermáka (1982: 213) je kolokace frazémem, chápaným jako 

kombinace komponentů z roviny lexikální; spojením slov. Určitá slovesa mají 

tendenci ke spojení s určitými jmény podstatnými (Nuutinenová 2007: 31), jako 

mít + pré v přísloví když není kocour doma, myší mají pré a ve finském frazému 

päästellä + sammakoita (doslova „vypouštět žáby” ve významu ,mluvit 

blbosti/kecat kraviny´).  

 

Morfologicko-syntaktické rysy 

 

Frazeologické výrazy odvozené od názvů zvířat, jakož i ostatní frazeologismy 

mohou být frazémy, idiomy, pořekadly nebo příslovími, ale také přirovnáními, jež 

jsou velmi typická v obou jazycích. Strukturálně identická (symetrická) jsou např. 

přirovnání hladový jako vlk a jehož finský ekvivalent nälkäinen kuin susi, 

nepodobná (asymetrická) jsou např. černý jako havran, což finsky zní korpinmusta 

(tato konstrukce se skládá z kombinace jména podstatného korppi ,havran´ a 

jména přídavného musta ,černý´ bez podřadicí spojky) nebo falešný jako kočka a 

katala kuin käärme (zde je ve finštině jiné zvíře, tj. had). Třetí možností je, že 

frazeologismus se zooapelativem má v tom či onom jazyce nulovou ekvivalenci: 

česky nadávat jako špaček, čehož finský ekvivalent haukkua maan rakoon doslova 

znamená  „nadávat až do díry země” či finsky nostaa kissa pöydälle (doslova 

„vyzvednout kočku na stůl”), což se česky řekne bez použití názvu nějakého 

zvířete, jako ,nalít čisté víno/vyložit karty na stůl´.  

Občas je frazém nebo idiom morfologicky zavřený, u sloves rodem, způsobem 

i časem a u jmen podstatných se skloňováním v nějakém určitém pádu. Frazém 

tam/tudy/tu chcíp(l) pes se vyskytuje v minulém čase, je hubený/vypadá jako by 

cvrčky louskal v podmíňovacím způsobu a bylo/je jich (tam) jako mravenců  

množného čísla v druhém pádě nebo finské výrazy kuin kaataisi vettä hanhen 
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selkään ,sjede to po něm jako voda po huse´ v podmiňovacím způsobu, Painu 

hevonkuuseen! „Jdi do háje!” v rozkazovacím způsobu nebo kissa vei kielen „kočka 

odnesla jazyk” ve významu ,mlčet´ v minulém čase.  

Přirovnání, jejichž počet např. ve slovnících Mrhačové (1999 a 2003) je 

přiblížně 55 % a tudíž jsou velice rozšířená, mají podle struktury ustálenou 

nominální povahu nebo verbální povahu (spojují se s přídavnými jmény nebo se 

slovesy) (Mrhačová & kol. 2000: 44).  Čermák (2007: 395, 411) používá terminus 

technicus tertium comparationis, kterým podle něho mohou být buď podstatné 

anebo přídavné jméno, např. být lehký jako pírko, psát písmena jako blechy. 

Výrazy typu jako holubice se dá transformovat kratším výrazem holubičí povaha, 

což František Čermák pojmenovává latentním přirovnáním (1982: 145).  

Tzv. binomiál (např pes a kočka, jehož finský ekvivalent zní kissa ja koira 

„kočka a pes”) lze obvykle charakterizovat podle Čermáka jako kolokační frazém či 

idiom, který je složený ze sledu dvou komponentů téhož slovního druhu, někdy i 

identické formy, a má obvykle nominální povahu. [---] Binární struktury slovních 

kombinací jsou velmi staré, obecně rozšířené v nejrůznějších jazycích, které svou 

heterogenní povahou zahrnují formálně několik kombinatorických typů a jsou 

heterogenní i funkčně (ibid. 414).  

Kromě toho frazeologická vyjadření mohou být kombinacemi slov nebo 

složeninami, jako medvědí služba (finsky shodně karhunpalvelus), kancelářská 

krysa (finsky konttorirotta) nebo psí počasí (finský ekvivalent koiranilma) 

(kompozita slov karhu (genetiv) + palvelus ,medvěd + služba´; konttori + rotta 

,kancelář + krysa´, koira (genetiv) + ilma ,pes + počasí´ ; koira + ilma). V češtině se 

používá základní struktura se jménem podstatným a přídavným přivlastňovacím, 

což je typické pro jazyk převážně flexivní, kterým je právě čeština. Složeniny 

(kompozita) jsou velmi typické zejména pro finštinu, která vykazuje značně rysy 

typu polysyntetického.  

Podle Anny-Liisy Kuusiové (1971: 30) jsou perifráze nepřímými výrazy, kde 

skutečná fráze je nahrazena vyjadřováním stylisticky hodnotnějším, expresivnějším 

či majícím rozšířenější  význam, jako galský kohout nebo jeho finský ekvivalent 

Gallian kukko. ve významu ,Francie´. V obou jazycích se mohou vyskytovat také 
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zdrobnělá pojmenování (deminutiva) zvířat a z nich derivovaná přídavná jména. 

Deminutiva jsou ale mnohem typičtější v češtině než ve finštině.  

 

Sémanticko-lexikální rysy 

 

Zvířecí symbolika je používána odedávna, jako v starobylých ságách a Kalevale. 

Nejznámější spisovatelé, kteří popisovali vlastnosti různých zvířat byli řecký Ezop, 

francouzský La Fontaine a ruský Krylov. Z lidové poezie máme také příklady na 

symboly se zvířaty, kde motýl byl velmi oblíbeným živočichem (Nuutinenová 2007: 

27).  

Frazeologické a idiomatické výrazy jsou podle svého charakteru afektivní. 

Většinou mají výrazy odvozené od názvů zvířat negativní zabarvení jako české 

přirovnání pomalý jako slimák nebo ustálená spojení slov typu Ty jsi ale osel! nebo 

finské ekvivalenty hidas kuin etana a Tyhmä aasi!  

Pojmenování zvířat ženského pohlaví jsou často ve srovnání se slovem 

znamenajícím mužské pohlaví negativnější: silný/ mít sílu jako býk, ale hloupá jako 

slepice (shodně finsky vahva kuin härkä a tyhmä kuin kana). Nicméně existují v 

obou jazycích i negativní výrazy odvozené od zvířat mužského pohlaví, např. být 

líný jako kanec (nebo např. finsky viedä kuin pässiä narussa „táhnout jako berana 

za šňůru”). Někdy také barvy (obzvlášť bílá a černá) jsou spojené s podobnou 

frazeologií a idiomatikou, např. ohrádka bílých jelenů, bílá vrána (totéž finsky 

valkoinen varis) nebo černá ovce (rodiny) (finsky [suvun] musta lammas).   

Pojmenování divokých i domestikovaných zvířat jsou ve frazeologii velmi 

frekventovaná. Pojmenování zvířat se uplatňují v přirozené komunikaci jak ve 

formě pejorativných vyjádření/nominací, tzv. nadávek: To je (ale) prase! tak i v 

idiomatických víceslových pojmenováních, frazémech, přirovnáních a příslovích 

(Mrhačová & al. 2000: 13).  

Semiotizovaná pojmenování různých zvířat zahrnují prototypické příznaky, 

které lze jednoznačně doložit na frazeologických pojmenovávacích jednotkách 

konfrontovaných jazyků: u mědveda hlad, lačnost, nebezpečí, zloba, agresivita, 

něco zlého, síla, lenost, zahálčivost, nemotornost, neohrabanost (Mrhačová & kol. 
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2000: 17). Následující stereotypy jsou nejfrekventovanější u zvířat ve frazémech a 

idiomech, které jsou zahrnuté v mé práci. 

 

Domácí zvířata 

 

S domácími zvířaty má člověk vždycky těsné a blízké vztahy. Pes je nejlepší přítel 

člověka, věrný, ostražitý a milovaný. Česky a finsky se říká podobně věrný jako 

(ten) pes a uskollinen kuin koira, ale pes vzbuzuje také záporné konotace jako v 

idiomech hádat se jako pes, život je pes, zlý jako pes nebo finský výraz räksyttää 

kuin rakkikoira „nadávat jako čokl”. Velmi typické přídavné jméno se psem je 

utahaný. Pes je nejfrekventovanější název zvířete v české frazeologii a mnohem 

běžnější než ve finštině (např. finština nemá výrazy od slova pes jako psí den, psí 

zima, tady chcípnul pes, jde to jako psovi pastva a každý pes jiná ves). V češtině 

existují i výrazy odvozené z plemen psů, např. buldoží houževnatost/dravost. 

Kočka je naopak nejfrekventovanějším zvířetem ve finských idiomech 

(Nuutinenová 2007: 45). Je mrštná a tichá, přichází a odchází z vlastní vůle [...] 

(Saunders 1996: 70), je spojena se silami tmy, protože umí lovit i v plné tmě 

(Lempiäinen 2002: 275−276). Proto není divu, že vždy vzbuzovala silné názory. 

Kočka se vyskytuje ve frazémech jak kladném, tak i záporném významu: česky se 

říká např. (mít) kočičí život/život jako kočka nebo falešná jako kočka; finsky viettää 

kissanpäiviä (doslova „strávit kočičí dny”, což znamená ,mít radost ze všeho´) nebo 

kuin kissa pistoksissa („jako kočka z píchnutí”, tzn. ,nervózní jako kočka´). Ve 

finštině existují také mírné nadávky odvozené od slova kissa ,kočka´, jako Kissan 

viikset! „Kočičí fousy!”  

Kůň je používán jako tažné zvíře *…+ a stal se válečným prostředkem (Saunders 

1996: 82). Proto je považován za statečné a silné zvíře. Kůň je velmi vytrvalé zvíře, 

jak je zjevné z výrazu vydržet/snést jako kůň nebo silný/mít sílu jako kůň (shodně 

finsky vahva kuin hevonen). V obou jazycích se mluví o koňské síle (hevosvoima). 

Negativními výrazy jsou ale štvaný/sedřený jako kůň. Zajímavé je, že kůň je ve 

finské frazeologii méňe frekventované zvíře než v české frazeologii. 

Kráva nevzbuzovala tolik pozornosti ve frazeologii. Je symbolem plodnosti a 

hojnosti (Lempiäinen 2002: 277). Česky se říká velký jako kráva, v obou jazycích se 
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vyskytuje pojem dojná kráva (totéž finsky lypsylehmä); finský výraz tehdä 

lehmänkauppoja (doslova „dělat kravské koupě“, což znamená ,rozhodovat se 

tajně bez veřejnosti o něčem, co bude užitečné pro oba partnery, zejména 

v politice´). Vůl se vyskytuje mnohem více v češtině než ve finštině, ve které je 

relativně nezvyklý. 

Prase má velmi záporné konotace, protože je symbolem nečistoty. V obou 

jazycích jsou slova svinský a svinit nebo sikamainen ´svinský a sikailla ,chovat se 

velmi špatně´. Český frazém žít jako prase v žitě má ale pozitivní význam, jako i  

finský sikahyvää „dobrý jako svině“ ve významu ,velmi dobrý´. Ve finštině se často 

používá slovo sika ,prase´, když je v češtině prase, např. sikainfluenssa a prasečí 

chřipka.   

Kristus – beránek boží má v sobě symboliku nevinnosti i obětního beránka [...] 

(Saunders 1996: 94). Proto v češtině jsou známé výrazy beránčí/ovčí povaha a ve 

finštině se říká lauhkea kuin lammas ,krotký jako ovce´. V obou jazycích se mluví o 

černé ovci ve stejném významu, ale česky se říká též tvrdohlavý; hloupý/pitomý 

jako ovce, což ve finštině neexistuje. Koza a kozel jsou docela frekventovaná 

zvířata v české frazeologii (např. hubený jako koza; mlsný/umíněný jako koza), ale 

ve finštině se koza vyskytuje málokdy. Terve kuin pukki „zdravý jako kozel“ zní 

česky zdravý jako ryba/rybička/rys/tur. 

Drůběž se chová ve Střední Evropě mnohem víc než ve Finsku. Slepice je tam 

nejběžnější, zatímco husa je vzácná  (Farmi.net-verkkopalvelu, s.v. siipikarja: 

hanhi).  Zajímavé je, že ve finštině velmi často nahrazuje slovo kana ,slepice´ české 

slovo husa, jako např. v identickém výrazu stejného významu někdo má husí kůži a 

jollakin on iho kananlihalla. V obou jazycích je také kohout kladnější než slepice a 

kuře. Díky svému známému rannímu kokrhání se stal symbolem vzkříšení slunce i 

duše (Saunders 1996: 121). Česky se říká bojovný jako kohout a finsky hääriä kuin 

kukko tunkiolla v téměř podobném významu jako v češtině ,vykračovat si jako 

kohout na smetišti´. Ve finštině se nevyskytují výrazy odvozené od slov 

krocan/krůta a pštros. 
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Divoká a ostatní zvířata 

 

Kromě domácích zvířat jsem zahrnul do své práce také divoká zvířata. Liška je 

tradičně chytrá, mazaná a lstivá, finsky totéž viekas kuin kettu. Lišku dvakrát 

neošidíš a ji nemají rádi v kurníku. Když něco je daleko, je to tam, kde lišky dávají 

dobrou noc (finsky se tomu říká olla Jumalan selän takana „za zády Boha“). 

Medvěd byl u ugrofinských národů svaté zvíře (Lempiäinen 2002: 288). 

Respektují ho, protože je silný a velký (mít ruce/tlapy jako medvěd). Finsky se říká 

merikarhu „mořský medvěd“, zatímco v češtině se v tomto případě vyskytuje vlk. 

V obou jazycích se dá mluvit o ,medvědí službě´ (karhunpalvelus), ale v češtině 

také o porcování medvěda.  

Vlk je pokládán za velmi záporné zvíře. Pro člověka *...+ byl vlk v podstatě 

konkurentem, a snad právě proto se stal v mnoha kulturách symbolem zla 

(Saunders 1996: 72). Z dětství už známe pohádku o Karkulce. S vlkem spojíme hlad: 

mít hlad jako vlk (finsky olla sudennälkä); v obou jazycích se také říká, že člověk (je) 

člověku vlkem (finsky ihminen on ihmiselle susi). Finský susi ,vlk´ má také asociaci s 

něčím nepodařeným, jako (olla) susi „být vlk“. 

Had je biblickým symbolem zla. Česky a finsky se dá říci úlisný jako had (totéž 

niljakas kuin käärme) nebo hladký/kluzký jako had (liukas kuin käärme). Ve finštině 

existuje frazém ajaa kuin käärmettä pyssyyn, což doslova zní „honit hada do 

pušky“. To znamená, že snažíme se dosáhnout něčeho obtížného nebo 

nereálného.  O ještěrce existuje v češtině výraz zmizet jako ještěrka. Zajíc je dost 

často podnětem ve frazeologii. Je vyplašený, běží rychle a kličkuje. Vyskytuje se 

např. ve velmi známém českém výrazu koupit zajíce v pytli, zatímco Finové kupují 

v tomto případě prase: ostaa sika säkissä. Jelen je rychlý a při lovu je štván psy.  

Drobní živočichové, např. hlodavci, jsou velmi frekventovaní v různých 

výrazech. Když Češi říkají chudý jako kostelní myš, zde mají Finové krysu. Česky 

hora porodila myš (od Horatia) (Virkkunen 1974: 603) existuje také ve finštině, 

kdežto u Finů to zní většinou „mnoho povyku pro nic“ (paljon melua tyhjästä). 

V obou jazycích někdo se může zachovat jako krysa (käyttäytyä kuin rotta) a krysy 

opouštějí potápějíčí se loď (finsky totéž rotat jättävät uppoavan laivan). Zábavný je 
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frazém vidět bílé myši, zatímco Finové vidí malé dědky. Podobné jsou výrazy obou 

jazyků kancelářská krysa a konttorirotta. 

Ptáci hrajou důležitou roli ve frazeologii. Jsou dobře vidět a slyšet a snadno se 

jim věnuje pozornost (Sorvaliová 2002: 33). Pták je také symbolem svobody. Proto 

se říká česky i finsky volný jako pták/ptáče (totéž vapaa kuin taivaan lintu). Sova je 

všeobecně známá jako lidový symbol moudrosti [...] (Saunders 1996: 112), ale 

česky se říká také (být) noční sůva, což finsky říci nelze. Zajímavé je, že finsky se dá 

říci pöllöillä (sloveso od pöllö ,sova´), což znamená „dělat hlouposti“.   

Orel (jakož i sokol) je rychlý a agresivní pták. Proto není divu, že mnohé státy si 

volily orla za svůj národní znak (ibid. 114). V obou jazycích se vyskytuje výraz 

orlí/sokolí zrak (finsky kotkan-/haukankatse). Vrána a havran jsou svým černým 

peřím a nezaměnitelným hrdelním křikem v západní Evropě spojováni se 

smrtelností, úmrtím a válkou (ibid. 116). V češtině existují krkavčí matka/otec. 

Když se česky říká vrána k vráně sedá, zní to finsky vakka kantensa valitsee „hrnec 

si vybírá svou pokličku“. Čáp je v obou jazycích symbolem narození dítěte, ale 

symbolizuje v českých výrazech i dlouhé nohy. Ohlašuje příchod jara *---+, kdežto 

labuť je složitým symbolem světla, smrti, změny podoby, krásy a melancholické 

vášně (ibid. 118, 122). Holubice ale je dnes celosvětovým symbolem míru (ibid. 

124): holubice míru (shodně finsky rauhan kyyhky[nen]).   

Labutí píseň a finský výraz joutsenlaulu jsou eufemizmy smrti. V obou jazycích 

je známá bílá vrána (finsky valkoinen varis). Když se česky říká topit pánu Bohu do 

oken, zní to finsky „topit strakám“ (lämmittää harakoille), zatímco česká straka 

krade. Přísloví lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše zní finsky doslova „lepší 

koroptev v pěsti nežli deset na větvi“ (parempi pyy pivossa kuin kymmenen 

oksalla).  Český výraz běhat jako koroptev ve finštině neexistuje, ale čilý jako 

křepelka zní finsky totéž s jiným ptákem pirteä kuin peipponen (s pěnkavou). O 

papouškovi se říká česky papouškovat, finský výraz puhua kuin papukaija ale 

znamená ,mluvit moc, nepřetržitě´. 

Ryby jsou známy z Bible a mají buď pozitivní nebo negativní konotaci. 

V češtině a finštině  se dá říci (být)/cítit se (někde) jako ryba ve vodě a uida kuin 

kala vedessä (ale česky také jako kapr). V obou jazycích se vyskytují výrazy němý 
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jako ryba (finsky mykkä kuin kala) a téměř podobné namačkaní jako sardinky (olla 

[ahdettuina] kuin sardiinit purkissa) (ve finštině jsou tu totéž sillit ,sledi´) .  

Hmyz není velmi oblíbeným živočichem, s výjimkou motýlů a možná mravenců 

a včelek: přelétavý (jako) motýl (asi stejný výraz finsky liihotella kuin perhonen 

„přelétat jako motýl“ ve významu ,chodit sem a tam´) nebo pilný jako mravenec 

(finsky ahkera kuin muurahainen). O mouše se říká v obou jazycích neublíží mouše 

a ei tee pahaa kärpäsellekään. Obecný je výraz dělat z komára velblouda (finsky 

tehdä kärpäsestä härkänen, doslova „dělat z mouchy býčka“). Český divný brouk je 

finsky outo lintu „divný pták“ (stejně tak česky). Slimák je pro Čechy a Finy pomalý, 

blecha je symbolem mizernosti a proto mluvíme o písmenech jako blechy (finsky 

kirpunkokoiset kirjaimet). Když Češi mluví o žabomyší válce, je to pro Finy 

kärpästen surinaa „bzučení much“.  

Jako příklady mimoevropských zvířat uvádím lva, krále zvířat, který je zároveň 

symbolem moci,  vlády a odvahy (Lempiäinen 2002: 284). Proto je v naší intuici 

silný. Tygr je pro člověka mnohem záhadnější než lev [...] (Saunders 1996: 64). Slon 

je pokládan za velké a neohrabané zvíře a proto se chová jako slon v porcelánu 

(kuin norsu posliinikaupassa). Dobrá paměť se srovnává se slonem i ve finštině.  

Přirozená zvědavost opic je často interpretována jako mazanost, lakota a 

licoměrnost (Saunders 1996: 61). Zajímavé je, že opice (zejména šimpanz) je 

v češtině inteligentní, ale ve finštině je opice hloupá (Tyhmä apina!). Český výraz 

opičí láska neexistuje ve finštině. Osel je hloupý (tyhmä aasi  „hloupý osel“). Finsky 

se dá říci, jako česky i kerberos ve významu ,vrátník´, mammuttiyritys ve významu 

,mamutí podnik´ a poliittinen dinosaurus ve stejném významu jako český výraz 

političtí dinosauři. O draku a chiméře se ale ve finštině nevyskytují žádné frazémy. 

Některé výrazy jsou tak lexikalizované. To jsou odborné termíny (např. 

botanické, zoologické a technické) jako české čapí nos, kočičí hlava a vlčí zuby nebo 

finské kissankello ,zvonek okrouhlolistý´ a katinkulta ,kočičí zlato´). Čermák mluví o 

kváziidiomech a kvázifrazémech (Čermák 1982: 154).  
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Závěrem  

 

Co se týká úzu a funkce frazémů a idiomů, používají se různými způsoby. Kromě 

ustálených, rekurentních a reprodukovatelných výrazů existují také frazémy 

dialektické či idiolektové, profesionální aj. (Čermák 1982: 66).  „Nestačí, aby někdo 

znal význam toho či oného frazému. Je třeba i vědět, jak pravděpodobně bude 

chápan. Příkladem toho jsou finský a český výraz ve stejném významu hän on jo 

matojen ruokana ,už ho červi žerou´. S frazeologickými výrazy lze zabarvit 

atmosféru, poněvadž jsou často humorné. Také mohou rozkrýt naše postoje, 

souhlasy a kritičnost” (Muikku-Wernerová & kol. 2007: 7), napr. žít na psí knížku a 

jeho trochu zastaralý finský ekvivalent ve stejném významu elää susiparina „žít 

jako vlčí pár”. 

Mladá generace naší současnosti celou řadu FJ *frazeologických jednotek]2, 

kterou dosud používají jejich rodiče, již nezná; jejich obsah buď nedokáže 

interpretovat, anebo jej interpretuje chybně (Mrhačová 1999: 5). Rozšiřující se 

svět informačních technologií (chat, internet, SMS) vytváří nové textové formy, 

které se částečně sbližují s hovorovým jazykem (Muikku-Wernerová a kol. 2008: 6). 

Frazeologie a idiomatika jsou velmi běžné kromě hovorového jazyka i v literatuře a 

publistice. Mluvčí jimi chce vzbudit pozornost nebo se prosadit (Kari 1993: 9). 

V češtině, jako i ve finštině se liší formy spisovného a hovorového jazyka. 

Kromě toho se vyskytují vzácné dublety jako maakrapu ,pozemní/suchozemská 

krysa´ a Kravun kääntöpiiri ,obratník Raka´ (varianta krapu od slova rapu ,rak´ se 

používá pouze v těchto případech).  

Zdá se, že počet animálních frazeologických výrazů v češtině je větší než ve 

finštině, a proto má víc různých forem (variability). To ale automaticky neznamená, 

že by její frazeologie a idiomatika byly bohatší. I když má ten či onen jazyk (např. 

čeština) více variability v rámci jednoho frazému, může už jediný určitý frazém 

(např. finštiny) mít stejný význam jako ty ostatní a splnit funkci expresivity 

frazeologismů. Často má čeština také varianty frazeologických výrazů, které se 

málo používají.  Přikladem variability jsou výrazy pilný jako 

                                                           
2
 Podle Františka Čermáka neohrabaný a vyhýbavý starší termín frazeologická jednotka je odmítnut 

(2007: 483). 



106 
 

mravenec/mraveneček)/včel(k)a/včelička (různá zooapelativa s deminutivy) nebo 

přirovnání s různými zvířaty, mající podobné vlastnosti: mrštný jako 

had/ještěrka/kočka/kuna/kolčava/opice/štika/úhoř/veverka (ve finštině v těchto 

případech jsou jenom frazémy ahkera kuin muurahainen a petollinen kuin käärme 

ve významech ´pilný jako mravenec´ a , mrštný jako had´). 

Podle definice Markku Varise (1998: 85) znamená hyponymie, že v 

sémantických vztazích významy tvoří podřadící vztahy podle různých abstraktních 

úrovní. Na žebříčku jsou nejníže např. různá plemena psů. Ve srovnání se slovem 

zvíře − zastřešující pojem pes je někde mezi těmito pojmy. Podle Mluvnice 

současné češtiny (Cvrček & kol. 2010: 75) hyperonymum bývá nadřazeno několika 

hyponymům, ta se pak na stejné úrovni nazývají kohyponyma a mezi sebou mají 

vztah souřadnosti. 

V češtině je více frazeologických výrazů odvozených od druhů různých zvířat, 

kromě savců jsou časté výrazy i z oblasti ptáků a ryb, např. být jako ostříž; hlídat 

někoho/něco jako ostříž; mít zrak/pohled jako ostříž atd. (ostříž patří k ptákům a 

dravcům); být/cítit se někde jako kapr ve vodě (nebo jako ryba) atd. Finsky se dá 

říci jenom (olla) kuin kala vedessä ´(být) jako ryba ve vodě´ (nikoliv ale *[olla] kuin 

karppi vedessä ,*být+ jako kapr ve vodě´). To je možné vysvětlit tím, že Češi znají 

lépe různá zvířata nebo mají svá pojmenování pro různé druhy ptáků, ryb atd., 

neformující se jako ekvivalenty ve finštině, preferující složeniny (i když např. v 

tomto smyslu strukturálně podobném jazyce němčině se dá říci schimpfen wie ein 

Rohrspatz „nadávat jako strnad” ve významu ,nadávat jako špaček´).  

Typické jsou v češtině podle Mrhačové definice výrazy s ustálenou 

charakteristikou (1999: 25−27). Ty jsou velmi frekventované také ve finštině. Jde o 

zooapelativa v ustálených spojeních slov typu Ty krávo! (jako vokativ) (finský 

ekvivalent [Sinä] senkin lehmä!) nebo To je kráva (jako konstatování) (finsky Mikä 

lehmä!) atd. (Lehečková 2010). Mrhačová (2003: 22) zmiňuje dva typy: nominální a 

verbální. Ukazuje (Mrhačová 1999: 26) také, že většina ustálených charakteristik 

osob pomocí názvů zvířat má pejorativní význam, význam nadávky  *--+ ale občas i 

meliorativní, např. To je ale kočka! (a totéž finsky Mikä kissa!) Takové výrazy jsou 

typické pro ústní, expresivně laděnou řeč a slovníky jej nezaznamenávají 

(Mrhačová 2003: 22). 



107 
 

Někdy také v tom či onom jazyce mohou být výrazy emocionálnější či 

augmentativnější (mající více slov ve výrazu): když česky se říká strkat hlavu do 

písku (jako) pštros, zní velmi podobný výraz finsky krátce pistää päänsä 

pensaaseen „strkat svoji hlavu do keře” a ,hodina mezi psem a vlkem´ se nazývá 

finsky jen sudenhetki „vlčí hodina” (tj. ,nekřesťanská hodina´). Finský výraz märkä 

kuin uitettu koira zní ale česky doslova „mokrý jako namočený pes“. 

Nebezpečné pro překladatele mohou být tzv. falešní přátelé. V těchto 

případech frazémy dvou jazyků, i když mají velmi podobnou formu, mají úplný jiný 

význam. Příkladem takových výrazů jsou např. česky škrábat/drápat jako kocour  

(podobný finský frazém raapia kuin kissa má jen konkrétní význam), mít kočičí 

život (finský viettää kissanpäiviä „strávit kočičí dny” znamená ,mít radost ze 

všeho´), finský frazém elää kun siat pellossa (doslova „žít si jako prasata na poli“) 

ve srovnání s českým výrazem mít se jako prase v žitě znamená ale ,žít jako to 

(boží) hovádko´. Finské sloveso kukkoilla ,kohoutit se´ znamená finsky ,naparovat 

se/vychloubat se´. 

V obou jazycích je mnoho mezinárodních frazeologismů. Takové výrazy jsou 

velice známé z literatury nebo jsou tzv. okřídlené fráze a aforismy jako člověk (je) 

člověku vlkem (finsky ihminen on ihmiselle susi), hrát si jako kočka s myší (totéž 

leikkiä kissaa ja hiirtä) nebo jádro pudla (finsky villakoiran ydin) (Kari 1993: 221).  

Mnoho výrazů pochází z Bible a jsou proto obdobné v obou jazycích. Takovými 

mezinárodními biblickými výrazy jsou mj. Neházejte perly sviním/Nedávejte 

svatého psům (Mat. 7: 6) a vlk v rouše beránčím (Mat. 7: 15).  

Lze charakterizovat  i výrazy s nějakou rýmovaností a zvukomalebností, ke 

kterým patří slovní hříčky a jazykové útvary, kde se klade důraz na stejnorodnost 

některých zvukových prvků. Příkladem toho jsou české uletěly ti včely, mít hlásek 

jako konipásek, já o voze a on a koze nebo spát jako dudek či finské veljekset kuin 

ilvekset „bratři jako rysové” ve významu ,jako vejce vejci´, tehdä kärpäsestä 

härkänen ,dělat z komára velblouda´ a pupu pöksyyn „zajíček do kalhot” ve 

významu ,mít srdce v kalhotách´. Takové výrazy dávají více expresivity, ale nejsou 

velice časté v obou jazycích.  

Oba národy mají i své specifické rysy, které se odráží v jejich frazeologii. 

Příroda jako taková není ale primárním faktorem při vzniku frazémů, které jsem 
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zkoumal. Ve finštině je málo takových výrazů, které jsou odvozeny od názvů zvířat 

žijících jenom ve Finsku: poronkusema „stará délková míra Laponců, znamenající 

vzdálenost, kterou sob může urazit bez potřeby močit; t.j. maximálně 7,5 

kilometrů“ (Wikipedia, s.v. pituus), sopulilauma (podle slova ,lumík´), což se 

použivá o žurnalistech a znamená to asi jako „novinářské hyeny, sledující jako 

stádo lumíků”, tzn. ,chovat se neukázněně nebo tupě, stádně (za každou cenu)´ 

nebo teerenpeli („tetřívčí hra”) ve významu ,flirtování´. 

Závěrem lze shrnout, že moje hypotéza o mnoha společných rysech ve dvou 

úplně různých jazycích jako jsou čeština a finština se ukázala být správnou. I když 

jsem neprobral svůj materiál systematicky, tj. práce nezahrnuje všechny možné 

existující frazémy a idiomy odvozené od nějakého určitého zvířete, podle mého 

názoru už vybrané výrazy dostatečně charakterizují obecné zásady frazeologie 

češtiny a finštiny.  

Z morfologicko-syntaktického hlediska v materiálu, obsahujícím 585 frazémů, 

idiomů a jiných frazeologických výrazů, je 119 (20,3 %) symetrických výrazů (což je 

překvapivě mnoho), 127 (21,7 %) asymetrických (tzn. nějaký komponent frazému 

ve finštině ve srovnáni s češtinou se liší, ale v obou jazycích se vyskytuje nějaké 

zvíře), 161 (27,5 %) jsou české výrazy nemající finský ekvivalent odvozený od 

názvu nějakého zvířete a 146 (25,0 %) jsou naopak finské výrazy nemající český 

ekvivalent odvozený od zooapelativa. V těchto případech je ale možné, že druhý 

jazyk nemá vůbec žádný přímý ekvivalent a význam je třeba vyjadřovat opisem. 

Počet binomiálů a přísloví je 32 (5,5 %), mezi kterými lze také poznávat podobné 

rysy (viz přílohy 2−7).  

Ze sémanticko-lexikálního hlediska je počet názvů zvířat vyskytujících se pouze 

v české frazeologii mnohem větší (37/163 = 22,7 %) než počet názvů zvířat 

vyskytujících se pouze ve finštině (20/163 = 12,27 %. Obecná zvířata byla 106/ 163 

= 65,03 %. Jako příklady takových názvů zvířat používaných v češtině jsou lasička, 

bobr, sysel, jezevec, kuna, páv a štika. Ve finštině se vyskytují frazeologické výrazy 

odvozené od následujících zooapelativ: hohol, hraboš, hranostaj, jeřáb, ježdík, 

kukačka, larva, lejsek, lumík, měkkýš, nosorožec, okoun, plaz, pěnkava, síh malý, 

sněhule, sob, tetřívek, vřešťan a žralok (viz příloha 1A).  
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LIITTEET/PŘÍLOHY 

 

 

 

 

 
 

 

 



HUOMAUTUKSIA LIITTEISIIN:

Tutkielmassani käytetyt merkintätavat:  Lähdekielen ilmaukset (tšekki; listalla 6 suomi) on kursivoitu  ja kohdekielen (suomi) vastineet on esitelty 

seuraavasti: sanatarkat käännökset ovat "lainausmerkeissä" ja ilmausten ekvivalenssit (todelliset vastineet) ´puolilainausmerkeissä´.

LIITE 1A: Liitteeseen 1A (tšekki–suomi -sanastoon) on koottu kaikki korpuksessa esiintyvät eläinten nimet tšekin aakkosjärjestyksessä. Jommankumman

kielen tai molempien fraseologiassa esiintyvät eläimet on merkitty X:llä.  Sanastoon on merkitty joidenkin tavallisimpien eläinten toista suku-

puolta tai poikasta tarkoittavat nimitykset omiksi hakusanoikseen (esim. kanec  ´karju´, kocour  ´kolli´ ja kuře  ´kananpoika´). Samoin omina

hakusanoinaan on joitakin eläinlajien nimiä (esim. rosnička  ´lehtisammakko, ostříž ´nuolihaukka´). Lisäksi mukana on joitakin koirarotuja

(buldok  ´buldoggi´, doga  ´tanskandogi´, pudl ´villakoira´) ja eläinten yleisnimiä (pták ´lintu´, ryba ´kala´).

LIITE 1B: Samat eläinten nimet, kuten 1A:ssa, mutta suomen aakkosjärjestyksessä ja ilman esiintymisluokittelua.

LIITE 2: Liitteeseen 2 on koottu korpuksessa esiintyvät ilmaukset eläimittäin. Listaan on luokiteltu eläimet viiteen ryhmään, joissa kussakin eläinilmauk-

set ovat tšekinkielisessä aakkosjärjestyksessä. Pelkästään suomen fraseologiassa esiintyviä ilmauksia (tšekin nollaekvivalenssi) on kuitenkin 

esitetty liitteessä 6.  Eläimet on luokiteltu seuraavasti: KOTI- ja HYÖTYELÄIMET rotuineen, Tšekin ja Suomen luonnossa esiintyvät VILLIELÄIMET ja 

ULKOMAISET VILLIELÄIMET.  Kaikki LINNUT ja KALAT on kuitenkin esitetty omina ryhminään. Viimemainittuun sisältyvät lisäksi SUKUPUUTTOON 

KUOLLEET sekä MYTOLOGIAELÄIMET ja -OLENNOT.  Kustakin eläimen nimestä on esitetty fraasit, idiomit ja muut sanonnat (esim. johdokset).

Sananlaskut, kansanviisaudet ja sanaparit on esitelty liitteessä 7.

LIITE 3: Liitteessä 3 on esitelty kummassakin kielessä esiintyvät morfologisesti symmetriset (ei välttämättä semanttisesti) ilmaukset.

LIITE 4: Liitteessä 4 on esitelty tšekin ja suomen morfologisesti epäsymmetriset (ei välttämättä semanttisesti) ilmaukset. Epäsymmetrisellä ilmauksella

tarkoitetaan sellaisia ilmauksia, joissa tšekin ilmauksen jokin komponentti tai rakenne poikkeaa verrattuna suomen kielen ilmaukseen. Näissä

tapauksissa molempien kielten ilmauksissa esiintyy kuitenkin aina jokin eläimen nimi. 

LIITE 5: Liitteessä 5 on esitelty sellaiset tšekin eläinten nimistä johdetut ilmaukset, joille ei ole suomessa jonkun eläimen nimeen liittyvää vastinetta

tai suoraa vastinetta lainkaan (suomen nollaekvivalenssi).

LIITE 6: Liitteessä 6 on esitelty sellaiset suomen eläinten nimistä johdetut ilmaukset, joille ei ole tšekissä jonkun eläimen nimeen liittyvää vastinetta

tai suoraa vastinetta lainkaan (tšekin nollaekvivalenssi). Näitä suomessa esiintyviä ilmauksia ei ole esitelty liitteissä 2–5. Kyseisille ilmauk-

sille ei ole liitteessä 6 tšekkivastineita. Jotkut luettelon suomalaisista fraaseista eivät esiinny tekstissä.



LIITE 7: Liitteessä on esitelty kaikki korpukseen valitut sanaparit, sananlaskut, kansanviisaudet jne. (lähde mm. Čermák)

LIITE 1A MATERIAALIIN LIITTYVÄT ELÄIMET  (tšekki─suomi) LIITE 1B MATERIAALIIN LIITTYVÄT ELÄIMET (suomi─tšekki)

PŘÍLOHA 1A SEZNAM ZOOAPELATIV ZAHRNUTÝCH DO PRÁCE (čeština─finština)PŘÍLOHA 1B SEZNAM ZOOAPELATIV ZAHRNUTÝCH DO PRÁCE (finština─čeština)

(Č/T=tšekki, F/S=suomi)   Č/T     F/S suomi tšekki

BERAN PÄSSI     X         X AASI OSEL

BERÁNEK KARITSA     X         X AHVEN OKOUN

BERUŠKA LEPPÄK/T/ERTTU/-PIRKKO     X AMPIAINEN VOSA

BLECHA KIRPPU     X         X ANKERIAS ÚHOŘ

BOBR (BOBŘÍK) MAJAVA     X ANKKA (SORSA) KACHNA

BROUK (BROUČEK) KOVAKUORIAINEN     X APINA OPICE (OPIČÁK)

BULDOK BULDOGGI     X BULDOGGI BULDOK

BUVOL PUHVELI     X DINOSAURUS DINOSAUR

BÝK (BÝČEK) HÄRKÄ (-NEN)     X         X ELEFANTTI/NORSU SLON

CVRČEK (HEINÄ)SIRKKA     X         X ELÄIN/ELUKKA ZVÍŘE

ČÁP HAIKARA     X         X ETANA SLIMÁK

ČERV (-ÍČEK) MATO (-NEN)     X         X GORILLA GORILA

ČOKL RAKKI     X         X HAARAHAUKKA LUŇÁK

ČUNĚ SYÖTTÖPORSAS     X HAI ŽRALOK

DATEL TIKKA     X         X HAIKARA ČÁP

DINOSAUR DINOSAURUS     X         X HAMSTERI KŘEČEK

DOBYTEK/HOVADO (-DKO) KARJA     X         X HANHI (UROS-) HUSA (HOUSER)

DOGA TANSKANDOGI     X HARAKKA STRAKA

DRAK/SAŇ LOHIKÄÄRME     X HARJALINTU DUDEK

DRAVEC PETO     X         X HAUKI ŠTIKA

DUDEK HARJALINTU     X HAUKKA SOKOL



GORILA GORILLA     X         X HERHILÄINEN SRŠEŇ

HAD KÄÄRME     X         X HEVONEN (TAMMA) KŮŇ (KONÍČEK) (KOBYLA)

HAVRAN KORPPI/MUSTAVARIS     X         X HIIRI MYŠ (MYŠKA)

HERKA KAAKKI     X         X HIIRIHAUKKA KÁNĚ

HERYNEK SILLI     X         X HILLERI TCHOŘ

HLEMÝŽĎ KOTILO     X HUUHKAJA VÝR

HMYZ HYÖNTEINEN     X HYTTYNEN KOMÁR

HOHOL (SEVERNÍ) TELKKÄ                 X HYEENA HYENA

HOLUB (-ICE) (HOLOUBEK) KYYHKY (-NEN)     X         X HYÖNTEINEN HMYZ

HRABOŠ (-ÍK) MYYRÄ                 X HÄMÄHÄKKI PAVOUK

HRANOSTAJ KÄRPPÄ                 X HÄRKÄ (-NEN) BÝK (BÝČEK)

HRDLIČKA TURTURIKYYHKY     X ILVES RYS

HROCH VIRTAHEPO     X         X JOUTSEN LABUŤ

HUSA (HOUSER) HANHI (UROS-)     X         X JÄNIS ZAJÍC

HYENA HYEENA     X         X KAAKKI HERKA 

HÝL PUNATULKKU     X KALA RYBA

CHAMELEON KAMELEONTTI     X         X KALKKAROKÄÄRME CHŘESTÝŠ

CHIMÉRA KHIMAIRA     X KALKKUNA KROCAN (KRŮTA)

CHŘESTÝŠ KALKKAROKÄÄRME     X         X KAMELEONTTI CHAMELEON

JELEN SAKSANHIRVI     X KAMELI VELBLOUD

JEŘÁB KURKI                 X KANA SLEPICE

JESTŘÁB KANAHAUKKA     X KANAHAUKKA JESTŘÁB

JEŠTĚRKA SISILISKO     X         X KANANPOIKA KUŘE

JEZEVEC MÄYRÄ     X KANARIALINTU KANÁREK

JEŽDÍK KIISKI                 X KANIINI (KANI) KRÁLÍK

JEŽEK SIILI     X         X KARHU MEDVĚD

KACHNA ANKKA (SORSA)     X         X KARITSA BERÁNEK

KANÁREK KANARIALINTU     X         X KARJA DOBYTEK/HOVADO (-DKO)

KÁNĚ HIIRIHAUKKA     X KARJU KANEC

KANEC KARJU     X         X KARPPI KAPR

KAPR KARPPI     X KASTEMATO/LIERO ŽÍŽALA



KERBEROS KERBEROS     X         X KENGURU KLOKAN

KLOKAN KENGURU     X         X KERBEROS KERBEROS

KOCOUR KOLLI     X         X KETTU LIŠKA (LIŠÁK)

KOČKA KISSA/KATTI     X         X KHIMAIRA CHIMÉRA

KOHOUT KUKKO     X         X KIISKI JEŽDÍK

KOMÁR HYTTYNEN     X         X KILPIKONNA ŽELVA

KOROPTEV (-IČKA) PYY     X         X KIMO (VALK. HEVONEN) ŠIML

KOZA (KOZEL) VUOHI (PUKKI)     X         X KIRAHVI ŽIRAFA

KRÁLÍK KANIINI (KANI)     X         X KIRPPU BLECHA

KRÁVA LEHMÄ     X         X KISSA/KATTI KOČKA

KRKAVEC KORPPI     X         X KOIRA PES (PEJSEK)

KROCAN (KRŮTA) KALKKUNA     X KOLLI KOCOUR

KROKODÝL KROKOTIILI     X         X KONTIAINEN (MYYRÄ) KRTEK

KRTEK KONTIAINEN (MYYRÄ)     X KORPPI/MUSTAVARIS HAVRAN/KRKAVEC

KRYSA ROTTA     X         X KOTILO HLEMÝŽĎ

KŘEČEK HAMSTERI     X         X KOTKA OREL

KŘEPELKA VIIRIÄINEN     X KOTTARAINEN ŠPAČEK

KUKAČKA KÄKI                 X KOVAKUORIAINEN BROUK (BROUČEK)

KŮŇ (KONÍČEK) (KOBYLA) HEVONEN (TAMMA)     X         X KROKOTIILI KROKODÝL

KUNA NÄÄTÄ     X KUKKO KOHOUT

KUŘE KANANPOIKA     X KURKI JEŘÁB

LABUŤ JOUTSEN     X         X KYYHKY (-NEN) HOLUB (-ICE) (HOLOUBEK)

LARVA TOUKKA                 X KYYKÄÄRME ZMIJE

LASIČKA/KOLČAVA LUMIKKO     X KÄKI KUKAČKA

LEJSEK SIEPPO                 X KÄRPPÄ HRANOSTAJ

LEV LEIJONA     X         X KÄRPÄNEN MOUCHA

LIŠKA (LIŠÁK) KETTU     X         X KÄÄRME HAD

LUMÍK SOPULI                 X LAMMAS OVCE (OVEČKA)

LUŇÁK HAARAHAUKKA     X LEHMÄ KRÁVA

MAMUT MAMMUTTI     X         X LEHTISAMMAKKO ROSNIČKA

MEDVĚD KARHU     X         X LEIJONA LEV



MĚKKÝŠ NILVIÄINEN                 X LEPPÄK/T/ERTTU/-PIRKKO BERUŠKA

MEZEK MUULI(AASI)     X         X LINTU (-NEN) PTÁK (-ČEK)

MOTÝL (-EK) PERHONEN     X         X LOHIKÄÄRME DRAK/SAŇ

MOUCHA KÄRPÄNEN     X         X LUDE ŠTĚNICE

MRAVENEC MUURAHAINEN     X         X LUMIKKO LASIČKA/KOLČAVA

MROŽ MURSU     X         X MAJAVA BOBR (-ŘÍK)

MYŠ (MYŠKA) HIIRI     X         X MAMMUTTI MAMUT

NOSOROŽEC SARVIKUONO                 X MATELIJA PLAZ

OKOUN AHVEN                 X MATO (-NEN) ČERV (-ÍČEK)

OPICE (OPIČÁK) APINA     X         X MEHILÄINEN VČELA

ORANGUTAN ORANKI     X METSO TETŘEV

OREL KOTKA     X         X MINERVAPÖLLÖ SÝČEK

OSEL AASI     X         X MUIKKU SÍH MALÝ

OSTŘÍŽ NUOLIHAUKKA     X MURMELI SYSEL

OVCE (OVEČKA) LAMMAS     X         X MURSU MROŽ

PAPOUŠEK PAPUKAIJA     X         X MUULI(AASI) MEZEK

PÁV RIIKINKUKKO     X         X MUURAHAINEN MRAVENEC

PAVIÁN PAVIAANI     X         X MYYRÄ HRABOŠ (-ÍK)

PAVOUK HÄMÄHÄKKI     X         X MÄYRÄ JEZEVEC

PEGAS PEGASOS     X         X MÖLYAPINA VŘEŠŤAN

PĚNKAVA PEIPPO                 X NAUTA TUR

PES (PEJSEK) KOIRA     X         X NILVIÄINEN MĚKKÝŠ

PLAZ MATELIJA                 X NUOLIHAUKKA OSTŘÍŽ

PRASE (PRASÁTKO/SELÁTKO) PORSAS     X         X NÄÄTÄ KUNA

PŠTROS (-ICE) STRUTSI     X ORANKI ORANGUTAN

PTÁK (-ČEK) LINTU (-NEN)     X         X ORAVA VEVERKA

PUDL VILLAKOIRA     X         X PAPUKAIJA PAPOUŠEK

RAK RAPU     X         X PAVIAANI PAVIÁN

ROPUCHA RUPISAMMAKKO     X         X PEGASOS PEGAS

ROSNIČKA LEHTISAMMAKKO     X PEIPPO PĚNKAVA

RYBA KALA     X         X PERHONEN MOTÝL (-EK)



RYS ILVES     X         X PETO DRAVEC

SAMEC UROS(ELÄIN)     X PORO SOB

SARDINKA SARDIINI     X         X PORSAS PRASE (PRASÁTKO/SELÁTKO)

SÍH MALÝ MUIKKU                 X PUHVELI BUVOL

SLEPICE KANA     X         X PULMUNEN SNĚHULE (SEVERNÍ)

SLIMÁK ETANA     X         X PUNATULKKU HÝL

SLON NORSU/ELEFANTTI     X         X PYY KOROPTEV (-IČKA)

SNĚHULE (SEVERNÍ) PULMUNEN                 X PÄSSI BERAN

SOB PORO                 X PÄÄSKY (-NEN) VLAŠTOVKA

SOKOL HAUKKA     X         X PÖLLÖ SOVA (SŮVA)

SOVA (SŮVA) PÖLLÖ     X         X RAKKI ČOKL

SRŠEŇ HERHILÄINEN     X         X RAPU RAK

STRAKA HARAKKA     X         X RIIKINKUKKO PÁV

SVINĚ SIKA     X         X RIISTA ZVĚŘ

SÝČEK MINERVAPÖLLÖ     X ROTTA KRYSA

SYSEL MURMELI     X RUPISAMMAKKO ROPUCHA

ŠIML KIMO (VALKOINEN HEVONEN)     X SAKSANHIRVI JELEN

ŠNEK SIMPUKKA     X SAMMAKKO ŽÁBA

ŠPAČEK KOTTARAINEN     X         X SARDIINI SARDINKA

ŠTĚNICE LUDE     X         X SARVIKUONO NOSOROŽEC

ŠTIKA HAUKI     X SIEPPO LEJSEK

TELE VASIKKA     X         X SIILI JEŽEK

TETŘEV METSO     X         X SIKA SVINĚ

TETŘÍVEK TEERI                 X SILLI HERYNEK

TCHOŘ HILLERI     X SIMPUKKA ŠNEK

TŘASOŘITKA/KONIPÁSEK VÄSTÄRÄKKI     X         X SIRKKA CVRČEK

TUR NAUTA     X         X SISILISKO JEŠTĚRKA

TYGR TIIKERI     X         X SONNI VŮL

ÚHOŘ ANKERIAS     X         X SOPULI LUMÍK

VČELA MEHILÄINEN     X         X STRUTSI PŠTROS (-ICE)

VELBLOUD KAMELI     X         X SUSI VLK



VEVERKA ORAVA     X         X SYÖTTÖPORSAS ČUNĚ

VLAŠTOVKA PÄÄSKY (-NEN)     X         X TANSKANDOGI DOGA

VLK SUSI     X         X TEERI TETŘÍVEK

VOSA AMPIAINEN     X         X TELKKÄ HOHOL (SEVERNÍ)

VRABEC VARPUNEN     X         X TIIKERI TYGR

VRÁNA VARIS     X         X TIKKA DATEL

VŘEŠŤAN MÖLYAPINA                 X TOUKKA LARVA

VŮL SONNI     X         X TURTURIKYYHKY HRDLIČKA

VÝR HUUHKAJA     X         X UROS(ELÄIN) SAMEC

ZAJÍC JÄNIS     X         X VARIS VRÁNA

ZMIJE KYYKÄÄRME     X         X VARPUNEN VRABEC

ZVĚŘ RIISTA     X         X VASIKKA TELE

ZVÍŘE ELÄIN/ELUKKA     X         X VIIRIÄINEN KŘEPELKA

ŽÁBA SAMMAKKO     X         X VILLAKOIRA PUDL

ŽELVA KILPIKONNA     X         X VIRTAHEPO HROCH

ŽIRAFA KIRAHVI     X         X VUOHI (PUKKI) KOZA (KOZEL)

ŽÍŽALA KASTEMATO/LIERO     X         X VÄSTÄRÄKKI TŘASOŘITKA/KONIPÁSEK

ŽRALOK HAI                   X



LIITE 2 LUETTELO ELÄIMIIN LIITTYVISTÄ FRAASEISTA, IDIOMEISTA JA MUISTA ILMAUKSISTA (tšekki─suomi)

PŘÍLOHA 2 SEZNAM FRAZÉMŮ, IDIOMŮ A JINÝCH VÝRAZŮ ODVOZENÝCH OD ZOOAPELATIV (čeština─finština)

DOMÁCÍ ZVÍŘATA: KOTIELÄIMET:

BERAN PÄSSI

tvrdohlavý jako beran ´itsepäinen kuin pässi´

Ty berane (jeden)! "Sinä (yksi) pässi!"  -  ´Senkin pässi!´  

BERÁNEK KARITSA

beránčí povaha/úsměv/trpělivost "karitsan luonne/hymy/kärsivällisyys"  -  ´lampaan luonne´

krotký jako beránek "kesy kuin karitsa"  -  ´kesy/lauhkea kuin lammas´

mírný jako beránek ´lempeä kuin karitsa´ 

obětní beránek/udělat z někoho obětního beránka "uhrikaritsa/tehdä jostakusta uhrikaritsa" - ´uhrilammas/tehdä jostakusta syntipukki´

vlk v rouše beránčím "susi karitsan vaatteissa"  -  ´susi lammasten vaatteissa´

BULDOK BULDOGGI

buldočí houževnatost/dravost "buldogin sitkeys/julmuus"  -  ´äärimmäisen sisukas/säälimätön/julma´

BÝK HÄRKÄ

mít sílu jako býk/silný jako býk "olla voimaa kuin härällä/voimakas kuin härkä"  -  ´vahva kuin härkä/hevonen/karhu´

To je (ale) býk/bejk! "Mikä härkä!"  -  ´Aika pukki!´

vzít (chytit/popadnout) býka za rohy ´ottaa/tarttua härkää sarvista´

ČOKL RAKKI

utahaný jako čokl "uupunut kuin rakki"  -  ´rättiväsynyt´

ČUNĚ SYÖTTÖPORSAS

opilý/ožralý jako čuně "päissään/kännissä kuin syöttöporsas"  -  ´sikahumalassa´

Ty čuňátko (jedno)! "Sinä (yksi) syöttöporsas!"  -  ´Senkin sottapytty!´

DOBYTEK KARJA

žít jako dobytek "elää kuin karja"  -  ´elää kuin viimeistä päivää´

DOGA TANSKANDOGI

ožralý/opilý jako doga "kännissä/juovuksissa kuin tanskandogi"  -  ´olla sikakännissä/-humalassa´

HERKA KAAKKI 

stará herka "vanha kaakki"  -  ´vanha kääkkä; autonrähjä´



HOVADO (-DKO) KARJA

žít jako to (boží) hovádko "elää kuin tuo (Jumalan) karja"  -  ´elää kuin siat pellossa´

HUSA (HOUSER) HANHI (UROS-)

Husa jedna (pitomá)!/To je (ale) husa (hloupá)! "Yksi (tyhmä) hanhi!"  -  ´Tyhmä kana!/Mikä kana-aivo!´

jít husím pochodem ´kulkea hanhenmarssia´

mít housera/chytil ho houser "hänellä on uroshanhi/hän sai uroshanhen"  -  ´hänellä on noidannuoli/hän sai noidannuolen´

mít se jako husa o Martině "voida kuin hanhi Marttina"  -  ´voida kurjasti´

někdo má husí kůži/naskakuje mu husí kůže "jollain on/jollekulle nousee hanhen nahka"  -  ´iho on/nousee kananlihalla/e´

oškubat někoho jako husu "höyhentää joku kuin hanhi"  -  ´viilata linssiin/lypsää rahoja´

sjede to po něm jako voda po huse "se menee hänessä kuin vesi pitkin hanhea"  -  ´kuin kaataisi vettä hanhen selkään´

KACHNA ANKKA

novinářska kachna ´uutisankka´

KANEC KARJU

funět jako kanec "puhista kuin karju"  -  ´puhista henkihieverissä/olla läkähdyksissä´

líný jako kanec "laiska kuin karju"  -  ´patalaiska´

ožralý jako kanec "kännissä kuin karju"  -  ´sikahumalassa´

zválet něco jako kanec "sotkea jotain kuin karju"  -  ´pistää paikat mullin mallin´

KOCOUR KOLLI

chodit kolem něčeho jako kocour kolem horké kaše "kiertää jotakin kuin kolli kuumaa puuroa"  -  ´kiertää jotakin kuin kissa kuumaa puuroa´

mlsný jako kocour "herkutteleva kuin kolli"  -  ´nirso ruoan suhteen´

škrábat/drápat/psát jako kocour "raapia/kynsiä/kirjoittaa kuin kollikissa"  -  ´tehdä harakanvarpaita/kirjoittaa huolimattomasti´

KOČKA KISSA/KATTI

být jako kočka s myší "olla kuin kissa ja hiiri"  -  ´kissa-hiiri -leikki´

černá kočka přeběhla někomu přes cestu ´(joku näki, kun) musta kissa juoksi tien yli´

devítiocasá kočka ´yhdeksänhäntäinen kissa´ (rangaistusväline)

falešný jako kočka/být falešná kočka "väärä/valheellinen kuin kissa/olla valheellinen kissa"  -  ´kaksinaamainen/petollinen kuin käärme´

hbitý/mrštný jako kočka ´ketterä  kuin kissa´

hrát si s někým jako kočka s myší "leikkiä jonkun kanssa kuin kissa hiirellä"  -  ´kissa-hiiri -leikki´

chodit kolem něčeho jako kočka kolem horké kaše ´kiertää jotakin kuin kissa kuumaa puuroa´

kočičí hlava "kissanpää"  -  ´mukulakivi´

kočičí muzika/koncert "kissanmusiikki/kissankonsertti"  -  ´kissannaukujaiset´



kočičí zlato ´kissan-/katinkulta´

kočkovat se/po- "kissailla"  -  ´leikitellä´

mhouřit oči jako kočka "siristää silmiä kuin kissa"  -  ´silmät onnesta kiiluen; silmät ristissä/katsoa nahkasilmillä´

mít devět/sedm životů jako kočka/kočičí žívot "yhdeksän/seitsemän elämää kuin kissalla/kissan elämä"  -  ´sitkeähenkinen kuin kissa´

mít oči/vidět jako kočka "jollakin on silmät kuin kissalla/nähdä kuin kissa"  -  ´haukan-/kotkankatse´

mít se rádi/být na sebe jako pes a kočka/kočka s myší "pitää toisistaan/olla toisilleen kuin koira ja kissa/kissa ja hiiri"  -  ´olla kuin kissa ja koira´

mlsný jako kočka "herkutteleva kuin kissa"  -  ´nirso ruoan suhteen´

mrštný/hbitý jako kočka ´ketterä kuin kissa´

pohrávat/hrát jako kočka ´leikitellä/leikkiä kuin kissa´

škrábat/drápat jako (divoká) kočka "raapia/kynsiä kuin (villi)kissa"  -  ´tehdä harakanvarpaita´

To je ale kočka! ´Mikä kissa!´

KOHOUT KUKKO

bojovný jako kohout/být bojovný kohout "(olla) taisteleva (kuin) kukko"  -  ´epädiplomaattinen, äyskivä´

červený jako kohout "punainen kuin kukko"  -  ´punastunut (korviansa myöten)´

červený kohout/posadit někomu na střechu červeného kohouta "punainen kukko/laittaa jonkun katolle punainen kukko"  -  ´sytyttää tulipalo/punainen kukko´

(být) (jako) dva kohouti na jednom smetišti "(olla) (kuin) kaksi kukkoa yhdellä tunkiolla"  -  ´arkkivihollisten kilpailu´

galský kohout/země galského kohouta "Gallian kukko/Gallian kukon maa"  -  ´Gallian kukko´

kohoutit se/na- (se)/roz- (se)/za- (se) "kukkoilla"  -  ´raivostua/ottaa pultit´

vykračovat si jako kohout na smetišti ´astella kukkona tunkiolla; mennä jollekin hattuun´

KOZA (KOZEL) VUOHI (PUKKI)

hubený jako koza/být hubená koza "laiha kuin vuohi/olla laiha vuohi"  -  ´(pelkkää) luuta ja nahkaa´

chodit/jít jako koza na/po ledě "kulkea kuin vuohi jäällä"  -  ´hoiperrella (naurettavasti)´

koza na řezání "vuohi sahaukseen"  -  ´sahapukki´

mlsný jako koza/být mlsná koza "(olla) herkutteleva (kuin) vuohi"  -  ´nirso ruoan suhteen´

mluvit/kecat jako koza před smrti "puhua/höpöttää kuin vuohi ennen kuolemaansa"  -  ´puhua joutavia/höpöttää´

poskakovat jako koza/kozel "hypellä kuin vuohi/pukki"  -  ´hyppiä päättömästi´

rozumět něčemu jako koza petrželi "ymmärtää jostakin kuin vuohi persiljasta"  -  ´ei ymmärrä enempää kuin porsas hopealusikasta´

slabý jako z kozy duch "heikko kuin vuohen henki"  -  ´heiveröinen hiiri´

To je (ale) koza (nebeská)! "Mikä vuohi (taivainen)!"  -  ´Tyhmä kana!´

umíněný jako koza/být umíněná koza/kozel "itsepäinen kuin vuohi/olla itsepäinen vuohi/pukki"  -  ´suupaltti´



KRÁVA LEHMÄ

dojná kráva ´lypsylehmä´

kecat kravinu/y "puhua/veistellä lehmää"  -  ´puhua palturia´

Kráva jedna (pitomá/blbá)! "Yksi (typerä) lehmä!"  -  ´Lehmä mikä lehmä!´

kráva (už) zapomněla, že byla teletem "lehmä on (jo) unohtanut olleensa itse vasikka"  -  ´olla syytä katsoa peiliin´

mít oči jako z Kašparovy krávy "silmät ovat kuin Kasperin lehmällä"  -  ´ampua huti/tähtäyssilmä harittaa´  

posvátná kráva ´pyhä lehmä´

Ta kráva jedna (blbá) (pitomá)!/To je ale kráva (pitomá)! ´Mikä (tyhmä) lehmä!´

Ty (jedna) krávo!/Ty krávo (jedna)! ´Senkin lehmä/nauta!´

velký jako kráva "suuri kuin lehmä"  -  ´suuri rotisko/suuri kuin hevonen/vuori´

KROCAN (KRŮTA) KALKKUNA

červený jako krocan "punainen kuin kalkkuna"  -  ´punainen kuin rapu´

Ta krůta jedna (stará)!/To je ale krůta! "Yksi (vanha) kalkkuna!"  -  ´Tyhmä (vanha) kana!´

zrudnout jako krocan "punastua kuin kalkkuna"  -  ´valahtaa tulipunaiseksi/punastua kuin rapu keitettäessä´

KŮŇ (KONÍČEK) HEVONEN

bílý kůň "valkoinen  hevonen"  -  ´(hyväksikäytettävä) välikäsi laittomassa kaupankäynnissä/kuriiri´

být na koni "olla hevosen päällä"  -  ´olla tilanteen herra´

být něčí kůň "olla jonkun hevonen"  -  ´lempilapsi´

černý kůň ´musta hevonen´

dřít (se) jako kůň ´raataa kuin hevonen/pieni eläin´

dupat jako kůň "tömistellä kuin hevonen"  -  ´tömistellä raskaasti´

koňská sila ´hevosvoima´

kopat/bít kolem sebe jako (splašený) kůň "potkia ympäriinsä kuin (pillastunut) hevonen"  -  ´pullikoida vastaan/ärhennellä´

mít (svého) koníčka "jollakin on (oma) keppihevonen/-nsa"  -  ´harrastaa jotakin´

pást koníčky "paimentaa pikku hevosia"  -  ´tapailla askelia´ (pikku vauvasta, joka opettelee kävelemään)

přihnat se jako na koni "rynnätä/sännätä kuin hevosella"  -  ´sännätä suuna päänä´

silný/mít sílu jako kůň "voimakas kuin hevonen/jollakin on hevosen voimat"  -  ´vahva kuin hevonen/härkä/karhu´

uštvaný/zedřený jako kůň "uupunut kuin hevonen"  -  ´rättiväsynyt´

vydržet/snést jako kůň "kestää/sietää kuin hevonen"  -  ´kestää kuin mies´

KUŘE KANANPOIKA

chodí/je/kouká/sedí/vypadá jako zmoklé kuře "kulkee/on/tuijottaa/istuu/näyttää olevansa kuin kastunut kananpoika"  -  ´maansa myynyt/korvat luimussa´



kuří oko "kananpojansilmä"  -  ´liikavarvas´

neublíží ani kuřeti "ei loukkaa kananpoikaakaan"  -  ´ei tee pahaa kärpäsellekään´

OVCE (OVEČKA) LAMMAS

bludná/ztracená ovce ´eksynyt/kadonnut lammas´

být jako stádo ovcí ´olla kuin lammaslauma´

černá ovce (rodiny) ´(suvun) musta lammas´

hloupý/pitomý jako ovce "tyhmä kuin lammas"  -  ´tyhmä kuin saapas´

ovčí povaha ´lampaan luonne/lauhkea kuin lammas´

počítat ovečky ´laskea lampaita´

tvrdohlavý jako ovce "itsepäinen kuin lammas"  -  ´itsepäinen kuin aasi/pässi´

PES (PEJSEK) KOIRA

bolí/pálí/štípe to jako pes "särkee/polttaa/pistää kuin koira"  -  ´tehdä sikakipeää´

bylo/je jich (tam) jako psů "heitä oli/on (siellä) kuin koiria"  -  ´kuin Vilkkilässä kissoja´

být/dělat něco pod psa "olla/tehdä jotain alle koiran"  -  ´mennä ihan ketuille/susille/alle arvostelun´

chodí/je/kouká/sedí/vypadá jako spráskaný pes "kulkee/on/tuijottaa/istuu/näyttää olevansa kuin piesty koira"  -  ´maansa myynyt/kulkea korvat luimussa´

chodit za někým jako pes/pejsek ´kulkea jonkun perässä kuin koira´

hádat se jako pes/psi "riidellä kuin koira/t"  -  ´riidellä verisesti/tapella raivokkaasti´ 

hodina mezi psem a vlkem "hetki koiran ja suden välissä"  -  ´sudenhetki; etsikkoaika´

jde mu to jako psovi pastva "se käy häneltä kuin koiralta laiduntaminen"  -  ´lorvailla, hutiloida´

(venku) je počasí, že by (člověk) (ani) psa nevyhnal/psí počasí "on sää, ettei (ihminen) (edes) koiraa ajaisi ulos/koiranilma"  -  ´todellinen koiranilma´

mají se rádi/jsou na sebe jako pes a kočka  "pitävät toisistaan/ovat toisilleen kuin koira ja kissa"  -  ´olla kuin kissa ja koira´

mít hlad jako pes/hladový jako pes "jollakin on nälkä kuin koiralla/nälkäinen kuin koira"  -  ´jollakin on sudennälkä´

mít psí náladu "olla koiran mieliala"  -  ´olla huonolla tuulella/siipi maassa/maansa myynyt´

mít psí oči/dělat na někoho psí oči "olla koiran silmät/näyttää jollekin koiran silmiä"  -  ´tekeytyä kiltiksi/katsoa anovasti/kerjätä huomiota´

opuštěný jako (ten) pes "hylätty kuin (tämä) koira"  -  ´yksinäinen susi´

pes na pořádek "järjestyksen koira"  -  ´siivousvimmainen/pilkunviilaaja´

(ani) pes po něm neštěkne (edes) koira ei hänen peräänsä hauku"  -  ´kukaan ei jää kaipaamaan´

platný jako pes v kostele "hyödyllinen kuin koira kirkossa"  -  ´pyöriä jaloissa/ei minkään arvoinen´

psí den "koiran päivä"  -  ´epäonnenpäivä´

psí oddanost ´koiran uskollisuus´

psí zima "koiran talvi"  -  ´ankara talvi/tulipalopakkaset´



studený jako (ten) psí čumák "kylmä kuin (tämä) koiran kuono"  -  ´kylmänkalsea/naama peruslukemilla´

tam/tady/tu chípl pes "siellä/täällä on koira kuukahtanut"  -  ´ei ristin sielua´

(chtít) učit starého psa štěkat "(haluta) opettaa vanhaa koiraa haukkumaan"  -  ´turha neuvoa kokeneempaa´

unavený/utahaný jako (ten) pes "väsynyt/uupunut kuin (tämä) koira"  -  ´rättiväsynyt´

věrný jako (ten) pes ´uskollinen kuin (tämä) koira/ikiuskollinen´

(v čem je) zakopaný pes? ´(mihin on) koira haudattuna?´

žít na psí knížku "elää koiran kirjoilla"  -  ´susipari´

PRASE (PRASÁTKO/SELÁTKO) PORSAS

bolí/pálí/štípe to jako prase "koskee/polttaa/pistää kuin porsas"  -  ´tekee sikakipeää/särkee sikana´

červený jako (opařené) prase "punainen kuin (keitetty) porsas"  -  ´punainen kuin rapu´

mít se/žít jako prase v žitě "tuntea olevansa kuin porsas rukiissa"  -  ´viettää kissanpäiviä´

muži jsou prasata "miehet ovat porsaita"  -  ´miehet ovat sikoja´

ostuda jako prase "häpeä kuin porsas"  -  ´sikahäpeä´

ožralý/opilý jako prase "kännissä/juovuksissa kuin porsas"  -  ´sikahumalassa´ 

růžový jako prasátko/selátko "vaaleanpunainen kuin porsas"  -  ´ihan vaaleanpunainen´

to by ani prase nežralo "sitä ei porsaskaan söisi"  -  ´sitä ei sikakaan söisi´

PUDL VILLAKOIRA

Kde/v čem je jádro pudla? ´Missä on villakoiran ydin?´

SLEPICE KANA

chodí/je/kouká/sedí/vypadá jako zmoklá slepice "kulkee/on/tuijottaa/istuu/näyttää olevansa kuin kastunut kana"  -  ´maansa myynyt/korvat luimussa´

jít po něm jako slepice po flusu "seurata jotain kuin kana kuolansa perässä"  -  ´kuolata jonkin perään´

Slepice jedna (pitomá)!/To je ale slepice!/Hloupá slepice! ´Tyhmä (kuin) kana!/Mikä kana!/Senkin kana!´

slepice, která snáši zlatá vejce ´kultamunia muniva kana´

slepičí krok "kananaskel"  -  ´kukonaskel´

SVINĚ SIKA

bolí/pálí/štípe jako svině ´särkee/polttaa/pistää ihan sikana/tekee sikakipeää/särkee sikana´  

líný jako svině "laiska kuin sika"  -  ´patalaiska´

ožralý/opilý jako svině "kännissä/juovuksissa kuin sika"  -  ´olla sikakännissä/-humalassa´

svinit/za- ´sikailla´

svinská práce "sian työ"  -  ´hikinen/vastenmielinen tehtävä/työ´

svinská zima "sian talvi"  -  ´kylmää kuin ryssän helvetissä/tulipalopakkaset´



Ty jsi ale svině!/Svině jedna (zatracena)! ´Olet täyssika!/Senkin (kirottu) sika!´

zachovat se jako svině/svinsky ´käyttäytyä kuin  sika/sikamaisesti´

ŠIML KIMO (valkoinen hevonen)

úřední šiml "virkakimo"  -  ´byrokratian rattaat/virkakoneisto´

TELE VASIKKA

hledět/koukat na někoho/něco jako tele na nová vrata "tuijottaa/katsoa jotakuta/jotakin kuin vasikka uutta porttia"  -  ´katsoa kuin sonni uutta navettaa´

velký jako tele "suuri kuin vasikka"  -  ´iso rotisko´

TUR NAUTA

zdravý jako tur "terve kuin nauta"  -  ´terve kuin pukki´

VŮL SONNI

(to je) dávka jako pro vola "(se on) sonnin annos"  -  ´hevosen annos´

kecat volovinu "puhua sonnia"  -  ´puhua palturia´

silný jako vůl "vahva kuin sonni"  -  ´vahva kuin härkä/hevonen/karhu´

Ty jsi (ale) (pěkný/korunovaný) vůl! "Olet (oikea) (kaunis/kruunattu) sonni!"  -  ´Senkin typerys!/Olet tosi tyhmä aasi´

Ty vole! "Senkin sonni!"  -  ´Tota noin/Hei, kuule!´ (myös kirosana)

Vůl jeden (blbý)! "Mikä (tyhmä) sonni!"  -  ´Mikä typerys/Idiootti/Pöllöpää!´

zedřený jako vůl "uupunut kuin sonni"  -  ´rättiväsynyt´

DIVOKÁ ZVÍŘATA, VYSKYTUJÍCÍ SE V ČR/FINSKU: VILLIELÄIMET, JOTKA ESIINTYVÄT TŠEKISSÄ/SUOMESSA:

BERUŠKA LEPPÄKERTTU

Beruško! "Leppäkerttu!"  -  ´Herranterttu(nen)!´

BLECHA KIRPPU

bleší trh ´kirpputori´

hnal by (pro groš) blechu přes strniště "keräisi (roposen tähden) laumaan kirpunkin pitkin sänkipeltoa"  -  ´kitsauden perikuva´

mluvit jako když blecha kašle "puhua kuin kirppu aivastaisi"  -  ´puhua heiveröisesti/epäselvästi´

písmo/písmena jako blechy/bleší písmo/psát blechy "kirjoitus kuin kirppuja/kirppukirjoitus/kirjoittaa kirppuja"  -  ´kirpunkokoiset kirjaimet/pieni tihru´

BOBR (BOBŘÍK) MAJAVA

zachovávat/uložit (si)/lovit bobříka (mlčení) "säilyttää/laittaa talteen/pyydystää (vaikenemisen) pikku majavaa"  -  ´pitää matalaa profiilia/suu supussa´

BROUK (BROUČEK) KOVAKUORIAINEN

dělat/hrát roli/stavět se do pozice mrtvého brouka "tekeytyä/mennä roolissaan/asettua kuolleen kovakuoriaisen asentoon" - ´käpertyä kuoreensa´



mít (divné) brouky v hlavě "(kummia) kovakuoriaisia päässä"  -  ´päähänpinttymä/pakkomielle; keksiä omiaan´

Ten náš malý brouček! "Pieni kovakuoriaisemme!"  -  ´Pieni kullannuppumme!´

To je/On je (ale) divný brouk! "Hän on kumma kovakuoriainen!"  -  ´outo lintu/erakko/yksinäinen susi´

CVRČEK SIRKKA

(je) hubený/vypadá jako by cvrčky louskal "(on) laiha/näyttää kuin olisi sirkan taittanut"  -  ´langanlaiha/luuta ja nahkaa´

ČERV (ČERVÍČEK) MATO (MATONEN)

červ pochybnosti "epäilyksen mato"  -  ´epäilyksen häivä/siemen´

malý lidský červíček "pieni ihmismatonen"  -  ´pieni ihmispoloinen´  

už ho červi žerou/jídlo červa "häntä jo madot syövät/madon ruoka"  -  ´olla matojen ruokana´

DRAVEC PETO

vrhnout se na někoho/něčo jako dravci ´käydä jonkun/jonkin kimppuun kuin pedot/petolauma´

HAD KÄÄRME

hbitý/mrštný jako had ´vikkelä kuin käärme´  

hladký/kluzký jako had ´liukas/niljakas kuin käärme´

hřát si hada na prsou/za ňadry "lämmittää käärmettä rinnan päällä" - ´elättää käärmettä/kyytä povellaan; kiittämättömyys on maailman palkka´

kroutit se jako had "kiemurrella kuin käärme"  -  ´kiertää kuin kissa kuumaa puuroa´

lstivý jako had ´katala/kavala kuin käärme´

proklouznout jako had "luikerrella kuin käärme"  -  ´luikahtaa/hävitä nopeasti paikalta´

slizký jako had "limainen/lipevä/liukas kuin käärme"  -  ´kieroilija´

studený jako had "kylmä kuin käärme"  -  ´tunteeton ihminen´

svlékat se jako had "riisuutua kuin käärme"  -  ´mielipidettään vaihtava ihminen/kameleontti´

úlisný jako had ´niljakas kuin käärme´  

HLEMÝŽĎ KOTILO

pomalý/lézt pomalu jako hlemýžd´ "hidas/madella kuin kotilo"  -  ´hidas kuin etana/madella etananvauhtia´

HMYZ HYÖNTEINEN

obtížný/odporný jako hmyz "hankala/vastenmielinen kuin hyönteinen"  -  ´hermoillekäypä/rasittava´

JELEN SAKSANHIRVI

být z něceho (úplný) jelen "olla jostakin (täysi) saksanhirvi"  -  ´olla ihan pihalla´

ohrádka bílých jelenů "valkoisten saksanhirvien aitaus"  -  ´suuri harvinaisuus/harvinaista herkkua´

rychlý jako jelen/běžet (rychle) jako jelen "nopea/juosta (nopeasti) kuin saksanhirvi"  -  ´erinomainen juoksija/tehopakkaus´

štvaný jako jelen "takaa-ajettu kuin saksanhirvi"  -  ´suunnattomasti työllä kuormitettu/käydä ylikierroksilla´



JEŠTĚRKA SISILISKO

hbitý/mrštný jako ještěrka "vikkelä kuin sisilisko"  -  ´liukasliikkeinen/nopeasti reagoiva ihminen´

zmizet jako ještěrka "kadota kuin sisilisko"  -  ´hävitä liukkaasti´

JEZEVEC MÄYRÄ 

žít jako jezevec (v díře) "elää kuin mäyrä (kolossaan)"  -  ´kotikissa/yksinäinen susi´

JEŽEK SIILI

Ježkovy oči/voči! "Siilin silmät sentään!"  -  ´Herran pieksut!´

KOMÁR HYTTYNEN

dělat z komára velblouda "tehdä hyttysestä kameli"  -  ´tehdä kärpäsestä härkänen´

slabý jako komár "heikko kuin hyttynen"  -  ´heiveröinen hiiri´

KRÁLÍK KANI (KANIINI)

množit se jako králíci ´lisääntyä kuin kanit´

pokusný králík ´koekaniini´

KRTEK KONTIAINEN

zahrabaný v knihách jako krtek "kaivautunut/uppoutunut kirjoihin kuin myyrä (kontiainen)"  -  ´lukutoukka´ 

KRYSA ROTTA

kancelářska krysa ´konttorirotta´

krysy opouštějí potápějící se lod´ ´rotat jättävät uppoavan laivan´

projevit se/zachovat se jako krysa ´osoittautua olevansa/käyttäytyä kuin rotta´

KUNA NÄÄTÄ

hbitý/mrštný jako kuna "sukkela/vikkelä kuin näätä"  -  ´vikkelä kuin kärppä´

slídit jako kuna (v kurníku) "nuuskia kuin näätä (kanatarhassa)"  -  ´nuuskia/etsiä/urkkia kuin kettu/vihikoira´

LASIČKA/KOLČAVA LUMIKKO

hbitý/mrštný jako lasička/kolčava "sukkela/vikkelä kuin lumikko"  -  ´sukkela kuin orava´

LIŠKA (LIŠÁK) KETTU

bystrý/mazaný/chytrý/lstivý jako liška ´älykäs/viekas/ovela/kavala kuin kettu´ 

liščí vychytralost ´ketun viekkaus´

mít někoho rád jako lišku v kurníku "pitää jostakusta kuin ketusta kanatarhassa"  -  ´karttaa kuin ruttoa´

rezavý/zrzavý jako liška "punertava/ruosteenvärinen kuin kettu"  -  ´punertava/ruosteenvärinen´

Ta liška jedna (podšitá)!/Lišák jeden (proradný)!/Ty jsi (ale) liška (podšitá)! ´Senkin (vanha) kettu!´

tam, kde lišky dávají dobrou noc "siellä, missä ketut sanovat hyvää yötä"  -  ´Jumalan selän takana´

To je (ale) lišák! "Siinä vasta kettu!"  -  ´Kelmi tyyppi!/Mikä liero!´



MEDVĚD KARHU

huňatý jako medvěd ´karvainen kuin karhu´

chodit/dupat/tancovat jako medvěd "kulkea/tömistellä/tanssia kuin karhu"  -  ´löntystellä kuin karhu´ 

mít ruce/tlapy jako medvěd "jollakin on kädet/käpälät kuin karhulla"  -  ´kädet kuin lapiot´

neohrabaný (jako) medvěd "kömpelö (kuin) karhu"  -  ´kömpëlö kuin norsu´

porcování medvěda "karhun annostaminen"  -  ´siltarumpupolitiikka´

prokázat medvědí službu/udělat medvědí službu ´tehdä karhunpalvelus´

ruský medvěd ´Venäjän karhu´

silný/mít silu jako medvěd ´vahva/väkevä kuin karhu´

Ty medvěde jeden!/Ty jsi ale (hotový)(učiněný) medvěd! "Sinä yksi karhu!/Olet yksi (ilmetty) karhu"  -  ´Oletpas (varsinainen) mämmikoura!´

MOTÝL PERHONEN

být jako motýl "olla kuin perhonen"  -  ´humalassa´

přelétavý/přelétat (jako) motýl "kuin ylitse liihottava perhonen/liihottaa kuin perhonen"  -  ´naistenmies´

MOUCHA KÄRPÄNEN

mít (ještě) (nějaké) mouchy "jollakulla on (vielä) (jotkut) kärpäsensä"  -  ´omituisuudet´

mít (divné) mouchy v hlavě "(outoja) kärpäsiä päässä"  -  ´(jonkun) oudot päähänpinttymät´

neublíží ani mouše "ei loukkaa kärpästäkään"  -  ´ei tee pahaa kärpäsellekään´

slabý jako moucha "heikko kuin kärpänen"  -  ´heiveröinen hiiri´

umírat jako mouchy/padat jako mouchy ´kuolla kuin kärpäsiä/pudota kuin kärpäsiä´

zabít dvě mouchy jednou ranou ´tappaa kaksi kärpästä yhdellä iskulla´

MRAVENEC MUURAHAINEN

bylo/je jich (tam) jako mravenců "heitä oli/on (siellä) kuin muurahaisia"  -  ´väkeä on kuin Vilkkilässä kissoja/(olla) pilvin pimein´

pilný jako mravenec ´ahkera kuin muurahainen/työmuurahainen´

MYŠ (MYŠKA) HIIRI

bylo/je jich (tam) jako (mladých) myší "heitä oli/on (siellä) kuin (nuoria) hiiriä"  -  ´kuin Vilkkilässä kissoja´

hora porodila myš ´vuori synnytti hiiren/paljon melua tyhjästä/paljon melua, vähän villoja´ 

hrát si s někým jako kočka s myší "leikkiä jonkun kanssa kuin kissa hiirellä"  -  ´kissa-hiiri -leikki´

chudý jako kostelní myš "köyhä kuin kirkonhiiri"  -  ´köyhä kuin kirkonrotta´

kancelářska myš "konttorihiiri"  -  ´konttorirotta´

mokrý jako myš "märkä kuin hiiri"  -  ´märkä kuin uitettu koira´

šedá myš "harmaa hiiri"  -  ´hiljainen hiirulainen´



vidět (už) bílé myši/myšky "nähdä (jo) valkeita hiiriä"  -  ´nähdä pikku-ukkoja´ 

žabomyší válka/problémy/spory "sammakon ja hiiren sota/ongelmat/riidat"  -  ´hyttysen ininää/kärpästen surinaa´

PAVOUK HÄMÄHÄKKI

mít (divné) pavouky v hlavě "(outoja) hämähäkkejä päässä"  -  ´oudot päähänpinttymät´

mít nohy jako pavouk "jalat kuin hämähäkillä"  -  ´tikkujalat´

RAK RAPU

červený jako (uvařený) rak ´punainen kuin (keitetty) rapu´

zrudnout jako rak "punastua kuin rapu"  -  ´punastua kuin rapu keitettäessä/valahtaa tulipunaiseksi´

ROPUCHA RUPISAMMAKKO

ošklivý jako ropucha ´ruma kuin rupisammakko´

ROSNIČKA LEHTISAMMAKKO

zelený jako rosnička "vihreä kuin lehtisammakko"  -  ´vihreä kuin ruoho´

RYS ILVES

zdravý jako rys "terve kuin ilves"  -  ´terve kuin pukki´

SAMEC UROSELÄIN

mráz jako samec "pakkasta kuin urosta" - ´paukkupakkanen´

SLIMÁK ETANA

být jako slimák "olla kuin etana"  -  ´vastenmielinen tyyppi/limanuljaska´

pomalý/lézt (pomaly) jako slimák "hidas kuin etana/madella (hitaasti) kuin etana"  -  ´madella etanan vauhtia´

SRŠEŇ HERHILÄINEN

být (hned) (na někoho) jako sršeň "olla (heti) (jonkun kimpussa) kuin herhiläinen"  -  ´olla vihainen/kiukkuinen kuin ampiainen´

SYSEL MURMELI

syslovat "murmeloida"  -  ´koota varastoja´

ŠNEK SIMPUKKA (KOTILO)

pomalý jako šnek "hidas kuin kotilo"  -  ´hidas kuin etana´

ŠTĚNICE LUDE

drzý jako štěnice "röyhkeä kuin lude"  -  ´tosi röyhkeä/häikäilemätön´

TCHOŘ HILLERI

smrdět jako tchoř "löyhkätä/haista kuin hilleri"  - ´löyhkätä kuin rankkitynnyri´

VČELA MEHILÄINEN

pilný jako včelička/včela "ahkera kuin mehiläinen"  -  ´ahkera kuin (työ)muurahainen´

uletěly ti včely/kdy (někomu) včely ulétnou "sinulta lensivät mehiläiset/milloin (joltakulta) karkaavat mehiläiset"-´pallo hukassa/kuutamolla/äimän käkenä´



VEVERKA ORAVA

hbitý/mrštný jako veverka ´sukkela/vikkelä kuin orava´

VLK SUSI

človek (je) člověku vlkem ´ihminen (on) ihmiselle susi´

hladový jako vlk/(mít) vlčí hlad/hlad jako vlk ´nälkäinen kuin susi/olla sudennälkä/nälkä kuin sudella´

hodina mezi psem a vlkem "hetki koiran ja suden välissä"  -  ´sudentunti; etsikkoaika´

mít/chytit/dostat vlka "saada susi"  -  ´tulla hiertymä´

mořský vlk "merisusi"  -  ´merikarhu´

snědl by vlka "söisi suden"  -  ´niin on nälkä, että heikottaa´

vlčí zuby "suden hampaat"  -  ´sahalaita´

vlk v rouše beránčím "susi karitsan vaatteissa"  -  ´susi lammasten vaatteissa´

VOSA AMPIAINEN

mít pas jako vosa/vosí pas "vyötärö kuin ampiaisella"  -  ´ampiaisvyötärö´

ZAJÍC JÄNIS

běžet jako zajíc ´juosta kuin jänis´ 

být ještě (neostřílený) (mladý) zajíc "olla vielä (haavoittumaton) (nuori) jänis"  -  ´untuvikko´

kličkovat jako zajíc "puikkelehtia kuin jänis"  -  ´kierrellä (ja kaarrella)/väistellä/taktikoida´

kupovat zajíce v pytli "ostaa jänis säkissä"  -  ´ostaa sika säkissä´

nebýt (už) žadný zajíc "ei ole (enää) mikään jänis"  -  ´ei ole (enää) eilisen teeren poikia´

stříhat ušima jako zajíc/za- "höristää korvia kuin jänis"  -  ´aukaista korvansa (tarkoitushakuisesti)´

vyplašený/vylekaný (jako) zajíc "arka/pelokas (kuin) jänis"  -  ´arkajalka; vapiseva kuin haavanlehti´

vzít do zaječích "lähteä jäniksille"  -  ´lähteä/luikkia käpälämäkeen´

ZMIJE KYYKÄÄRME

trhl sebou/vyskočil jako když ho uštkne zmije "riuhtaisi itsensä/hypähti kuin kyy olisi häntä purrut"  -  ´hypähtää kuin käärme olisi purrut´

zmijí propaganda "kyyn propaganda"  -  ´väärä/valheellinen tieto´

zrádný jako zmije/zrádná zmije "petollinen (kuin) kyy"  -  ´petollinen kuin käärme´

ZVĚŘ RIISTA

pronásledovat/honit někoho jako divou zvěř "seurata/jahdata/ajaa jotakin takaa kuin villiä riistaa" - ´seurata jotain kuin hai laivaa´

ZVÍŘE ELÄIN/ELUKKA

být (jen) malé zvíře "olla (vain) pieni eläin"  -  ´pikkunilkki´

být velké zvíře "olla suuri eläin"  -  ´iso kiho´

žít jako dobytek/(boží) hovádko/zvíře "elää kuin (jumalan) karja/elukka"  -  ´elää kuin viimeistä päivää/pistää ranttaliksi´



ŽÁBA SAMMAKKO

žába na prameni "sammakko lähteen päällä"  -  ´kanto kaskessa/kehityksen tulppa´

žabí perspektíva ´sammakkoperspektiivi´

žabomyší válka/problémy/spory "sammakon ja hiiren sota/ongelmat/riidat" -  ´hyttysen ininää/kärpästen surinaa´

ŽÍŹALA KASTEMATO (LIERO)

hubený jako žížala/být hubená žížala "laiha kuin kastemato/olla laiha kastemato"  -   ´(olla) langanlaiha/pelkkää luuta ja nahkaa´

ZAHRANIČNÍ DIVOKÁ ZVÍŘATA: ULKOMAISET VILLIELÄIMET:

BUVOL PUHVELI

silný/mít silu jako buvol/buvolí silu "(olla) vahva kuin puhveli/puhvelin voimat"  -  ´voimakas/vahva/väkevä kuin härkä´

GORILA GORILLA

dělat (někomu) gorilu/mít své gorily/být něčím gorila "olla (jonkun) gorilla (= henkivartija)/jollakin on omat gorillat"  -  ´gorilla´

gorilí hlava/tělo "gorillan pää/vartalo"  -  ´jättiläisen pää/vartalo´

chlap jako gorila ´mies kuin gorilla´

mít ruce (vytahané) jako gorila "venähtäneet kädet kuin gorillalla"  -  ´(väsymyksestä) valahtaneet kädet´

HROCH VIRTAHEPO

funět jako hroch "ähistä/puhista kuin virtahepo"  -  ´olla läkähdyksissä/puuskuttaa viimeistä päivää´

neohrabaný (jako) hroch ´kömpelö kuin virtahepo´

zívat jako hroch ´haukotella kuin virtahepo´

HYENA HYEENA

vrhnout se na někoho/něčo jako hyeny ´hyökätä jonkun/jonkin kimppuun kuin hyeenat/hyeenalauma´

CHAMELEON KAMELEONTTI

Chameleon jeden!/To je ale chameleon! "Mikä kameleontti!"  -  ´Mikä kaksinaamainen/kiero tyyppi!´

CHŘESTÝŠ KALKKAROKÄÄRME

Chřestýš! ´Senkin kalkkarokäärme!´

KLOKAN KENGURU

hopsat/skákat jako klokan ´loikkia/hyppiä/pomppia kuin kenguru´

KROKODÝL KROKOTIILI

ronit krokodýlí slzy ´vuodattaa krokotiilin kyyneleitä´  



KŘEČEK HAMSTERI

hromadit zasoby/být jako křeček "kerätä varastoja kuin hamsteri/olla kuin hamsteri"  -  ´hamstrata´

křečkovat ´hamstrata´

LEV LEIJONA/JALOPEURA

bít se/bojovat jako lev ´taistella kuin leijona´

chodit/přecházet sem a tam jako lev v kleci "kuljeskella sinne tänne kuin leijona häkissä"  -  ´kuljeskella hermostuneesti´

mít (na něčem) lví podíl ´leijonanosa (jostakin)´

silný/mít silu jako lev "voimakas kuin leijona/jollakulla on leijonan voimat"  -  ´vahva kuin härkä/hevonen/karhu´

zuřit/vyvádět jako lev "raivota kuin leijona´

MEZEK MUULI(AASI)

tvrdohlavý jako mezek ´itsepäinen kuin muuli/aasi´

MROŽ MURSU

funět jako mrož "ähistä/puhista kuin mursu"  -  ´puuskuttaa henkihieverissä´

mít kníry jako mrož "viikset kuin mursulla"  -  ´mursunviikset´

OPICE (OPIČÁK) APINA

drzá opice/drzý jako opice "röyhkeä/tunkeileva (kuin) apina"  -  ´härski tyyppi/hyvin röyhkeäkäytöksinen´

hbitý/mrštný jako opice/mrštná opice ´ketterä (kuin) apina´

chytrá opice "viekas apina"  -  ´viekas kettu´

lézt/skákat/šplhat po stromech jako opice/opičák "kavuta/hyppiä/kiivetä puissa kuin apina"  -  ´kiivetä kuin apina´

mít ruce (vytahané) jako opice "(venyneet) kädet kuin apinalla"  -  ´(väsymyksestä) valahtaneet kädet´

opičí láska "apinan rakkaus"  -  ´ylenpalttinen, sokea rakkaus´

opičit se/z- ´apinoida´

škaredá opice "ruma apina"  -  ´rumilus´

Ty jedna opice!/Ty jsi ale opice! ´Senkin apina!/Olet apina!´

Ty opičáku jeden!/To je ale opičák! ´Senkin apina!´ (miehestä) 

učenlivá opice "oppivainen apina"  -  ´hyvin oppivainen´

vřeštět jako opice "mylviä kuin apina"  -  ´huutaa kuin mölyapina´

zlomyslný jako opice/být zlomyslná opice "pahansuopa (kuin) apina"  -  ´vahingoniloinen´

zvědavá opice ´utelias kuin apina´

ORANGUTAN ORANKI

mít ruce vytahané jako orangutan "(venyneet) kädet kuin orankilla"  -  ´(väsymyksestä) valahtaneet kädet/kädet aivan tohjona´



škaredý jako orangutan "ruma kuin oranki"  -  ´ruma kuin apina´

vřeštět jako orangutan "mylviä kuin oranki"  -  ´huutaa kuin mölyapina/ulvoa kuin palosireeni´

OSEL AASI

mít někoho za osla/dělat z někoho osla "pitää jotakuta aasina/tehdä jostakusta aasi"  -  ´pitää jotakin aasina/idioottina´

oslí uši "aasinkorvat"  -  ´(kirja) on koirankorvilla´

tvrdohlavý jako osel/být tvrdohlavý osel "itsepäinen (kuin) aasi"  -  ´itsepäinen pässi´

Ty jsi ale korunovaný osel! "Olet oikea kruunattu aasi!"  -  ´Senkin liero/Mikä typerys!´

Ty jsi ale osel/Osle jeden! ´(Sinä) senkin aasi!´

PAVIÁN PAVIAANI

vřeštět jako pavián "mylviä kuin paviaani"  -  ´huutaa kuin mölyapina´

SLON NORSU / ELEFANTTI

bílý jako slonová kost ´valkoinen kuin norsunluu´

být/chovat se jako slon v porcelánu ´olla kuin norsu po(r)sliinikaupassa´  

dělat z komára slona "tehdä hyttysestä norsu"  -  ´tehdä kärpäsestä härkänen´

chodit/dupat/tancovat jako slon "kulkea/tömistellä/tanssia kuin norsu"  -  ´löntystellä kuin norsu´

mít nohy jako slon/sloní nohy/nohu "jalat kuin norsulla/norsun jalat/jalka"  -  ´räpyläjalat´

TYGR TIIKERI

papírový tygr ´paperitiikeri´ 

řádit jako tygr "riehua kuin tiikeri"  -  ´raivota kuin leijona´

řvát jako tygr ´karjua kuin tiikeri´

VELBLOUD KAMELI

dělat z komára velblouda "tehdä hyttysestä kameli"  -  ´tehdä kärpäsestä härkänen´

ŽELVA KILPIKONNA

klidný jako želva "rauhallinen kuin kilpikonna"  -  ´rauhallinen kuin viilipytty´

lézt pomalu jako želva ´ryömiä kuin kilpikonna´

otrávený jako želva "haluton/ikävystynyt/kyllästynyt kuin kilpikonna"  -  ´lopen kyllästynyt´

pomalý jako želva ´hidas kuin kilpikonna´

ŽIRAFA KIRAHVI

mít krk jako žirafa ´kaula kuin kirahvilla´



PTÁCI: LINNUT:

ČÁP HAIKARA

čapí nos "haikaran nenä"  -  ´pelargonia´

mít nohy jako čáp "jalat kuin haikaralla"  -  ´luonnottoman hoikat (tikku)jalat´

přiletěl k nim čáp "haikara lensi heidän luokseen"  -  ´haikara toi lapsen´

DATEL TIKKA

psát/ťukat jako datel "kirjoittaa/hakata kuin tikka"  -  ´hakata/tökkiä sormella kirjoituskonetta´

šplhat jako datel "kiivetä kuin tikka"  -  ´kiivetä kuin apina´

DUDEK HARJALINTU

spát jako dudek "nukkua kuin harjalintu"  -  ´nukkua kuin porsas/tukki´

HAVRAN KORPPI

černý jako havran "musta kuin korppi"  -  ´korpinmusta´

HOLUB (HOLOUBEK) (HOLUBICE) KYYHKY(NEN)

být/žít jako dva holoubci "olla/elää kuin kaksi kyyhkystä"  -  ´olla kuin toisilleen luodut´

holubice míru ´rauhankyyhky(nen)´

holubičí povaha/povaha jako holubice "kyyhkysen luonne/luonne kuin kyyhkysellä"  -  ´lauhkea/alistuva luonne´

Má milá holubičko! ´Oma (rakas) kyyhkyläiseni!´

HRDLIČKA TURTURIKYYHKY

být/žít jako dvě hrdličky "olla/elää kuin kaksi turturikyyhkyä"  -  ´olla kuin toisilleen luodut´ 

HÝL PUNATULKKU

mít hýla na nose "olla punatulkku nenän päässä"  -  ´nenänpää on punainen´

věšet někomu hýla na nos "ripustaa jollekin punatulkku nenän päähän"  -  ´syöttää pajunköyttä/vetää höplästä´

JESTŘÁB KANAHAUKKA

američtí a ruští jestřábi ´Yhdysvaltojen ja Venäjän (sota)haukat´

KANÁREK KANARIALINTU

žlutý jako kanárek "keltainen kuin kanarialintu"  -  ´kanariankeltainen´

KÁNĚ HIIRIHAUKKA

mokrý jako káně "märkä kuin hiirihaukka"  -  ´märkä kuin uitettu koira´

KOROPTEV (-IČKA) PYY

běhat jako koroptev/koroptvička "juosta kuin pyy"  -  ´eloisa/ikinuori´



KRKAVEC KORPPI

krkavčí otec/matka "korppi-isä/-äiti"  -  ´holtittomat, ankarat, tunteettomat vanhemmat´

KŘEPELKA VIIRIÄINEN

čilý jako křepelka "pirteä kuin viiriäinen"  -  ´pirteä kuin peippo(nen)´

LABUŤ JOUTSEN

labutí píseň ´joutsenlaulu´

LUŇÁK HAARAHAUKKA

hubený jako luňák "laiha kuin haarahaukka"  -  ´pelkkää luuta ja nahkaa´

mít oči/zrak jako luňák/vidět jako luňák "olla silmät/katse kuin haarahaukalla/nähdä kuin haarahaukka"  -  ´kotkan/haukankatse´

OREL KOTKA

mít oči/vidět jako orel ´(jollakulla) on silmät/katse kuin kotkalla/nähdä kuin kotka´ 

Moravská orlice ´Määrin kotka´

orlí zrak "kotkan näkö"  -  ´näkö kuin kotkalla´

OSTŘÍŽ NUOLIHAUKKA

být jako ostříž/hlídat někoho/něco jako ostříž "olla kuin/vahtia jotakuta/jotakin kuin nuolihaukka"  -  ´seurata herkeämättä´

kroužit kolem někoho/něčeho/nad čím jako ostříž "kiertää jonkun/jonkin ympärillä/yläpuolella kuin nuolihaukka" - ´seurata haukkana kintereillä´

mít oči/ostříží zrak/vidět/mít pohled jako ostříž "silmät kuin nuolihaukalla/nähdä kuin nuolihaukka/katse kuin nuolihaukalla"  -  ´haukansilmät/-katse´

pozorovat někoho/něco jako ostříž "tarkkailla jotakuta/jotain kuin nuolihaukka"  -  ´tarkkailla herkeämättä´

PAPOUŠEK PAPUKAIJA

opakovat všechno/něco jako papoušek/papouškovat "toistaa kaikki/jotakin kuin papukaija/papukaijata"  -  ´matkia kuin papukaija´

PÁV RIIKINKUKKO

pyšný jako páv ´ylpeä kuin riikinkukko´

vykračovat si jako páv na smetišti "astella kuin riikinkukko tunkiolla"  -  ´olla päällepäsmärinä´

PŠTROS (PŠTROSICE) STRUTSI

pštros s pštrosicí (a s pštrosáčaty) "strutsi ja strutsiemo (strutsinpoikasineen)" - lausehirviö, vrt. Mustan kissan paksut posket.

pštrosí politika/taktika/ideologie "strutsin politiikka/taktiikka/ideologia"  -  ´itsepetoksen politiikka, jossa ei (haluta) nähdä ongelmia/realiteetteja´

strkat hlavu do písku jako pštros "pistää/työntää päänsä hiekkaan kuin strutsi"  -  ´pistää päänsä pensaaseen´

PTÁK (-ČEK) LINTU(NEN)

divný pták ´outo lintu/kummajainen´

jíst jako pták/ptáček ´syödä kuin lintu´

noční pták "yölintu"  -  ´yökukkuja; yöjuhlija´



pěkný pták "kaunis lintu"  -  ´kelmi tyyppi´

přelétavý (jako) pták/ptáček "kuin  liihotteleva lintu(nen)"  -  ´naistenmies´

přistřihnout krídla ´leikata siivet´  

ranní pták "varhainen/aikainen lintu"  -  ´aamuvirkku´

(být) volný/žít si volně jako pták/ptáče "(olla) vapaa/elää vapaana kuin lintu/linnunpoikanen" - ´(olla)/elää vapaana kuin taivaanlintu´

vyletí ptáček "pikkulintu lentää ulos" - ´Sano muikku!´ (likimäär. vastine: valokuvaustilanne, suomessa kehotus hymyillä)

(pohled) z ptačí perspektivy ´(näkymä) lintuperspektiivistä´

SOKOL HAUKKA

rychlý jako sokol ´nopea kuin haukka/salama´

sokolí zrak "haukan näkö" - ´näkö kuin haukalla´

SOVA (SŮVA) PÖLLÖ

ošklivý jako sova "ruma kuin pöllö"  -  ´ruma kuin apina/rupikonna´

ponocovat jako sova/být noční sůva "valvoa kuin pöllö/olla yöpöllö"  -  ´olla yökyöpeli´

Sůva jedna (stará)!/To je ale sůva! "Yksi (vanha) pöllö!"  -  ´Pöllöpää!/Vanha huuhkaja!´ (naisesta)

STRAKA HARAKKA

krást jako straka ´varastaa kuin harakka´

zvědavý jako straka "utelias kuin harakka"  -  ´utelias kuin kissa´

SÝČEK MINERVAPÖLLÖ

sýčkovat/za- "pikkupöllöillä"  -  ´maalata piruja seinille/olla pahanilmanlintu´

zlověstný sýček "pahaenteinen minervapöllö"  - ´pirujenmaalaaja´

ŠPAČEK KOTTARAINEN

nadávat jako špaček "haukkua/sättiä kuin kottarainen"  -  ´haukkua solkenaan/jäkättää´

TETŘEV METSO

hluchý jako tetřev "kuuro kuin metso"  -  ´kuuro kuin kivi/umpikuuro´

tokat jako tetřev ´olla kuin metso soitimella´

TŘASOŘITKA/KONIPÁSEK VÄSTÄRÄKKI

mít hlásek jako konipásek "ääni kuin västäräkillä" - ´visertää kuin västäräkki´

natřásat se jako třasořitka "röyhistellä rintaansa kuin västäräkki"  -  ´pullistella kuin metso soitimella´

poskakovat jako třasořitka ´hypellä kuin västäräkki´

Třasořitka jeden!/Ty jsi (ale) (hotový) (úplný) třasořitka! "Oikea västäräkki!"  -  ´Aika hiirulainen/Olet varsinainen hissukka!´



VLAŠTOVKA PÄÄSKYNEN

první vlaštovka ´ensi pääskynen/kevään ensi merkki´

VRABEC VARPUNEN

mít hlavu jako vrabčí hnízdo "pää on kuin varpuspesä" - ´pyryharakka/hiukset sekaisin´

VRÁNA VARIS

bílá vrána ´valkoinen varis´  (suuri harvinaisuus)

krákat jako (stará) vrána ´raakkua kuin (vanha) varis´

VÝR HUUHKAJA

zavejrat/zavejřít "huuhkailla"  -  ´tuijottaa/töllöttää´

RYBY/MYTOLOGICKÁ A VYMŘELÁ ZVÍŘATÁ: KALAT, TARUOLENNOT JA SUKUPUUTTOON KUOLLEET ELÄIMET:

DINOSAUR DINOSAURUS

političtí dinosauři ´poliittiset dinosaurukset´

DRAK LOHIKÄÄRME

bojovat jako drak "taistella kuin lohikäärme"  -  ´taistella kuin leijona/kamppailla silmittömästi´

je do všeho/do práce jako drak "on kaikkeen/työhön kuin lohikäärme"  -  ´todella aikaansaapa´

je to na draka "on lohikäärmeeksi"  -  ´ei ole puupenninkään arvoinen´

mít/koupit si draka "ottaa/ostaa lohikäärme"  -  ´juoda itsensä humalaan´

řádit jako drak "riehua kuin lohikäärme"  -  ´raivota kuin leijona´

to je dítě jako drak "lapsi on kuin lohikäärme"  -  ´aika rasavilli´

HERYNEK SILLI

namačkaní jako herynci "ahdettuina kuin sillit"  -  ´ahtaasti kuin sillit purkissa/suolassa´

CHIMÉRA KHIMAIRA

honit se/jít za chimérou něčeho/za všelijakými chimérami "yrittää saada kiinni/kulkea (kaikenlaisten) khimairojen perässä"  -  ´haihattelija/taivaanrannanmaalari´

KAPR KARPPI

být/cítit se (někde) jako kapr ve vodě "tuntea olevansa (jossain) kuin karppi vedessä"  -  ´uida kuin kala vedessä´

házet/mrskat sebou jako kapr na suchu "heittelehtiä/rimpuilla kuin karppi kuivalla maalla"  -  ´rimpuilla kuin kala kuivalla maalla´

líný jako kapr "laiska kuin karppi"  -  ´patalaiska´

mlčet jako kapr/tichý jako kapr "vaieta kuin karppi/hiljainen kuin karppi"  -  ´vaieta kuin muuri; pitää vakan alla´

zůstat jako kapr na suchu "jäädä kuin karppi kuivalle maalle"  -  ´jäädä kuin kala kuivalle maalle´



KERBEROS KERBEROS

neúprosný (jako) Kerberos ´säälimätön kerberos´  

střežit něco jako Kerberos "vartioida jotakin kuin kerberos"  -  ´vahtia herkeämättä´

MAMUT MAMMUTTI

finanční mamut ´finanssimammutti´

mamutí podnik ´yritysmammutti´

Mamut jeden!/To je ale mamut! "Yksi mammutti!"  -  ´Mikä aasi!´

PEGAS PEGASOS

osedlat (si) Pegasa/létat na Pegasovi (a psát verše) "satuloida Pegasos/lentää Pegasoksella (ja kirjoittaa runoja)"  -  ´lentää Pegasoksella/sepittää runoja´

RYBA KALA

být (jen) malá ryba "olla (vain) pikku kala"  -  ´olla pikkunilkki´

být velká ryba "olla iso kala"  -  ´olla iso kiho´

cítit se (někde) jako ryba na suchu/ve vodě ´tuntea olevansa (jossakin) kuin kala kuivalla maalla/vedessä´

chytit velkou rybu "ottaa kiinni iso kala"  -  ´iso kala jää koukkuun/satimeen´

mlčet jako ryba "vaieta kuin kala"  -  ´vaieta kuin muuri´

němý/studený jako ryba ´mykkä/kylmä kuin kala´ 

zdravý jako ryba/rybička "terve kuin kala"  -  ´terve kuin pukki´

SAŇ LOHIKÄÄRME

být na někoho jako saň "olla jotakin kohtaan kuin lohikäärme"  -  ´tunteeton/hyökkäävä ihminen/kiusankappale´

ta ženská je hotová/učinená saň "tuo nainen on oikea lohikäärme"  -  ´tuo nainen on oikea kalkkarokäärme´

zuřit/vyvádět jako saň "raivota/riehua kuin lohikäärme"  -  ´raivota kuin leijona´

SARDINKA SARDIINI

namačkaní jako sardínky "ahdettuina kuin sardiinit"  -  ´ahtaasti kuin sillit suolassa/sardiinit purkissa´

ŠTIKA HAUKI

hbitý/mrštný jako štika "vikkelä/nopsa kuin hauki" - ´vikkelä kuin ankerias´

ÚHOŘ ANKERIAS

hbitý/mrštný jako úhoř ´vikkelä/nopsa kuin ankerias´



LIITE 3 SYMMETRISET ILMAUKSET (tšekki─suomi)

PŘÍLOHA 3 SYMETRICKÉ VÝRAZY (čeština─finština) 

američtí a ruští jestřábi ´Yhdysvaltojen ja Venäjän (sota)haukat´

běžet jako zajíc ´juosta kuin jänis´

bílá vrána ´valkoinen varis´

bílý jako slonová kost ´valkoinen kuin norsunluu´

bleší trh ´kirpputori´

bludná/ztracená ovce ´eksynyt/kadonnut lammas´

bojovat/bít se jako lev ´taistella kuin leijona´

bolí/pálí/štípe to jako svině ´särkee/polttaa/pistää ihan sikana/tekee sikakipeää/särkee sikana´  

bystrý/mazaný/chytrý/lstivý jako liška ´älykäs/ovela/viekas/kavala kuin kettu´ 

být/chovat se jako slon v porcelánu ´olla kuin norsu po(r)sliinikaupassa´  

být jako stádo ovcí ´olla kuin lammaslauma´

cítit se (někde) jako ryba na suchu/ve vodě ´tuntea olevansa (jossakin) kuin kala kuivalla maalla/vedessä´

černá kočka přeběhla někomu přes cestu ´(joku näki, kun) musta kissa juoksi tien yli´

černá ovce (rodiny) ´(suvun) musta lammas´

černý kůň ´musta hevonen´

červený kohout ´punainen kukko´ (tulipalo)

člověk (je) člověku vlkem ´ihminen on ihmiselle susi´

devítiocasá kočka ´yhdeksänhäntäinen kissa´

divný pták ´outo lintu´

dojná kráva ´lypsylehmä´

dřít (se) jako kůň ´raataa kuin hevonen´

finanční mamut ´finanssimammutti´

galský kohout ´Gallian kukko´

hbitý/mrštný jako had/kočka/veverka/úhoř ´ketterä kuin kissa/sukkela/vikkelä kuin käärme/orava/ankerias´

hbitý/mrštný jako opice/mrštná opice ´ketterä (kuin) apina´

hladký/kluzký jako had/ještěrka ´liukas/niljakas kuin käärme/sisilisko´

hladový jako vlk/(mít) vlčí hlad/hlad jako vlk ´nälkäinen kuin susi/olla sudennälkä/nälkä kuin sudella´

holubice míru ´rauhan kyyhkynen´

hopsat/skákat jako klokan ´loikkia/hyppiä/pomppia kuin kenguru´ 



hora porodila myš ´vuori synnytti hiiren´ 

huňatý jako medvěd ´karvainen kuin karhu´

chlap jako gorila ´mies kuin gorilla´

chodit kolem něčeho jako kočka (kocour) kolem horké kaše ´kiertää jotakin kuin kissa (kolli) kuumaa puuroa´

chodit za někým jako pes/pejsek ´kulkea jonkun perässä kuin koira´

chovat se jako svině/svinsky/za- ´käyttäytyä kuin  sika/sikamaisesti´

Chřestýš! ´Senkin kalkkarokäärme!´

jíst jako pták/ptáček ´syödä kuin lintu´

jít husím pochodem ´kulkea hanhenmarssia´ 

kancelářska krysa ´konttorirotta´

Kde/v čem je jádro pudla? ´Missä on villakoiran ydin?´

kočičí zlato ´kissankulta/katinkulta´

koňská sila ´hevosvoima´

krákat jako (stará) vrána ´raakkua kuin (vanha) varis´

krást jako straka ´varastaa kuin harakka´

krysy opouštějí potápějící se lod´ ´rotat jättävät uppoavan laivan´

křečkovat/hromadit zásoby/být jako křeček ´hamstrata/koota varastoja/olla kuin hamsteri´

labutí píseň ´joutsenlaulu´

liščí vychytralost ´ketun viekkaus´

lstivý jako had ´katala/kavala kuin käärme´

Má milá holubičko! ´Oma (rakas) kyyhkyläiseni!´

mamutí podnik ´yritysmammutti´

mírný jako beránek ´lempeä kuin karitsa´

mít krk jako žirafa ´kaula kuin kirahvilla´

mít (na něčem) lví podíl ´leijonanosa (jostakin)´

mít oči/vidět jako orel/orlí zrak ´(jollakulla) on silmät/katse kuin kotkalla/nähdä kuin kotka´

množit se jako králíci ´lisääntyä kuin kanit´

Moravská orlice ´Määrin kotka´ 

němý/studený jako ryba ´mykkä/kylmä kuin kala´

neúprosný (jako) Kerberos ´säälimätön kerberos´

novinářska kachna ´uutisankka´



opičit se/z- ´apinoida´

ošklivý jako ropucha ´ruma kuin rupisammakko´

ovčí povaha ´lampaan luonne´

ožralý/opilý jako svině ´olla sikakännissä/-humalassa´ 

papírový tygr ´paperitiikeri´  

pilný jako mravenec ´ahkera kuin muurahainen/työmuurahainen´

počítat ovečky ´laskea lampaita´

pohrávat/hrát jako kočka ´leikitellä/leikkiä kuin kissa´

pokusný králík ´koekaniini´

političtí dinosauři ´poliittiset dinosaurukset´

pomalý/lézt (pomalu) jako slimák/želva ´olla hidas kuin etana/kilpikonna/madella etanan/kilpikonnan vauhtia´

poskakovat jako třasořitka ´hypellä kuin västäräkki´

posvátná kráva ´pyhä lehmä´

projevit se/zachovat se jako krysa ´osoittautua olevansa/käyttäytyä kuin rotta´

prokázat medvědí službu/udělat medvědí službu ´tehdä karhunpalvelus´

první vlaštovka (jaro nedělá) ´ensi pääskynen´

přistřihnout křídla ´leikata siivet´  

psí oddanost ´koiran uskollisuus´

psí počasí ´koiranilma´

ptáčí/žabí perspektíva (pohled z) ´lintu-/sammakkoperspektiivi (näkymä -stä)´

pyšný jako páv ´ylpeä kuin riikinkukko (pyrstöstään)´

ronit krokodýlí slzy ´vuodattaa krokotiilin kyyneleitä´   

ruský medvěd ´Venäjän karhu´

růžový jako prasátko/selátko ´vaaleanpunainen kuin porsas´

řvát jako tygr  ´karjua kuin tiikeri´

rychlý jako sokol ´nopea kuin haukka´

silný/mít sílu jako kůn/býk/medvěd ´vahva kuin hevonen/härkä/väkevä kuin karhu/voimaa kuin hevosella/härällä/karhulla´ 

Slepice jedna (pitomá)!/To je ale slepice!/Hloupá slepice! ´Tyhmä (kuin) kana!/Mikä kana!/Senkin kana!´

slepice, která snáši zlatá vejce ´kultamunia muniva kana´

spát jako prase ´nukkua kuin porsas´

svinit/za- ´sikailla´



škaredá opice ´ruma apina´

šplhat po stromech jako opice ´kiivetä puissa kuin apina´

Ta kráva jedna (blbá) (pitomá)!/To je ale kráva (pitomá)! ´Mikä (tyhmä) lehmä!´

Ta liška jedna (podšitá)!/Lišák jeden (proradný)!/Ty jsi (ale) liška (podšitá)! ´Senkin (vanha) kettu!

To je ale kočka! ´Mikä kissa!´

tokat jako tetřev ´olla kuin metso soitimella´

trhl sebou/vyskočil jako když ho uštkne zmije ´riuhtaisi itsensä/hypähti kuin käärme/kyy olisi häntä purrut´

tvrdohlavý jako beran/mezek/osel ´itsepäinen kuin pässi/aasi/muuli/aasi´

Ty berane (jeden)! ´Senkin pässi!´

Ty (jedna) krávo!/Ty krávo (jedna)! ´Senkin lehmä/nauta!´

Ty jedna opice!/Ty jsi ale opice! ´Senkin apina!/Olet apina´

Ty jsi ale osel!/Osle jeden! ´(Sinä) senkin aasi!´

Ty jsi ale svině!/Svině jedna (zatracena)! ´Olet täyssika!/Senkin (kirottu) sika!´

Ty opičáku jeden!/To je ale opičák ´Tyhmä apina!´ (miehestä)

úlisný jako had ´niljakas kuin käärme´

umírat jako mouchy/padat jako mouchy ´kuolla kuin kärpäsiä/pudota kuin kärpäsiä´

věrný jako (ten) pes ´uskollinen kuin koira´

vosí pas ´ampiaisvyötärö´ 

vrhnout se na někoho/něco jako hyeny/dravci ´hyökätä kimppuun kuin hyeenat/petolauma´

vřeštět jako pavián/opice ´mylviä/huutaa kuin paviaani/apina´ 

vykračovat si jako kohout na smetišti  ´olla/astella/hääriä kukkona tunkiolla´

vzít (chytat/popadnout) býka za rohy ´tarttua härkää sarvista´

zabít dvě mouchy jednou ranou ´tappaa kaksi kärpästä yhdellä iskulla´

(v čem je) zakopaný pes ´(mihin on) koira haudattuna´

zívat jako hroch ´haukotella kuin virtahepo´ 

zrádný jako zmije ´kavala kuin kyy´

zuřit/vyvádět jako lev "raivota kuin leijona´

zvědavá opice ´utelias apina´



LIITE 4 EPÄSYMMETRISET ILMAUKSET (tšekki─suomi)

PŘÍLOHA 4 ASYMETRICKÉ VÝRAZY (čeština─finština)

beránčí povaha/úsměv/trpělivost "karitsan/lampaan/kyyhkysen luonne"  -  ´lampaan luonne´

bojovat jako drak "taistella kuin lohikäärme"  -  ´taistella kuin leijona´

bolí/pálí/štípe to jako pes/prase "särkee/polttaa/pistää kuin koira/porsas"  -  ´tehdä sikakipeää/särkee sikana´

bylo/je jich (tam) jako mravenců "Heitä oli/on (siellä) kuin muurahaisia" - ´väkeä on kuin Vilkkilässä kissoja/(olla) pilvin pimein´

bylo/je jich (tam) jako (mladých) myší/psů "heitä oli/on (siellä) kuin (nuoria/pieniä) hiiriä/koiria"  -  ´väkeä kuin Vilkkilässä kissoja´

být jako doga "olla kuin dogi"  -  ´sikahumalassa´

být/cítit se (někde) jako kapr/ryba ve vodě "olla/tuntea olevansa (jossakin) kuin karppi/kala vedessä"  -  ´uida kuin kala vedessä´

být jako kočka s myší "olla kuin kissa ja hiiri"  -  ´kissa-hiiri -leikki´

být (hned) (na někoho) jako sršeň "olla (heti) (jonkun kimpussa) kuin herhiläinen"  -  ´olla vihainen, raivoissaan/kiukkuinen kuin ampiainen´

být jako stádo ovcí "olla kuin karjalauma"  -  ´olla kuin hyeena/käyttäytyä kuin eläimet´

být/dělat něco pod psa "olla/tehdä jotain alle koiran"  -  ´olla kehno/susi/alle arvostelun; mennä ketuille´

být z něceho (úplný) jelen "olla jostakin (täysi) saksanhirvi"  -  ´olla (täysi) aasi/pässinpää´

černý jako havran "musta kuin korppi"  -  ´korpinmusta´

červený jako kohout/krocan/(opařené) prase/(uvařený) rak "punainen kuin kukko/kalkkuna/(kiehautettu) porsas/(keitetty) rapu"  -  ´punainen kuin rapu/paloauto´

červený kohout/posadit někomu na střechu červeného kohouta "punainen kukko/laittaa jonkun katolle punainen kukko"  -  ´punainen kukko/tulipalo/-n sytyttäminen´

čilý jako křepelka "pirteä kuin viiriäinen"  -  ´pirteä kuin peippo(nen)´

(to je) dávka jako pro vola "(se on) annos sonnille"  -  ´hevosen annos´

dělat (někomu) gorilu/mít své gorily/být něčí gorila "olla (jonkun) gorilla/jollakin on omat gorillat"  -  ´henkivartija/gorilla´

dělat z komára velblouda/slona "tehdä hyttysestä kameli/norsu"  -  ´tehdä kärpäsestä härkänen´

divný brouk "kumma kovakuoriainen"  -  ´kummajainen; outo lintu/erakko´

falešný jako kočka/být falešná kočka "väärä/valheellinen kuin kissa/olla valheellinen kissa"  -  ´kaksinaamainen tyyppi/petollinen kuin käärme´

galský kohout/země galského kohouta "Gallian kukko/Gallian kukon maa"  -  ´Gallian kukko´

házet se/mrskat sebou jako kapr na suchu "heittelehtiä/rimpuilla kuin karppi kuivalla maalla"  -  ´olla kuin kala kuivalla maalla´

hbitý/mrštný jako kuna/lasička "sukkela/vikkelä kuin näätä/lumikko"  -  ´vikkelä kuin kärppä´

hbitý/mrštný jako štika "sukkela/vikkelä kuin hauki"  -  ´vikkelä kuin ankerias´

hledět/koukat jako tele na nová vrata "katsoa kuin vasikka uutta porttia"  -  ´tuijottaa kuin sonni uutta navettaa´

hodina mezi psem a vlkem "hetki koiran ja suden välissä"  -  ´sudentunti; etsikkoaika´

hrát si s někým jako kočka s myší "leikkiä jonkun kanssa kuin kissa hiirellä"  -  ´kissa-hiiri -leikki´



hřát si hada na prsou/za ňadry "lämmittää käärmettä rinnan päällä"  -  ´elättää käärmettä povellaan; kiittämättömyys on maailman palkka´

Husa jedna (pitomá)!/To je (ale) husa (hloupá)! "Yksi (tyhmä) hanhi!"  -  ´Tyhmä kana!/Mikä kana-aivo!´

chodit jako medvěd/slon "kulkea kuin karhu/norsu"  -  ´löntystellä kuin karhu/norsu´

chudý jako kostelní myš "köyhä kuin kirkonhiiri"  -  ´köyhä kuin kirkonrotta´

chytit velkou rybu "ottaa/saada kiinni iso kala"  -  ´iso kala jää koukkuun/satimeen´

chytrá opice "viekas apina"  -  ´viekas kettu´

(venku) je počasí, že by (člověk)(ani) psa nevyhnal/psí počasí "on sää, ettei (ihminen) (edes) koiraa ajaisi ulos/koiranilma"  -  ´todellinen koiranilma´

kancelářska myš "konttorihiiri"  -  ´konttorirotta´

kočičí muzika/koncert "kissanmusiikki/-konsertti"  -  ´kissannaukujaiset´

kočka s myší "kissa ja hiiri"  -  ´kuin kissa ja koira´ 

koza na řezání "vuohi sahaukseen"  -  ´sahapukki´

Kráva jedna (pitomá/blbá)! "Yksi (tyhmä) lehmä!"  -  ´Mikä (typerä) lehmä!´

krotký jako beránek "kesy kuin karitsa"  -  ´kesy/lauhkea kuin lammas´ 

kroutit se jako had "kiemurrella kuin käärme"  -  ´kiertää kuin kissa kuumaa puuroa´

kroužit kolem někoho/něčeho/nad čím jako ostříž "kiertää jonkun/jonkin ympärillä/yläpuolella kuin nuolihaukka"  -  ´seurata haukkana kintereillä´

kupovat zajíc v pytli "ostaa jänis säkissä"  -  ´ostaa sika säkissä´

lézt/skákat/šplhat po stromech jako opičák "kavuta/hyppiä/kiivetä puissa kuin apina"  -  ´kiipeillä kuin apina´

Mamut jeden!/To je ale mamut! "Yksi mammutti!"  -  ´Mikä aasi!´

mít devět/sedm životů jako kočka "olla yhdeksän/seitsemän elämää kuin kissalla"  -  ´sitkeähenkinen kuin kissa´

mít hlad jako pes "nälkä kuin koiralla"  -  ´sudennälkäinen´

mít hlásek jako konipásek/ptáček "ääni kuin västäräkillä/lintusella"  -  ´visertää kuin västäräkki´

mít hlavu jako vrabčí hnízdo "pää kuin varpusenpesä"  -  ´hiukset kuin pyryharakalla´

mít kníry jako mrož "viikset kuin mursulla"  -  ´mursunviikset´

mít kočičí život "jollakulla on kissan elämä"  -  ´sitkeähenkinen kuin kissa´

mít někoho za osla/dělat z někoho osla "pitää jotakuta aasina/tehdä jostakusta aasi"  -  ´pitää jotakin aasina/idioottina´

mít oči/vidět jako kočka "olla silmät/nähdä kuin kissa"  -  ´haukankatse´

mít oči/zrak jako luňák/vidět jako luňák "silmät/näkö kuin haarahaukalla/nähdä kuin haarahaukka"  -  ´kotkan-/haukankatse´

mít oči/ostříží zrak/vidět/mít pohled jako ostříž "silmät kuin nuolihaukalla/nähdä kuin nuolihaukka/katse kuin nuolihaukalla"  -  ´haukansilmät/-katse´

mít pas jako vosa "vyötärö kuin ampiaisella"  -  ´ampiaisvyötärö´

mít se/žít jako prase v žitě "olla/elää kuin porsas rukiissa"  -  ´viettää kissanpäiviä´

mít se rádi jako kočka s myší "pitää toisistaan/olla toisilleen kuin kissa ja hiiri"  -  ´olla kuin kissa ja koira´   



mít se rádi/být na sebe jako pes a kočka "pitää toisistaan kuin koira ja kissa"  -  ´olla toisilleen kuin kissa ja koira´

mít sílu jako býk/silný jako býk "olla voimaa kuin härällä/voimakas kuin härkä"  -  ´vahva kuin härkä/hevonen/karhu´

mokrý jako myš/káně "märkä kuin hiiri/hiirihaukka"  -  ´(olla) kuin uitettu koira´

mořský vlk "merisusi"  -  ´merikarhu´

muži jsou prasata "miehet ovat porsaita"  -  ´miehet ovat sikoja´

namačkaní jako sardinky/herynci "ahdettuina kuin sardiinit/sillit"  -  ´ahtaasti kuin sillit suolassa/sardiinit purkissa´

natřásat se jako třasořitka "röyhistellä rintaansa kuin västäräkki"  -  ´pöyhistellä kuin metso soitimella´

nebýt (už) žadný zajíc "ei ole (enää) mikään jänis"  -  ´ei ole (enää) eilisen teeren poikia´

někdo má husí kůži/naskakuje mu husí kůže "jollain on/jollekulle nousee hanhennahka"  -  ´iho on/nousee kananlihalla/-e´ 

neohrabaný (jako) medvěd/hroch ´kömpelö (kuin) karhu/virtahepo"  -  ´kömpelö kuin karhu´

neublíží ani kuřeti/mouše "ei loukkaa edes kanaa/kärpästä" - ´ei tee pahaa kärpäsellekään´ 

obětný beránek/udělat z někoho obetního beránka "uhrikaritsa" - ´uhrilammas/syntipukki/tehdä jostakusta uhrilammas/syntipukki´

opakovat všechno/něco jako papoušek/papouškovat "toistaa kaikki/jotakin kuin papukaija/papukaijata"  -  ´matkia kuin papukaija´

opuštěný jako (ten) pes "hylätty kuin (tämä) koira"  -  ´yksinäinen susi´

orlí zrak "kotkan näkö"  -  ´näkö kuin kotkalla´

osedlat (si) Pegasa/létat na Pegasovi (a psát verše) "satuloida Pegasos/lentää Pegasoksella"  -  ´lentää Pegasoksella/sepittää runoja´

oslí uši "aasinkorvat"  -  ´(kirja) on koirankorvilla´

ostuda jako prase "häpeä kuin porsas" - ´sikahäpeä´

ošklivý jako sova "ruma kuin pöllö" - ´ruma kuin apina/rupisammakko´

ožralý/opilý jako čuně/kanec/prase/doga "kännissä/juovuksissa kuin syöttöporsas/karju/porsas/tanskandogi"  -  ´olla sikakännissä/-humalassa´

papouškovat "papukaijata"  -  ´matkia kuin papukaija´

pilný jako včelka/včelička "ahkera kuin mehiläinen"  -  ´työmuurahainen´

písmo/písmena jako blechy/bleší písmo/psát blechy "kirjoitus kuin kirppuja/kirppukirjoitus/kirjoittaa kirppuja"  -  ´kirpunkokoiset kirjaimet/pieni tihru´

pomalý/lézt pomalu jako hlemýžd´ "hidas/madella kuin kotilo"  -  ´hidas kuin etana/madella etananvauhtia´

pronásledovat/honit někoho jako divou zvěř "seurata/jahdata/ajaa jotakin takaa kuin villiä riistaa"  -  ´seurata jotain kuin hai laivaa´

přiletěl k nim čáp "haikara lensi heidän luokseen"  -  ´haikara toi lapsen´

rozumět něčemu jako koza petrželi "ymmärtää jostakin kuin vuohi persiljasta"  -  ´ei ymmärrä enempää kuin porsas hopealusikasta´

řádit jako drak/tygr "riehua kuin lohikäärme/tiikeri"  -  ´raivota kuin leijona´

silný/mít sílu jako lev "voimakas kuin leijona/jollakulla on leijonan voimat"  -  ´voimakas kuin karhu´

silný/mít sílu jako tur "voimakas kuin nauta"  -  ´vahva kuin härkä´

silný jako vůl/buvol/mít sílu jako vůl/buvol "vahva kuin sonni/puhveli"  -  ´vahva kuin härkä/hevonen/jollakulla on sonnin/puhvelin voimat"



sjede to po něm jako voda po huse "se menee hänessä kuin vesi pitkin hanhea"  -  ´kuin kaataisi vettä hanhen selkään´

slabý jako komár/z kozy duch "heikko kuin hyttynen/vuohen henki"  -  ´heiveröinen hiiri´

slepičí krok "kananaskel"  -  ´kukonaskel´

slídit jako kuna v kurníku "nuuskia kuin näätä kanatarhassa"  -  ´nuuskia/etsiä/urkkia kuin kettu/vihikoira´

sokolí zrak "haukan näkö" - ´näkö kuin haukalla´

spát jako dudek "nukkua kuin harjalintu"  -  ´nukkua kuin porsas/tukki´

Sůva jedna (stará)!/To je ale sůva! "Yksi (vanha) pöllö!"  -  ´Pöllöpää!/Vanha huuhkaja!´ (inhottavasta naisesta)

šedá myš "harmaa hiiri"  -  ´hiljainen hiirulainen´

škaredý jako orangutan "ruma kuin oranki"  -  ´ruma kuin apina´

škrábat/drápat jako (divoká) kočka/psát jako kocour "raapia/kynsiä kuin (villi)kissa/kirjoittaa kuin kolli"  -  ´tehdä harakanvarpaita/kirjoittaa huolimattomasti´

šplhat jako datel "kiivetä kuin tikka"  -  ´kiivetä kuin apina´

Ta krůta jedna (stará)!/To je ale krůta! "Yksi (vanha) kalkkuna!"  -  ´Tyhmä (vanha) kana!´

ta ženská je hotová/učinená saň "tuo nainen on oikea lohikäärme"  -  ´tuo nainen on oikea kalkkarokäärme´

tancovat jako medvěd/slon "tanssia kuin karhu/norsu"  -  ´löntystellä kuin norsu´

to by ani prase nežralo "sitä ei porsaskaan söisi"  -  ´sitä ei sikakaan söisi´

To je (ale) býk/bejk! "Siinä vasta härkä!"  -  ´Aika pukki!´

To je (ale) koza (nebeská)! "Mikä vuohi (taivainen)!"  -  ´Tyhmä kana!´

Třasořitka jeden!/Ty jsi (ale) (hotový) (úplný) třasořitka! "Oikea västäräkki!/Olet (ilmetty) (täysi) västäräkki!"  -  ´Aika hiirulainen/Olet varsinainen hissukka!´

tvrdohlavý jako ovce "itsepäinen kuin lammas"  -  ´itsepäinen aasi/pässi´

Ty jsi (ale) (pěkný/korunovaný) vůl! "Olet (oikea) (kaunis/kruunattu) sonni!"  -  ´Senkin typerys!/Olet tosi tyhmä aasi´

už ho červi žerou/jídlo červa "häntä jo madot syövät/madon ruoka"  -  ´hän on jo matojen ruokana´

velký jako kráva "suuri kuin lehmä"  -  ´iso rotisko/suuri kuin hevonen/vuori´

vlk v rouše beránčím "susi karitsan vaatteissa"  -  ´susi lammasten vaatteissa´

(být) volný/žít si volně jako pták/ptáče "(olla) vapaa/elää vapaana kuin lintu/linnunpoikanen" - ´(olla)/elää vapaana kuin taivaanlintu´

vřeštět jako orangutan "mylviä kuin oranki"  -  ´huutaa kuin mölyapina/mylviä kuin palosireeni´

vykračovat si jako páv na smetišti  "astella kuin riikinkukko tunkiolla"  -  ´olla/hääriä kuin kukko/kukkona tunkiolla; mennä jollekin hattuun´

zahrábaný v knihách jako krtek "hautautunut kirjoihin kuin myyrä (kontiainen)"  -  ´lukutoukka´

zdravý jako ryba/rybička/rys/tur "terve kuin kala/ilves/nauta"  -  ´terve kuin pukki´

zrádný jako zmije/zrádná zmije "petollinen (kuin) kyy"  -  ´petollinen kuin käärme´

zrudnout jako krocan/rak "punastua kuin kalkkuna/rapu"  -  ´valahtaa tulipunaiseksi/punastua kuin rapu keitettäessä´

zuřit/vyvádět jako saň "raivota/riehua kuin lohikäärme"  -  ´raivota kuin leijona´



zůstat jako kapr na suchu "jäädä kuin karppi kuivalle maalle"  -  ´jäädä kuin kala kuivalle maalle´

žabomyší válka/problémy/spory "sammakon ja hiiren sota/ongelmat/riidat"  -  ´hyttysen ininää/kärpästen surinaa´

zvědavý jako straka/zvědavá straka "utelias (kuin) harakka"  -  ´utelias kuin kissa´ 

žít jako jezevec "elää kuin mäyrä"  -  ´kotikissa/yksinäinen susi´

žít na psí knížku "elää koiran kirjoilla"  -  ´susipari´

žlutý jako kanárek "keltainen kuin kanarialintu"  -  ´kanariankeltainen´



LIITE 5 TŠEKKILÄISET ILMAUKSET (suomen nollaekvivalenssi)

ČESKÉ VÝRAZY (výrazy odvozené od zooapelativ, vyskytujících se pouze v češtině)

běhat jako koroptev/koroptvička "juosta kuin pyy"  -  ´eloisa/ikinuori´

Beruško! "Leppäkerttu!"  -  ´Herranterttu(nen)!´

bílý kůň "valkoinen  hevonen"  -  ´hyväksikäytettävä välikäsi laittomassa kaupankäynnissä/kuriiri´

bojovný jako kohout "taisteleva kuin kukko"  -  ´olla äkkiväärä´

buldočí houževnatost/dravost "buldogin sitkeys/julmuus"  -  ´äärimmäisen sisukas/säälimätön/julma´

být (jako) dva kohouti na jednom smetišti "olla (kuin) kaksi kukkoa yhdellä tunkiolla"  -  ´arkkivihollisten kilpailu´

být/žít jako dvě hrdličky/dva holoubci "olla/elää kuin kaksi turturikyyhkyä/kaksi kyyhkystä"  -  ´olla kuin toisilleen luodut´ 

být jako motýl "olla kuin perhonen"  -  ´humalassa´

být jako ostříž/hlídat někoho/něco jako ostříž "olla kuin/vahtia jotakuta/jotakin kuin nuolihaukka"  -  ´seurata herkeämättä´

být jako slimák "olla kuin etana"  -  ´vastenmielinen tyyppi/limanuljaska´

být ještě (neostřílený) (mladý) zajíc "olla vielä (haavoittumaton) (nuori) jänis"  -  ´untuvikko´

být (jen) malá ryba/malé zvíře "olla (vain) pikku kala/eläin"  -  ´pikkunilkki´

být na koni "olla hevosen päällä"  -  ´olla tilanteen herra´

být na někoho jako saň "olla jotakin kohtaan kuin lohikäärme"  -  ´tunteeton/hyökkäävä ihminen/kiusankappale´

být něčí kůň "olla jonkun hevonen"  -  ´lempilapsi´

čapí nos "haikarannenä"  -  ´pelargonia´

červ pochybnosti "epäilyksen mato"  -  ´epäilyksen häivä/siemen´

dělat/hrát roli/stavět se do pozice mrtvého brouka "tekeytyä/mennä roolissaan/asettua kuolleen kovakuoriaisen asentoon"  -  ´käpertyä/vetäytyä kuoreensa´

drzá opice/drzý jako opice "röyhkeä/tunkeileva (kuin) apina"  -  ´härski tyyppi/hyvin röyhkeäkäytöksinen´

drzý jako štěnice "röyhkeä kuin lude"  -  ´tosi röyhkeä/häikäilemätön´

dupat jako kůň "tömistellä kuin hevonen"  -  ´tömistellä raskaasti´

dupat/chodit jako medvěd/slon "tömistellä/kulkea kuin karhu/norsu"  -  ´kulkea äänekkäästi´

funět jako hroch/kanec/mrož "puhista/puuskuttaa kuin virtahepo/villisika/mursu"  -  ´puuskuttaa henkihieverissä´

gorilí hlava/tělo "gorillan pää/vartalo"  -  ´jättiläisen pää/vartalo´

hádat se jako pes/psi "riidellä kuin koira/t"  - ´tapella raivokkaasti/riidellä verisesti´

hbitý/mrštný jako ještěrka "sukkela/vikkelä kuin sisilisko"  -  ´liukasliikkeinen/nopeasti reagoiva ihminen´

hloupý/pitomý jako ovce "tyhmä kuin lammas"  -  ´tyhmä kuin saapas´ 

hluchý jako tetřev "kuuro kuin metso"  -  ´kuuro kuin kivi/umpikuuro´



hnal by (pro groš) blechu přes strniště "keräisi (roposen tähden) laumaan kirpunkin pitkin sänkipeltoa"  -  ´kitsauden perikuva´

holubičí povaha/povaha jako holubice "kyyhkysen luonne/luonne kuin kyyhkysellä"  -  ´lauhkea/alistuva luonne´

honit se/jít za chimérou něčeho/za všelijakými chimérami "yrittää saada kiinni khimairaa/kulkea (kaikenlaisten) khimairojen perässä" - ´haihattelija/taivaanrannanmaalari´

(je) hubený/vypadá jako by cvrčky louskal "(on) laiha/näyttää kuin olisi sirkan taittanut"  -  ´langanlaiha/luuta ja nahkaa´

hubený jako koza/žížala/být hubená koza/žížala "laiha kuin vuohi/kastemato/olla laiha vuohi/kastemato"  -  ´(pelkkää) luuta ja nahkaa´

hubený jako luňák "laiha kuin haarahaukka"  -  ´(pelkkää) luuta ja nahkaa´

Chameleon jeden!/To je ale chameleon! "Mikä (yksi) kameleontti!"  -  ´Mikä kaksinaamainen/kiero tyyppi!´

chodí/je/kouká/sedí/vypadá jako spráskaný pes "kulkee/on/tuijottaa/istuu/näyttää olevansa kuin piesty koira"  -  ´kuin maansa myynyt/kulkea korvat luimussa´

chodí/je/kouká/sedí/vypadá jako zmoklá slepice/zmoklé kuře "kulkee/on/tuijottaa/istuu/näyttää olevansa kuin kastunut kana/npoika"  -  ´maansa myynyt/korvat luimussa´

chodit/jít jako koza na/po ledě "kulkea kuin vuohi jäällä"  -  ´hoiperrella (naurettavasti)´

chodit/přecházet sem a tam jako lev v kleci "kuljeskella sinne tänne kuin leijona häkissä"  -  ´kuljeskella hermostuneesti´

jde mu to jako psovi pastva "se käy häneltä kuin koiralta laiduntaminen"  -  ´lorvailla, hutiloida´

je do všeho/do práce jako drak "on kaikkeen/työhön kuin lohikäärme"  -  ´on aika haka/todella aikaansaapa´

je to na draka "on lohikäärmeeksi"  -  ´ei ole puupenninkään arvoinen´

Ježkovi oči/voči! "Siilin silmät sentään!"  -  ´Herran pieksut!´

jít po něm jako slepice po flusu "seurata jotain kuin kana kuolansa perässä"  -  ´kuolata jonkin perään´

kecat kravinu/y/volovinu "puhua/veistellä lehmää/sonnia"  -  ´puhua palturia´

kličkovat jako zajíc "puikkelehtia kuin jänis"  -  ´kierrellä (ja kaarrella)/väistellä/taktikoida´

klidný jako želva "rauhallinen kuin kilpikonna"  -  ´rauhallinen kuin viilipytty´

kočičí hlava "kissanpää"  -  ´mukulakivi´

kočkovat se/po- "kissailla"  -  ´leikitellä´

kohoutit se/na- (se)/roz- (se)/za- (se) "kukkoilla"  -  ´raivostua/ottaa pultit´

kopat/bít kolem sebe jako (splašený) kůň "potkia ympäriinsä kuin (pillastunut) hevonen"  -  ´pullikoida vastaan/ärhennellä´

kráva (už) zapomněla, že byla teletem "lehmä on (jo) unohtanut olleensa itse vasikka"  -  ´olla syytä katsoa peiliin´

krkavčí otec/matka "korppi-isä/-äiti"  -  ´holtittomat, ankarat, tunteettomat vanhemmat´

kuří oko "kananpojansilmä"  -  ´liikavarvas´

líný jako kanec/svině/kapr "laiska kuin karju/sika/karppi"  -  ´patalaiska´

malý lidský červíček "pieni ihmismatonen"  -  ´pieni ihmispoloinen´  

mhouřit oči jako kočka "siristää silmiä kuin kissa" - ´silmät onnesta kiiluen; silmät ristissä/katsoa nahkasilmillä´

mít housera/chytil ho houser "hänellä on uroshanhi"  -  ´noidannuoli´

mít hýla na nose "punatulkku nenän päässä"  -  ´nenän pää on punainen´



mít (svého) koníčka "jollakin on (oma) keppihevonen/-nsa"  -  ´harrastaa jotakin´

mít (ještě) (nějaké) mouchy "jollakulla on (vielä) (jotkut) kärpäsensä"  -  ´omituisuudet´

mít (divné) mouchy/pavouky/brouky v hlavě "(outoja) kärpäsiä/hämähäkkejä/kovakuoriaisia päässä" - ´kummalliset päähänpinttymät´

mít někoho rád jako lišku v kurníku "pitää jostakusta kuin ketusta kanatarhassa"  -  ´karttaa kuin ruttoa´

mít nohy jako pavouk/čáp "hämähäkin/haikaranjalat"  -  ´tikkujalat´

mít nohy jako slon/sloní nohy/nohu "jalat kuin norsulla/norsun jalat/jalka"  -  räpyläjalat´

mít oči jako z Kašparovy krávy "silmät ovat kuin Kasperin lehmällä"  -  ´ampua huti/tähtäyssilmä harittaa´

mít psí náladu "olla koiran mieliala"  -  ´olla huonolla tuulella/siipi maassa/maansa myynyt´

mít psí oči/dělat na někoho psí oči "olla koiran silmät/näyttää jollekin koiran silmiä"  -  ´tekeytyä kiltiksi/katsoa anovasti/kerjätä huomiota´

mít ruce/tlapy jako medvěd "jollakin on kädet/käpälät kuin karhulla"  -  ´kädet kuin lapiot´

mít ruce (vytahané) jako orangutan "(venyneet) kädet kuin orankilla"  -  ´(väsymyksestä) valahtaneet kädet/kädet aivan tohjona´

mít se jako husa o Martině "voida kuin hanhi Marttina"  -  ´voida kurjasti´

mít/koupit si draka "ottaa/ostaa lohikäärme"  -  ´juoda itsensä humalaan´

mít/chytit/dostat vlka "saada susi"  -  ´tulla hiertymä´

mlčet jako kapr/ryba "vaieta kuin karppi/kala"  -  ´vaieta kuin muuri´

mlsný jako kočka/kocour "herkutteleva kuin kissa/kolli"  -  ´nirso ruoan suhteen´

mlsný jako koza/být mlsná koza "herkutteleva (kuin) vuohi"  -  ´nirso ruoan suhteen´

mluvit jako když blecha kašle "puhua kuin kirppu aivastaisi"  -  ´puhua heiveröisesti/epäselvästi´

mluvit/kecat jako koza před smrti "puhua/höpöttää kuin vuohi ennen kuolemaansa"  -  ´puhua joutavia/höpöttää´

mráz jako samec "pakkasta kuin urosta"  -  ´paukkupakkaset´

nadávat jako špaček "haukkua/sättiä kuin kottarainen"  -  ´haukkua solkenaan/jäkättää´

noční pták "yölintu"  -  ´yökukkuja; yöjuhlija´

obtížný/odporný jako hmyz "hankala/vastenmielinen kuin hyönteinen"  -  ´hermoillekäypä/rasittava´

ohrádka bílých jelenů "valkoisten saksanhirvien aitaus"  -  ´suuri harvinaisuus/harvinaista herkkua´

opičí láska "apinan rakkaus"  -  ´ylenpalttinen, sokea rakkaus´

oškubat někoho jako husu "kyniä joku kuin hanhi"  -  ´viilata linssiin/lypsää rahoja joltakin´

otrávený jako želva "ikävystynyt/kyllästynyt/haluton kuin kilpikonna"  -  ´lopen kyllästynyt´

pást koníčky "paimentaa pikku hevosia"  -  ´tapailla askelia´ (pikku vauvasta, joka opettelee kävelemään)

pěkný pták "kaunis lintu"  -  ´kelmi tyyppi´

pes na pořádek "järjestyksen koira"  -  ´siivousvimmainen/pilkunviilaaja´

(ani) pes po něm neštěkne (edes) koira ei hänen peräänsä hauku"  -  ´kukaan ei jää kaipaamaan´



platný jako pes v kostele "hyödyllinen kuin koira kirkossa"  -  ´pyöriä turhaan jaloissa/ei minkään arvoinen´

ponocovat jako sova/být noční sůva "valvoa kuin pöllö/olla yöpöllö"  -  ´olla yökyöpeli´

porcování medvěda "karhun annostaminen"  -  ´siltarumpupolitiikka´

poskakovat jako koza/kozel "hypellä kuin vuohi/pukki"  -  ´naurettava, koordinoimaton kulkeminen´

pozorovat někoho/něco jako ostříž "tarkkailla jotakuta/jotain kuin nuolihaukka"  -  ´seurata herkeämättä´

proklouznout jako had "luikerrella kuin käärme"  -  ´luikahtaa/hävitä nopeasti paikalta´

přelétavý (jako) pták/ptáček/motýl(ek) "kuin  liihotteleva lintu(nen)/perhonen/liihottaa kuin perhonen"  -  ´naistenmies´

přihnat se jako na koni "rynnätä/sännätä kuin hevosella"  -  ´sännätä suuna päänä´

psát/ťukat jako datel "kirjoittaa/hakata kuin tikka"  -  ´hakata/tökkiä sormella kirjoituskonetta´

psí den "koiran päivä"  -  ´epäonnenpäivä´

psí zima "koiran talvi"  -  ´ankara talvi/tulipalopakkaset´

pštrosí politika/taktika/ideologie "strutsin politiikka/taktiikka/ideologia" - ´itsepetoksen politiikka/ei (haluta) nähdä ongelmia, realiteetteja´

pštros s pštrosicí (a s pštrosáčaty) "strutsi ja strutsiemo (strutsinpoikasineen)" - lausehirviö, vrt. Mustan kissan paksut posket.

ranní pták "varhainen lintu"  -  ´aamuvirkku´

rezavý/zrzavý jako liška "punertava/ruosteenvärinen kuin kettu"  -  ´punertava/ruosteenvärinen´

rychlý jako jelen/běžet (rychle) jako jelen "nopea/juosta (nopeasti) kuin saksanhirvi"  -  ´erinomainen juoksija/tehopakkaus´

slizký jako had "limainen/lipevä/liukas kuin käärme"  -  ´kieroilija´

smrdět jako tchoř "löyhkätä/haista kuin hilleri"  - ´löyhkätä kuin rankkitynnyri´

snědl by vlka "söisi suden"  -  ´niin on nälkä, että heikottaa´

stará herka "vanha kaakki"  -  ´vanha kääkkä; autonrähjä´

strkat hlavu do písku jako pštros "pistää/työntää päänsä hiekkaan kuin strutsi"  -  ´pistää/työntää päänsä pensaaseen´

střežit něco jako Kerberos "vartioida jotakin kuin kerberos"  -  ´vartioida silmä tarkkana´

stříhat ušima jako zajíc/za- "höristää korvia kuin jänis"  -  ´aukaista korvansa (tarkoitushakuisesti)´

studený jako had "kylmä kuin käärme"  -  ´tunteeton ihminen´

studený jako (ten) psí čumák "kylmä kuin (tämä) koiran kuono"  -  ´kylmänkalsea/naama peruslukemilla´

svinská práce "siantyö"  -  ´hikinen homma/vastenmielinen tehtävä´

svinská zima "siantalvi"  -  ´tulipalopakkaset/kylmää kuin ryssän helvetissä´

svlékat se jako had "riisuutua kuin käärme"  -  ´mielipidettään tilanteen mukaan vaihtava/kameleontti´

sýčkovat/za- "pikkupöllöillä"  -  ´maalata piruja seinille/olla pahanilmanlintu´

syslovat "murmeloida"  -  ´koota varastoja´

škaredá opice "ruma apina"  -  ´rumilus´



štvaný jako jelen "takaa-ajettu kuin saksanhirvi"  -  ´työllä kuormitettu/käydä ylikierroksilla´

tam/tady chcípnul pes "siellä/täällä on koira kuukahtanut"  -  ´ei ole ristin sielua´

tam, kde lišky dávají dobrou noc "siellä, missä ketut sanovat hyvää yötä"  -  ´Jumalan selän takana´

Ten náš malý brouček! "Pieni kovakuoriaisemme!"  -  ´Pieni kullannuppu!´

tichý jako kapr "hiljainen kuin karppi"  -  ´vaieta kuin muuri´

to je dítě jako drak "lapsi on kuin lohikäärme"  -  ´aika rasavilli´

Ty cuňátko (jedno)! "Olet (yksi) syöttöporsas!"  -  ´Senkin sottapytty!´

Ty jsi ale korunovaný osel! "Olet oikea kruunattu aasi!"  -  ´Senkin typerys!´

Ty jsi (ale) vůl! "Olet sonni!"  -  ´Mikä typerys!´

Ty medvěde jeden!/Ty jsi ale (hotový)(učiněný) medvěd! "Sinä yksi karhu!/Olet yksi (ilmetty) karhu"  -  ´Oletpas (varsinainen) mämmikoura!´

Ty vole! "Senkin sonni!"  -  ´Tota noin/Hei, kuule!´ (myös kirosana)

učenlivá opice/učenlivý jako opice/šimpanz "oppivainen (kuin) apina/simpanssi"  -  ´tosi oppivainen´

(chtít) učit starého psa štěkat "(haluta) opettaa vanhaa koiraa haukkumaan"  -  ´turha neuvoa kokeneempaa´

uletěly ti včely/kdy (někomu) včely ulétnou "sinulta lensivät mehiläiset/milloin (joltakulta) karkaavat mehiläiset"-´pallo hukassa/kuutamolla/äimän käkenä´

umíněný jako koza/být umíněná koza/kozel "olla itsepäinen (kuin) vuohi/pukki"  -  ´peräänantamaton/suupaltti´

unavený/utahaný jako (ten) pes/čokl "väsynyt/uupunut kuin (tämä) koira/rakki"  -  ´rättiväsynyt/aivan kuitti´

úřední šiml "virkakimo"  -  ´byrokratian rattaat/virkakoneisto´

uštvaný/zedřený jako kůň/vůl "uupunut kuin hevonen/sonni"  -  ´olla rättiväsynyt´

velká ryba/velké zvíře "iso kala/eläin"  -  ´iso kiho´

velký jako tele "suuri kuin vasikka"  -  ´iso rotisko´

věšet někomu hýla na nos "laittaa jollekin punatulkku nenän päähän"  -  ´vetää höplästä/syöttää pajunköyttä´

(už) vidí bílé myši "hän näkee (jo) valkeita hiiriä"  -  ´nähdä pikku-ukkoja´

vlčí zuby "suden hampaat"  -  ´sahalaita´

Vůl jeden (blbý)! "Senkin (tyhmä) sonni!"  -  ´Mikä typerys/Idiootti/Pöllöpää!´

vydržet/snést jako kůň "kestää/sietää kuin hevonen"  -  ´kestää kuin mies´

vykračovat si jako páv na smetišti "astella kuin riikinkukko tunkiolla"  -  ´olla päällepäsmärinä´

vyletí ptáček "pikkulintu lentää ulos" - ´Sano muikku!´ (likimäär.vastine: valokuvaustilanne, suomessa kehotus hymyillä)

vyplašený/vylekaný jako zajíc "pelästynyt/arka kuin jänis"  -  ´arkajalka; vapiseva kuin haavanlehti´

vzít do zaječích "lähteä jäniksille"  -  ´luikkia käpälämäkeen´

zachovávat/uložit (si)/lovit bobříka (mlčení) "säilyttää/laittaa talteen/pyydystää (vaikenemisen) pikku majavaa"  -  ´pitää suu supussa´

zavejrovat/zavejřít "huuhkailla"  -  ´tuijottaa/töllöttää´



zedřený jako vůl "uupunut kuin sonni"  -  ´rättiväsynyt´

zelený jako rosnička "vihreä kuin lehtisammakko"  -  ´vihreä kuin ruoho´

zlomyslný jako opice/být zlomyslná opice "pahansuopa (kuin) apina"  -  ´vahingoniloinen´

zlověstný sýček "pahaenteinen minervapöllö"  - ´pirujenmaalaaja´

zmijí propaganda "kyyn propaganda"  -  ´väärä/valheellinen tieto´

zmizet jako ještěrka "kadota kuin sisilisko" - ´hävitä liukkaasti/kuin tuhka tuuleen´

zválet něco jako kanec "sotkea jotain kuin karju"  -  ´sotkea/laittaa paikat mullin mallin´

žába na prameni "sammakko lähteen päällä"  -  ´kanto kaskessa/kehityksen tulppa´

žít jako dobytek/(to) (boží) hovádko/zvíře "elää kuin (tuo) (jumalan) karja/elukka"  -  ´elää kuin viimeistä päivää/pistää ranttaliksi´



LIITE 6 SUOMALAISET ILMAUKSET (tšekin nollaekvivalenssi)

FINSKÉ VÝRAZY (výrazy odvozené od zooapelativ, vyskytujících se pouze ve finštině; bez českých ekvivalentů)

AHVEN HEVONEN KALA

ahventen valtakunta hevosen muisti kalastella ääniä/kohteliaisuuksia

hevostella

APINA Johan sille nauravat hevosetkin! KAMELI

apinan raivolla Painu hevonkuuseen! katkaista kamelin selkä

Rakkaudesta se hevonenkin potkii!

DINOSAURUS KANA

vanha dinosaurus HYTTYNEN kanan muisti

(pelkkää) hyttysen ininää katketa kuin kanan lento

ELÄIN/ELUKKA kuin hyttysen liraus Itämereen/-ssä (Voi) kauhistuksen kanahäkki!

Olet elukka! olla (päissään) kuin Ellun kana(t)

HÄMÄHÄKKI

HAI hämähäkkinainen KARHU

korttihai karhuta

pörssihai HÄRKÄ (äkäinen/kiukkuinen) kuin takapuoleen ammuttu karhu

seurapiirihai sanasta miestä, sarvesta härkää verokarhu

seurata kuin hai laivaa

ILVES KARJA

HARAKKA veljekset kuin ilvekset kulkea kuin karjalauma

lämmittää (lämpö menee) harakoille

pyryharakka JÄNIS KETTU/REPO

ei tässä jäniksen selässä olla kettuilla

HAUKKA jänis kettutyttö

olla haukkana paikalla jänistää ketunhäntä kainalossa

matkustaa jäniksenä ketuttaa

menee pupu/jänis housuun/pöksyyn revontulet

vanha kettu



KIISKI KOIRA KÄRPPÄ

vastarannan kiiski ei haukku haavaa tee kärppänä paikalla

ei ole koiraa karvoihin katsominen/sta

KISSA/KATTI etsiä kissojen ja koirien kanssa KÄRPÄNEN

ei jaksa kissaa sanoa haukkua väärää puuta (pelkkää) kärpäs(t)en surinaa

etsiä kissojen ja koirien kanssa haukkua/räk(s)yttää kuin rakkikoira perskärpänen

Him(p)skatti! kasvaa/lykätä koiranputkea

Katin kontit! Koira vieköön! KÄÄRME

Kissa hänet tietäköön! koiranleuka ajaa käärmettä pyssyyn

kissa pistoksissa koiranuni olla käärmeissään

kissa vei kielen/Veikö kissa kielen? koiranvirka

Kissa vieköön (sinun kanssasi)! kurja on koiran kuolema LEHMÄ

Kissalan pojat päästä kuin koira veräjästä lehmänkaupat

Kissan viikset (minä sellaisista)! villakoira oma lehmä ojassa

kissankello peltilehmä

kissankokoiset kirjaimet KUKKO

kissanristiäiset ei kukko käskien laula LEIJONA

kissansilmä(t) hänelle ei kunnian kukko laula Suomen leijona

Kyllä minä, kissa vieköön, vielä sinut opetan! viirinkukko

Menköön vaikka kissan häntään! LINTU (-NEN)

Mitä kissaa! KURKI linnuntietä

mustan kissan paksut posket elää oman kurkihirren alla lintukoto

nostaa kissa pöydälle nostokurki pahanilmanlintu

pajunkissa nälkäkurki

Vain kissa kiitoksella elää. LUDE

viettää kissanpäiviä KÄKI linssilude

väkeä/heitä on kuin Vilkkilässä kissoja äimän käkenä



MAMMUTTI PUKKI SARVIKUONO

mammuttitauti luottaa kuin pukki sarviinsa sarvikuonojen maa

pukinsorkka

MATELIJA SIEPPO

hidas matelija PULMUNEN viskisieppo

puhdas pulmunen

MATO (-NEN) SIKA (PORSAS)

maan matonen PYY iskeä kuin sika limppuun

matokuuri Selvä pyy! kyllä routa porsaan kotiin ajaa

lyödä kuin vierasta sikaa

MUIKKU PÄSSI munkkipossu

Sano muikku! luottaa kuin pässi sarviinsa siansaksa

pässinliha sikahieno

MYYRÄ viedä kuin pässiä narussa sikahyvä

tehdä myyräntyötä sikasiisti

työmyyrä/-juhta PÖLLÖ

Ei pöllömpi ajatus/idea! SOPULI

PERHONEN sopulilauma

(olla) perhosia mahassa RAPU

päiväperho maakrapu SUSI/HUKKA

joutuu hukkaan

PETO RIISTA käydä/olla sutena kimpussa

(osaa tehdä jotakin) kuin peto vapaata riistaa mennä susille

susi jo syntyessään

PORO SAMMAKKO susirajan takana  

poronkusema päästellä sammakoita suustaan tehdä hukkareissu



TEERI VARIS

teerenpeli variksen vala

TELKKÄ VASIKKA

osua kuin telkkä pönttöön ruveta vasikaksi/vasikoimaan

vasikka

TIIKERI

hyökätä kimppuun kuin naarastiikeri VUOHI

elää kuin vuohet huhdassa

TIKKA

olla tikkana paikalla



LIITE 7 SANAPAREJA, SANANLASKUJA, SANANPARSIA JA KANSANVIISAUKSIA  (tšekki─suomi) (lähde pääosin: Čermák 2007: 422−426;

PŘÍLOHA 7 SEZNAM PŘÍSLOVÍ, POŘEKADEL atd. ZAHRNUTÝCH DO PRÁCE (VČETNĚ BINOMIÁLŮ)  (čeština─finština) tšekkiläiset sananlaskut osin SYN2000)

Binomiály Sanaparit

ani ryba ani rak (není to) "kala eikä rapu (ei ole)"  -  ´lintu vai kala (onko?)´

hlava nebo orel "pää vai kotka"  -  ´kruuna vai klaava´

Karkulka a vlk ´Punahilkka ja (iso paha) susi´

kočka a myš ´kissa ja hiiri´

ovce a vlci "lampaat ja sudet"  -  ´vuohet ja lampaat; hyvä ja paha´

pes a kočka "koira ja kissa"  -  ´kissa ja koira´

půl vola, půl včely "puoli sonnia, puoli mehiläistä"  -  ´ei sitä eikä tätä´

slepice nebo vejce "kana vai muna"  -  ´muna vai kana´

Seznam přísloví, pořekadel atd. Sananlaskuja, sananparsia ja kansanviisauksia

Co vlk zchvátí, nerad vrátí. "Sen, minkä susi saa kiinni, sitä se ei hevin luovuta" - ´pitää kiinni kynsin hampain/ei luopua kirveelläkään´

Darovanému koni na zuby nehleď/nekoukej! ´Lahjahevosen suuhun ei katsota!´

Dočkej času jako husa klasu. "Malta odottaa niinkuin hanhi tähkää." - ´Kaikki tulee aikanaan./Kellä on maltti, sillä on valtti.´

Každá liška svůj ocas chválí. "Jokainen kettu häntäänsä kehuu." - ´Kukas se kissan hännän nostaa, jollei kissa itse.´

Každý pes jiná ves. "Jokainen koira, eri kylä." - ´Eri puusta veistetty/veistetyt´

Každý pták svoje hnízdo chválí. "Jokainen lintu pesäänsä kehuu." - ´Kukas se kissan hännän nostaa, jollei kissa itse.´

Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti. "Kuka haluaa susien kanssa olla, niiden kanssa ulvoo." - ´Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat.´

Když není kocour/kočka doma, myší mají pré/bál/posvícení. "Kun kolli/kissa ei ole kotona, hiirillä on vapaus/tanssit/pidot." - ´Kun kissa on poissa, hiiret hyppivät pöydällä.´

Kočka dopadne vždycky na všechny čtyři. ´Kissa putoaa aina omille jaloilleen.´

Kovářova kobyla chodí bosa. "Sepän tamma kulkee avojaloin." - ´Suutarin lapsella ei ole kenkiä.´

Kuře chce být/je chytřejší než (stará) slepice. "Kananpoika haluaa olla/on viisaampi kuin (vanha) kana." - ´Muna on kanaa viisaampi.´

Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. "Parempi varpunen kourassa kuin kyyhkynen katolla." - ´Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla.´

Lišku dvakrát neošidíš. "Kettua et kahdesti narraa." - ´Ei vanha kettu rautoihin mene./Vahingosta viisastuu.´

Mnoho psů zajícova smrt. "Paljon koiria jäniksen kuolema." - ´Ylivoimalle ei mitään mahda./Heikot sortuu elontiellä.´

Na svatého Řehoře čáp letí od moře (a žába hubu otevře). ( *) "Pyhäksi Yrjöksi haikara lentää meren takaa (ja sammakko avaa kitansa)." (**)

Neházejte perly sviním. ´Älkää heittäkö helmiä sioille.´

Pečení holubi nelétají do huby. "Paistetut kyyhkyset eivät lennä kitaan." - ´Paistettuja varpusia lentää suuhun./Tulee kuin Manulle illallinen.´



Pes, který štěká, nekouše. ´Haukkuva koira ei pure.´

Pes psa pozná! "Koira koiran tuntee."  -  ´Vakka kantensa valitsee.´

Potrefená husa se vždycky ozve/se ozvala. "Haavoitettu hanhi päästää/päästi aina äänen."  -  ´Se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa.´

Ráda kočka ryby jí, ale do vody se jí nechce. "Mielellään kissa kaloja syö, mutta veteen sitä ei huvita." - ´Söisi kissakin/kattikin kalaa, vaan ei kastaisi kynsiään.´

Svatý Martin přijel na bílem koni. "Pyhä Martti tuli valkoisella hevosella." - ´Satoi ensilumen.´

Vrána k vráně sedá  (rovný rovného si hledá). "Varis istuu variksen viereen (kukin etsii kaltaistaan)."  - ´Vakka kantensa valitsee./Kukin etsii kaltaistaan seuraa.´

Život je pes (a my jsme jeho patníky). "Elämä on koira (ja me olemme sen kinttuja)." -  ´Ei kurjuutta kummempaa!/Elämä on, mitä on.´

(*) úryvek ze starých lidových kalendářů (březen).

(**) = esimerkki vuodenkulkuun ja säähän liittyvistä kansanviisauksista (tšekkiesimerkissä maaliskuu),

joista suom. esimerkkinä on: Kuu kiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen, pääskysestä ei päivääkään.


