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Lukijalle 

 

Kädessäsi oleva materiaali esittelee pääpiirteissään slaavilaiset kielet ja kan-

sat. Painopiste on kuitenkin kielissä. Tarkoituksena on auttaa huomaamaan, 

miten lähellä toinen toisiaan slaavilaiset kielet ovat. Yhden slaavilaisen kie-

len taitajan on helppo oppia ainakin passiivisesti muita slaavilaisia kieliä. 

Niinpä kirjasen yhtenä päämääränä onkin myös houkutella opiskelemaan 

useita slaavilaisia kieliä. Euroopan Unioni laajenee, mukaan tulee Puolan, 

Tšekin, Slovenian, Slovakian, Bulgarian ja Kroatian lisäksi yhä uusia slaavi-

laisia kansoja, joten kielten osaajia tarvitaan entistä enemmän. Työelämässä 

yhden slaavilaisen kielen taitajalta saatetaan pyytää apua myös muiden slaa-

vilaisten tekstien selvittämisessä. Uusia slaavilaisia kieliä tuntuu myös 

”syntyvän” koko ajan kuin sieniä sateella. 

 

 

 

 

Kunkin kielen kirjainjärjestelmän ja rakenteen esittelyn yhteydessä tutus-

tutaan kielinäytteisiin kullakin kielellä. Kielten rakenteita tutkitaan vertaillen 

kerrallaan kahta tai kolmea lähisukukieltä rinnakkain. Kielihistoriaa on 

mukana pienin annoksin – tukemassa nykykielten vertailua. Toki tarjolla on 

kielen esittelyn ohessa tietoa myös kunkin kielen puhujista, slaavikansojen 

vaiheista, nykytilanteesta ja jonkin verran kulttuurista. Materiaalin lopussa 

on kuhunkin slaavilaiseen kokonaisuuteen liittyviä harjoituksia. 

 

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia kollegoitani, jotka ovat olleet työssäni 

suureksi avuksi ja kärsivällisesti vastailleet kysymyksiini – erityiskiitos kuu-

luu Jussi Nuorluodolle, Tomi Huttuselle, Jouko Lindstedtille, Helena Le-

hečkoválle, Johanna Virkkulalle ja Anna Kypölle. Materiaalista löytyvät 

erehdykset ovat luonnollisesti omiani. 
 

 

 

Helsingissä tammikuussa 2006 
Päivi Saurio 

 

 

Viides painos on korjattu ja ajantasaistettu 

Helsingissä kesäkuussa 2020 

Päivi Saurio 
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1. JOHDANNOKSI 

Slaavilaiset kielet muitten kielten joukossa 

Slaavilaiset kielet kuuluvat indoeurooppalaiseen kielikuntaan, joka on alla 

jaoteltu alueellisin perustein. Indoeurooppalaisia kieliä lueteltuina lännestä 

itäänpäin ovat 1. germaaniset kielet: englanti, friisi, hollanti, afrikaans, sak-

sa, alasaksa, jiddiš sekä skandinaaviset kielet: ruotsi, norja, tanska, islanti ja 

fääri 2. latina sekä romaaniset kielet: ranska, espanja, portugali, galego, ita-

lia, romania, aromuuni, retoromaani, katalaani, oksitaani ja ladino 3. keltti-

läiset kielet: gaeli, iiri, manksi, bretoni, korni sekä kymri 4. balttilaiset kie-

let: liettua, latvia sekä sammuneet muinaispreussi ja kuuri 5. slaavilaiset kie-

let 6. albania, kreikka sekä armenia – kukin omana haaranaan, 7. indoirani-

laiset kielet: farsi, kurdi, paštu, bengali, punjabi ja hindustani (hindi, urdu) 

monien muiden muassa sekä sanskrit. 

Balttilaiset ja slaavilaiset kielet ovat lähisukukieliä. Aiemmin on ollut joko 

yhtenäinen kielimuoto baltoslaavi tai baltilla ja slaavilla on ollut muuten lä-

heinen kontakti historian kuluessa. Liettua on elävistä indoeurooppalaisista 

kielistä äänteellisesti konservatiivisin, minkä vuoksi se on kielihistorian tut-

kijan – eritoten slavistin – aarreaitta. 

 

 

Menneistä vuosituhansista 

3000–2500 

eKr. 

- murteita indoeurooppalaisessa kantakielessä 

- indoeurooppalaisen kantakielen puhujat vaeltelivat paimentolaisina 
Uralin ja Karpaattien välisellä seudulla 

noin 2000 

eKr. 

- indoeurooppalainen kantakieli jakaantui 

1500–1200 

eKr. 

- baltin ja slaavin yhteinen kausi / yhteinen kielimuoto baltoslaavi tai 

läheinen kontakti päättyi 

noin 1000 

eKr. 

- varsinaisia kantaslaavin piirteitä, joita baltista ei löydy 

500–600 jKr. - kantaslaavi jakautui, 300-luvulta lähtien slaavit  – tai slaavimurteiden 

puhujat – vaelsivat selvemmin eri  tahoille; 600-luvun tuntumassa he 

olivat jo kahdella suunnalla, myöhemmin kolmella; kantaslaavin lain-

alaisuudet vaikuttivat pitkään eri tahoillakin, mistä paljolti johtuu kiel-

ten samankaltaisuus 

800 jKr.  - viimeistään 800-luvulla jo itsenäisiä slaavilaisia kieliä – tai selvästi 
toisistaan eroavia murteita 

- 860-luvulla kehitettiin muinaiskirkkoslaavi, ensimmäisten slaavilais-
ten tekstien kirjallinen asu 
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Slaavien alkukodista  
Mistä kantaslaavin puhujat lähtivät eri tahoille? Heidän alkukodistaan on 

esitetty useita eri teorioita. Arvioidut rajat ovat etelässä Karpaattien vuoristo, 

idässä Dnepr-joki, lännessä Oder- ja Neisse-joet sekä pohjoisessa Itämeri. 

Tosin slaavit eivät kattaneet aluetta koko kantaslaavin kauden ajan.  Slaavien 

hajaantuminen alkoi 300–600-luvuilla, selkeitä kielellisiä eroja lienee ollut 

vasta 500–600-lukujen tuntumassa.  Perinteisen käsityksen mukaan syntyi 

kolmijako: itä, länsi ja etelä. Itäiset slaavit vaelsivat pohjoiseen, koilliseen ja 

itään suomalais-ugrilaisten ja balttilaisten kansojen keskuuteen. Läntiset 

slaavit kulkivat pitkin Veiksel-jokea länteen, luoteeseen ja pohjoiseen aina 

Elbe-joen tuntumaan asti – ja sen ylikin – germaanien keskuuteen. Eteläiset 

slaavit siirtyivät yli nykyisen Itävallan, Unkarin ja Romanian alueiden 

Balkanille asti balkanilaisten kansojen keskuuteen. Toisen tulkinnan mukaan 

slaavit ja slaavilaiset kielet jakautuvat pikemminkin kahteen ryhmään: 

pohjoiseen ja eteläiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaavilaiset kielet tänään 
Slaavia arvellaan 400-luvun paikkeilla puhutun 1–2 miljoonan hengen voi-

min, 500–600-luvuilla puhujia lienee ollut 2–4 miljoonaa ja vuoden 1000 

tuntumassa 6–7 miljoonaa. Slaavin puhujat olivat etniseltä taustaltaan kirja-

vaa joukkoa. Tällä hetkellä slaavilaisia kieliä äidinkielenään puhuvia on ko-

ko maailmassa lähes 300 miljoonaa. Yksittäisten kielten puhujamäärät – pal-

jolti arviot – näkyvät seuraavasta taulukosta. Joidenkin kielten puhujamäärät 

voivat olla suurempiakin, jos mukaan luetaan kieliä toisena kielenä puhuvat. 
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Länsislaavilaiset kielet 

 - puola     40 milj.  

 - tšekki     10,5 milj  

 - slovakki    5 milj.  

 - yläsorbi    13 000 

 - alasorbi                       6 000 

            - kašubi    100 000  

            - sleesia                         0,5 milj.  

 - (slovintsi †, polabi †) 
Itäslaavilaiset kielet 

            - venäjä                         155 milj.  

 - ukraina    35 milj.  

 - valkovenäjä    2,5 milj.  

 - karpaattirusiini   0,5 milj. 

            - Vojvodinan rusiini1     20 000 
Eteläslaavilaiset kielet 

            - bulgaria    8 milj.    

 - makedonia    2 milj. 

 - serbia     8 milj. 

            - montenegro                 300 000 

 - kroaatti             5,5 milj.  

 - bosnia    2,5 milj. 

 - sloveeni    2 milj.  
  

    

Kirjaimista 
Muinaiskirkkoslaavi on 860-luvulla laadittu ensimmäisten slaavilaisten   kir-

joitusten kirjoitusasu. Sen laativat oppineet veljekset Konstantinos ja Metho-

dios Makedoniassa puhuttujen slaavimurteiden pohjalta. Veljekset puhuivat 

slaavia kenties äidinkielenään tai muuten osasivat sitä erittäin hyvin. En-

simmäisen glagoliittisen kirjaimiston, glagolitsan (1.2),  laati Konstantinos –   

munkkinimeltään Kyrillos, kun taas myöhemmän kyrillisen kirjaimiston, 

kyrillitsan (2.), laativat veljesten oppilaat 800-luvun lopulla. Glagolitsan 

mallina ovat olleet yhden käsityksen mukaan kreikan pienet kirjaimet, toisen 

mukaan kristilliset symbolit – kaiken kaikkiaan teorioita on useita. Kyrillitsa 

pohjautuu kreikan isoihin kirjaimiin. 

 

 

1. éñêîíéáýñëîÂîéñëîÂîáýîòúá̈ß 

2. ÈÑÊÎÍÈÁÝÑËÎÂÎÈÑËÎÂÎÁÝÎÒÚÁ¨à 

                                                 
1 Itäslaavilaisesta taustastaan huolimatta Vojvodinan rusiinit eroavat identiteetiltään – ja paljolti kieleltään 

karpaattirusiineista 
2 Kirjaimistojen esimerkit ovat Johanneksen evankeliumin alkusanat ”Alussa oli sana ja sana oli Jumalan 

luona” (suomennos vuoden 1992 Kirkkoraamatusta)  
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Nykyisissä slaavilaisissa kielissä ovat käytössä joko kyrillispohjaiset slaa-

vilaiset kirjaimet tai latinalaispohjaiset kirjaimet. Jako on syntynyt eri kult-

tuuripiirien vaikutuksesta historian aikana. Itäisen kulttuuripiirin, Bysantin ja 

kreikkalais-ortodoksisen kirkon vaikutuspiirissä olleet slaavit ovat päätyneet 

slaavilaisiin kirjaimiin: venäjä, ukraina, valkovenäjä, karpaattirusiini, rusiini, 

bulgaria ja makedonia sekä pääosin serbia ja montenegro. Läntisen kulttuuri-

piirin, Rooman, katolisen kirkon ja etupäässä Saksan protestantismin 

vaikutuspiirissä olleet slaavit ovat omaksuneet latinalaiset kirjaimet: puola, 

tšekki, slovakki, sorbit, kašubi, sleesia, sloveeni, kroaatti – ja nykyisin myös 

bosnia. 
 

Keskinäisestä sukulaisuudesta 
Slaavilaiset kielet ovat hyvin lähellä toisiaan, kenties lähempänä kuin esi-

merkiksi romaaniset kielet keskenään. Yhtenäisyys johtunee toisaalta siitä, 

että slaavilaisten kielten yhteinen kantakieli kantaslaavi oli 1500 vuoden 

ajan melko yhtenäinen ja toisaalta taas siitä, että 500–600-lukujen tuntu-

massa tapahtuneen jaon jälkeenkin monet kantaslaavin lainalaisuudet pysyi-

vät pitkään elinvoimaisina hajallaan olevien slaavien kielissä. Itäslaavi on 

kokonaisuuksista ehkä yhtenäisin – tosin on erimielisyyttä siitä, onko itä-

slaavilaisilla kielillä ollut yhteistä kantakieltä. Länsislaavi on hajanaisin, 

koska länsislaavilaiset kielet muotoutuivat jo varhain itsenäisiksi kieliksi. 

Eteläslaavi on jakautunut kahtia toisaalta ei-slaavilaisten Balkanin kielten 

kanssa ja toisaalta länsislaavin kanssa paljon yhteistä sisältäviin kieliin. 
 

Hiukan esimakua slaavilaisten kielten eroista 

suom. ven. ukr. v.ven. puol. tš. bulg.   kr. 
’aviomies’ муж муж муж mąż muž мъж muž 
’liha’ мясо м'ясо мяса mięso maso месо meso 
’pää’ голова голова галава głowa hlava глава glava 
’parta’ борода борода барада broda brada брада brada 
’kesä’ лето лiто лета lato léto лято ljeto 
’kukka’ цветок квітка кветка kwiat květ цвете cvijet 
’päivä’ день день дзень dzień den ден dаn 
’uni’ сон сон сон sen sen сън san 
’järvi’ oзеро озеро возера jezioro jezero езеро jеzеro 
’meri’ море море морa morze moře море    more 
’kynttilä’ свеча свiча свечка świeca svíce свещ   svijeća 
’yö’ ночь ніч ноч noc noc нощ noć 
’puhdas’ чистый чистий чысты czysty čistý  чист čisti 
’hiljainen’ тихий тихий ціхі cichy tichý тих tihi 
’pieni’ малый малий малы mały malý малък mali 
’kävellä’ ходить ходити хадзiць chodzić chodit ходя hodati 
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Sovelletaan taulukkoa  

Tunnistatko kielen? ”Käännä”  

1. малако   1. ven. один    bulg.  

2. hlas   2. ven. место   kr.     

3. rzeka   3. ven. диво    v.v.    

4. тръба   4. ven. пить    puol.      

5. djed   5. ven. город    tš.  

6. dobře   6. ven. дед      ukr.    

7. мочь   7. ven. чистить v.v.  

8. білий  8. ven. новый bulg.  

 

Jo näissä muutamissa nykykielen esimerkeissä näkyy jotakin kunkin kielen 

äännejärjestelmästä. Voimme esimerkkisanoja tarkastelemalla löytää tiettyjä 

lainalaisuuksia, joiden mukaan kielissä on tapahtunut äänteellisiä muutoksia 

viimeisten puolentoistatuhannen vuoden aikana. Vertailemalla slaavilaisia 

kieliä keskenään ja muihin indoeurooppalaisiin kieliin – eli käyttämällä his-

toriallis-vertailevaa metodia – on pystytty hahmottamaan jotakin slaavi-

laisten kielten yhteisestä kantamuodosta, kantaslaavista, vaikka kirjallisia 

muistomerkkejä ei vielä tuolta ajalta olekaan. Paljon kertovat myös laina-

sanat ja paikannimistö. Kielten historiaa voi siis selvittää nykykieliä ver-

tailemalla, mutta voidaan toimia toisinkin päin: voidaan hyödyntää äänteiden 

kehityksen tuntemusta nykykielten opiskelussa, esimerkiksi näin:  
 

r’ >     ven.        море 

 puol.      morze 

 tš.           moře 

ě >     bulg.       лято 

 ukr.        лiто 

 kr.          ljeto 

tj >       ven.        свеча 

 tš.           svíce 

 bulg.      свещ 
 

tai vaikkapa näin: 

Käännä kantaslaavin sanat osaamillesi slaavikielille: 

*mǫžĭ3, *galvā , *bardā, *lěta, *dĭnĭ, *sŭnŭ, *ezera, *mar’e, *mālŭ(jĭ), *haditi 

 

Kauniita: 1   0   ý   ú   ü – mutta mitä? 

                                                 
3 Avuksesi: * tarkoittaa oletettua kantaslaavin muotoa; ǫ – nasaalivokaali õ, ĭ – lyhyt 

suppea etuvokaali, ŭ – lyhyt suppea takavokaali, ā – pitkä a-vokaali, ě – väljä ä-sävyinen 

vokaali 
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Slaavilaiset kielet4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Itäslaavi   Länsilaavi   Eteläslaavi 
• venäjä   • puola  • sorbit  • bulgaria • bosnia 

• ukraina   • tšekki  • kašubi • makedonia • montenegro 

• valkovenäjä   • slovakki   • serbia  • sloveeni 

• karpaattirusiini  • sleesia   • kroaatti 

• rusiini 

                                                 
4 Kartta: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Slavic_languages_map_en.svg?uselang=fi; kartasta 

puuttuu v. 2008 Serbiasta itsenäistynyt Kosovo 
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2. JOHDANTO LÄNSISLAAVIIN 
 

a) Puolalaiset, tšekit, slovakit 



          


 

Faktoja pähkinänkuoressa5: 

 
Puola  

• Rzeczpospolita Polska 

• noin 38,4 milj. (2019) 

• 312 685 km2 

• Warszawa; noin 1,78 

milj. (2019)  

• puola (kašubi…)  

• noin 97 % puolalaisia 

(sleesialaisia, kašubeja, 

saksalaisia, ukrainalai- 

sia, valkovenäläisiä,  

romaneja, juutalaisia,  

lemkoja, liettualaisia,  

slovakkeja…) 

• 85,6 % roomalaiska- 

tolilaisia (uniaatteja,  

ortodokseja, protestant- 

teja, Jehovan todistajia,  

idän uskontoja, musli- 

meja, juutalaisia, mor- 

moneja)  

Tšekki 

• Česká republika  

• noin 10,6 milj. (2019) 

• 78 866 km 2 

• Praha; noin 1,3 milj. 

(2019) 

• tšekki (…) 

• noin 64 % tšekkejä 

(noin 25 % määrittele- 

mättömiä, määriläisiä,  

slovakkeja, ukraina- 

laisia, puolalaisia, sak- 

salaisia, romaneja…)

  

• valtaosa uskontokun-  

tiin kuulumattomia,   

n. 10 %   roomalaiska- 

tolilaisia (protestant- 

teja)     

Slovakia 

• Slovenská republika 

• noin 5,5 milj. (2018) 

• 49 035 km2 

• Bratislava; noin       

433 000 (2018) 

• slovakki (…) 

• 81 % slovakkeja 

(8,5 % unkarilaisia,  

 romaneja, tšekkejä,  

 karpaattirusiineja,  

 ukrainalaisia, venä- 

 läisiä, saksalaisia,  

 puolalaisia, määri- 

 läisiä…) 

• 62 % roomalaiskato-  

 lilaisia (protestant-  

 teja, uniaatteja, or- 

 todokseja) 

   

   

   

 

                                                 
5 Kartat: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 
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Poimintoja historiasta 
Puolalaiset Tšekit Slovakit 
                                                                500–600-l. 

                                     ♦ slaavia puhuvat heimot saapuivat alueilleen 

 

 

 

 

              
 

900-l. 

♦ Puolan valtakunta, I tunnettu hallitsija 

oli Mieszko I 

♦ keskuksena luoteisosassa oli Gniezno 

– isopuolalaiset murteet 

♦ v. 966 omaksuttiin kristinusko, mistä 

lähtien katolisuudella on ollut vahva 

sija Puolassa 

1200-l.  
♦ saksalainen vaikutus voimistui: osa 

Itämeren ranta-alueista kuului Saksalai-

selle ritarikunnalle; alueista muodostui 

Puolan ja Itämeren välille saksalainen 

valtio 

1300-l. 

♦ valtakunta vahvistui: hallitsijana oli 

Kasimir III Suuri, jonka aikana perus-

tettiin v. 1364 Krakovan yliopisto – vä-

häpuolalaiset murteet 

♦ latinalaisissa teksteissä oli ollut puo-

lankielisiä sanoja aiemminkin; nyt oli 

jo pidempiä kielimuistomerkkejä, mm. 

laulu ”Bogurodzica”, joka oli pitkään 

kansallishymninä 

 

 

 

 

1400-l. 

♦ v. 1385 syntyi suurvaltio Puolan ku-

ningaskunnan ja Liettuan suuriruhtinas-

kunnan solmiessa personaaliunionin; 

800-l. 

♦ tšekkien ja slovakkien esi-isien heimojen 

pohjalta syntyi slaavilainen valtio Suur-Määri 

♦ noin 100 vuoden ajan siihen kuuluivat Čechy 

’Böömi’, Morava ’Määri’ ja  Slovensko ’Slo-

vakia’ sekä Veikselin latva-alueita Sleesiassa 

♦ saksalaisten ja katolisen kirkon vaikutus voi-

mistui; kirkon latinan kielen vastustamiseksi 

kutsuttiin Bysantista slaavinkielisiä saarnaajia, 

joiden puhetta kansa ymmärsi: v. 863 saapuivat 

slaavilaisapostolit Konstantinos ja Methodios, 

jotka tekivät suuren osan elämäntyöstään Suur-

Määrissä 

900-l. 

♦ v. 902–907 unkarilaiset kukistivat Suur-Mää-

rin, jolloin Slovakia jäi Unkarille   

♦ tšekkiläiset ruhtinaskunnat yhdistyivät tšek-

kiläiseksi kansakunnaksi Böömin alueella 

♦ Määri kuului noin 30 vuoden ajan Puolaan, 

mutta siirtyi takaisin Böömin yhteyteen 

 

1000–1300-l. 

♦ Böömin kuningaskunta perustettiin v. 1198 

osana Pyhää saksalais-roomalaista keisarikun-

taa – kuningas oli kuitenkin vapaa velvoitteista 

keisaria kohtaan 

♦ valtakunnan kasvun aikaa              

1300-l. 

♦ valtakunta kukoisti: Kaarle IV oli suosiolli-

nen tšekin kieltä ja kulttuuria kohtaan, hän pe-

rusti v. 1348 Prahan yliopiston; Unkarin alai-

suudessa perustettiin Academia Istropolitana, 

ensimmäinen yliopisto Bratislavassa seuraaval-

la vuosisadalla, v. 1465; siellä virallisena kiele-

nä oli latina 

♦ tšekissä tapahtui muista slaavilaisista kielistä 

erottavia vokaalimuutoksia 1300–1400-l. 

♦ tšekki oli jo nyt kehittynyt kirjakielenä, käytös-

sä oli latinalainen kirjaimisto sekä kirjainyhty-

miä; kielimuistomerkkejä, mm. runomuotoinen 

kronikka ”Kronika tak rěčného Dalimila” 

1400-l. 

♦ Jan Hus (†1415), uskonnollinen reformaat-

tori ja kielenuudistaja,  uudisti ortografiaa hyö-

dyntämällä diakriitteja 



 15 

Grunwaldin taistelussa v. 1411 kukis-

tettiin yhteisvoimin Saksalainen ritari-

kunta 

 

 

1500–1700-l. 

♦ v. 1569 Puolan ja Liettuan unioni 

vahvistui: solmittiin Lublinin unioni, 

reaaliunioni, jossa oli joitakin yhteisiä 

valtiollisia toimielimiä  

♦ luotiin lisää korkeatasoista kirjalli-

suutta 

♦ syntyi poliittisia ja taloudellisia risti-

riitoja, sotia ja kansannousuja, mm. uk-

rainalaisten kapina v. 1648; talouselä-

mä oli vaikeuksissa, valtakunta kriisis-

sä; taloutta ja kulttuuria yritettiin ko-

hentaa, mutta erilaiset sisäpoliittiset ja 

uskonnolliset riidat repivät maata ja 

ulkopuoliset tulivat ”apuun” 

 

1700-l. 

♦ Venäjä, Preussi ja Itävalta jakoivat 

Puolan vuosina  1772,   1793  ja  1795; 

valtakunta lakkasi olemasta 

♦ 1420–1436 käytiin ns. hussilaissodat, joissa 

vastakkain olivat katolista kirkkoa vastustaneet 

tšekit ja valtaa tavoitelleet saksalaiset; rauhan-

sopimuksen myötä Böömiin syntyi kansallinen 

kirkko 

1500-l. 

♦ Böömi ja Määri joutuivat Habsburgien hal-

lintaan  

♦ vuosisata oli rikkaan kirjakielen kehityksen 

kultakautta, pohjana Prahan murre; Bible Kra-

lická -raamatunkäännös on nykytšekin kirjakie-

len mallina 

1600-l. 
♦ tilanne heikkeni, Böömi ja Määri olivat tiu-

kemmassa otteessa; 30-vuotisen sodan alkuvai-

heessa v. 1620 käytiin alle tunnin kestänyt Bílá 

horan, Valkeavuoren, taistelu, jossa vastakkain 

olivat protestanttiset tšekit ja saksalaiset katoli-

laiset ruhtinaat: tšekkien kansallinen liike tu-

kahdutettiin, mikä oli isku niin protestantismil-

le kuin kirjallisuudellekin 

1700-l. 

♦ saksa oli hallinnon ja sivistyksen ainoa kieli 

ja valtasi alaa aateliston ja porvariston kielenä: 

tšekin puhekieli säilyi, kirjakieli rappeutui 

 

 

 

 

             
 

 

 

1800-l. 
♦ v. 1815 Wienin kongres-

sissa perustettiin ns. ”Kong-

ressi-Puola”,  joka oli liitos-

sa Venäjän kanssa – keskuk-

sena oli Varsova 

♦ kapinoita 

♦ Varsovan ympäristön Ma-

sovian murteet vaikuttivat 

kirjakieleen, joka on kehit-

tynyt isopuolalaisten, vähä-

puolalaisten ja Masovian 

murteiden pohjalta 

 

 

 

 

            
 

 

 

1800-l. 
♦ kansallista heräämistä jo 

1700-l. lopulla 

♦ kansallistunteen kasvun 

myötä syntyi ajatus tšekeis-

tä ja määriläisistä yhtenä 

kansana 

♦ taisteltiin oman kulttuu-

rin ja kielen puolesta 

♦ kielentutkija ja historioit-

sija  Josef Dobrovský laati 

v. 1809 1500-l. kielen ku-

vauksen, jota alettiin pitää 

1790-l.     

♦ Unkarin yhteydessä slova-

keista muovautui  tšekeistä 

eroava kansallisuus; protes-

tantit olivat käyttäneet kirja-

kielenä tšekkiä Bible Krali-

ckán ansiosta, katolilaiset 

taas jesuiittaslovakkia 

♦ Antonin Bernolák loi slo- 

vakin 1. kirjakielen tšekkiä  

lähellä olevien länsimurtei- 

den pohjalta 

1800-l. 

♦ kansallista heräämistä 

♦ 1840-l. Ľudovít Štúr, ling-

visti ja kansallisliikkeen ak-

tivisti, loi slovakin 2. kirja-

kielen tšekkiä kauempana 

olevien keskimurteiden poh-

jalta – aiemmin hän oli yrit-

tänyt edistää ajatusta yhte-

näisen tšekkoslovakian kie-

len luomisesta 
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tšekin normatiivisena kieli-

oppina  

♦ kirjakieli vakiintui 1500-

luvun kirjakielen pohjalta; 

siksi kirjakielen ja puhe-

kielen välillä on suuri ero 

       

 

 

 

  

                                                1. maailmansota 1914–1918 

1918 

♦ Saksan ja Itävalta-Unkarin 

miehittämänä olleesta Puo-

lasta muodostettiin v. 1916 

Saksan nukkevaltio, Puolan 

kuningaskunta; Saksan kukis-

tuttua v. 1918 perustettiin 

itsenäinen Puolan tasavalta 

♦ rajakiistoja, aluesiirtoja 

1918 
♦ Itävalta-Unkarin alaisuudessa olleet Slovakia ja Tšekki  

yhdistyivät itsenäiseksi Tšekkoslovakiaksi 

♦ rajakiistoja, aluesiirtoja, kansallisuus- ja kieliongelmia: 

6 milj. tšekkiä, 3 milj. saksalaista, 2 milj. slovakkia, 0,7 

milj. unkarilaista sekä 0,5 milj. karpaattirusiinia sekä 

puolalaisia 

 

                                                 2. maailmansota 1939–1945 

1939 
♦ Puolan 4. jako: Saksalle tuli nykyisen 

Puolan alue, Neuvostoliitolle valkovenä-

läis- ja ukrainalaisalueita, mm. Lwów / 

Львiв / Львов / Lemberg  

1945 

♦ nykyiset rajat 

♦ heti sodan jälkeen kansandemokratiaksi, 

nimi virallistettiin vasta v. 1952 

1938–39 

♦ Saksa miehitti tšekkiläisen osan; Slovakia 

itsenäistyi, mutta oli saksalaisten kontrol-

loima 

 

1945 

♦ nykyiset Slovakiaa ja Tšekkiä ympäröivät 

rajat 

♦ v. 1948 kansandemokratiaksi 

1950–1970-l. 

♦ maatiloja ei kollektivisoi-

tu, yksityisyrittäjyys sallit-

tiin 

♦ katolisen kirkon asema 

pysyi vahvana 

♦ vapauksien rajoittaminen 

ja talouskriisit aiheuttivat 

protesteja  

♦ poliittista elämää vapau-

tettiin ja taloutta uudistet-

tiin; ulkomaanvelka kasvoi  

♦ Karol Wojtyłan valinta v. 

1978 paaviksi vahvisti vas-

tarintaa hallintoa vastaan 

 

 

1980 

♦ taloustilanne sai aikaan 

lakkoaallon; sen seuraukse-

na syntyi Solidaarisuus-am-

mattiliitto johtohahmona  

Gdańskin Lenin-telakan lak-

koa johtanut Lech Wałęsa 

1968 

♦  koettiin poliittisesti väljempi ajanjakso, ns. Prahan ke-

vät: kommunistisen puolueen johtoon nousi Alexander 

Dubček, jonka yritykset rakentaa ihmiskasvoista sosialis-

mia päättyivät Varsovan liiton maiden kurinpalautukseen; 

opiskelija Jan Palach teki Prahassa polttoitsemurhan pro-

testiksi miehitykselle – hänen hautajaisistaan tuli miehi-

tyksen vastainen mielenosoitus 

♦ alkoi noin kaksivuotinen ns. normalisoinnin aika: uudis-

tukset purettiin, sensuuri palautettiin, talousjärjestelmästä 

tuli jälleen keskusjohtoinen – palattiin Prahan kevättä 

edeltävään aikaan  

1969 

 ♦ yksi Prahan kevään aikana ehdotettu muutos toteutet-

tiin: perustettiin liittovaltio, jonka osavaltiot olivat Tšekki 

ja Slovakia   

1970–1980-l. 

♦ valtion viralliset yhteydet itään jatkuivat kiinteinä; maan 

sisällä kansalaiset elivät yksityiselämäänsä, monikaan ei 

osallistunut politiikkaan 

♦ sensuurista huolimatta kulttuuri kukoisti: elokuva, mu-

siikki, osin maanalainen kirjallisuus 

1989 

♦ ”samettivallankumous” siirsi maan vanhasta uuteen 
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1981 

♦ työväenpuolueen pääsih-

teeri, kenraali Wojciech Ja-

ruzelski julisti sotatilan 

1989 

♦ syntyi Puolan tasavalta 

presidenttinään Wojciech 

Jaruzelski 

1990 

♦ ”Uuden Puolan” 1. presi-

dentiksi tuli Lech Wałęsa  

1990 

♦ syntyi Tšekin ja Slovakian liittotasavalta; presidentiksi 

valittiin kirjailija Václav Havel 

1993 

♦ Tšekkoslovakia jakautui ”samettierossa” Tšekin ja 

Slovakian tasavalloiksi; Václav Havel jatkoi Tšekin presi-

denttinä ja Michal Kováč aloitti Slovakian presidenttinä 

                                                        1991  
                         ♦ perustettiin Visegrád-ryhmä: Puola, Tšekkoslovakia 

                            (1993→ Tšekki ja Slovakia) ja Unkari: poliittista 

                            ja taloudellista yhteistyötä. 

             ♦ kaikki ovat liittyneet Natoon – Puola ja Tšekki v. 1999, Slovakia v. 2004 

             ♦ kaikki liittyivät Euroopan Unioniin v. 2004 

             ♦ Slovakia liittyi euroalueeseen v. 2009      

                                                       2010-l. 

                   ♦ vuosikymmentä hallitsi maiden suhde EU:hun ja pakolaispolitiikkaan 

2010 

♦ presidentti Lech Kaczyński 

ja 89 muuta merkkihenkilöä 

kuoli Smolenskin lento-on-

nettomuudessa matkalla Ka-

tynin muistotilaisuuteen  

2014  

♦ pääministeri Donald Tusk 

valittiin Eurooppa-neuvoston 

puheenjohtajaksi v. 2019 asti 

 

 

 

2015 

♦ presidentiksi nousi Andrzej 

Duda  

♦ kielteinen suhtautuminen 

EU:n jako-ohjelmaan 

♦ EU arvosteli oikeusvaltio-

ihanteen horjuttamisesta: yh-

den puolueen valta-asema 

sekä sananvapaus ja oikeus-

laitoksen riippumattomuus 

ovat vaarassa  

 

 

 

2013  

♦ Miloš Zeman valittiin 

presidentiksi; 1. kaudel-

laan hän esti euroaluee-

seen liittymisen 

♦ hän on esittänyt kansan-

äänestystä EU-jäsenyydes-

tä; tšekkien keskuudessa 

on ollut epäluottamusta 

unionin hyötyihin   

2015 

♦ kriittinen suhtautuminen 

EU:n pakolaispolitiikkaan 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2014  

♦ Andrej Kiska valittiin 

presidentiksi 

 

 

 

 

2015  
♦ erimielisyyttä pakolais-

politiikasta presidentin ja 

pääministeri Robert Ficon 

välillä: Kiska korosti soli-

daarisuutta, Fico sanoi eh-

dottoman ei:n EU:n jako-

ohjelmalle 

 

                                                                  2018 

                     ♦ Visegrád-maat olisivat halunneet EU:sta ”vapaiden valtioiden liiton” 

2018 

♦ säädettiin holokaustilaki: 

Puolaa ei saa syyttää Saksan 

rikoksiin osallistumisesta, 

2018 

♦ 80 v. natsi-Saksan mie-

hityksen alkamisesta, 70 v. 

kansandemokratian syn-

2018 

♦ korruptiota tutkineen toi-

mittajan Ján Kuciakin ja hä-

nen morsiamensa murha; 
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keskitysleirejä ei saa nimittää 

puolalaisiksi  

nystä, 50 v. Prahan ke-

väästä sekä neuvostomie-

hityksestä 

syntyneissä mielenosoituk-

sissa vaadittiin mm. päämi-

nisterin eroa 

                                                                  2018 

                                               ♦ 100 vuotta itsenäistymisestä 

2019 

♦ syttyi holokaustikiista Is-

raelin ja Puolan välillä: syy-

töksiä puolalaisten yhteis-

työstä natsien kanssa 

♦ kiista Venäjän kanssa Puo-

lan toimista 2. maailmanso-

dassa: sekin syytti Puolaa yh-

teistyöstä Saksan kanssa 

♦ erimielisyyttä EU:n kanssa 

hiilineutraaliustavoitteista;  

Puola koki saaneensa luvan 

saavuttaa hiilineutraaliuden 

omassa tahdissaan 

♦ kiista EU:n kanssa tuoma-

reita koskevasta uudesta ku-

rinpitojärjestelmästä 

2019 

♦ talous oli hyvässä kun-

nossa; maassa oli EU:n 

alhaisin työttömyysaste  

♦ osa tšekeistä vaati pää-

ministeri Andrej Babišin 

eroa Prahan kaduilla; hän-

tä syytettiin mm. korrupti-

osta ja maan oikeuslaitok-

sen itsenäisyyteen puuttu 

misesta 

♦ varauksellisuus EU:n 

hiilineutraaliustavoitteita 

kohtaan muuttui tueksi 

Euroopan komission jul-

kaistua joulukuussa suun-

nitelman tukirahoituksesta  

2019 

♦ 25 000 ihmistä kunnioitti 

Bratislavassa murhatun pa-

riskunnan muistoa ja vaati 

loppua korruptiolle 

♦ presidentiksi valttiin eri-

tyisesti ympäristökysymyk-

siin keskittynyt asianajaja ja 

poliitikko Zuzana Čaputo-

vá, joka on luvannut kitkeä 

korruptiota 

♦ presidentti Čaputová on 

luvannut  täyden tuen EU:n 

hiilineutraaliustavoitteille 

 

 

Kirjaimista6 

Puola 
Аа [a] Ęę [ẽ] Ll [l] Pp [p] Yy [ɨ] ch [x] 
  
Ąą [õ] Ff [f] Łł [w] Rr [r] Zz [z] cz [tš] 
 
Bb [b ] Gg [g] Mm [m] Ss [s] Źź/zi [ž’] dz [dz] 
 
Cc [ts] Hh [x] Nn [n] Śś/si [š’] Żż [ž] dź/dzi [dž’]  
 
Ćć/ci [tš’]    Ii [i] Ńń/ni [n’] Tt [t]             dż [dž]  
 
Dd [d] Jj [j] Oo [o] Uu [u]                          rz [ž] 
 
Ее [e] Kk [k] Óó [u] Ww [v]     +              sz [š] 

Muistathan: mąż, głowa, broda, lato, dzień, jezioro, morze, mały, chodzić 

Lisätään uutta: człowiek, język, żona, koń, sześć, cudzy, dżez, rzeka, pić, 

głos, gród, dobrze, jeszcze, noc, wilk, wierzba, nauczyciel 

 

 

                                                 
6 Grafeemien äännearvojen kuvauksissa on käytetty yksinkertaistettuja foneettisia merkkejä; lisäselvitystä 

kaipaavat merkit löytyvät sivulta 194 
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Tšekki 

Аа [a] Ее [e] Ii [i] Ňň [n’] Šš [š] Yy [i]  
 
Áá   [a:] Éé [e:] Íí [i:] Oo [o] Tt [t] Ýý [i:] 
 
Bb [b] Ěě [’e/je]Jj [j] Óó [o:] Ťť [t’] Zz [z]   
 
Cc [ts] Ff [f] Kk [k] Pp [p] Uu [u] Žž [ž]    
         
Čč [tš] Gg [g] Ll [l] Rr [r] Úú [u:]   
 
Dd [d] Hh [h] Mm [m] Řř   [ř] Ůů [u:]         
 
Ďď [d’] Chch [x] Nn [n] Ss [s] Vv   [v]         

Muistathan: muž, hlava, brada, léto, den, jezero, moře, malý, chodit 

Lisätään uutta: člověk, jazyk, žena, kůň, šest, cizí, džez, řeka, pít, hlas, 

hrad, dobře, ještě, noc, vlk, vrba, učitel 

 

      
 

Slovakki 

Аа [a] Ďď [d’] Ii [i] Mm [m] Rr [r] Úú [u:]  
 
Áá   [a:] Ee [e] Íí [i:] Nn [n] Ŕŕ [r:] Vv [v] 
 
Ää [ä/e]   Éé [e:] Jj [j] Ňň [n’] Ss [s] Yy [i]   
 
Bb [b] Ff [f] Kk [k] Oo [o] Šš   [š] Ýý [i:]  
         
Cc [ts] Gg [g] Ll [l] Óó [o:] Tt [t] Zz      [z] 
 
Čč [tš] Hh [h] Ĺĺ [l:] Ôô [uo]    Ťť   [t’]     Žž      [ž] 
 
Dd [d] Chch [x] Ľľ [l’] Pp  [p] Uu  [u]              

Uutta(ko?): muž, hlava, brada, leto, deň, jazero, more, malý, chodiť, človek, 

jazyk, žena, kôň, šesť, cudzí, džez, rieka, piť, hlas, hrad, dobre, ešte, noc, 

vlk, vŕba, učiteľ 
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Puolan, tšekin ja slovakin keskinäisistä suhteista 

Puola Tšekki Slovakki 

• kiinteä paino 2. viimei- 

  sellä tavulla: 

  dobry ’hyvä’– dobrego  

• *g > klusiili: 

  głowa ’pää’ 
• etuvokaalien aiheutta- 

  mia konsonanttimuu- 

  toksia: 

  *d’ > dzień ’päivä’ 

  *t’  >  pić ’juoda’ 

   

 

 

• II palatalisaatio7: 

  ręka, w ręce ’kädessä’ 

• vokaaleilla ei pituus- 

  eroja  

               

 

 

 

 

• nasaalivokaaleja: 

  mąż ’mies’, język ’kieli’ 

• paljon sibilantteja ja  

  affrikaattoja  

 

 

• kiinteä paino 1. tavul- 

  la: 

  dobrý – dobrého 

• *g > frikatiivi: 

  hlava 

• vokaalimuutoksia peh- 

  meävartaloisilla: ad- 

  jektiivi ’vieras’ f.sg. –  

  täydennetään yhdessä: 

  N      cizí         

  D     _______    

  A     _______ 

  I      _______ 

• II palatalisaatio: 

  ruka, v ruce 

• vokaaleilla pituuserot: 

  car ’tsaari’  

  cár ’kankaanpala’ 
• pitkät vokaalit voivat  

  olla peräkkäisissä ta- 

  vuissa: krásný ’kaunis’ 

 

• ei nasaalivokaaleja 

               

• vähemmän sibilantteja 

  ja affrikaattoja 

                  
• suuri ero kirja- ja pu- 

  hekielen välillä:  ano – 

  jo ’kyllä’,  káva – kafe  
  ’kahvi’ 

               
• germanismeja puhe- 

  kielessä: vrt. dvacet 

  jeden = jedenadvacet  

  (ein  und zwanzig) 

• kiinteä paino 1. tavul- 

  la: 

  dobrý – dobrého 

• *g > frikatiivi: 

  hlava 

• äänteellisesti konserva- 

  tiivinen: adjektiivi 

  ’vieras’ f.sg. – täyden- 

  netään yhdessä: 

  N     cudzia         

  D     _______ 

  A     _______ 

  I       _______ 

• morfologia yksinker- 

  taistunut: ruka, v ruke 

• vokaaleilla pituuserot: 

  rad ’rivi’ 

  rád ’iloinen’ 
• rytminen laki: pitkät  

  vokaalit eivät voi olla 

  peräkkäisissä tavuissa: 

  krásny ’kaunis’ 
• ei nasaalivokaaleja 

               

• vähemmän sibilantteja 

  ja affrikaattoja 

 

                                                 
7 Velaarit k, g ja h ovat etuvokaalien vaikutuksesta muuttuneet sibilanteiksi tai affrikaatoiksi; vanhin 

slaavilaisille kielille yhteinen muutos on I palatalisaatio (esim. *k > puola: oko–oczy, tšekki: oko–oči, 

slovakki: oko–oči), myöhäisemmässä II palatalisaatiossa on eroja. 
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Välipalaksi vähän käytännöllisempää 

 

puola    tšekki    slovakki  
Dzień dobry!  Dobrý den!  Dobrý deň! ’hyvää päivää’ 

Dobry wieczór  Dobrý večer!  Dobrý večer! ’hyvää iltaa’ 

Jak się pan / pani ma? Jak se máte?   Ako sa máte? ’miten voitte?’ 

Dziękuję, dobrze!  Děkuju, dobře!  Ďakujem, dobre! ’kiitos, hyvin’ 

Proszę!   Prosím!    Prosím! ’olkaa hyvä’ 

Do widzenia!  Na shledanou!  Dovidenia! ’näkemiin’ 

Dobranoc!   Dobrou noc!   Dobrú noc! ’hyvää yötä’ 

Przepraszam!  Promiňte!  Prepáčte! ’anteeksi’ 

Tak / Nie.   Ano / Ne.  Áno / Nie. ’kyllä / ei’ 

Nie rozumiem.  Nerozumím.  Nerozumiem. ’en ymmärrä’ 

 

 

    

      

     

                             

  

    Vďaka!
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b) sorbit 

 

    
 


 

Faktoja pähkinänkuoressa8 

  

Ala-Lausitz 

• Dolna Łužyca / Niederlausitz  

• Brandenburgin osavaltiossa 

• alasorbit 15 000–20 000  

• nykyarvio korkeintaan 

  6000 puhujaa 

• Chóśebuz / Cottbus; noin 100 000  

  (2018) 

• saksa ja alasorbi  

• pääosin luterilaisia 

 

 

 

Ylä-Lausitz  

• Hornja Łužica / Oberlausitz 

• Saksin osavaltiossa 

• yläsorbit 45 000–60 000 

• nykyarvio korkeintaan 

  13 000 puhujaa 

• Budyšin / Bautzen; noin 39 000 

  (2018) 

• saksa ja yläsorbi  

• pääosin roomalaiskatolilaisia 

 

 

 

  

  

                                                 
8 Kartta: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maps_of_Lusatia#/media/File:Sorben_Siedlungsgebiet_Kar

te.jpg 
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Poimintoja historiasta 

Alasorbit Yläsorbit 
                                                            500–600-l. 

                                    ♦ alueelle oli jo saapunut eri slaaviheimoja 

                                                                700-l. 

♦ 700-luvulta alkaen saksalaiset kukistivat heimon toisensa jälkeen; vain sorbien esi-isät 

välttivät saksalaistumisen ja jäivät alueelleen erillisenä slaavilaisena saarekkeena 

                                                           1000–1500-l. 

                          ♦ alue oli vuoroin saksalaisten vuoroin slaavien hallussa 

                                                               1500-l. 

                                     ♦ syntyivät ensimmäiset sorbinkieliset tekstit 

                                                               1600-l. 

                                     ♦ Böömin hajottua alue päätyi Saksille 

                                                                1815 

♦ Wienin kongressissa Saksi menetti alueita Preussille; yläsorbien alue jakautui kahtia, 

alasorbien alue tuli kokonaisuudessaan Preussille 

Ala-Lausitz ja osin Ylä-Lausitz 

♦ Preussin alueella saksalaistamisprosessi 

oli voimakas 

Ylä-Lausitz 

♦ Saksin alueella kielellä oli parempi asema, 

syntyi paljon kirjallisuutta, järjestettiin kou-

luopetusta 

                                                               1800-l. 

♦ kansallista heräämistä: lähinnä kirkollisissa toimituksissa käytettyä kieltä alettiin viljellä 

muulloinkin, ilmestyi omia lehtiä 

♦ yläsorbin ortografia muovattiin 1840-l. tšekin ja puolan pohjalta 

♦ perustettiin kulttuurijärjestö ”Maćica Serbska” – paljolti juuri järjestön tuella syntyi 

kaunokirjallisuutta  

                                                               1900-l. 

                                                        1. maailmansota  

♦ suurvaltojen päätöksissä sorbeihin ei juuri kiinnitetty huomiota 

♦ v. 1912 perustettiin sorbiryhmien kattojärjestö ”Domowina” 

♦ v. 1918–1919 yritys luoda oma valtio epäonnistui 

♦ Hitlerin valtaannousun myötä sorbin asema entisestään heikkeni: Vendien (=sorbien) 

kansanpuolue, ”Maćica Serbska” ja ”Domowina” sekä omakieliset julkaisut lakkautettiin, 

sorbin julkinen käyttö kiellettiin 

                                                        2. maailmansota 

♦ sodan jälkeen Lausitz jaettiin Oder-Neissen-linjan molemmin puolin; Puola karkotti v. 

1945–1946 Neissen itäpuolelle jääneet saksalaiset ja sorbit 

♦ v. 1945–1947 uusi yritys luoda oma valtio epäonnistui 

♦ DDR:ssä sorbit saivat muodollisen kulttuuriautonomian: perustettiin omakielisiä 

kouluja ja lehtiä, sorbi sallittiin virastoissa ja ”Domowina” aloitti jälleen toimintansa 

♦ yläsorbit loivat alasorbeille ortografian 

♦ syntyi uudenlainen uhka: ruskohiili – osa sorbikylistä jäi kaivosten jalkoihin; Puolan ja 

Saksan rajalla ovat Euroopan laajimmat ruskohiiliesiintymät 

 

                                                     Saksojen yhdistyminen  

♦ Saksojen yhdistyttyä v. 1990 Lausitz jakautui eri osavaltioihin, Ala-Lausitz Branden-

burgiin ja Ylä-Lausitz Saksiin 

♦ sorbeilla on kansallisen vähemmistön asema; vähemmistön suojaksi säädettiin 1991 

laki, jolla taataan oikeus omakieliseen hallintoon ja valtion kouluissa oikeus omakieliseen 

opetukseen 
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♦ sorbeilla on omakielisiä lehtiä, kouluja, radio- ja TV-ohjelmia, kaksikielinen teatteri, 

kustantamo ja kansallisorkesteri 

♦ käynnistettiin Witaj-kielikylpyliike lasten kielitaidon tukemiseksi, kulttuurijärjestö 

”Maćica Serbska” aloitti jälleen toimintansa 

♦ entinen uhka – ruskohiili – sai rinnalleen toisen, budjettiongelmat: miten saada budjetti 

riittämään kahdelle kulttuurille 

♦ v. 1991 perustettu Bautzenissa sijaitseva Sorbi-säätiö pyrkii rahoittamaan molempia 

sorbivähemmistöjä tukevia projekteja 

2000-l. 

Ala-Lausitz (Łužyca) 

♦ alasorbia puhutaan pohjoisempana sijait-

sevassa Brandenburgin osavaltiossa 

♦ pääkaupunki on Cottbus / Chóśebuz, mis-

sä sijaitsee Sorbi-instituutin ja kielikylpy-

keskuksen Witaj-centrumin haaraosasto se-

kä kielikoulu  

 

♦ alasorbit ovat pääosin evankelisia, luteri-

laisia; heillä on heikompi kulttuuri-identi-

teetti, ja puhujat ovat pääasiassa vanhempia 

ihmisiä; nuoriso ei juuri käytä kieltään, 

mutta lapsille on perustettu alasorbinkie-

lisiä esikouluja 

♦ alasorbin kielialue on hajanaisempi, lä-

hinnä Cottbusin ympäristö 

2000-l. 

Ylä-Lausitz (Łužica) 

♦ yläsorbia puhutaan etelämpänä sijaitse-

vassa Saksin osavaltiossa 

♦ pääkaupunki on Bautzen / Budyšin, missä 

sijaitsee sorbien kieltä, historiaa ja kansan-

perinnettä tutkiva Sorbi-instituutti, Sorbi-

museo, kielikylpykeskus Witaj-centrum se-

kä kaksikielinen teatteri 

♦ yläsorbit ovat pääosin katolilaisia; heillä 

on vahvempi kulttuuri-identiteetti, koska 

katolisella kirkolla on ollut vahva traditioi-

ta suojaava voima  

 

 

♦ yläsorbin kielialue yhtenäisempi, pääasi-

assa Bautzen, Kamenz ja Hoyerswerda 

                                                       Nykytilanteesta 

♦ sorbia puhutaan hajanaisella kielisaarekkeella, joka on pohjoisesta etelään noin 90 km  

♦ kumpaakin sorbia tutkitaan Leipzigin yliopiston sorabistiikan laitoksessa 

♦ ylä- ja alasorbi ovat alueellisia, vajaakäyttöisiä mikrokirjakieliä; aika ajoin menneinä 

vuosisatoina kahta kirjakieltä on yritetty yhdistää siinä onnistumatta 

♦ sorbin puhujat ovat kaksikielisiä johtuen mm. mediasta, koululaitoksesta ja seka-avio-

liitoista, perheissä puhutaan usein kotona sorbia, mutta kodin ulkopuolella saksaa 

♦ syntyvyys on laskenut, kouluja lakkautetaan, kaksikielistä opetusta järjestetään yhdessä 

saksalaisten lasten kanssa, senkin vuoksi sorbinkielisten lasten kielitaito on heikentynyt;                             

toisaalta 1990-l. lopulta lähtien järjestetyn alasorbinkielisen kielikylvyn tulokset ilah-

duttavat  

♦ ongelmana on pula kielitaitoisista lastentarhanopettajista; Saksissa on helpompi löytää 

äidinkielisiä opettajia, Brandenburgissa opettajille on tarpeen ensin kielikylpy 

♦ saksa on usein kirjakielen tehtävässä; sorbiksi on kirjoitettu sorbia ja sorbeja tutkivaa 

kirjallisuutta ja kaunokirjallisuutta  

♦ puhujista kolme neljännestä on maaseutuväestöä; muuttoliike ja kaupungistuminen ovat 

kielen ja kulttuurin uutena uhkana; työtä ei ole tarjolla, joten nuoret muuttavat pois 

♦ 2010-l. lähtien kieliä on pyritty vahvistamaan ja alasorbia osin elvyttämään myös EU:n 

varoin: Language diversity -projekti on aktiivinen sorbialueella 

♦ sorbit ovat säilyttäneet paljon vanhoja traditioita, jotka pitävät kansaa yhdessä; tradi-

tioiden ohella kielikin erillisellä slaavilaisella saarekkeella on säilyttänyt paljon vanhaa 

♦ perinteiden rinnalla elää myös nykykulttuuri: kuvataide, teatteri, musiikki ja kirjallisuus 

– suomeksikin on ilmestynyt uutta ala- ja yläsorbinkielistä proosaa  
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Kirjaimista 

Yläsorbi 

Аа [a] Ee [e] Jj [j] Ńń [n’] Ss [s] Yy [ɨ]  
 
Bb   [b] Ěě [ie] Kk [k] Oo [o] Šš [š] Zz [z] 
 
Cc [ts] Ff [f] Łł [w] Óó [ou] Tt [t] Žž [ž] 
 
Čč [tš] Hh [h/-] Ll [l] Pp [p] Ćć   [tš]     
         
Dd [d] Chch [kh/x] Mm [m] Rr [r] Uu   [u]     
 
Dźdź [dž]    Ii [i] Nn [n] Řř [š’] Ww   [w]            

Tutun näköistä ja vieraampaakin: muž, hłowa, broda, lěto ‘vuosi’, dźeń, 

jězor, morjo, mały, chodźić, čłowjek, jazyk ‘elin’, žona, kóń, šěsć, cuzy, 

džez, rěka, pić, hłos, hród, derje, hišće, nóc, wjelk, wjerba, wučer 

 

    
 
 

Alasorbi 

Аа [a] (zdź) [dž’]Chch    [x] Mm [m]  Rr [r] Uu   [u] 
 
Bb   [b Ee [e/ɛ] Ii [i] Nn [n]  Ŕŕ [r’] Ww [v/w/-/h] 

Cc [ts] Ěě [ie] Jj [j] Ńń [n’]  Ss [s]  Yy [ɨ ] 
 
Čč [tš] Ff [f] Kk [k] Oo [o]  Šš [š]  Zz [z]  
         
sć/šć [tš’]    Gg [g] Ll [l] Óó [ə]       Śś [š’]  Žž [ž]   
 
Dd [d] Hh [h/-] Łł [w] Pp [p]  Tt  [t]  Źź     [ž’]           

Nyt jo tutun näköistä: muž, głowa, broda, lěto ‘vuosi’, źeń, jazor(o), morjo, 

mały, chójźiś, cłowjek, jězyk ‘elin’, žona, koń, šesć, cuzy, džez, rěka, piś, 

głos, grod, derje, hyšći, noc, wjelk, wjerba, wucabnik; gwězda – na gwězdźe 
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Ylä- ja alasorbin keskinäisistä suhteista 

Yläsorbi Alasorbi 

• kielioppi ja sanasto ovat samankaltaiset   • paino molemmissa 1. tavulla 

• suurimmat erot foneettisia 

• pohjana etelämurteet 

• kielellinen asema vahvempi 

• lähempänä slovakkia ja (muinais-) 

  tšekkiä; esimerkiksi kantaslaavin *g 

  ääntyy h:na; noha ’jalka’ 

  (vrt. tš. noha) 

• vähän ”hioutumia”: dźeń ’päivä’,  

  pjeć ’viisi’ (krasny, tři) 

• vaikutteita saksasta ääntämisessä, 

  sanastossa, sananmuodostuksessa ja  

  syntaksissa 

• pohjana pohjoismurteet 

• kielellinen asema heikompi 

• lähempänä puolaa; esimerkiksi  

  kantaslaavin *g ääntyy g:nä:  noga  

  (vrt. puol. noga) 

 

• paljon ”hioutumia”: źeń, pěś; 

  kšasny ’kaunis’, tśi ’kolme’ 

• vaikutteita saksasta sanastossa, sa- 

  nanmuodostuksessa ja syntaksissa 

 






Lopuksi taas vähän käytännöllisempää 

 

yläsorbi   alasorbi    
Dobry dźeń! Dobry źeń!     ’päivää’ 

Dobre ranje!  Dobre zajtšo!     ’huomenta’ 

Dobry wječor! Dobry wjacor!     ’iltaa’ 

Witaj! Witajće!  Witaj! Witajśo!     ’tervehdys’ 

Kak so wam dźe? Kak se wam źo?     ’miten menee?’ 

Dźakuju so, derje! Źěkujom se, derje!     ’kiitos, hyvää’ 

Prošu. Pšosym.     ’olkaa hyvä(t)’ 

Božemje!  Bóžemje! / Na zasejwiźenje!  ’näkemiin’ 

Měj / Mějće so rjenje! Měj / Mějtej / Mějśo se rědnje ’jaksa/kaa hyvin!’     

Wodajće prošu. Wódajśo pšosym!     ’suokaa anteeksi’ 

Haj. Jo.      ’kyllä’ 

Ně. / Nic. Ně.     ’ei’ 
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c) kašubit 

 

      
 

    

  Faktoja pähkinänkuoressa9 

  • kašubit asuvat Pohjois-Puolassa Itämeren rannikolla  

    Gdańskista lounaaseen, länteen ja luoteeseen 

    historiallisen Itä-Pommerin alueella 

  • heidän alueensa pinta-ala on 2500 km2  

  • yleisin puhuja-arvio noin 100 000  

  • yleisin arvio etnisestä taustasta noin 0,5 miljoonaa  

  • väestö kaksikielistä: puola-kašubi 

  • kašubin kieli on osa länsislaavilaisten kielten lehiittisen 

    ryhmän pomoraanin kieltä 

  • kieli on myös lenkki puolan ja läntisimmän slaavilaisen 

    kielen polabin välillä  

  • kašubi on ollut virallisesti alueellinen vähemmistökieli  

    vuodesta 2005 lähtien 

  • uskonnoltaan kašubit ovat pääosin katolilaisia 
      

      






Kirjaimista 

Kašubi 

Kirjaimet kuten puolassa, mutta… 

• sen lisäksi lisäksi omat vokaaleja osoittavat grafeemit:  ã [ã],  ë [ə],  é [ie],  

ô [ɔ],  ó [ou],  ò [ue],  ù [ui]   

• puolan pehmeitä konsonantteja osoittavat  ś  ź  dź  ć puuttuvat: kašubi: 

sostra ’sisar ’, pic  ’juoda’;  puola: siostra, pić 

• puolan nasaalivokaalia osoittava ę puuttuu: kašubi: dzãkùjã ’kiitos’; puola: 

dziękuję 

• paino on etelämurteissa aina ensimmäisellä tavulla, pohjoismurteissa paino 

on  vapaa ja liikkuva 

                                                 
9   Kartta: https://www.translationdirectory.com/images_articles/languages/kaszuby_-_grupy_lokalne.png 
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Ja taas ripaus käytännöllisempää 
 

Witéj(że)! / Witéjta(ż)! /  Witéjce!  ’terve, hei’ 

Dzéń dobri! / Dobri dzéń!   ’päivää’  

Dobri wieczór(k)!     ’iltaa’ 

Do ùzdrzeni! / Do ùzdrzeniô!   ’näkemiin’ 

Jak sã mosz? / Cëż je czëc?   ’mitä kuuluu?’ 

Dobrze!  / Lëchò!       ’hyvää / ei oikein hyvää’ 

Przeprôszajã / Wëbaczë.    ’anteeksi’ 

Dzãkùjã / Dzãczi /  Dzãka !   ’kiitos’ 

Baro proszã!      ’ole / olkaa hyvä(t)’ 

Jô rozmiejã. /Jô nie rozmiejã.   ’ymmärrän’ / ’en ymmärrä’ 

Jo. / Nié.      ’kyllä / ei’ 

 

Poimintoja historiasta  

Kašubit 
                                                          500–600-l. 

♦ germaanien siirtyessä 500-l. etelään Oderin ja Veikselin väliselle rannikkoalueelle 

Pommeriin saapui slaavia puhuvaa väestöä – pomoraaneja; alueen itäosan asukkaat – 

tämän päivän kašubit – ovat säilyttäneet kielensä ja kulttuurinsa 

♦ vuosisatojen varrella kašubit ovat olleet niin puolalaisen kuin saksalaisenkin vaikutuk-

sen alaisina – kielikin on saanut vaikutteita kummaltakin taholta 

                                               900–1600-l. 

♦ itäinen Pommeri oli väliin puolalaisten, väliin saksalaisten hallinnassa, väliin omien 

hallitsijoidensa johdettavana                                                              

                                                             1700-l.  

♦ v. 1772 Puolan 1. jaon yhteydessä alue tuli saksalaisten hallintaan, kun se liitettiin 

Preussiin; saksalaisesta protestantismista huolimatta kašubit säilyttivät katolisen uskon-

tonsa  

                                                             1800-l. 

♦ kansallinen identiteetti alkoi vahvistua, alkoi syntyä kirjallisuutta kašubiksi 

                                                             1900-l. 

♦ v. 1918 asti alue kuului v. 1871 yhdistyneeseen Saksaan, sen suurimpaan osavaltioon 

Preussiin; puolan kieli ei virallisesti päässyt vielä vaikuttamaan; kirjakieltä yritettiin 

muovata, kirjoitettiin omakielistä kirjallisuutta 

♦ saksalainen lingvisti ja historioitsija Friedrich Lorentz tutki kašubien kulttuuria, kašu-

bin kieltä ja sen murteita; hän julkaisi 1900-l. alussa muun muassa kieliopin, sanakirjan ja 

tekstikokoelman sekä muovasi ehdotuksen ortografiaksi 

♦ 1. maailmansodan jälkeen v. 1918–1939 keskikaistale, vahvin nykyinen kašubialue, 

kuului Puolaan; kašubi oli kommunikaation kieli, kirjakieleksi koettiin puola – alueella 

oli ollut myös puolalaista väestöä 

♦ 2. maailmansodan alussa Puolan 4. jaon myötä v. 1939 saksalaiset valtasivat kašubien 

alueet; sodan loputtua v. 1945 Preussin alueiden jaon yhteydessä Puolalle tulivat keski-

kaistaleen lisäksi loputkin kašubialueet – näillä alueilla kaksikielisyys olikin ollut saksa–

kašubi; syntyi ongelma: kašubinkieliset lapset ja puolankieliset opettajat eivät ymmärtä-

neet toisiaan  

♦ 1960-l. ilmestyi puola-kašubi- ja kašubi-puola -sanakirjoja 



 29 

♦ 1970–1980-l. kielitilannetta vakiinnutettiin: luotiin kielioppi ja ortografia, joka pohjau-

tuu pääasiassa puolan ortografiaratkaisuihin –  emigraatiossa elävillä kašubeilla on hyvin-

kin toisenlaisia ortografiaratkaisuja 

♦ yhteistä kirjakieltä ei ole päässyt syntymään, koska ei ole ollut kaupunkikeskusta, jonka 

murre olisi ollut kaikille kašubin puhujille hyväksyttävä 

♦ kašubia pidetään  puolan lähisukukielenä tai puolasta suuresti eroavana murteena, jolla 

on oma kirjallinen traditionsa; tekstit ovat lähinnä murrekirjallisuutta, runoja ja lyhyttä 

proosaa 

♦ 1990-l. lähtien on ollut mahdollisuus opiskella kašubia joissakin kouluissa sekä  

Gdańskin yliopistossa 

                                                            2000-l. 

♦ kašubeilla on yksittäisiä TV-ohjelmia, radio Gdańsk lähettää lyhyitä ohjelmia kašubiksi  

♦ katolisia messuja pidetään kašubiksi, mikä on tärkeä osoitus heidän kielensä ja kulttuu-

rinsa asemasta vahvan katolisessa Puolassa; v. 2003 esitettiin ensimmäinen kašubinkieli-

nen passio: Pierszô Kaszёbskô Pasja pòdług Ewanielii Sw. Marka 

♦ v. 2005 alkaen kašubin on voinut suorittaa ylioppilastutkinnossa 

♦ useimmat kašubit ovat kaksikielisiä; yksikielisiä ovat alle kouluikäiset lapset, jotka 

viettävät aikaansa isovanhempien hoivissa; vanhempi sukupolvi saattaa olla vielä kolmi-

kielinenkin: kašubi, puola ja saksa. 

♦ v. 2005 kašubi sai Puolassa alueellisen vähemmistökielen aseman 

♦ puhuja-arviot vaihtelevat paljon 

 

 

d) Slovintsin puhujat 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 Faktoja pähkinänkuoressa10 

   • slovintsin puhujat asuivat kašubialueen länsiosassa 

   Gardno- ja Łebsko-järvien välissä Słupskista koilliseen 

 • slovintsi sammui 1900-luvun alussa 1. maailmansodan aikana 

 • slovintsi luokitellaan joko itsenäiseksi mikrokieleksi tai  

   kašubin murteeksi,  ”Łeba-kašubiksi” – itse he nimittivät 

   itseään  Łeba-kašubeiksi tai luterilaisiksi kašubeiksi 

 • slovintsi on kašubin kanssa osa pomoraanin kieltä 
  

 

                                                 
10 Kartta: https://www.reddup.co/r/LinguisticMaps 
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Poimintoja historiasta 

Slovintsin puhujat 
                                                         500–600-l. 

♦ Oderin ja Veikselin väliselle rannikkoalueelle Pommeriin saapuivat ensimmäiset slaa-

via puhuvat asukkaat – pomoraanit, heidän joukossaan slovintsien esi-isät, jotka vuosisa-

tojen kuluessa paljolti saksalaistuivat 

                                                        1100–1700-l. 

♦ Pommerin herttuakunnassa omaksuttiin 1500-l. luterilaisuus, mikä on osaltaan vaikutta-

nut siihen, että slovintsien kieli ja kulttuuri erosivat selvästi Itä-Pommerin alueella asuvi-

en katolilaisten kašubien kielestä ja kulttuurista; 1600–1700-l. jopa kirkollisia saarnoja 

pidettiin slovintsiksi 

                                                        1800–1900-l. 

♦ Saksan yhdistyttyä v. 1871 saksa alkoi yhä enemmän syrjäyttää slovintsin kieltä; Sak-

san osavaltiossa Preussissa slovintsia puhuttiin 1900-l. asti  

♦ saksalainen lingvisti ja historioitsija Friedrich Lorentz julkaisi 1900-l. alussa slovintsin 

kieliopin, sanakirjan ja tekstikokoelman  

♦ vaikka kylät olivat saksalaistuneet ja kieli paljolti unohtunut 1920-l. mennessä, tietoi-

suus ei-saksalaisesta alkuperästä säilyi  

♦ v. 1945 slovintsien asuinalue liitettiin Puolaan; nyt protestantit miellettiin saksalaisiksi 

– puhuivathan monet pääasiassa jo saksaa – niinpä niin saksalaiset kuin suuri osa slaa-

veistakin siirrettiin Saksaan; jäädä saivat ne, jotka sanoivat olevansa slovintseja, vaikkei-

vät enää puhuneetkaan äidinkieltään  

♦ vielä 1950-l. pääasiassa Klukin kylässä osa iäkkäämmistä slovintseista muisti pätkiä 

esi-isiensä kielestä – yhteisvoimin muistettiin nelisensataa slovintsinkielistä sanaa, joiden 

ääntämys oli jo vahvasti saksalaisvaikutteista; puhua he eivät enää osanneet 

♦ 1950–1980-l. monet slovintsit muuttivat omasta halustaan Länsi-Saksaan, pääasiassa 

Hampurin seudulle 

♦ varsinaista kirjallisuutta ei tiedetä olleen, mutta sukupolvelta toiselle on säilynyt suulli-

sesti uskonnollisia tekstejä, muun muassa Isä meidän -rukous  
 

e)  Polabin eli elbenslaavin puhujat 

 

 

 

 

 

 

 
 
      

 Faktoja pähkinänkuoressa11 

   • läntisin slaavinkielinen heimo, joka asui Trava-  ja Elbe-jokien 

   välimaastossa Hampurista koilliseen 

 • viimeiset polabit kuolivat 1700-l., ja heidän myötään sammui 

   polabin kieli 

 • polabi sai vuosisatojen varrella paljon vaikutteita saksan kielestä 

                                                 
11 Kartta: Polabit v. 1125 http://en.wikipedia.org/wiki/Polabian_Slavs 
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Poimintoja historiasta 

Polabin puhujat 
                                                          500–600-l.  

♦ polabin puhujat olivat ehättäneet jo Elben tuntumaan 

                                                          700–800-l. 

♦ saksalainen vaikutus työnsi heitä idemmäksi – osa väestöstä siirtyi, osa sulautui 

                                                        1100–1200-l. 

♦ saksalaiset valloittivat lopullisesti polabien asuinalueen, ja vuosisatojen kuluessa pola-

bit sulautuivat vähitellen saksalaisiin, kieleen omaksuttiin saksalaisia lainoja ja rakenteita 

                                                             1700-l. 

♦ Christian Hennig, yksi polabin tallentajista, totesi noin v. 1710 kirjoittamansa teoksen 

Vocabularium Venedicum johdannossa, että vain muutama iäkkäämpi henkilö puhuu po-

labia; hän ennusti, että 20–30 vuoden kuluttua polabin kieli sammuisi; polabin voidaan-

kin sanoa sammuneen vuosisadan puolivälissä, koska kirkonkirjojen mukaan v. 1756 

kuoli viimeinen naishenkilö, joka ilmoitti puhuvansa polabia äidinkielenään 

♦ itse asiassa kieltä ei kutsuttu silloin polabiksi: saksaksi se oli wendisch ja omakielinen 

nimitys oli slüvenst’ě tai venst’ě. Alueella asunut slaaviheimo mainittiin ensimmäisen 

kerran 1000-l. muodossa drevaanit eli ’metsän asukkaat’; 1700-l. alussa polabia puhuneet 

henkilöt ovat olleet juuri drevaanien jälkeläisiä; selkeyden vuoksi jotkut tutkijat käyttävät 

yhdysnimeä, esim. puol. drzewianie polabscy; nykyisin alueen nimi on Lüneburger 

Wendland tai Hannoversches Wendland 

♦ talteen saatu polabinkielinen aineisto on hajanaista, tunnetaan kolmisentuhattaa sanaa; 

jäljellä on jokunen proosateksti, rukous ja kansansatu 1600–1700-luvuilta, 1700-luvun 

kielitieteen harrastajien sanalistoja sekä jälkiä paikannimistössä ja saksan murteissa: vrt. 

Zerneitsche ’mustikka’, Molaine ’vadelma’, Moch ’sammal’; puol. czernica, malina, 

mech; ven. черника, малина, мох  

♦ polabinkielistä kaunokirjallisuutta ei tiedetä olleen 

♦ Hampurista etelään asunut Johann Parum Schulze kirjoitti v. 1725 saksankielisessä kro-

nikassaan: ”Olen 47-vuotias. Kun minä ja kolme muuta kuolee kylässämme, kukaan ei 

tiedä mitä koira on vendiksi” 
 

f) Sleesian puhujat12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

  

                                                 
12 Kartta: https://europeminoritylanguages.wordpress.com/2016/10/26/silesian-2/ 
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 Faktoja pähkinänkuoressa 

 • slaavia puhuvia sleesialaisia asuu pääosin Puolan lounaisosassa  

   Ylä-Sleesian alueella, jonkin verran myös Tšekin koillisosassa 

 • Puolan, Tšekin ja Slovakian v. 2011–2012 väestönlaskennassa  

   yhteensä lähes miljoona ilmoitti kansallisuudekseen ”sleesialai- 

   nen”  

 • Puolassa v. 2011 väestönlaskennassa yli puoli miljoonaa ilmoitti  

    sleesian äidinkielekseen, mutta puhuja-arviot koko maailmassa  

    ovat kaksinkertaiset  

 • sleesia kuuluu länsislaavilaisten kielten lehiittiseen alaryhmään  

 • Puolassa puhuttava sleesia luokitellaan joko puolasta eroavaksi  

   kieleksi tai yhdeksi puolan päämurteista, Tšekissä puhuttava  

   sleesia myös tšekin murteeksi 

 • sleesian kieli on saanut paljon vaikutteita Sleesian saksasta  

 

Kirjaimista 

Sleesia   

• Pro Loquela Silesiana -järjestön luoma Ślabikŏrzowy szrajbōnek on  ylei-

simmin käytössä oleva aakkosto vuodelta 2009; kirjaimet kuten puolassa, 

mutta…  

• lisäksi omat vokaaleja osoittavat grafeemit: ã [ã], ŏ [ou], ō [ou], ô [uo], õ 

[õ]  

• puolan ą, ę ja ó puuttuvat 

• paino on puolan tapaan 2. viimeisellä tavulla 

• Pedagogi ja runoilija Felix Steuer loi sotien välisenä aikana tšekin mallin 

mukaisen aakkoston, Steuerowy szrajbůnek, jonka pohjalta luotiin vuonna 

2006 foneettinen aakkosto; se on käytössä joissakin Wikipedian artikkeleissa 

 

 

Ja taas ripaus käytännöllisempää 
 

Witej!       ’hei’(tervehdittäessä) 

Dziyń dobry! / Dobry dziyń!   ’päivää’ 

Dowidzyńa! / Do widzyniŏ!   ’näkemiin’ 

Pyrsk!      ’hei’ (hyvästeltäessä) 

Dobranoc!      ’hyvää yötä’  

Wybŏczcie!      ’anteeksi’ 

Proszã!      ’ole hyvä’ 

Dziynkujã!/  Dziynki! / Hej!   ’kiitos’, ’kiitti’ 

Jak ci sie darzi? /  Jak sie wōm darzi?  ’mitä sinulle / teille kuuluu?’ 

Dobrze, dziynkujã!    ’hyvää, kiitos’ 

Tak! / Niy!      ’kyllä / ei’ 

Jŏ miarkujã. / Jŏ niy miarkujã.   ’ymmärrän / en ymmärrä’ 



 33 

Poimintoja historiasta 

Sleesialaiset 
                                                          500–600-l. 

♦ slaavinkielinen väestö saapui historiallisen Sleesian alueelle 

♦ Suur-Määri ja Böömi olivat ensimmäisiä aluetta hallinneita valtakuntia 

                                                          900–1200-l. 

♦ suurin osa aluetta tuli Puolan alaisuuteen, mistä omaksuttiin kristinusko 

♦ Puolan hajottua pikkuvaltioiksi Sleesiankin alue jakautui useaksi herttuakunnaksi  

                                                        1300–1400-l. 

♦ Sleesiasta tuli osa Böömiä Pyhän Roomalaisen keisarikunnan alaisuudessa; saksalai-

nen vaikutus voimistui saksankielisiltä alueilta tapahtuvan muuttoliikkeen myötä 

                                                        1500–1600-l. 

♦ Böömin yhteydessä Sleesian alueet tulivat Habsburgien hallintaan; kaksikieliset slaavit 

eivät käyttäneet omaa kieltään kirjallisesti 

                                                        1700–1800-l. 

♦ Preussi valloitti suurimman osan Sleesiaa; nykyisen Saksan alueen valtioiden yhdistyt-

tyä v. 1871 Sleesia tuli Preussin osavaltion myötä osaksi Saksan keisarikuntaa 

                                                            1900-l. 

♦ 1. maailmansodan jälkeen Sleesia jaettiin Saksan, Puolan ja Tšekkoslovakian kesken; 

sotien välisenä aikana Puolan maaseudulla puhuttiin saksalaisvaikutteista sleesiaa, mutta 

sivistyskielenä pidettiin saksaa 

♦ 2. maailmansodan jälkeen suurin osa historiallista Sleesiaa liitettiin Puolaan, pieniä 

alueita Tšekkoslovakiaan ja Saksaan; v. 1945 Puolan Sleesian saksalaisia siirrettiin Sak-

saan ja tilalle tuotiin Neuvosto-Ukrainaan liitettyjen alueiden karpaattirusiineja 

                                                             2000-l. 

♦ nykyisin historiallisen Sleesian alueita ovat Puolassa Sleesian, Opolen ja Ala-Sleesian  

voivodikunnat, Tšekin tasavallassa Olomoucin ja Määrin-Sleesian läänit sekä Saksan itä-

rajan tuntumassa Görlitzin kaupungin ympäristö; sleesiaa puhutaan tänä päivänä Ylä-

Sleesiassa Puolan ja Tšekin rajan molemmin puolin; sleesian kielessä on lukuisia 

murteita; erilaisia ortografioita on luotu ja nykyisin on käytössäkin useita ortografioita 

♦ v. 2003 perustettiin Sleesian kansallinen kustantamo Ślōnsko Nacyjno Ôficyno, joka 

julkaisee kirjallisuutta sleesiaksi 

♦ v. 2007 sleesian kieli sai ISO-639-3 koodin szl; omakielinen nimi on ślůnsko godka / 

ślōnsko gŏdka; samana vuonna kansallinen kustantamo alkoi julkaista sleesiaksi ja 

puolaksi aikakausjulkaisua Ślůnsko Nacyjo 

♦ v. 2008 luotiin sleesiankielinen Wikipedia, jossa on vuodesta 2010 käytetty pääosin 

Ślabikŏrzowy szrajbōnek -ortografiaa 

♦ v. 2009–2019 on tällä ortografialla julkaistu 50 teosta  

♦ v. 2018 perustettiin sleesiankielinen sivusto https://wachtyrz.eu/  

♦ toiminnassa on osin sleesiankielisiä TV- ja radioasemia; kokonaan sleesiaksi lähettää 

ohjelmia http://www.slonskyradio.eu/  

♦ sleesian kieli on yksi Puolan puhutuimmista vähemmistökielistä, mutta sen asemaa ei 

ole virallistettu; v. 2007 parikymmentä parlamentin kansanedustajaa esitti sleesian 

virallistamista alueellisena kielenä; on myös pyrkimyksiä saavuttaa autonomia  
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3. LÄNSISLAAVILAISET KIELET I 
 

 

 

          

 

 

 

Puola Tšekki Slovakki  
(język polski)  (český jazyk) (slovenský jazyk) 

 

Konsonanteista 

g h h 

1. Boli go głowa. ♦ Bolí ho hlava. ♦ Bolí ho hlava. 
’hänen päätään särkee’ ’hänen päätään särkee’ ’hänen päätään särkee’ 

rz ř r 

2. Na brzegu morza. ♦ Na břehu moře. ♦ Na brehu mora. 
’meren rannalla’ ’meren rannalla’ ’meren rannalla’ 

l ł l l' l  

3. To był nauczyciel. ♦ To byl učitel. ♦ To bol učitel’. 
’se oli opettaja’ ’se oli opettaja’ ’se oli opettaja’ 

r l r l r ŕ l ĺ 

4. ♦ Strč prst skrz krk! ♦ Mŕtvy vlk, mŕtve vĺča 
 ’pane sormi läpi kurkun’ ’kuollut susi, kuollut pentu’ 

c dz cz dż sz ż rz 

ś/si ź/zi ć/ci dź/dzi   

5. Trzydzieści sześć  ♦ ♦ 

dżdżownic wyjeżdża   

dziś z gośćmi do śród- 

mieścia Wrzeszcza. 
’36 kastematoa lähtee 

tänään vieraineen 

Wrzeszczin keskustaan’ 

t d s z n... t, d, n, m t, d, n, l 

6.Szczęśliwy koń! ♦ Šťastný kůň! ♦ Šťastný kôň!  
’onnellinen hevonen’ ’onnellinen hevonen’ ’onnellinen hevonen’ 

Dzieci i nauczyciel Děti a učitel Deti a učitel'  

są już w mieście. jsou již ve městě.  sú už v meste. 
’lapset ja opettaja  ’lapset ja opettaja  ’lapset ja opettaja  

ovat jo kaupungissa’ ovat jo kaupungissa’ ovat jo kaupungissa’ 

w v v 

7.To jest owca albo  ♦ To je ovce nebo ♦To je ovca alebo 

lew. lev. lev. 
’se on lammas tai leijona’ ’se on lammas tai leijona’ ’se on lammas tai leijona’ 

Ahoj!  

     Čau! 

Ahoj! 

      Čau!  

Cześć!  

    Witaj! 
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Kommentteja 

1. *g on säilynyt puolassa, mutta muuttunut h:ksi tšekissä ja slovakissa 

2. *r’ on puolassa muuttunut rz:ksi, tšekissä ř:ksi ja slovakissa vain koventunut 

3. *l > puolassa puolivokaali ł, *l’ > heleä l, tšekissä molemmat ääntyvät l:nä, slovakissa 

ľ:n  pehmeys on säilynyt – yleensä myös etuvokaalien edellä 

4. *tavuamuodostavat r ja l ovat säilyneet tšekissä ja slovakissa, slovakissa myös pitkinä  

5. puolan sibilantit ja affrikaatat johtuvat pehmeiden konsonanttien muutoksista: *t’, *d’, 

*s’, *z’ > ć, dź, ś, ź  ja etuvokaalien vaikutuksesta velaareihin: *k, *g, *h > c, dz, sz 

6. slovakissa on liudennusopposito neljällä konsonantilla, tšekissä kolmella; tšekissä b, p, 

v, f +ě -yhtymässä ääntyy j: pět [pjet], m taas saa jälkeensä pehmeän lisä-n:n: město 

[mn’esto], puolassa t ja d ovat liudentuessaan muuttuneet väljiksi affrikaatoiksi, s ja z 

väljiksi sibilanteiksi 

7. puolan ortografiassa on dentilabiaalista v:tä päädytty kirjoittamaan w:llä; slovakin 

v muuttuu sanan lopussa ja ennen konsonanttia puolivokaaliksi 

  

Vokaaleista 

 á é í/ý ó ú á é í/ý ó ú  

1. ♦ Český jazyk. ♦ Slovenský jazyk. 

 Mluvím česky. Hovorím po slovensky. 
 ’tšekin kieli’ ’slovakin kieli’ 

 ’puhun tšekkiä’ ’puhun slovakkia’ 

ó ů ô 

2. To jest mój stół.  ♦ To je můj stůl.  ♦ To je môj stôl. 
’se on minun pöytäni’ ’se on minun pöytäni’ ’se on minun pöytäni’ 

ą, ę u/ou, a/ě u/ou, a/ä 

3. Szczęśliwy mąż z żo- ♦ Šťastný muž s že- ♦ Šťastný muž so že-  

ną ma pięć kilo mięsa. nou má pět kilo masa. nou má päť kilo mäsa. 
’onnellisella miehellä vai- ’onnellisella miehellä vai- ’onnellisella miehellä vai- 

moineen on viisi kiloa lihaa’ moineen on viisi kiloa lihaa’ moineen on viisi kiloa lihaa’ 

y i y/ý i/í y/ý i/í 

4. Być czy nie być? ♦ Být či nebýt? ♦ Byť či nebyť? 

Bić czy nie bić? Bít či nebít? Biť či nebiť? 
’ollako vai eikö olla?’ ’ollako vai eikö olla?’ ’ollako vai eikö olla?’ 

’lyödäkö vai eikö lyödä?’ ’lyödäkö vai eikö lyödä?’ ’lyödäkö vai eikö lyödä?’ 

e, u, a i, e e, u, a 

5. Wiesz co? ♦ Víš co? ♦ Vieš čo?   
’tiedätkö mitä?’ ’tiedätkö mitä?’ ’tiedätkö mitä?’ 

- Daj mi spokój! - Dej mi pokoj!  - Daj mi pokoj! 
’anna minun olla rauhassa!’ ’anna minun olla rauhassa!’ ’anna minun olla rauhassa!’ 

- Jeden cudzoziemiec - Jeden cizinec - Jeden cudzinec 

zaprasza nas jutro na nás zve zítra na nás pozýva zajtra na 

obiad, tam będą     oběd, tam budou obed, tam budú 

mili ludzie. milí lidé. milí l'udia. 
’eräs ulkomaalainen ’eräs ulkomaalainen ’eräs ulkomaalainen 

kutsuu meidät huomenna  kutsuu meidät huomenna kutsuu meidät huomenna 

päivälliselle, sinne tulee päivälliselle, sinne tulee päivälliselle, sinne tulee 

mukavia ihmisiä’ mukavia ihmisiä’ mukavia ihmisiä’ 
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Kommentteja  

1. puolassa ei ole pitkiä vokaaleja, tšekissä ja slovakissa vokaaleilla on pituusoppositio 

2. *ō heijastuu kolmikolla eri tavoin umpitavuissa, tšekissä myös sanan lopussa supistu-

mailmiön vuoksi 

3. puolassa on kantaslaavin tapaan edelleen nasaalivokaaleja – tosin muuntuneessa 

muodossa ja vain sanan lopussa ja frikatiivien edessä; tšekistä ja slovakista ne ovat 

hävinneet 

4. *y  ja *i ääntyvät puolassa edelleen takaisena ja etisenä, tšekissä ja slovakissa niiden 

välillä ei ole eroa 

5. tšekissä pehmeät konsonantit ovat muuntaneet takavokaaleja etuvokaaleiksi 
 

Substantiiveista 

1. Widzę studenta, psa i ♦ Vidím studenta, psa a ♦ Vidím študenta, psa a 

dom. dům. dom. 
’näen opiskelijan, koiran ja ’näen opiskelijan, koiran ja ’näen opiskelijan, koiran ja 

talon’  talon’  talon’  

Widzę studentów, Vidím studenty, Vidím študentov, 

psy i domy. psy a domy. psov a domy. 
’näen opiskelijoita, ’näen opiskelijoita, ’näen opiskelijoita, 

koiria ja taloja’ koiria ja taloja’ koiria ja taloja’ 

2. Co masz w ręce? ♦ Co máš v ruce? ♦ Čo máš v ruke? 
’mitä sinulla on kädessäsi?’ ’mitä sinulla on kädessäsi?’ ’mitä sinulla on kädessäsi?’ 

3. Dzień dobry, Piotrze i ♦ Dobrý den, Petře a ♦ Dobrý deň, Peter  a 

Ewo! Evo! Eva! 
’päivää, Piotr ja Ewa!’ ’päivää, Petr ja Eva!’ ’päivää, Peter ja Eva!’ 

4. Daj książkę Piotrowi. ♦ Dej knihu Petrovi. ♦ Daj knihu Petrovi. 
’anna kirja Piotrille’  ’anna kirja Petrille’ ’anna kirja Peterille’ 
 

Kommentteja 

1. akkusatiivin yksikön maskuliinissa kolmikko reagoi elollisuuteen samalla tavoin, moni-

kon maskuliinissa puola erottaa miehet, slovakki elolliset, kun taas tšekissä on kaikille 

maskuliineille sama muoto 

2. puolassa ja tšekissä on säilynyt II palatalisaatio, slovakki on sen päätteissä pudottanut; 

slovakin morfologia on paljolti yksinkertaistunut 

3. vokatiivi on säilynyt puolassa ja tšekissä, slovakista se on hävinnyt 

4. kaikissa kolmessa on länsislaaville tyypillinen substantiivin maskuliinin datiivin pääte 
 

Adjektiiveista 

1. Dobrzy studenci. ♦ Dobří studenti a psi. ♦ Dobrí študenti. 
’hyviä opiskelijoita (m.)’ ’hyviä opiskelijoita (m.) ja ’hyviä opiskelijoita (m.)’ 

 koiria’ 

Dobre studentki, psy,  Dobré studentky a do- Dobré študentky, psy, 

domy i okna. my. Dobrá okna. domy a okná. 
’hyviä opiskelijoita (f.), ’hyviä opiskelijoita (f.), ’hyviä opiskelijoita (f.), 

koiria, taloja ja ikkunoita’ ja taloja, hyviä ikkunoita’ koiria, taloja ja ikkunoita’ 

2. Piotr jest starszy niż ♦ Petr je starší než Eva, ♦ Peter je starší ako Eva, 

Ewa, Piotr jest najstarszy.Petr je nejstarší. Peter je najstarší. 
’Piotr on vanhempi kuin ’Petr on vanhempi kuin ’Peter on vanhempi kuin 

 Ewa, Piotr on vanhin’ Eva, Petr on vanhin’ Eva, Peter on vanhin’ 
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3. ♦ Bratrův dům. ♦ Bratov dom.  

 Matčin chléb. Matkin chlieb. 
 ’veljen talo’ ’veljen talo’ 

 ’äidin leipä’ ’äidin leipä’ 

4. To jest książka  ♦ To je kniha ♦ To je kniha  

małego Piotra. malého Petra. malého Petra. 
’se on pikku-Piotrin kirja’ ’se on pikku-Petrin kirja’ ’se on pikku-Peterin kirja’ 

 

Kommentteja 

1. monikon nominatiivissa miehet ovat erillään naisista, muista elollisista ja elottomista 

puolassa ja slovakissa, tšekissä erillään ovat elolliset maskuliinit – ja neutrit 

2. komparatiivi taipuu länsislaavissa 

3. tšekissä ja slovakissa possessiiviset adjektiivit ovat yleisiä, puolasta niitä ei löydy  

4. maskuliinin yksikön genetiivin päätteet ovat tyypilliset länsislaaville 

 

Lukusanoista 
1. jeden, dwa, trzy, czte-, ♦ jeden, dva, tři, čtyři, ♦ jeden, dva, tri, štyri, 

ry, pięć, sześć, siedem,  pět, šest, sedm, osm, pät’, šest’, sedem, osem, 

osiem, dziewięć, dzie- devět, deset devät’, desat’ 

sięć 

                                       

2. Dwa domy i dwa psy. ♦ Dva domy, dva psi a ♦ Dva domy a dva psy. 

Dwie studentki. Dwaj  dva studenti. Dvě  Dve študentky. Dvaja 

studenci. studentky. študenti. 
’kaksi taloa ja kaksi koiraa, ’kaksi taloa, kaksi koiraa ja ’kaksi taloa ja kaksi koiraa, 

kaksi opiskelijatyttöä, kaksi opiskelijapoikaa, kaksi opiskelijatyttöä, 

kaksi opiskelijapoikaa’ kaksi opiskelijatyttöä’ kaksi opiskelijapoikaa’ 

3. Sto, dwieście, trzysta, ♦ Sto, dvě stě, tři sta, ♦ Sto, dvesto, tristo, 

pięćset. pět set. päťsto. 

  

4. Pierwszy, drugi, ♦ První, druhý, třetí, ♦ Prvý, druhý, tretí, 

trzeci, czwarty, piąty, čtvrtý, pátý, šestý, štvrtý, piaty, šiesty, 

szósty, siódmy, ósmy, sedmý, osmý, devá- siedmy, ôsmy, devia- 

dziewiąty, dziesiąty. tý, desátý. ty, desiaty. 

                       

5. Która jest godzina? ♦ Kolik je hodin? ♦ Kol’ko je hodín? 
’paljonko kello on?’ ’paljonko kello on?’  ’paljonko kello on?’ 

Pierwsza. Je jedna hodina. Je jedna hodina. 

                                                      
Za dwadzieścia jedną Za šest minut tři O šest’ minút tri- 

minutę siódma. čtvrtě na sedm. štvrte na sedem.   
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Kommentteja 

1. perusluvut 1–10 

2. puolassa ja slovakissa perusluvuilla on erillinen muoto miehiä varten 

3. puolassa ja tšekissä sataluvuissa näkyy vanha duaalimuoto, neutrin monikon nomina-

tiivi ja genetiivi, slovakissa päätteet ovat yksinkertaistuneet 

4.  slovakin joidenkin järjestyslukujen päätteen lyhyet vokaalit paljastavat rytmisen lain:  

pitkät vokaalit tai pitkä vokaali ja diftongi eivät voi olla peräkkäisissä tavuissa 

5. kellonajoissa  tasatunteja ilmaistaan puolassa järjestysluvulla, tšekissä ja slovakissa 

perusluvulla, minuuttien ilmaisussa tšekki ja slovakki ovat ylivertaiset 

 

Pronomineista 

1. Ten dom. ♦ Ten(to) dům. ♦ Ten(to) dom. 
’tämä talo’ ’tämä talo’ ’tämä talo’ 

2. Kto to jest? ♦ Kdo je to? ♦ Kto je to?  
’kuka tämä on? ’kuka tämä on? ’kuka tämä on? 

Co to jest? Co je to? Čo je to? 
 ’mikä tämä on?’ ’mikä tämä on?’ ’mikä tämä on?’ 

3. Nikt nic nie wie. ♦ Nikdo nic neví. ♦ Nikto nič nevie. 
’kukaan ei tiedä mitään’ ’kukaan ei tiedä mitään’ ’kukaan ei tiedä mitään’ 

4. Ktoś wie coś. ♦ Někdo něco ví. ♦ Niekto niečo vie. / 

  Ktosi čosi vie. 
’joku tietää jotakin’ ’joku tietää jotakin’ ’joku tietää jotakin’ 

5. Widzę go. ♦ Vidím ho. ♦ Vidím ho. 
’näen hänet’ ’näen hänet’ ’näen hänet’ 

Jego nie widzę.  Jeho nevidím. Jeho nevidím. 
’häntä en näe’ ’häntä en näe’ ’häntä en näe’ 

6. Jak się pan/pani ma? ♦ Jak se máte? ♦ Ako sa máte? 
’miten voitte?’ ’miten voitte?’ ’miten voitte?’ 

 

Kommentteja 

1. ’ten’ on vain länsislaaville tyypillinen demonstratiivipronomini, tšekin puhekielessä 

sitä käytetään myös määräisen artikkelin tapaan 

2. kysyvät pronominit 

3. kieltopronominit 

4. slovakissa on käytössä sekä puolan että tšekin kanssa yhtenevät indefiniittipronominit 

5. länsislaavissa on persoonapronominin pitkien taivutusmuotojen ohella painottomia eli 

enkliittisiä muotoja 

6. puolassa teitittelymuotoja ovat puhuttelut ’herra’ ja ’rouva’ monikon toisen persoonan 

pronominin sijaan 

 

Adverbeista 

♦ Mówisz dużo i dobrze ♦ Mluvíš česky hodně a ♦ Hovoriš veľa a dobre 

po polsku. dobře. po slovensky. 
’puhut paljon ja hyvin ’puhut paljon ja hyvin ’puhut paljon ja hyvin 

 puolaa’ tšekkiä’ slovakkia’ 
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Verbeistä13 

1.pisać widzieć mieć  ♦ psát vidět mít ♦ písať  vidieť mať 

 piszę widzę mam píšu vidím mám  píšem   vidím mám 

 piszesz widzisz masz píšeš vidíš máš  píšeš     vidíš máš 

 pisze widzi ma  píše vidí má  píše       vidí má 

 piszemy widzimy mamy píšeme vidíme máme  píšeme  vidíme máme 

 piszecie widzicie macie píšete vidíte máte  píšete   vidíte  máte 

 piszą widzą mają píšou vidí mají  pišú      vidia majú 
 

                                
 

2. Napiszę książkę. ♦ Napíšu knihu. ♦ Napíšem knihu. 
’kirjoitan kirjan’ ’kirjoitan kirjan’ ’kirjoitan kirjan’ 

Będę pisać książkę. Budu psát knihu. Budem písať knihu. 
’aion kirjoittaa kirjan’ ’aion kirjoittaa kirjan’ ’aion kirjoittaa kirjan’ 

3. Niestety nie byłem ♦ Bohužel jsem ♦ Bohužial' som nebol 

w Warszawie. nebyl v Praze. v Bratislave. 
’valitettavasti en ole ollut ’valitettavasti en ole ollut ’valitettavasti en ole ollut 

Varsovassa’ Prahassa’ Bratislavassa’ 
4. Gdybym był w War- ♦ Kdybych byl v Pra- ♦ Keby som bol v Brati- 

szawie, tobym mówił ze, mluvil bych slave, hovoril by som  

po polsku. česky. po slovensky. 
’jos olisin Varsovassa,  ’jos olisin Prahassa, ’jos olisin Bratislavassa, 

puhuisin puolaa’ puhuisin tšekkiä’ puhuisin slovakkia’ 
5.Poczekaj! Poczekajmy! ♦ Počkej! Počkejme! ♦ Počkaj! Počkajme! 
’odota!’ ’odottakaamme’ ’odota!’ ’odottakaamme’ ’odota!’ ’odottakaamme’ 

Poczekajcie! Niech po- Počkejte! Ať počká! Počkajte! Nech počká! 

czeka!  ’odottakaa!’ ’odottakoon’ ’odottakaa!’ ’odottakoon’ 
’odottakaa!’ ’odottakoon’  

Proszę poczekać! 
’pyydän teitä odottamaan!’ 

6. iść – chodzić ♦ jít – chodit ♦ ísť – chodiť  
’kulkea jalan’ ’kulkea jalan’ ’kulkea’  

jechać – jeździć jet – jezdit  
 ’kulkea kulkuneuvolla’ ’kulkea kulkuneuvolla’ 
przychodzić –  přicházet – prichádzať – 

przyjść (pf.) přijít (pf.)  prísť (pf.) 
’saapua jalan’ ’saapua jalan’ ’saapua’  

przyjeżdżać –  přijíždět –   

                                                 
13 Verbien aspektijärjestelmä on jätetty kuvauksen ulkopuolelle. Tässä puolan aspektit pähkinänkuoressa:  

pisać (imperfektiivinen) – napisać (perfektiivinen): teraz piszę wiersz ‘kirjoitan nyt runoa’, piszę często 

wierzsy ‘kirjoitan usein runoja’, lubię pisać wierszy ‘kirjoitan mielelläni runoja’, wczoraj pisałem wierszy 

cały dzień ‘eilen kirjoitin runoja koko päivän’, latem pisałem wierszy każdego dnia ‘kesällä kirjoitin runoja 

joka päivä’, będę zawsze pisać wierszy ’tulen aina kirjoittamaan runoja’, wczoraj napisałem ci wiersz ‘eilen 

kirjoitin sinulle runon, jutro napiszę ci piosenkę ‘huomenna kirjoitan sinulle laulun’. 
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przyjechać (pf.) přijet (pf.) 
’saapua kulkuneuvolla’ ’saapua kulkuneuvolla’ 

Pójdę do teatru. Půjdu do divadla. Pôjdem do divadla. 
’lähden teatteriin’ ’lähden teatteriin’ ’lähden teatteriin’ 

Pojadę do Warszawy. Pojedu do Prahy. Pôjdem do Bratislavy. 
’lähden Varsovaan’ ’lähden Prahaan’ ’lähden Bratislavaan’ 
 

Kommentteja 

1. tšekin infinitiivin pääte on koventunut, slovakki on säilyttänyt pehmeyden, puola peh-

mentänyt affrikaataksi; slovakissa on analogian myötä vain yksi yks. 1. pers. pääte  

2.  tulevaa toimintaa  ilmaistaan perfektiivisillä verbeillä pääsääntöisesti yksinkertaisella 

futuurilla (= perfektiivinen preesens) ja imperfektiivisillä verbeillä liittofutuurilla   

3. vanha perfekti on säilynyt tšekissä ja slovakissa – tosin apuverbi putoaa 3. persoonas-

sa; puolassa perfekti heijastuu menneen ajan muotojen persoonapäätteessä 

4. konditionaalissa tšekki on säilyttänyt vanhat yksinkertaisen menneen aikamuodon 

aoristin päätteet  

5. puolassa imperatiivin tehtävässä toimii teititeltäessä pyytää-verbi infinitiivin kera 

6. puola ja tšekki erottavat jalan ja kulkuneuvolla tapahtuvan liikkumisen, slovakki 

käyttää samaa muotoa molemmissa merkityksissä 
 

Suomenna, älä anna hämätä: Suomenna, älä anna hämätä: 

♦ puola:  ♦ slovakki: 

spokojny =  spokojný =  

zachód =  záchod = 

chyba =  chyba = 

mieszkanie =      meškanie = 

jagoda =  jahoda = 

łaska =       láska = 

dywan =                                    diván = 

krzesło =  kreslo = 

rzecz =  reč = 

stolica =  stolica = 

zawsze =  zavše = 
 

 Tšekin kirja-ja puhekielestä: 

♦ Nykyinen normi vakiinnutettiin 1800-l. 1500-luvun kirjakielen pohjalle, 

mistä johtuu ero kirjakielen ja puhekielen välillä 

Kirjakieli: a) kirjakielen kirjoitettu versio  (spisovná čeština) 

 - virallisissa yhteyksissä,  sanomalehdissä ja kirjallisuudessa 

                       b) kirjakielen puhuttu versio (hovorová čeština) 

 - hieman puhekielen aineksia sekä vältetty hyvin 

  kirjallisia muotoja 

 - virallisissa yhteyksissä, radiossa ja TV:ssä,  

  teatterissa 

Puhekieli       = yleispuhekieli (obecná čeština) 

                       - yleisen kanssakäymisen väline 



 41 

♦ Kirjakieli: 1. být ’olla’, velký ’suuri’; ♦ Puhekieli:  1. bejt, velkej; 

 okno ’ikkuna’, úzký ’kapea’   vokno, ouzkej 

 2. jedl jsem ’olen syönyt’;  2. jed sem; 

 jdu, jdeš ’kävelen, kävelet’;      du, deš; 

 dušemi ’sielu’ mon.instr.   dušema 

 3. pořád ’nopeasti’, bratr ’veli’,  3. furt, brácha, 

 káva ’kahvi’, ano‚’kyllä’,  kafe, jo, 

 dobře‚’hyvin’, dvacet dva ’22’  fajn, dva a dvacet 
                                  Lehečková, Tšekin kielimuodot 1995 

 

 

Kulttuuripoimintoja 

Puola Tšekki Slovakia 

                   
1200-l. 

Bogurodzica – vanhin tun-

nettu puolalainen teksti; 

kansallishymninä 1700-lu-

vulle asti 

 

 

 

 

 

 

1500-l. 

Jan Kochanowski ja Mi- 

kołaj Rej – renessanssikir-

jailijat 

1600-l. 

Wacław Potocki – barokin 

ajan kirjailija 

 

 

 

1800-l. 

Adam Mickiewicz – ro-

mantiikan edustaja, kansal-

lisrunoilija; aateliseepos 

Pan Tadeusz 

Juliusz Słowacki ja Zyg-

munt Krasinski – roman-

tiikan ajan kirjailijoita 

1800-1900-l. 

Eliza Orzeszkowa ja Bo-

lesław Prus – positivismin 

edustajia 

Henryk Sienkiewicz – rea-

                 
900–1100-l. 

Ensimmäisiä sanoja latinan- 

ja saksankielisissä teksteissä 

1300–1400-l. 

Dalimilin kronikka – ainoa 

kokonaisuutena säilynyt ru-

nomuotoinen kronikka 1300-

luvun alusta 

Jan Hus – loi diakriitit orto-

grafiaan; uskonnollista proo-

saa latinaksi ja tšekiksi 

1500-l. 

Bible Kralická – raamatun- 

käännös; nykytšekin pohjana 

 

1600-l. 

Jan Amos Komenský – ba-

rokin ajan hussilaistaustai-

nen, maanpakoon lähtenyt 

kasvatuksen ja koulutuksen 

kehittäjä;  Didactica magna  

1800-l. 

Josef Dobrovský – slavis-

tiikan ”isä”; laati 1500-luvun 

kielen kuvauksen, jota alettiin 

pitää normatiivisena; pide-

tään modernin tšekin luojana 

Josef Jungmann – runoilija 

ja lingvisti, kansallisen he-

räämisen johtohahmo; pide-

tään modernin tšekin toisena 

luojana  

Božena Němcová – kansan-

herättäjä; kuvasi realistisesti 

                 
900–1100-l. 

Omakielisiä kansanlauluja 

ja rukouksia 

1200–1400-l.      

Kirjallisuudessa hallitsi 

pääosin latina    

 

 

 

 

 

1500–1700-l. 

Ero kirkollisen ja maal-

lisen kirjallisuuden välillä 

alkoi kehittyä 

1790-l. 

Antonin Bernolák – yritti 

kodifioida slovakin kirja-

kieltä; hänen slovakin län-

simurteisiin pohjaava ver-

sionsa ei vakiintunut 

1800-l. 

Ján Kollár – runoilija, ar-

keologi, poliitikko ja pan-

slavismin kannattaja 

Ján Hollý – kertomakir-

jallisuutta, lyriikkaa; kään-

si Vergiliuksen Aeneis-

kertomuksen Bernolákin 

laatimalla kirjakielellä 

Ľudovít Štúr – kansalli-

sen heräämisen johtohah-

moja; loi 1840-l. nykyisen 

slovakin kirjakielen keski-
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lismin edustaja; Trilogia, 

romaani Quo Vadis; Nobel 

1905 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900-l. 

Wladyslaw Reymont – re-

alismin edustaja; Nobel 

1924 

Stefan Żeromski – kriit-

tisen realismin edustaja 

Maria Dąbrowska – histo-

riallista ja yhteiskunnallista 

kuvausta 

Stanisław Ignacy Witkie-

wicz eli Witkacy – moder-

nismin edustaja; absurdin 

teatterin luojia 

Bruno Schulz – eurooppa-

laisen modernismin kärki-

nimiä; ekspressionismia,  

surrealismia ja juutalaista 

mystiikkaa 

Isaac Bashevis Singer – 

kirjoitti jiddišiksi; kuvasi 

erityisesti Varsovaa; Lub-

linin taikuri 

Stanisław Lem – tieteiskir-

jallisuutta; romaani Solaris 

Sławomir Mrożek – satii-

rin mestari; Norsu 

Czesław Miłosz – metafy-

siikan sävyttämiä runoja,  

lyyrisiä esseitä; Issan laak-

so; Nobel 1980 

Wisława Szymborska – ru-

noilija, kääntäjä, kirjalli-

suuskriitikko; Nobel 1996 

Ryszard Kapuściński –

reportaasikirjallisuutta 

 

kansanelämää; Babička (Iso-

äiti) 

Jan Neruda – realismin 

edustajia; suuntautui myös 

kansallisen kulttuurin ulko-

puolelle; modernin tšekki-

läisen runouden uranuurtaja; 

Prahalaistarinoita 

 

 

 

 

 

 

1900-l. 

Jaroslav Hašek – humoristi 

ja satiirikko; Kunnon sota-

mies Švejkin luoja 

Karel Čapek – näytelmiä ja 

tieteiskirjallisuutta; sana „ro-

botti“ tulee teoksesta R.U.R.: 

Rossumovi univerzální roboty 

(Rossumin yleisrobotit) 

Bohumil Hrabal – kerto-

muksia persoonallisella kie-

lellä; ongelmia sensuurin 

kanssa; Tarjoilin Englannin 

kuninkaalle 

Franz Kafka – prahanjuu-

talainen modernismin edus-

taja; kirjoitti saksaksi; Oi-

keusjuttu 

Jaroslav Seifert – runoilija; 

yksi modernismin uranuurta-

jia tšekkiläisessä runoudessa; 

Ruttopylväs;  Nobel 1984 

Milan Kundera – romaane-

ja, näytelmiä, esseitä ja runo-

ja; mustaa satiiria; Olemisen 

sietämätön keveys 

Václav Havel – kirjailija ja 

poliitikko, samettivallanku-

mouksen johtavia hahmoja; 

runoutta ja  näytelmiä 

1900–2000-l. 

Alexandra Berková – proo-

saa ja näytelmiä; kuvasi usein 

naisten ja miesten maailman 

välistä konfliktia. 

 

murteiden pohjalta 

Janko Kráľ – panslavisti, 

romantiikan edustaja;  en-

simmäisiä Štúrin luomalla 

kirjakielellä kirjoittaneita 

runoilijoita 

Pavol Jozef Šafárik – 

kielentutkija, historioitsija, 

kansatieteilijä ja runoilija; 

slavistiikan kehittäjiä; ko-

ki olevansa slovakki, vaik-

ka kirjoitti pääasiassa sak-

saksi ja tšekiksi; arvosteli 

Štúrin luomaa kirjakieltä  

1900-l.  

Pavol Országh Hviezdo-

slav – taisteli Unkarin 

alaisuudessa slovakkien 

oikeuksien puolesta; kir-

joitti nuoruudessa runoutta 

unkariksi, myöhemmin 

slovakiksi; realismin edus-

taja; omaperäinen tyyli it-

se keksittyine ilmaisui-

neen 

Martin Kukučín –  ro-

maanikirjailija; modernin 

slovakinkielisen proosan 

luojia; realismin edustaja 

Dominik Tatarka – no-

vellisti; kirjoitti surrealis-

tista proosaa; Myöntämi-

sen demoni   

Miroslav Válek – runoili-

ja ja poliitikko; modernis-

min uranuurtaja; Koske- 

tuksia 

1900–2000-l. 

Milan Rúfus – runoilija, 

esseisti, kääntäjä ja lasten-

kirjailija; käännetyin slo-

vakkirunoilija; pohti elä-

män olemusta; Pienet ru-

koukset -lastenkirja lienee 

hänen suosituin teoksensa 

Peter Pišťanek – romaa-

nikirjailija; jännitysromaa-

ni River of Babylon 
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2000-l. 

Olga Tokarczuk – uuden 

proosan edustaja; pohtii ky-

symyksiä olemassaolosta ja 

maailmasta; mustaa huumo-

ria, fantasiaa; Nobel 2018 

2000-l. 

Jaroslav Rudiš – romaaneja, 

novelleja, näytelmiä ja sarja-

kuvakäsikirjoituksia; romaani 

Punkin loppu Helsingissä 

kertoo punkyhtyeestä ja 

Helsinki-nimisestä baarista 

Radka Třeštíková - kirjai-

lija, bloggari ja juristi; elä-

mänmyönteistä proosaa nais-

ten elämästä; Veselí (Juhla) 

2000-l. 

Daniela Kapitáňová – sa-

lanimi Samko Tále; novel-

listi ja teatteriohjaaja; Kir-

ja hautausmaalta 

Jana Beňová – runoilija 

ja novellisti; Plán odpre-

vádzania (Saattamisen 

suunnitelma);  voitti 2012 

EU:n kirjallisuuspalkin-

non 

                      
1200-l. 

Bogurodzica – vanhin tun-

nettu puolalainen teksti; sä-

velletty 900–1200-l.; kan-

sallishymninä 1700-luvulle 

asti 

 

1400-l. 

Mikołaj Radomski – poly-

fonista kirkkomusiikkia 

1600-l. 

Adam Jarzębski – barokin 

ajan säveltäjä, viulisti, ru-

noilija ja kirjailija; instru-

mentaalimusiikkia 

1700-l. loppu 

Musiikki sai kansallisia 

muotoja: poloneesi ja 

masurkka 

1800-l. 

Frédéric Chopin – puola-

laisen musiikin symboli 

valsseineen, masurkkoi-

neen, nokturnoineen ja kon-

serttoineen 

Stanisław Moniuszko – loi 

Puolan kansallisoopperan; 

ooppera Halka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
1000-l. 

Hospodine pomiluj ny – 

vanhin tunnettu tšekkiläinen 

laulu; muinaistšekin ja kirk-

koslaavin aineksia 

1100-l. 

Svatováclavský chorál – ny-

kyisinkin suosituimpia us-

konnollisia lauluja 

1400-l. 

Hussilaisten laulamia koraa-

leja; syntyi katolisia ja muita 

kirkollisia kirkkolauluyhdis-

tyksiä  

1600-l. 

Adam Michna – varhaisba-

rokin ajan säveltäjä, urkuri, 

virsien sanoittaja ja runoilija 

1800-l. 

Bedřich Smetana – tšek-

kiläisen kansallisen oopperan 

perustaja; kansanlaulujen ins-

piroimia melodioita; ooppe-

roita ja orkesteriteoksia; Mol-

dau kuusi sinfonista runoa si-

sältävästä teoksesta Má vlast 

(Isänmaani) 

Antonín Dvořák – sinfonioi-

ta, oopperoita ja kuoroteoksia 

slaavilaisen kansanmusiikin 

pohjalta; ooppera Rusalka 

1800–1900-l. 

Leoš Janáček – kansallisro-

manttinen panslavisti; kan-

sanmusiikin inspiroimia or-

kesteri- ja kuoroteoksia, oop-

peroita; oopperat  Káťa Ka-

banová, Jenůfa ja Příhody 

                   
1300-l. 

Bratislava Missal – mes-

sukirja; vanhinta slovakia-

laista klassista musiikkia 

1000–1800-l. 

Unkarin alaisuudessa kan-

sanmusiikki auttoi säilyt-

tämään omaa kulttuuria ja 

kieltä; klassinen musiikki 

oli pitkälti unkarilaista. 

 

1700-l. 

Anton Zimmermann –  

sleesialaissyntyinen pää-

osin Bratislavassa toimi-

nut säveltäjä ja urkuri; 

wieniläisklassikoiden kol-

lega 

1800-l.  

Johann Nepomuk Hum-

mel – säveltäjä ja pianisti; 

vaikutteita klassismista ja 

romantiikasta 

Ján Levoslav Bella – kan-

sallisromantiikan edustaja, 

monipuolinen säveltäjä; 

yhdisti kansanmusiikkia 

klassiseen musiikkiin; lau-

luja, kirkkomusiikkia, ur-

ku- ja kamarimusiikkia, 

orkesteriteoksia ja ooppe-

raa 

Mikuláš Schneider-Tr-

navský – kokosi yksiin  

kansiin yli 500 katolisen 

kirkon laulua, joista lähes 

puolet oli hänen omaa kä-

sialaansa 
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1900-l. 

Karol Szymanowski – sä-

veltäjä ja pianisti; kansan-

musiikkivaikutteista ooppe-

raa, orkesteri- ja pianoteok-

sia 

Witold Lutosławski – ny-

kymusiikin edustaja, kapel-

limestari ja pianisti; sai 

Sibelius-palkinnon v. 1973. 

Krzysztof Penderecki – 

säveltäjä ja kapellimestari; 

nykymusiikin edustaja; poh-

jana sekä kirkkomusiikki et-

tä modernit tyylit 

 

 

        

                     
Unohtamatta puolalaista 

jazzia… 

...ja kansanmusiikkia 

lišky Bystroušky (Ovela ket-

tu) 

1900-l. 

Bohuslav Martinů – sinfoni-

oita, oopperoita ja  konsert-

toja; harrasti eri tyylilajien 

kokeiluja; omaksui myös 

jazz-vaikutteita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
Tai tšekkiläistä jazzia … 

...ja kansanmusiikkia 

 

 

1900-l. 

Ivan Hrušovský –  sävel-

täjä, teoreetikko  ja mu-

siikkihistorioitsija 

Aleksander Moyzes – 

koulutti kolme sukupolvea 

säveltäjiä; loi slovakialai-

suuden innoittamia sinfo-

nioita 

Eugen Suchoň – piano- ja 

oopperamusiikkia; ensim-

mäinen slovakkiooppera 

Ján Cikker – modernin 

klassisen musiikin edus-

taja 

1900–2000-l. 

Vladimír Godár – mo-

dernia klassista musiikkia 

ja elokuvamusiikkia 

                   
Tai slovakialaista jazzia 

…...ja kansanmusiikkia 

                    
Andrzej Wajda – Puolan 

sodanjälkeisen elokuvan 

johtohahmo; Marmorimies, 

Pan Tadeusz 

Roman Polanski – puola-

lais-amerikkalainen kauhu-

elokuvien mestari; Rose-

maryn painajainen 

Krzysztof Zanussi – Per-

he-elämää, Vakio 

Krzysztof Kieślowski – yh-

teiskuntakriittisiä doku-

mentteja, elämän perusky-

symysten pohdintaa; Deka-

logi, Kolme väriä 

Agnieszka Holland – elo-

kuva- ja televisio-ohjaaja; 

siirtyi Ranskaan v. 1981; 

Olga Tokarczukin romaa-

niin perustuva elokuva Jäl-

jet  

Jerzy Skolimowski – elo-

kuvaohjaaja, näytelmäkir-

          
Karel Zeman – animaattori 

ja elokuvaohjaaja; Jules Ver-

nen teosten innoittamia elä-

vän kuvan ja animaation yh-

distelmiä; Vynález zkázy (The 

Fabulous World of Jules Ver-

ne/Invention for Destruction) 

Věra Chytilová – 1960-l. uu-

den aallon johtavia ohjaajia 

Jiří Menzel – merkittävimpiä 

uuden aallon ohjaajia 

Václav Vorlíček – komedioi-

ta ja satuja; Nemcován satuun 

pohjautuva tšekkiläis-itäsak-

salaisena yhteistyönä v. 1973 

tehty Tři oříšky pro Popelku 

(Tuhkimo ja kolme pähkinää) 

on monessa maassa juhlapy-

hien perinne 

Miloš Forman – uuden aal-

lon edustaja; tšekkiläis-ame-

rikkalainen arkielämän huu-

moria viljelevän elokuvan 

           
Ján Kadár (unkarilais-

juutalais-slovakialainen) 

ja Elmar Klos (tšekki) –

loivat yhteistyönä slova-

kinkielisen elokuvan Ob-

chod na korze (Liike pää-

kadulla) toisen maailman-

sodan Slovakiasta; eloku-

va sai v. 1965 parhaan vie-

raskielisen elokuvan Os-

carin 

Juraj Jakubisko – käsi-

kirjoittaja ja  elokuvaoh-

jaaja, joka kuvasi slovak-

kien elämää; hänen ku-

vaustapaansa on nimitetty 

maagiseksi realismiksi; 

Slovakian elokuvakriitikot 

nimesivät hänet v. 2000 

1900-luvun parhaaksi slo-

vakialaiseksi ohjaajaksi; 

Martin Šulík – 2000-l. 

alun tuotteliain slovakia-
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jailija ja käsikirjoittaja; sai 

v. 2016 palkinnon elämän-

työstään Venetsian eloku-

vajuhlilla 

Antoni Krauze – käsikir-

joittaja ja ohjaaja; Smoleńsk 

v. 2010 lento-onnettomuu-

desta 

Paweł Pawlikowski – luo-

nut uraa pääosin Britanni-

assa;  parhaan vieraskielisen 

elokuvan Oscar v. 2015 elo-

kuvasta Ida 

mestari; 13 Oscar-palkintoa; 

Yksi lensi yli käenpesän, 

Amadeus 

Jan Hřebejk – lyhytfilmejä, 

komedioita ja draamaa; par-

haan vieraskielisen elokuvan 

Oscar elokuvasta Musíme si 

pomáhat (Meidän täytyy aut-

taa toisiamme) 

Jan Švankmajer – animaa-

tion taitaja; surrealistisia 

lyhytelokuvia 

Lasten animaatioelokuvia  

       *       *       *       * 

Marionetti- ja nukketeat-

teria, mm. Smetana sävelsi 

musiikkia marionettiteat-

terille 

lainen elokuvaohjaaja; 

elokuvat Cigán (Romani), 

Tlmočník (Kääntäjä) ovat 

olleet Oscar-ehdokkaita  

parhaaksi vieraskieliseksi 

elokuvaksi 

 

Slovakian kauniissa luon-

nossa on kuvattu monia 

Hollywoodin elokuvia 

       *       *       *       * 

Marionetti- ja nukke-

teatteria 

 

 

 

Tiesitkö, että… 

 

• Adam Mickiewicziä pitävät ”omanaan” niin puolalaiset, liettualaiset kuin valkovenä-

läisetkin: Puolan kansalliseepos Pan Tadeusz sisältää ylevän puhuttelun ”Litwo, ojczyzno 

moja” Mickiewiczin patsas löytyy kunniapaikalta nykyisestä Lvivistä Ukrainasta 

• slovakki lienee kaikille slaaveille helpoimmin ymmärrettävä lähisukukieli 

• tšekkiläisen animaattorin Zdeněk Milerin myyrä Krtek tai Krteček syntyi v. 1956 

  

 

  
 

 

 Tunnistatko? Käännä osaamallesi slaavikielelle 

 *językŭ14, *ženā, *kanĭ, *tjudjĭ(jĭ), *rěkā, * gardŭ,  

 * naktĭ, *vŭlkŭ, *běrgŭ, *vĭrba, *byti, *balěti, *pĭsŭ, 

 *brat(r)ŭ, *pĭrstъ, *dětę,* l'udĭje, *męsa, *damŭ 
 

 

 

 

 

               Pozdrowienia!            
                            

                                 

                                                 
14 Avuksesi: ę – nasaalivokaali ẽ; ks. myös s. 11 tarkkeita koskeva alaviite 
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Puola 

 
Dobry wieczór 

Dobry wieczór! on dla mnie najsłodszym życzeniem; 

Nigdy, czy to przed nocą dzieli nas zapora, 

Czyli mię ranna znowu przywołuje pora, 

Nie żegnam się, nie witam z takim zachwyceniem, 

 

Jak w tę chwilę, wieczornym ośmielony cieniem; 

Ty nawet, milczeć rada i płoniś się skora, 

Gdy usłyszysz życzenie dobrego wieczora, 

żywszym okiem, głośniejszym rozmawiasz westchnieniem. 

 

Niechaj dzieńdobry wschodzi tym, co społem żyją, 

Objaśniać pracę, która ich ręce jednoczy; 

dobranoc niech szczęśliwych kochanków otoczy, 

 

Gdy z rozkoszy kielicha trosk osłodę piją; 

A tym, co się kochają i swą miłość kryją, 

Dobrywieczór niech przyćmi zbyt wymowne oczy. 
                                Adam Mickiewicz  

 

Miłość 

Miłość jest bezinteresownym czynieniem miłości, 

tak jak słoneczność 

jest bezinteresownym promieniowaniem słoneczności. 

Słońce jest słońcem w świecie heliosowym, 

miłość jest słońcem w świecie księżycowym. 

Słońce jest słońcem w świecie jasności, 

miłość jest słońcem w świecie ciemności. 

Cokolwiek pomiędzy ludźmi kończy się, 

znaczy, nigdy się nie zaczęło. 

Gdyby prawdziwie się zaczęło 

nie skończyłoby się. 

Skończyło się, bo się nie zaczęło. 

Cokolwiek prawdziwie się zaczyna 

nigdy się nie kończy. 
                               Edward Stachura 
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Jeszcze Polska nie zgineła 

(Puolan kansallislaulu) 

 

Jeszcze Polska nie zgineła, Przejdziem Wiślę, przejdziem Wartę, 

Kiedy my żyjemy, Będziem Polakami, 

Co nam obca przemoc wzięła, Dał nam przykład Bonabarte, 

Szablą odbierzemy. Jak zwyciężać mamy. 

 

 Marsz, marsz, Dąbrowski, 

 Z ziemi włoskiej do Polski! 

 Za twoim przewodem 

 Złączym się z narodem. 
  Sanat: Józef Wybicki 

  Sävel: Kansanmelodia 

  

 
Tšekki   

 

Na křižovatce 

Na křižovatce stojí dva cizinci. Hledají na mapě. Nevědí, jak dál. 

Cizinec:  - Promiňte, prosím vás, kde je Karlův most? 

Pražan:   - Ukážu vám to na mapě. Teď jste tady na Národní třídě. Tohle je 

               Národní divadlo. Na téhle velké křižovatce zahnete doprava a  

 potom půjdete pořád rovně. Karlův most je na levé straně. 

Cizinec: - Děkuju vám. Na shledanou. 

Pražan:  - Prosím. Na shledanou.  

            Lehečková 2008, s. 68 
 

Naše rodina 

     Naše rodina je velká: rodiče, my tři děti, dvě babičky, jeden dědeček, tety 

a strýcové. Jsem rád, že máme velkou rodinu a že se často scházíme. 

     Maminka je prodavačka v obchodním domě. Tatínek je lékař, pracuje 

v nemocnici a je málo doma. Maminka i tatínek mají pořád moc práce, pořád 

spěchají a nikdy nemají čas. Naštěstí máme doma babičku. Ta nespěchá 

nikdy a má vždycky čas. 

     Moji sourozenci jsou už dospělí a nebydlí doma. Moje sestra Šárka je 

vdaná, jmenuje se teď Nováková. Šárka je úřednice v jednom úřadě, její muž 

Petr pracuje v univerzitní knihovně. Šárka a Petr mají dvě děti. Jejich syn 

Honzík je ve škole, ale jejich dcera Terezka je ještě malá a je ve školce. 

Sestra a její rodina nebydlí daleko a jsou u nás často na návštěvě. 

     Můj bratr Michal studuje na univerzitě jazyky. Bydlí v koleji, ale skoro 

každou neděli je doma. Bratr je ještě svobodný, ale má dívku. Jeho dívka 
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Zuzana studuje na filozofické fakultě finštinu a češtinu. Michal a Zuzana 

jsou pořád spolu a nevím, kdy studujou. 

     Já se jmenuju Ondřej Smetana. Chodím na gymnázium a zajímám se o 

počítače. 

     Naše druhá babička a dědeček nebydlí ve městě, ale na venkově. Mají 

velkou zahradu a taky jednoho psa a dvě kočky. Dědeček je zahradník a 

pořád něco dělá na zahradě. Často jsou tam všichni příbuzní na návštěvě. 

     Celoi rodinu mám rád, jenom tetu Věru ne. Pořád  si stěžuje. Není divu, 

že je rozvedená. 

    Zato strýce Františka obdivuju. Je ženatý, má hroznou tchýni protivnou 

ženu, ale pořád se směje a nikdy si nestěžuje.  
                       Lehečková 2008, s. 69 

 

V samoobsluze 

     Jsou čtyři hodiny a já jdu domů z práce. Po cestě se zastavuju v 

samoobsluze. Moje žena dnes přijde pozdě a doma není nic na večeři. 

     V samoobsluze je nával. Všichni nakupujou, když jdou domů z práce. 

Čekám ve frontě na košík. Konečně ho dostávám a dávám do něj nákup: dva 

litry mléka, tři jogurty, kilo hladké mouky, kilo kostkového cukru, balíček 

čaje, láhev oleje a čtyři piva. Pak stojím ve frontě u pultu. Konečně jsem na 

řadě. Přemýšlím, co potřebujeme. 

Prodavačka říká:  - Prosím? – Prosím deset deka ementálu a dva párky – 

říkám. – Jaké? – ptá se prodavačka. – To je jedno, třeba tyhle – odpovídám. 

– To nejsou párky, to jsou klobásy – říká prodavačka. – No tak klobásy, to je 

jedno – říkám netrpělivě. – A dál? –  ptá se prodavačka. –  Ještě dvacet deka 

šunky, a půl kila salámu – říkám. - Kterého?-  ptá se prodavačka. – Já nevím, 

třeba tohohle – odpovídám. – Ještě něco? – ptá se prodavačka. – Ne, děkuju, 

to je všechno – říkám. 

     Dávám sýr, párky, šunku a salám do košíku a jdu do fronty u pokladny. 

Přitom si beru ještě půlku chleba a čtyři housky. Nakonec si ještě vzpomenu 

na sáček kávy. 

  

  U pokladny platím, dávám nákup do tašky a jdu domů. Naštěstí nenakupuju 

každý den. 

     Doma vidím na stole lístek:  

  Petře, přijdu pozdě, prosím tě 

  kup čtvrtku másla, čtvrt kila   

  tvarohu a kilo hrubé mouky.    

  Ahoj! Šárka. 

     No to je jedno.    

  Lehečková 2008, s. 85–86 
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 Kde domov můj  

 (Tšekin kansallislaulu) 

  

 Kde domov můj, kde domov můj, 

 voda hučí po lučinách, 

 bory šumí po skalinách, 

 v sadě skví se jara květ, 

 zemský ráj to na pohled! 

 A to je ta krásná země, 

 země česká domov můj, 

 země česká domov můj! 
  Sävel: František Škroup   

  Sanat: Josef Kajetán Tyl 

 

 

 

 

 

Czech Polka - "Škoda lásky" 

Kvetou růže, kdo ti za to může,  

žádný ti už dneska nepomůže.  

Kvetlou, zvadnou,  

lístečky z nich spadnou,  

jako slzy moje na tu trávu 

chladnou.  
 

Teče voda, dokola se točí,  

ty jsi nelitoval modré oči.  

Já bych byla pro tebe jen žila  

že mou lásku zklameš, to jsem 

nemyslela.  

 

Moje slzy, ty mě ale mrzí  

žes mě (aho?) nechal takhle brzy.  

Počkej, poznáš, až te tváře  

zblednou,  

že se ne navrátí, cos ztratil jednou.  
 

Věrnost není tvoje potěšení,  

ty jsi míval radši, co se mění.  

Bolest moji sčasno mi zhojí,  

Ale zapomenu, že jsem byla tvojí.  

 

 Škoda lásky, kterou jsem tobě dala,  

 ty mé oči, dnes bych si vyplakala.  

 Moje mládí uprchlo tak jako sen,  

 na všechno mi zbyla jenom  

 v srdci mém vzpomínka jen.  

 
   Sävel: Jaromír Vejvoda  

  Sanat: Václav Zeman 

 

 
 



 50 

Slovakki 

 

Ako sa dostanem…? 

- Dobrý deň, prosím vás neviete, kde je tu banka? 

- Akú banku hľadáte? 

- To je jedno Chcem si zameniť peniaze. 

- Nordea banka je v centre mesta. Pôjdete stále rovno asi kilometer a 

napravo uvidíte banku. 

- Ďakujem. 

 *        *        * 

- Prosím vás, môžete mi povedať, ako sa dostanem na stanicu? 

- Stanica je veľmi ďaleko, peši asi tri kilometre. Choďte radšej autobusom 

alebo taxíkom. 

- Aký autobus chodí na stanicu? 

- Číslo 25. Zastávka je pred knižnicou. 

- Ďakujem. 

 

 

V autobuse 

- Prosím vás, poviete mi, kde mám vystúpiť? Chcem ísť na železničnú 

stanicu. 

- Dobre, poviem vám. 

- Tu musíte vystupovať – tu je železniičná stanica. 

- Ďakujem. 

 *        *        * 

- Prosím vás, mohli by ste mi povedať, ako sa dostanem do mesta? 

- Musíte ísť najprv rovno asi 200 m, potom odbočíte doprava a pôjdete 

rovno asi 

300 m. Pri parku odbočíte doľava a tam už uvidíte obchodné centrum 

Pohoda. 

- Ďakujem vám veľmi pekne. 

- Nemáte za čo. 
   Kyppö, Camp 5/2 

Ja a moja rodina 

Volám sa Eva. Eva Srnková. Mám 21 rokov.Som slovenská študentka a 

študujem fínčinu na Univerzite v Jyväskylä. Som Slovenka. Pochádzam z 

Banskej Bystrice. Banská Bystrica je krásne mesto v strede Slovenska. Tak 

ako Jyväskylä v strede Fínska. 

Študujem fínčinu na Univerzite Komenského v Bratislave. Bývam v 

internáte. Moja spolubývajúca sa volá Jana. Študuje psychológiu a filozofiu. 

Jana je z Košíc. Košice sú druhé najväčšie mesto na Slovensku. 

V Banskej Bystrici žijú moji rodičia. Majú tam byt. 
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Otec má 55 rokov a je stavebný inžinier. Mama má 48 rokov. Je učiteľka na 

základnej škole. 

Mám aj brata a sestru. Brat Jurko má 14 rokov. Chodí do školy. Je ôsmak. 

Sestra Zuzka je gymnazistka. Chodí do štvrtého ročníka, je maturantka. 

Jurko je vždy veselý. Má rád šport. Vo voľnom čase hrá futbal a chodí na 

džudo. 

Zuzka má tiež rada šport. Hrá volejbal. Ale má veľmi rada aj hudbu. Chodí 

do hudobnej školy. Hrá na klavíri a spieva v spevokole. Aj ja mám rada 

hudbu. Tiež spievam a viem hrať na gitare. 

A keď som v Bratislave,  chodím na aerobik a do posilňovne. Cez víkend 

obyčajne chodím na výlety do prírody. 

Na vidieku pri Banskej Bystrici žijú aj moji starí rodičia. Sú to matkini 

rodičia. Sú na dôchodku. Starý otec má  75 rokov  a stará mama 70. Voláme 

ich dedko a babka. 

Otcovi rodičia už nežijú. Starých rodičov máme veľmi radi a často ich 

navštevujeme. 

Mám troch strýkov a tri stryné, dvoch ujov a štyri tety. A navyše aj 

bratrancov a sesternice. Sme naozaj veľká rodina. 
   Kyppö, Camp 2/1 

 

Nakupujeme 

Johanna:  Carlo má dnes narodeniny. Musíme urobit’ oslavu. 

 Čo pripravíme? 

Zuzana:  Chlebíčky! 

Johanna:  No dobre, môžeme mat’ chlebíčky. Čo mám kúpit’? 

Robert:  Potrebujemy čerstvý chlieb alebo bagetu, šunku,  

 paradajky, vajíčka, maslo, tvrdý syr a olivy alebo  

 červenú papriku. 

Zuzana:  Olivy, paradajky a maslo máme! 

Johanna: Dobre. A mám kúpit’ aj pivo, minerálku alebo kávu? 

Zuzana: Nie, nie musíš.  

Johanna: Ale potrebujemy víno a džus. A môžeme kúpit’ aj 

nealkoholické pivo.    Carlo nesmie pit’ alkohol, lebo šoféruje. 

Johanna: Aké víno chcete? Červené alebo biele? 

Zuzana: Červené. 

Johanna: Všetko? 

Zuzana: Hm… servítky! Potrebujeme servítky. 

Johanna: Môžu byt’ biele? 

Zuzana: Môžu, ale ja mám rada farebné.  
  Krížom-krážom s. 68 
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Puola 

Coś o profesorach  

– Panie profesorze, zwraca się młody asystent do sławnego profesora 

chirurga. Wszystko już gotowe do operacji. Brak tylko pacjenta. – Nic nie 

szkodzi, odpowiada profesor – możemy zaczynać bez niego. 
– Herra professori,  nuori assistentti puhuttelee kuuluisaa kirurgia. Kaikki on jo valmiina 

leikkausta varten. Puuttuu vain potilas. – Ei se haittaa, professori vastaa – voimme 

aloittaa ilman häntä.  
  

Profesor Lipski siedzi w gabinecie i pisze. Nagle wpada żona: – Słuchaj, w 

twojej bibliotece jest złodziej!! – A co czyta? pyta spokojnie profesor, nie 

przerywając pracy. 
Professori Lipski istuu työhuoneessaan ja kirjoittaa. Yhtäkkiä hänen vaimonsa ryntää 

sisään: – Hei, kirjastossasi on varas! – Mitä hän lukee? professori kysyy rauhallisesti 

keskeyttämättä työtään. 
   

Profesor Lipski spotyka na ulicy młodego człowieka: – Drogi panie Piotrze, 

jak pan źle wygląda! Bardzo się pan zmienił: niedawno jeszcze miał pan 

taką zdrową cerę, był pan tęgi, a teraz jest pan taki szczupły i blady. – Ależ 

ja nie nazywam się Piotr! – Ach, więc i imię pan się zmienił? 
Professori Lipski tapaa kadulla nuoren miehen: – Hyvä herrä Piotr, miten huonolta 

näytättekään! Olettepa muuttunut kovasti: vielä äskettäin teillä oli niin terve iho, olitte 

tukevassa kunnossa, mutta nyt olette niin laiha ja kalpea. – Mutta minun nimeni ei ole 

Piotr! – Ai, te olette vaihtanut nimennekin?         

 

 
Tšekki  

Klučina se ptá řidiče: – Nemohl byste mě svézt? Přijdu pozdě do školy. 

Řidič odpovídá: – Já ale jedu opačným směrem, synu. Malý kluk: – Tím 

lépe! 
Pikkupoika pyytää kuljettajalta: – Voisitteko antaa minulle kyydin? Olen myöhässä 

koulusta. Kuljettaja vastaa: – Mutta minä olen menossa vastakkaiseen suuntaan, 

poikaseni. Pikkupoika: – Se on vielä parempi! 
 

Chlápek vychází z kina a osloví před ním jdoucí ženu, která má na vodítku 

psa: – Promiňte, paní, ale všiml jsem si, že váš pes ten film hodně sledoval, 

kňučel, když to bylo smutné, nervózně se vrtěl, když to byla nuda, a hlavně 

hodně vrtěl ocáskem, když tam bylo něco legračního. Nepřipadá vám to 

zvláštní? – No, trochu zvláštní to je, ta knižní předloha se mu vůbec nelíbila. 
Mies tulee elokuvateatterista ja sanoo edellään koiran kanssa kulkevalle naiselle: – 

Suokaa anteeksi, rouva, mutta huomasin, että koiranne seurasi filmiä tarkasti, ulisi 
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surullisissa kohdissa, kieppui hermostuneena ikävystyttävissä kohdissa ja heilutti kovasti 

häntäänsä huvittavissa kohdissa. Eikö se ole teistä erikoista? – No hiukan erikoista se on, 

kirjasta se ei pitänyt ollenkaan. 
 

Dcera: – Tati, věděl jsi, že holky jsou chytřejší než kluci? Otec: – No to jsem 

tedy nevěděl. Dcera: – No, tak vidíš. 
Tytär: – Isä, tiesitkö, että tytöt ovat fiksumpia kuin pojat? Isä: – Enpä tainnut tietää. 

Tytär: – No siinäpä näet. 
 

Chlapec rozbije vázu v domě bohatého strýce. Když to strýc zjistí, rozlítí se 

a dá se do křiku: – Víš vůbec, jak stará ta váza byla?! Byla ze 17. století! 

Chlapeček si úlevně oddychne: – Uf, no ještěže nebyla nová! 
Poika rikkoo maljakon rikkaan setänsä talossa. Kun setä saa sen selville, hän raivostuu ja 

huutaa: – Tiedätkö edes, miten vanha se maljakko oli?! Se oli 1600-luvulta! Poika 

huokaa helpottuneena: – Huh, hyvä ettei se ollut uusi!  
 

Udýchaný muž přiběhne k farmáři stojícímu na poli a zeptá se: – Promiňte 

pane, mohl bych vám přeběhnout támhle po tom poli? Hrozně potřebuju 

stihnout vlak v 16:23! Zemědělec pokrčí rameny a odpoví: – Ale jo, klidně. 

A když si vás všimne můj býk, stihnete i ten v 16:05. 
Hengästynyt mies juoksee pellolla seisovan maanviljelijän luo ja kysyy: – Anteeksi, 

hyvä herra, voisinko juosta tuon pellon kautta? Minun pitäisi ehdottomasti ehtiä klo 

16.23 junaan! Maanviljelijä kohauttaa olkapäitään ja vastaa: – Kyllä vain, ihan rauhassa. 

Ja kun sonnini huomaa teidät, ehditte klo 16.05 junaan. 

 

 
Slovakki  

– Tak čo dievčatko, čo by si chcela? pýta sa predavačka.  – Chcela by som 

čokoládu, ale mama ma poslala kúpiť chleba. 
– Tyttönen, mitäpä haluaisit? kysyy myyjä. – Haluaisin suklaata, mutta äiti lähetti 

ostamaan leipää. 
 

V samoobsluhe tlačí mladý otec vozík s potravinami a vrieskajúcim 

deckom. Muž takmer nežne opakuje: – No tak, Albert, kľud. Kľud a žiadne 

scény. Ukľudni sa... Nakloní sa k nemu nejaká pedagogická odborníčka a s 

uznaním hovorí: – To je dobre, že s tým dieťaťom rozprávate ako s 

dospelým. Takto z Alberta vyrastie sebavedomý a vyrovnaný človek. 

Otec na to hovorí: – Pani, mýlite sa. Ja som Albert! 
Supermarketissa nuori isä työntää ruokakärryä, jossa istuu huutava lapsi. Mies toistaa 

lähes hellästi: – No niin, Albert, rauhoitu. Rauhoitu, ei mitään kohtauksia. Rauhoitu... 

Hänen puoleensa kääntyy eräs kasvatuksen asiantuntija ja sanoo tyytyväisenä: – Hyvä, 

että puhutte lapselle kuin aikuiselle. Näin Albertista tulee itseensä luottava ja 

tasapainoinen ihminen. Isä vastaa: – Erehdytte, hyvä rouva. Minä olen Albert! 

Učiteľka sa pýta prváčika: – Janko, čím je teraz tvoj otecko? – Prosím 



 54 

pacientom. – Ale ja chcem vedieť, čo teraz robí. – Kašle a kýcha. – A keď je 

zdravý, čo robí? – Vtedy ani nekašle, ani nekýcha. – Vôbec mi nerozumieš. 

Chcem vedieť, čím je tvoj otec, keď ani nekašle a nekýcha. – Vtedy je 

zdravý. 
Opettaja kysyy ekaluokkalaiselta: – Janko, mitä isäsi tekee? – Sairastaa. – Mutta haluan 

tietää, mitä hän tekee. – Yskii ja aivastaa. – Entä kun hän on terve, mitä hän silloin 

tekee? – Silloin hän ei yski eikä aivasta. – Et ymmärrä minua lainkaan. Haluan tietää, 

mitä isäsi tekee, kun hän ei yski eikä aivasta. – Silloin hän on terve. 
 

Janko sa pýta dedka: – Dedko, máš zuby? – Kdeže vnúčik, nemám. Janko 

okamžite na to: – Tak mi podrž môj chlebík. 
Janko kysyy isoisältä: – Ukki, onko sinulla hampaita? – Eipä, poikaseni, taida olla. 

Siihen Janko sanoo heti: – Pitele sitten minun leipääni. 
 

– Otecko, chcel by som pomôcť jednému starčekovi. Dáš mi na to päť 

korún? – Pravdaže synak, to je od teba veľmi šľachetné. Tu máš dvacku. A 

kde je ten úbohý starček? –Tamto na rohu. Predáva zmrzlinu.  
– Isi, haluaisin auttaa yhtä vanhusta. Antaisitko minulle viisi korunaa? – Totta kai, 

poikaseni, se on sinulta hyvin anteliasta. Tässä on kaksikymppinen. Missä tuo köyhä 

vanhus on? – Tuolla kadunkulmassa. Hän myy jäätelöä. 
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4. LÄNSISLAAVILAISET KIELET II 

 

 

          

 
 

 

 

Yläsorbi Alasorbi 

(hornjoserbska rěč)  (dolnoserbska rěc)  
 

Konsonanteista ja vokaaleista 

h  g  

1. Hłupa hłowa.  ♦ Głupa głowa. 
   ’tyhmä pää’      ’tyhmä pää’ 

š ž č  š ž c 

2.Šěroka šija. Žiwa žona.  ♦ Šyroka šyja. Žywa žona. 
   ’leveä kaula’  ’elävä vaimo/nainen’    ’leveä kaula’  ’elävä vaimo/nainen’ 

   Čisty čaj. Rjana Łužica.    Cysty tej. Rědna Łužyca.  
   ’puhdas tee’  ’kaunis Lausitz’    ’puhdas tee’  ’kaunis Lausitz’ 

ć dź  ś ź 

3. Ćopły dźeń.  ♦ Śopły źeń. 
   ’lämmin päivä’     ’lämmin päivä’      

ř r  ś š  

4.Krótki křik. Tři razy.  ♦ Dłujki kśik. Tśi raze. 
   ’lyhyt huuto’  ’kolme kertaa’    ’pitkä huuto’  ’kolme kertaa’ 

   Serbska přiroda.     Serbska pśiroda. 
   ’Lausitzin luonto’     ’Lausitzin luonto’ 

   Krasna knjeni. Trochu trawy.    Kšasna kněni. Tšochu tšawy. 
   ’kaunis rouva’  ’hiukan ruohoa’    ’kaunis rouva’  ’hiukan ruohoa’ 

   Wažne prašenje. Prošu!     Wažne pšašanje. Pšosym! 
   ’tärkeä kysymys’ ’olkaa hyvä’     ’tärkeä kysymys’  ’olkaa hyvä’ 

ě  ě 

5. Pěkna rěka.  ♦ Pěkna rěka. 
   ’kiltti joki’      ’kiltti joki’ 

ó  ó 

6. To je mój kóń.  ♦ To jo mój koń. 
   ’se on minun hevoseni’      ’se on minun hevoseni’ 

y  y 

7. Nasyćeny kóń. Zymna zyma. ♦ Nasyśony koń. Zymna zyma. 
   ’kylläinen hevonen’  ’kylmä talvi’    ’kylläinen hevonen’  ’kylmä talvi’ 

   Suche syno.     Suche seno.  
   ’kuiva heinä’     ’kuiva heinä’ 

 

 

    Dobry źeń!     Dobry dźeń!   
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Kommentteja 
1. *g on tšekin ja slovakin tapaan muuttunut yläsorbissa h:ksi, mutta alasorbissa säilynyt 

puolan tapaan g:nä 

2. väljät sibilantit ovat yläsorbissa kieliopillisesti pehmeät, minkä ortografiassa osoittaa 

mm. niitä seuraava i; alasorbissa ne ovat kovia ja niitä seuraa y; väljä affrikaatta on 

alasorbissa supistunut [ts]:ksi 

3. *t’ ja *d’ ovat yläsorbissa muuttuneet puolipehmeiksi affrikaatoiksi, mutta alasorbissa 

“hioutuneet“ sibilanteiksi  

4. *r’ on molemmissa sorbeissa muuttunut pehmeäksi sibilantiksi, vaikka merkintätapa 

eroaakin; alasorbissa myös kova r on muuttunut k-, t- ja p-konsonanttien jäljessä väljäk-

si, mutta kovaksi sibilantiksi 

5. ě-kirjainmerkki kätkee sorbeissa taakseen diftonginomaisen [ie]- äänteen 

6. yläsorbin ó: [ou], alasorbin [ə] 

7. *y, *i ja e (<*ě) ovat langenneet yhteen yläsorbissa, alasorbissa e on säilynyt 

 

Substantiiveista ja adjektiiveista   

1.Mały muž. Mała žona.  ♦ Mały muž. Mała žona. 
’pieni mies’ ’pieni nainen’  ’pieni mies’ ’pieni nainen’ 

   Dwaj małaj mužej.        Dwa małej muža. 

   Dwě małej žonje.        Dwě małej žonje. 

   Mali mužojo. Małe žony.    Małe muže. Małe žony. 
’pieniä miehiä’ ’pieniä naisia’ ’pieniä miehiä’ ’pieniä naisia’ 

2.Dobry dźeń, Tomašo!  ♦ Dobry źeń, Tomaš_! 
’päivää, Tomaš!’  ’päivää, Tomaš!’ 

3.Mój bratr je starši hač moja ♦ Mój bratš jo staršy nježli/ako   

sotra. Hana je najstarša.       moja sotša. Hana jo nejstarša. 
’veljeni on vanhempi kuin sisareni’ ’veljeni on vanhempi kuin sisareni’’ 

’Hana on vanhin’  ’Hana on vanhin’ 

 

 

Kommentteja 
1. sorbien kaksikko eli duaali on osasta yläsorbin murteita väistymässä 

2. vokatiivi on elävä yläsorbissa, alasorbista se on hävinnyt 

3. komparatiivi ja superlatiivi ovat taipuvia koko länsislaavin tapaan 

 

Lukusanoista 

1. jedyn, dwaj, tři, štyri, pjeć ♦ jaden, dwa, tśi, styri, pěś, 

   šěsć, sydom, wosom,     šesć, sedym, wósym, 

   dźewjeć,  dźesać     źewjeś, źaseś 

2. přěni, druhi, třeći, štwórty, ♦ prědny, drugi, tśeśi, stwórty, 

   pjaty, šesty, sydmy, wosmy    pěty, šesty, sedymy, wósymy, 

   dźewjaty, dźesaty     źewjety, źasety 

             

3. Kak na času je?  ♦ Wjelich jo? 

   Je jednej.     Jo zeger jadnogo. 
’paljonko kello on?’  ’paljonko kello on?’ 

’yksi’  ’yksi’ 
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Kommentteja 
1. perusluvut 1–10 

2. järjestysluvut 1–10 

3. kellonajoissa täystunnit ilmaistaan peruslukujen genetiivillä; alasorbissa on laina 

saksasta: zeger 

 

Pronomineista 

1. Ja a ty = mój.  ♦ Ja a ty = mej. 

   Ja, ty a wón = my.     Ja, ty a wón = my. 
’minä, sinä ja hän = me’  ’minä, sinä ja hän = me’ 

2. Štó to je? Što to je?  ♦ Chto to jo? Co to jo? 
’kuka tämä on?’ ’mikä tämä on?’ ’kuka tämä on?’ ’mikä tämä on?’ 

3. Nichtó ničo njeje pisał.  ♦ Nochten nic njejo pisał. 
’kukaan ei ole kirjoittanut mitään’ ’kukaan ei ole kirjoittanut mitään’ 

4. Něchtó je něšto pisał.  ♦ Něchten jo něco pisał.  
’joku on kirjoittanut jotakin’  ’joku on kirjoittanut jotakin’ 

 

Kommentteja 
1. duaali persoonapronomineillakin 

2. kysyvät pronominit 

3. kieltopronominit 

4. indefiniittipronominit 

 

Verbeistä 

1. pisać     ♦ pisaś    

   pisam, pisaš, pisa,          pišu/pišom, pišoš, pišo  

   pisamy, pisaće, pisaja     pišomy, pišośo, pišu  

   
2. Napisam basnje.  ♦ Napišom basnje. 
’kirjoitan runot’  ’kirjoitan runot’    

   Budu pisać basnje.     Buźom pisaś basnje. 
’aion kirjoittaa runoja’  ’aion kirjoittaa runoja’ 

      Buźom napisaś basnje 
  ’kirjoitan runot’    

3. Bohužel njesym był   ♦ Bóžko njesom był 

   w Budyšinje.     w Chóśebuzu. 
’valitettavasti en ole ollut  ’valitettavasti en ole ollut  

Budyšinissä’  Chóśebuzissa’ 

4. Pisaj! Pisajće!  ♦ Piš! Pišćo!  
’kirjoita!’ ’kirjoittakaa!’  ’kirjoita!’ ’kirjoittakaa!’ 

Pisajtaj!/Pisajtej!  Pištej! 

5. (Na)pisachmoj basnje.  ♦ (Na)pisachmej basnje. 
’kirjoitimme runoja’  ’kirjoitimme runoja’ 
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6.Mój smój basnje pisałoj. ♦ Mej smej basnje pisałej. 
’olemme kirjoittaneet runoja’  ’olemme kirjoittaneet runoja’ 

7. Mój běchmoj basnje pisałoj. ♦ Mej běchmej basnje pisałej. 
’olimme kirjoittaneet runoja’  ’olimme kirjoittaneet runoja’ 

8. Mój bychmoj basnje pisałoj. ♦ Mej by basnje pisałej. 
’kirjoittaisimme runoja’  ’kirjoittaisimme runoja ‘ 

  

 

Kommentteja 
1. alasorbin infinitiivin tunnus “hioutunut“; preesenstaivutus 

2. yläsorbissa futuureja on kaksi: yksinkertainen futuuri ja olla-verbin futuurista sekä 

pääverbin infinitiivistä muodostuva liittofutuuri; alasorbissa vain liittofutuuri: buźom 

pisaś, buźom napisaś; yläsorbin yksinkertaista futuuria vastaava muoto alasorbissa 

ilmaisee vain loppuunsuorittamista  

3. mennen ajan liittomuoto perfekti on säilynyt 

4. imperatiivi; erilliset duaalimuodot 

5. yksinkertaiset menneen ajan verbimuodot imperfekti (imperfektiivinen) ja aoristi 

(perfektiivinen) ovat säilyneet aktiivisina vain yläsorbissa, alasorbissa ne ovat jo 

arkaaiset; esimerkeissä 5-8  duaalin 1. persoona 

6. perfekti 

7. mennen ajan liittomuoto pluskvamperfekti on säilynyt 

8. konditionaali; saksan vaikutuksesta esimerkkien 6-8 pääverbi lauseen lopussa  
 

Kulttuuripoimintoja 

Ylä- ja alasorbi 

1500-l.  

Budyska přisaha, Budyšinin / Bautzenin porvarinvala – vanhin tunnettu sorbinkielinen 

kirjallinen muistomerkki 

Miklawš Jakubican alasorbinkielinen Uusi testamentti vuodelta 1548 jäi kä-

sikirjoitukseksi  

Albinus Molleruksen alasorbinkielinen katekismus oli ensimmäinen sorbinkielinen 

painettu kirja v. 1574 

1700-l. 

Vanha Testamentti julkaistiin vuosisadan alussa alasorbiksi Chóśebuzin / Cottbusin 

murteella; näistä murteista tuli alasorbin kirjakielen pohja 

Koko Raamattu ilmestyi yläsorbiksi v. 1728  ja alasorbiksi v. 1796 

1800-l. 

Maćica Serbska – Jan Arnošt Smolerin, merkittävän kulttuurivaikuttajan v. 1847 

perustama kirjallisuusseura, joka osaltaan innosti luomaan kaunokirjallisuutta 

Handrij Zeiler – kirkkoherra ja runoilija, oli yksi sorbien oman kirjallisuuden luojista  

1800-1900-l. 

Jakub Bart-Ćišinski – yläsorbinkielinen runoilija, näytelmäkirjailija ja kääntäjä; hänen 

runoudessaan oli modernismin aineksia  

Mato Kósyk –  alasorbinkielinen runoilija; muutti Amerikkaan 

1900-l. 

Domowina – sorbiryhmien kattojärjestö; perustettiin v. 1912   

Jurij Chěžka – modernin sorbirunouden uranuurtaja 

Marja Kubaśec – proosakirjailija 
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1900–2000-l. 

Jurij Brězan – proosaa yläsorbiksi; romaaneja, kertomuksia ja lastenkirjallisuutta; hänen 

teoksiaan on käännetty 25 kielelle 

Róža Domašcyna – runoutta sorbiksi ja saksaksi 

Kito Lorenc – sorbien tunnetuin nykyrunoilija 

Měrka Mětowa – lyhyttä proosaa 1990-luvun alusta yläsorbiksi 

Dorothea Šołćina, Jěwa-Marja Čornakec, Lubina Hajduk-Veljkovićeva – uusia 

proosakirjailijoita 

Sokea kirjakauppias – v. 2010 ilmestynyt kokoelma uutta ala- ja yläsorbinkielistä proo-

saa Eero Balkin suomentamana 

                                                                 
Rikas laulu- ja juhlaperinne on elävä tänäkin päivänä; vanhat soittimet, kuten säkkipil-

li, on elvytetty; perinteet on ehditty arkistoida 

1800-l. 

Korla Awgust Kocor – loi oratorioita, oopperaa, instrumentaalimusiikkia; sävelsi Han-

drij Zeilerin runoihin lauluja, jotka elävät yhä; järjesti sorbien 1. laulufestivaalin v. 1845, 

mikä auttoi elvyttämään sorbien kansanmusiikkia; keräsi ja julkaisi yli 500 ylä- ja alasor-

binkielistä laulua 

2000-l 

Widła – yhtye, jonka musiikkilajina on  sorbien oma heavy rock -suuntaus, ancient 

Sorbian blood metal 

Berlinska Dróha – duo, joka määrittelee musiikkilajikseen puoliakustisen postpunkin ja 

folkin 

Čorna krušwa – trio, joka määrittelee musiikkilajikseen protopunkin, bluesin ja rockin 
 
 

 

 

Tiesitkö, että…       

• sorbi on ainoa slaavilainen kieli, joka ei ole aivan toisen slaavilaisen kielen naapurina – 

paitsi yläsorbi alasorbin ja alasorbi yläsorbin… 

• netistä löytyy kummallakin sorbilla julkaistava verkkolehti: www.runjewonline.info ja 

yläsorbinkielinen www.serbske-nowiny.de 
 

 

 

Vertaa: 

Puola:    dzień  dzieci pić   trzy   krzyk przyroda trawa   proszę 

Tšekki:        den děti   pít   tři      křik   příroda tráva     prosím 

Slovakki:     deń deti   piť      tri krik       príroda        tráva   prosím 

Yläsorbi:     dźeń dźěći      pić      tři      křik       přiroda trawa    prošu 

Alasorbi:     źeń   źiśi        piś   tśi      kśik pśiroda        tšawa    pšosym 
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Alasorbi     

 

Město Chóśebuz  
To jo město Chóśebuz. Chóśebuz jo južo stare město, ale jo wjelike a rědne. 

Chóśebuz ma wšake měsćańske źěle: Žandow, Zaspy, Chmjelow, Strobice, 

Knorawu a Módłej. Wšuźi su teke nowe domy, twarjenja a kupnice. Srjejź 

města jo Grodkojski torm. Wón jo znamje Chóśebuza. 

Ceło blisko jo Grodkojska droga. How su pśedawarnje a lody, gósćeńce a 

teke grodowa cerkwja. Tšochu dalej su Stare wiki. How su rědne stare 

historiske domy a twarjenja. Znate twarjenje jo Chóśebuske měsćańske 

źiwadło w młoźinskem stilu. Źinsa jo to Statne źiwadło Chóśebuz. Blisko 

źiwadła jo Chóśebuski Serbski dom a serbska kulturna informacija  

„Lodka“. 

Teke Dolnoserbski gymnazium ma rědne stare twarjenje. Chóśebuz ma pak 

teke rědne parki a wšuźi jo zeleń. Wjelgin znaty jo Pücklerowy park a grod 

w Rogeńcu. How jo teke mała galerija, źož su wobraze Carla Blechena. 

 

 

Nowakojc familija 

How wiźimy Nowakojc familiju. Nowakojc familija bydli w Chóśebuskem 

měsćańskem źělu Knorawa. Wóni su styri wósoby: kněz Měto Nowak a jogo 

žeńska, kněni Liza Nowakowa, a jich źiśi, gólc a źowćo. Synoju se groni Jan 

a źowce gronje Jana. Kněz Nowak a kněni Nowakowa stej nan a maś Jana a 

Jany. Wónej stej jeju starjejšej, a Jan a Jana stej bratš ze sotšu. 

Kněz Měto Nowak jo Serb, a kněni Liza Nowakowa jo Serbowka. Wón jo 

wucabnik a źěła w gymnaziumje. Wóna jo chórobna sotša a źěła w 

chórowni. Teke syn Jan južo źěła. Wón jo elektrikaŕ. Jana chójźi hyšći do 

šule, wóna jo wuknica. 

 

 

- Dobry źeń.  -  Pšosym? 

- Dobry źeń.      -  Wódajśo pšosym, bydli  

- Jo kněz Bartko how?    how kněni Bartkowa? 

- Ně.      -  Kak se jej groni? 

- A ga zasej buźo?     -  Bartkowa. 

- Witśe.      -  Jo, wóna how bydli. 

- Źěkujom se.      -  Źěkujom se. 

- Pšosym.  -  Pšosym. 

- Na zasejwiźenje. 
            Hannusch  1998, s. 19–20, 29–30 
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Yläsorbi 

 

Serbska hymna 

(Sorbien yhteinen hymni) 

 

Hornjoserbsce  

Rjana Łužica,    Čas ty přichodny, 

sprawna, přećelna,    budźeš zakćěć ty? 

mojich serbskich wótcow kraj,   Ow, zo bychu z twojeho 

mojich zbóžnych sonow raj,   klina wušli mužojo, 

swjate su mi twoje hona!   hódni wěčnoh’ wopomnjeća! 
  

Delnjoserbsce 

Rědna Łužyca,     Cas ty pśichodny, 

spšawna, pśijazna,     zakwiś radostny! 

mojich serbskich woścow kraj,    Och, gab muže stanuli, 

mojich glucnych myslow raj,   za swoj narod źěłali, 

swěte su mě twoje strony.    godne nimjer wobspomnjeśa! 

                
     Sanat: Handrij Zeiler 

     Sävel: Korla Awgust Kocor 

 

 

 Pozitiwne dźěło 

 Duch serbski za tym hraba mój a hrjeba, 

 što korjeń, zdónk je, štož nam byće kryje. 

 Nět wěm, hdyž widźu, kak bur z dźěła ryje, 

 štóž wšědnje za sebje, za swojich trjeba. 
 

 Preč z mudrowanjom prózdnym, kotrež jeba! 

 Do dźěła dajmy so, kiž k traću tyje, 

 kiž dawa chlěb a sylzy z wočow myje, 

 w nimž žórło žiwjenja, w nimž jeho deba! 
 

 Štóž Serbstwo dźeržeć chce a Serbow žiwić 

 a nochce małuška za Serbow skřiwić 

 a ničo Serbam k zbožu dać a darić, 
 

 Serb žadyn njeje. – Štóž chce Serbstwo twarić, 

 tóń dźěłać dyrbi, zo by Serbstwo kćěło, 

 hdyž žiwjenje je – pozitiwne dźěło. 
 

      Jakub Bart-Ćišinski 
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Hdźež so módrja, zelenja  

1. Hdźež so módrja, zelenja   2. Hdźež tam zwony na wěži 

naše hory, hajnišća,  lubje rěča k wutrobje,  

hdźež mje strowja zetkujo  do wsy hlada cyrkwička 

w znatym słowje krajenjo:  pozłoćana z wječorka: 

 

Tam su moje wjesela,  3. Hdźež tam rěčka pluskoce 

tam mje ćehnje,   přez te hona domowne, 

tam chcu ja.    hdźež do hatka, do rěčki 

   swěća jasne hwězdźički: 
      Kansanlaulu 

 

Serbja rady čitaja 

W Budyšinje je Smolerjec kniharnja. Tam předawaja so knihi, nowiny a 

časopisy. Smolerjec kniharnja – to je serbska kniharnja za dźěći, za šulerjow 

a šulerki, za studentow a studentki, za nanow a maćerje a tež za dźědow a za 

wowki. W Smolerjec kniharni předawaja so knihi w serbskej rěči a knihi w 

němskej rěči, kotrež wo Serbach informuja. To su publikacje na polu 

sorabistiki, to rěka dźěła wo rěči, stawiznach, literaturje a kulturje Serbow, a 

tež popularnowědomostne dźěła. Wězo móžeš w Smolerjec kniharni tež 

knihi z bajkami, basnjemi, powědančkami a romany kupić. 

Za pěstowarnje a šule – scyła za wučbu serbšćiny poskića Smolerjec 

kniharnja wjele knihow. Husto wotměwaja so w Smolerjec kniharni tež 

wječor zarjadowanja, na kotrychž basnicy z knihow čitaja abo hdźež móže 

zajimowany něšto wo dźěle awtorow zhonić. 
  Sołćina & Wornar 2000   

 

   
Alasorbi 

Wutšobicka smjej se! 
Naura koko sydämestäsi! 
 

Wucabnik: – Mato, ty sy zasej wjele zmólkow w diktaśe napisał. Mato: – Jo, 

wjele. Ale wy ga sćo sami gronili, až wuknjomy ze zmólkow. 
Opettaja: – Mato, olet tehnyt taas paljon virheitä sanelussa. Mato: – Kyllä, paljon. Mutta 

tehän olette itse sanonut, että virheistä opimme. 
 

Z awtobusa wustupijo žeńska. Šofer woła za njeju: – Wy sćo w busu pakśik 

lažecy wóstawili! – Njegótujśo se žedne starosći, mój muž źěła w běrowje za 

namakanki. To jo jogo snědanje. 
Linja-autosta astuu ulos nainen. Kuljettaja huutaa hänen peräänsä: – Jätitte paketin loju-

maan bussiin! – Älkää olko huolissanne, mieheni on töissä löytötavaratoimistossa. Se on 

hänen aamiaisensa. 
 



 63 

W recepciji hotela pšaša gosć: – Wjele płaśi jadno pśenocowanje? – Na prěd-

nem nastwarku 60 šilingow, na drugem 50, na tśeśem 40 a na stwórtem 30 

šilingow, groni muž w recepciji. – Źěkuju (= źěkujom) se, ale waš hotel mě 

njejo wusoki dosć. 
Hotellin vastaanotossa vieras kysyy: – Paljonko maksaa yksi yöpyminen? – Ensimmäi-

sessä kerroksessa 60 sillinkiä, toisessa 50, kolmannessa 40 ja neljännessä 30, sanoo vas-

taanottovirkailija. – Kiitoksia, mutta hotellinne ei ole minulle tarpeeksi korkea. 
 

W gósćencu w Barlinje sejźi rózgorjony muž. Z wótšym głosom woła na 

młodego kelnarja: – Kak dłujko ga dejm hyšći na swóju polewanku cakaś? 

– Wy sćo se skazali pólewanku wót nopawy, a ako zawěsće derje wěsćo, jo 

nopawa kradu pomałe zwěrje! groni kelnaŕ.  
Berliiniläisessä ravintolassa istuu vihainen mies. Suureen ääneen hän kutsuu nuorta tar-

joilijaa: – Kuinka kauan minun oikein on vielä odotettava lientäni? – Tehän tilasitte kil-

pikonnalientä, ja kuten varmasti hyvin tiedätte, kilpikonna on hyvin hidas eläin! tarjoilija 

sanoo. 
 

Wucabnica rozdźělijo  źiśam zešywki za diktat. Pśi tom groni: – Pišćo tak, 

ako słyšyśo. – Marko pišo něco a pótom połožyjo pjerownik zasej na ławku. 

– Sy ty južo gótowy? Pokaž swoj zešywk! W zešywku jo stojało z wjelikimi 

pismikami: – Słyšym derje, źěkuju se. 
 – Opettaja jakaa lapsille vihot sanelua varten. Samalla hän sanoo: – Kirjoittakaa miten 

kuulette. – Marko kirjoittaa jotakin ja panee sitten kynän takaisin pöydälle. – Oletko jo 

valmis? Näytä vihkoasi! Vihossa luki suurin kirjaimin: – Kiitos, kuulen hyvin.                                   

 

 
Yläsorbi 

Wutrobička směj so! 
Naura koko sydämestäsi! 
 

W hodźinje serbšćiny praji wučer: – Budu wam słowa prajić a wy wotmoł-

wiće, hač je to jednota abo mnohota. Chołowy.  – Horjeka je to jednota a 

deleka mnohota! 
Sorbin kielen tunnilla opettaja sanoo: – Sanon teille sanoja, ja te kerrotte onko kyse yksi-

köstä vai monikosta. Housut. – Yläosa on yksikkö ja alaosa monikko! 
 

– Hdy je pola was snědanje, wobjed a wječer? praša so hósć hotela. – Sně-

dań je wot sydmich hač do dźesaćich, wobjed wot jědnaćich hač do třoch, 

kofejpiće wot třoch hač do pjećich a wječer wot pjećich hač do jědnaćich.  – 

Škoda, ja bych sej tež rady jónu město wobhladał! 
– Milloin teillä on aamiainen, päivällinen ja illallinen, kysyy hotellin vieras. – Aamiainen 

on klo 7–10, päivällinen klo 11–15, kahvi klo 15–17 ja illallinen klo 17–23. – Vahinko, 

katselisin mielelläni vähän kaupunkiakin. 
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– Wčera sym dwójce puki dóstał, powěda Pawl přećelam. – Prěni króć, hdyž 

sym mojemu nanej šulski dźenik pokazał a druhi króć, hdyž je mój nan sobu 

dóstał, zo je to jeho stary šulski dźenik. 
– Eilen sain kaksi kertaa selkääni, kertoo Pawl kavereilleen. – Ensimmäisen kerran, kun 

näytin isälle todistustani ja toisen kerran, kun isä sai tietää, että se oli hänen vanha todis-

tuksensa. 
 

– Što by ty činił, hdyž by dyrbjał 5 běrnow na 6 wosobow rozdźělić? – Ja 

bych tołčene běrny činił. 
– Mitä tekisit, jos sinun pitäisi jakaa viisi perunaa kuudelle hengelle? – Tekisin peruna-

sosetta. 
 

– Kak přińdźe, zo maš tajkele błóćane črije? Wonka tola dźensa žane błóto 

njeje. – Ale, mama, dyrbiš wědźeć, hdźe namakać. 
– Mistä johtuu, että sinulla on niin likaiset kengät? Ulkona ei ole tänään yhtään kuraa. –

Mutta, äiti, pitää tietää, mistä löytää.             

 

 

 

 

 

 
 

 

Kašubi 

(kaszëbskô mòwa / kaszëbsczi jãzëk) 
 

Vokaaleista…  …ja konsonanteista 

ë  s z c dz 

1. Wë czë më? Wë ë më!  5. Dzãkùjã! Sostra bãdze pic. 
’te vai me?’ ’te ja me!’  ’kiitos! sisko aikoo juoda’ 

   Wicy lëdztwa!     Je zëma. 
’enemmän väkeä!’  ’on talvi’ 

ã ą  cz dż 

2. Dzãkùjã!  6. Dze tu je jaczis króm? 
’kiitos!’  ’missä täällä on jonkinlainen kauppa’ 

   To są mòje stark ë starka.    Stôra modżiła. 
’nämä ovat isoisäni ja isoäitini’ ’vanha hauta’ 

é ó ô   ar  
3. Jak nazéwô sã twój syn? 7. Twoja barda. Jaka starna? 
’mikä poikasi nimi on?’  ’sinun partasi’ ’mikä sivu?’ 

   Jak stôri òn je?     Mieszkôm w gardze. 
’miten vanha hän on?  ’asun kaupungissa’ 

ò ù      
4. Kòl bankù je bùrza. 
’pankin luona on myrsky’ 

 

 Dzéń dobri!  

                                    Witéj! 
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Kommentteja 
1. *i, *y ja *u ovat langenneet yhteen keskivokaaliksi 

2. puolan tavoin kašubi on säilyttänyt nasaalit, mutta muovaillut niitä omalla tavallaan: ã 

on nasaalivokaali ã ja ą nasaalivokaali õ  

3.  é on suppea, lähes i:mäinen, ó on samoin suppea, lähes u:mainen,  ô puolestaan väljä, 

lähes a:mainen 

4. ò  ääntyy ue-diftongina, ù ui-diftongina 

5. puolan väljiä pehmeitä  sibilantteja ja  affrikaattoja vastaavat kašubissa suppeat ja 

kovat 

6. *g:n ja *k:n I palatalisaatiota muistuttava muutos, vertaa puolaan: jakiś tai venäjään: 

могила. 

7. *ar-yhtymä säilynyt 

 

Kieliopista 
1. Jô ë të = ma (du).  Jô, të ë òn = më (pl.) 

2. Të robisz (sg.), wa robita (du), wë nie robice (pl.). 
’sinä teet (työtä), te teette (työtä), Te ette tee (työtä)’ 

3. Jakô terô je gòdzëna? – Terô je szósta. 
’paljonko kello nyt on?’ ’kuusi’ 

4. Jô jem to robił.  

Jô to robił. 

Jô môm to zrobioné.  

Jô môm to robiłé. 
’olen tehnyt sen’ 

5. Jô jem: jô jezdem, jô jestem, jô żem je, jô je, jô jest 
’minä olen’ 

 

Kommentteja 
1. persoonapronominit; duaali on säilynyt 

2. verbien persoonataivutuksessa alkuperäinen duaali on nykyisin usein monikon merki-

tyksessä; monikkomuoto toimii teitittelynä; robic-verbin koko taivutus: jô robiã,  të robisz, 

òn (m.) / òna (f.) robi, më robimë (pl.) /  ma robima (du), wë robicie (pl.) / wa robita (du), 

òni (miehiin viittaava mask.) / onё (f., n. ja muut mask. )  robią (pl.) 

3.  kellonajoissa tasatunnit ilmaistaan järjestysluvuin 

4. useita menneen ajan ilmaisumuotoja; kirjallisuudessa ja vanhemman polven puheessa 

esiintyy liittomuoto, vanha perfekti; uudemmassa muodossa olla-verbi bëc on pudonnut 

apuverbin tehtävästä, jolloin persoonapronomini on pakollinen; omistaa-verbi miec on 

apuverbinä kuvailevissa muodoissa 

5. kašubissa on paljon murteita ja siis myös variantteja – jô jem on varianteista yleisin 
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Kulttuuripoimintoja  

Kašubi 
1400-l. 

Breść Kujawskin vala – vanhin tunnettu kašubinkielinen teksti   

1500-l. 

Virsikirjakäännös ja käännös Lutherin katekismuksesta puolaksi kašubiaineksin        

1800-l. 

Kansallisuusaatteen myötä alkoi syntyä kašubinkielistä murrekirjallisuutta 1800-l. puoli-

välissä 

Florión Cenôwa – ensimmäinen kašubiksi kirjoittanut henkilö; yritti vakiinnuttaa stan-

dardia; laati kieliopin ja loi omia kirjallisia tuotteita 

Hieronim Derdowski – yritti muovata kašubista kirjakieltä romanttisin maalaisku-

vauksin; emigroitui Amerikkaan 

Aleksander Majkòwsczi – proosakirjailija, runoilija ja toimittaja; romaani Żëcé i przigo-

dë Remusa (Remuksen elämä ja seikkailut) 

1900-l. 

Jón Trepczik – runoutta ja laulujen sanoituksia 

Krystyna Muza – lyriikkaa kašubiksi 

Jón Walkùsz – lyriikkaa kašubiksi 

2000-l. 

Stanisłôw Pestka (Jón Zbrzëca) – runoutta; esseitä ja reportaaseja – vesivärejä kirjaili-

jan omien sanojen mukaan – kašubiksi ja puolaksi; kolmoistornin tragediaa kuvaava W 

stolëcë chmùrników (Pilvenpiirtäjien pääkaupungissa); on kääntänyt venäläistä kirjalli-

suutta kašubiksi 

Rómk Drzéżdżónk – kirjailija, runoilija, satiirikko ja toimittaja 

Grégór Schramke – draamaa arkielämästä 

 

 

  

Tiesitkö, että…  

• Puolan 3. tasavallan 14. pääministeri ja Eurooppa-neuvoston entinen puheenjohtaja Do-

nald Tusk on kašubitaustainen 

• Günter Grass on äidin puolelta kašubi – tosin kirjoittaa vain saksaksi; hän kuvaa su-

kunsa vaiheita romaanissa Kampela; Peltirumpu-romaanin maisemat löytyvät Gdańskista 

• Kirsti Sirasteen kääntämä satuvalikoima Lumottu kampela on ensimmäinen kašubi-

kirjallisuuden suomennos 

• on olemassa kašubinkielinen Wikipedia: http://csb.wikipedia.org ja radioasemia 

http://radiokaszebe.pl ja https://radiogdansk.pl/audycje-rg/radio-gdansk-po-kaszubsku 

 

Kaszëbsczi jãzëk     

 

Jeden, dwa, trzë, sztërë, piãc, szesc, sétmë, òsmë, dzewiãc, dzesãc 

Witéj! Dzéń dobri! Dobri wieczór! Dobri noce! Do ùzdrzeni! 
  The Sound of Kashubian language 
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Zemia Rodnô 

(kašubien hymni) 

Zemia Rodnô, pëszny kaszëbsczi kraju, 

Òd Gduńska tu, jaż do Roztoczi bróm! 

Të jes snôżô, jak kwiat rozkwitłi w maju. 

Ce, Tatczëznã, jô lubòtną tu móm. 

      Sambòrów miecz i Swiãtopôłka biôtczi 

      W spòsobie Ce dlô nas ùchòwałë. 

      Twòje jô w przódk bëlné pòcyskóm kwiôtczi. 

      Òdrodë cél Kaszëbóm znôw brënie. 

Tu jô dali mdã starżã zemi trzimôł, 

Skądka zôczątk rodnô naj rózga mô. 

Tu mdã dali domôcëznë sã jimôł 

Jaż zajasni i nama brzôd swój dô. 
  Jón Trepczik  
 

Nasza zemia 

Tu, dze so leżi Półwisep Hélsczi, dze Wisla wpôdô w mòrze  

Tu, dze sã lowi flądrë i sledze, losose i wãgòrze:  

      Tu je nasza zemia, kòchanô òjczëzna 

      Bò to tu są nasze rodzinne Kaszëbë!  

Kòżdi z nas kòchô mòwã kaszëbską i gôdô bez sromòtë  

Czë to je  w tuńcu, czë to je w polu, czë to je kòl robòtë: 

      Tu, je nasza Zemia, kòchanô òjczëzna 

      Bò to tu są nasze rodzinne Kaszëbë! 
  Kansanlaulu 
 

Kaszëbsczé nótë  

To je krótczé, to je dłudżé, to kaszëbskô stolëca 

to są basë, to są skrzëpczi, to oznôczô Kaszëba. 

Oznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,  

krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca. 

     To je ridel, to je ticz, to są chojnë, widłë gnojné. 

     Chojnë, widłë gnojné, ridel, ticz, ... 

To je prosté, to je krzëwé, to je slédné koło wozné. 

Slédné koło wozné, prosté, krzëwé, 

chojnë, widłë gnojné, ridel, ticz,... 

     To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé półtorôczi. 

     Hôk, ptôk, półtorôk, 

To je klëka, to je wół, to je całé, a to pół. 

Całé, pół, klëka, wół, 

hôk, ptôk, półtorôk, 

     To je môłé, a to wiôldżé, to są jinstrumenta wszelczé. 
  Kansanlaulu  
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Kašubi 

Strëch: – Proszã, abë pón mie dôł chòc sztëczk chleba, jô móm wiôldżi głód. 

Pón: – Ale czej të môsz taczi głód, czemùż të nie robisz? Strëch: – Czej bë 

jô robił, tej bë jô le dostôł wicy głodu. 

Kerjäläinen: – Hyvä herra, antaisitteko minulle edes palasen leipää, minulla on kova 

nälkä. Mies: – Mutta jos sinulla on niin kova nälkä, miksi et tee töitä? – Kerjäläinen: Jos 

tekisin töitä, minulle tulisi vielä kovempi nälkä. 
 

Gòsc: – Cëż Wë mëslice, panie? Wë mie doch pisalë, że jizbë we Waszim 

hòtelu kòsztëją trzë i piãc złotëch, a terôz Wë żądôce òsem. Hòtelësta: – A 

co? Trzë i piãc, to je doch òsem! 

Hotellin vieras: – Mitä te oikein ajattelette, hyvä herra? Tehän kirjoititte minulle, että 

huoneet hotellissanne maksavat kolme ja viisi zlotya, mutta nyt vaaditte minulta 

kahdeksan. Hotellin virkailija: – Mitäs kummaa tässä on? Kolme plus viisihän on 

yhteensä kahdeksan! 
  

Knôp z miasta widzôł na wsë pierszi rôz, jak gbùrka doji krowã. Tej òn 

wrzeszczôł: – Mëmkò, tamta białka mùszi bëc barzo głupô, czemù òna nie 

wëcygnãła tropczi, tedë bë doch przeszło wiele wicy mléka. 
Kaupunkilaispoika näki ensi kertaa, kuinka emäntä lypsää lehmää.  Silloin hän sanoi: – 

Äiti, tuon naisen täytyy olla hyvin typerä, miksi hän ei vetänyt pois korkkia, silloinhan 

olisi tullut paljon enemmän maitoa.  
 

Chłop: – Chwała Bògù! Wszëtczé dłudżi móm zapłaconé. Białka: – Ach, to 

je fejn, terôz mòżemë zôs na kredit kùpic. 
Mies: –  Luojan kiitos kaikki velat on nyt maksettu! Nainen: – Voi miten hienoa, nyt 

voimme ostaa jotakin velaksi. 
 

Môłi Antk: – Tatkù, jak długò to warô, czej człowiek jidze z Wejrowa do 

Pùcka? Tatk: – Mòże tak trzë gòdzënë. Antk: – A jak długò z Pùcka do 

Wejrowa? Tatk: – Nie pëtôj sã tak głupie! Téż trzë gòdzënë. Antk: – Jô sã 

doch głupie nie pitajã! Òd Nowégò Rokù do Gwiôdczi to warô jeden rok, a 

òd Gwiôzdczi do Nowégò Rokù jeden tidzéń. 

Antk kysyy: – Isä, kauanko kestää ajaa Wejrowosta Pùckiin? Isä: – Ehkä kolmisen tuntia. 

Antk: – Entä kauanko Pùckista Wejrowoon? – Älä kysele noin tyhmiä! Myös kolme tun-

tia. Antk: – Enhän minä tyhmiä kysele! Uudesta vuodesta jouluun on vuosi, mutta jou-

lusta uuteen vuoteen on vain yksi viikko.  
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Sleesia 

(ślōnsko gŏdka) 

 

Vokaaleista ja konsonanteista 

1. We Szlónsku ślōnski sómsiŏd rómba rynkóm.  
’Sleesiassa sleesialainen naapuri pilkkoo kädellään’ 
2. Duga gupa  gowa chopa. 
’talonpojan pitkä tyhmä pää’ 

 

Kieliopista 
3. jo żech jest,  ty żeś jest, ón jest, my sóm, wy żeście sóm, óni sóm 

4. jo żech bół, ty żeś bół, ón bół, my byli, wy żeście byli, óni byli 

 

Sanastosta 

5. ordnung, lipynsztift, gyszynk, antryj, gyburstag, zicher... 
’järjestys, huulipuna, lahja, eteinen, syntymäpäivä, varma...’ 

 

Kommentteja 
1. nasaalivokaalit ääntyvät usein konsonantin edellä vokaalin ja nasaalikonsonantin yhty-

minä ja se osoitetaan myös kirjoitusasussa; vrt. puol.  Na  Śląsku śląski sąsiad rąba ręką 

– lihavoiduissa kohdissa puolassa ääntyy nasaalivokaali, alleviivatuissa vokaalin ja 

nasaalikonsonantin yhtymä 

2. ł putoaa konsonanttiyhtymässä; vrt. puol. Długa głupa głowa chłopa. 

3. yksi być-verbin preesenstaivutus – rinnakkaismuotoja on paljon; verbitaivutuksessa 

esiintyy taipuva partikkeli że; yks. 1. pers. muoto on jäänne aoristista 

4. yksi być-verbin mennen ajan taivutus – rinnakkaismuotoja on paljon 

5. paljon lainoja saksasta 

 Dziyń dobry! 

      Witej! 
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Kulttuuripoimintoja 

Sleesia 
1200-l. 

Kśynga Henrykowsko (Hańcowy Festbuch) – ensimmäinen käsikirjoitus, josta löytyy 

muutama sana sleesiaksi 

1300–1400-l. 

Latinankielisessä tekstissä Catalogus abbatum Saganensium mainitaan ligwa Sleziana 

1500-l.  

Sleesiankielinen kirje puolalaisten kirjeiden kokoelmassa 

1800-l. 

Julius Roger – saksalainen lääkäri, luonnontieteilijä ja runoilija; muun toimen ohella 

keräsi 1800-l. yli 500 kansanlaulua, useat melodioineen 

1900-l. 

Adolf Dygacz – keräsi 1940–1950-l. arvokkaan kokoelman sleesialaisia kansanlauluja 

2000-l. 

Tôwarzistwo Piastowaniô Ślónskij Môwy "Danga ja  "Pro Loquela Silesiana" – slee-

sian kielen käyttöä edistäviä järjestöjä. 

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego (vuoteen 2020 Regionalny Instytut 

Kultury w Katowicach) – yhtenä tehtävänä sleesialaisen kulttuurin ja kielen tukeminen; 

järjestää muun muassa sleesian kielen festivaaleja; ensimmäinen Festiwal ślōnskij gŏdki 

järjestettiin v. 2018:  

Silesia Progress – kustantamo julkaisee ahkerasti sleesiankielistä kirjallisuutta 

Lyhyitä sleesiankielisiä näytelmiä löytyy sivustolta: https://jednoaktowka.pl/poczytaj  

Słownik języka śląskiego – puola-sleesia-puola -sanakirja 

Dykcjōnorz – selittävä sleesian sanakirja 

                                                                    
Grzegorz Płonka – laulaja ja sleesialaisen kulttuurin popularisoija; sovituksia 

kansanlauluista 

Kafliki – kabareeohjelmaa puolaksi ja sleesiaksi esittävä ryhmä 

Kabaret Rak – kabareeohjelmaa sleesiaksi esittävä ryhmä; ryhmän johtava hahmo  

Krzysztof Hanke 

Kabaret Młodych Panów – kabareeta puolaksi ja sleesiaksi 

Oberschlesien – konemetallia esittävä ryhmä 

Frele –  nuorten naisten sovittamia humoristisia, pääosin sleesiaksi esittämiä puolalaisia 

ja kansainvälisiä lauluja 

Karol Gwóźdź – muusikko, säveltäjä ja runoilija; yhdistää elektronista ja klassista 

musiikkia 

 

 

J. Kidawa  – Grzeszny żywot Franciszka Buły (Franciszek Bułan syntinen elämä) 

L. Majewski  – Angelus 

J. Kłyk –  Człowiek znikąd (Ihminen ei mistään) 

E. Kluczniok – Jak przed wojną (Kuten ennen sotaa) 

Święta Wojna – edelleen suosittu sleesiankielinen komediasarja vuodelta 2000; ohjaajat  

Marek Bielecki ja Dariusz Goczał 

                                                                 
Polterabend – Stanislaw Mutzin kirjoittama ja Tadeusz Bradeckin ohjaama ohjaama 

sleesiankielinen näytelmä; ensiesitys v. 2008 Sleesian teatterissa Katowicessa 
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Wachtyrz.eu. – uutisia ja tietoa verkossa Sleesiasta sleesiaksi 

Slonsky radio  – osin sleesiankielisiä ohjelmia http://www.slonskyradio.eu/ 

TVP 3 Katowice – esittää ohjelmaa Dej pozór (Kiinnitä huomiota) tämän päivän Sleesi-

asta sleesiaksi 

 

 

 

Tiesitkö, että…  

• on olemassa sleesiankielinen Wikipedio: http://szl.wikipedia.org/wiki/ 

• dekkari äänikirjana sleesiaksi: Marcin Melon, Kōmisorz Hanusik 

• keskusteluopas  

• reilusti Silesia progress -kustantamon julkaisemaa kaunokirjallisuutta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sleesia 
 

Uńiwersalno deklaraczjo praw čowjeka 

Wšyjske ludźe rodzům śe wolne a růwne we swoim werće a prawach. Sům 

uůni uůbdarzyni rozumym a sumjyńyma majům powinność wzglyndym 

inkšych postympować jak brat s bratym.  

• jedyn, dwa, trzi, cztyry, pjynć, sześ, siedym, łoźym, dziewjynć, dzieśynć 

Uojcze nasz 

Uojcze nasz, kery jeżeś we ńebje, 

bydź pośwjyncůne mjano Twoje. 

Przińdź krůlestwo Twoje, 

bydź wola Twoja, 

jako we ńebje, tak tyż na źymji. 

Chlyb nasz kożdodźynny dej nům dźiśej. 

A uodpuść nům nasze winy, 

jako a my uodpuszczůmy naszym wińńikům. 

A ńy wůdź nos na pokuszyńy, 

nale zbow nos uode złygo. 

Amyn.           The Sound of Silesian language (kirjoitettu Steuerin ortografialla) 
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Slezská hymna 

(Tšekin Sleesian hymni) 
 

1. Slezská vlasti, půdo svatá, 

zemi nejkrásnější všech, 

tobě láska vrchovatá, 

tobě poslední buď vzdech! 

Hvězdou jsi nám v srdce  dána, 

hněv-li kolem nás a spor, 

k dvěma sestrám upoutána 

pásmem věkověčných hor. 
 

2. S nimi, vlasti, matko  drahá, 

Tvůrce tebe v jedno klad; 

vědomí ti dala Praha, 

víru věštců Velehrad. 

S nimi k slávě vrchovaté, 

s nimi věčně jedno buď, 

družka družku v lásce svaté 

na blaženou viňte hruď. 
 

3. Ve spojení sester obou, 

nechať slzy roníš teď, 

k cíli vzlétneš krásy dobou, 

jen svých práv a činů hleď! 

Slávou vzplanou hor tvých lemy, 

nivy rozhlaholí jas: 

Bože, rodné slezské zemi, 

slávu dej a sílu zas! 
  

       Sanat: Adolf Heyduk  

       Sävel: Eduard Bartoníček 

Sleesia 

Dwōch synkōw przepyndzŏ wilijõ u starzikōw. Przed pōjściym spać klękają 

przed betami, rzykajōm, a jedyn z nich wiela drukōw w pucach krziczy: – 

Rzykōm ô nowy rowerek, ô nowe żołnierzyki, rzykōm ô nowe DVD. Starszy 

brat sie go pytŏ: – Czymu tak krziczysz, Bōg niyma guchy! – Bōg niy, ale 

starka tak. 
Kaksi pikkupoikaa viettää jouluaattoa isovanhempien luona. Ennen nukkumaanmenoa he 

polvistuvat vuoteittensa ääreen rukoilemaan, ja toinen heistä huutaa kovaan ääneen:  –

Rukoilen uutta polkupyörää, uusia sotilaita ja uutta DVD:tä. Isoveli kysyy häneltä: – 

Miksi huudat tuolla tavoin, ei Jumala ole kuuro! – Jumala ei, mutta mummo on. 
  

Profesōr Lipski trefiŏ na ulicy modego czowieka: – Drōgi panie Piotrze, jak 

pōn źle wyglōndŏ! Barzo sie pōn zmiyniōł: niydŏwno jeszcze mioł pōn takõ 

zdrowõ cerã, bōł pōn tyngi, a terŏz je pōn taki szlang i smlady. – Należ jŏ 

niy nazywōm sie Piotr! – Ije, tōż i miano pōn sie zmiyniōł? 

Professori Lipski tapaa kadulla nuoren miehen: – Hyvä herrä Piotr, miten huonolta 

näytättekään! Olettepa muuttunut kovasti: vielä äskettäin teillä oli niin terve iho, olitte 

tukevassa kunnossa, mutta nyt olette niin laiha ja kalpea. – Mutta minun nimeni ei ole 

Piotr! – Ai, te olette vaihtanut nimennekin? 
 

Niedźwiydź Puch 

– Je ftoś w dōma? 

Nojprzōd ze dziury szło słyszeć nogło szarpaczka, a potym cisza. 
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– Jo żech pedzioł „Je ftoś w dōma?” – krziknōł fest głośno Puch. 

– Niy! – ôdpowiedzioł głos, a potym dodoł – niy musisz tak głośno 

wrzeszczeć. Dobrzech cie słyszoł piyrszy roz. 

– Bierunie! – prawiōł Puch. – Blank żodnego tam niy ma? 

– Żodnego. 

Maryś Puch wyciōng gowa z dziury i pōmedykowoł chwila, i pōmyśloł do 

siebie „Ftoś tam musi być, bo ftoś musioł pedzieć »Żodyn«”. Tōż wraziōł 

nazod gowa do dziury i pedzioł: 

– Krōliku, a toś niy je ty? 

– Niy – padoł Krōlik tyn roz inkszym głosym. 

– Ale niyma to Krōlikōw głos? 

– Radszyj niy – prawiōł Krōlik. – To niy mo być jego głos. 

– Ach! – pedzioł Puch. 

Wyciōng gowa z dziury i zaś medykowoł, a potym wraziōł ja nazod i padoł: 

– A mogli byście być tacy miyli i pedzieć mi, kaj je Krōlik? 

– Poszoł sie trefić ze swojim kamratym Niedźwiedziym Puchym, co ôn je ôd 

niego wielki kamrat. 

– Ale to jo! – pedzioł Niedźwiydź, cołkym udziwiōny. 

– Co za jo? 

– Niedźwiydź Puch. 

– Je żeś zicher? – pytoł Krōlik, jeszcze barzij udziwiōny. 

– Blank, blank zicher – prawiōł Puch. 

– No tōż wejdź. 

Tak Puch cis, i cis, i cis sie do postrzodka, aż w kōńcu wloz. 

– Mioł żeś recht – pedzioł Krōlik, jak go ôglōndoł z kożdyj strōny. – Toś je 

ty. Dobrze cie widzieć. 
 

“Is anybody at home?” There was a sudden scuffling noise from inside the hole, and then 

silence. “What I said was, 'Is anybody at home?'” called out Pooh very loudly. “No!” said 

a voice; and then added, “You needn't shout so loud. I heard you quite well the first 

time.” “Bother!” said Pooh. “Isn't there anybody here at all?” “Nobody.” Winnie-the-

Pooh took his head out of the hole, and thought for a little, and he thought to himself, 

“There must be somebody there, because somebody must have said 'Nobody. '” So he put 

his head back in the hole, and said: “Hallo, Rabbit, isn't that you?” “No,” said Rabbit, in a 

different sort of voice this time. “But isn't that Rabbit's voice?” “I don't think so,” said 

Rabbit. “It isn't meant to be.” “Oh!” said Pooh. He took his head out of the hole, and had 

another think, and then he put it back, and said: “Well, could you very kindly tell me 

where Rabbit is?” “He has gone to see his friend Pooh Bear, who is a great friend of his.” 

“But this is Me!” said Bear, very much surprised. “What sort of Me?” “Pooh Bear.” “Are 

you sure?” said Rabbit, still more surprised. “Quite, quite sure,” said Pooh. “Oh, well, 

then, come in.” So Pooh pushed and pushed and pushed his way through the hole, and at 

last he got in. “You were quite right,” said Rabbit, looking at him all over. “It is you. 

Glad to see you.”  
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5. JOHDANTO ITÄSLAAVIIN 

a) Ukrainalaiset, venäläiset ja valkovenäläiset 
 

           

           

 

 
 

 

 
 

 

Faktoja pähkinänkuoressa15: 

Ukraina 

• Украïна 

• noin 42 milj. (2019 il- 

man Krimiä ja Sevas- 

topolia) 

• 603 628 km2 (Krim ja  

Sevastopol mukaanluet- 

tuina – 27 000 km2) 

• Киïв; noin 2,95 milj. 

(2019) 

• ukraina (…)   

• 77,8 % ukrainalaisia  

17,3 % venäläisiä 

(valkovenäläisiä, moldo- 

valaisia, tataareja, bul-

gaareja, unkarilaisia, ro-

manialaisia, puolalaisia, 

juutalaisia, armenialaisia, 

kreikkalaisia, korealaisia, 

romaneja, karpaattirusii-

neja…) 

 

• 67,3% ortodokseja     

(uniaatteja, katolilaisia, 

protestantteja, juutalai-

sia, hinduja, muslimeja)   

Venäjä 

• Российская Федерация 

• noin 146,8 milj. (2019   

Krim ja Sevastopol mu- 

kaanluettuina) 

• 17 125 191 km2 (Krim ja  

Sevastopol mukaanluet- 

tuina) 

• Москва; noin 12,6 milj. 

(2019)  

• venäjä (…)   

• n. 80,9 % venäläisiä  

(tataareja, ukrainalaisia, ar-

menialaisia, baškiireja, tšu-

vasseja, tšetšeenejä, avaa-

reja, mordvalaisia, kazakeja, 

azereja, udmurtteja, mareja, 

osseetteja, valkovenäläisiä, 

kabardeja, jakuutteja, bur-

jaatteja, saksalaisia, uzbek-

keja, komeja, romaneja,  

juutalaisia…) 

• ortodokseja 41% (katolilai-

sia, protestantteja, vanhaus-

koisia, juutalaisia, muslime-

ja, hinduja, buddhalaisia) 

Valko-Venäjä 

•  Рэспублiка Беларусь 

•  noin 9,5 milj. (2018) 

•  207 595 km2 

•  Мiнск; noin 1,98 milj. 

(2018) 

•  valkovenäjä ja venäjä 

(…) 

•  83,7 % valkovenäläisiä, 

8.3 % venäläisiä (puolalai-

sia, ukrainalaisia, juutalai-

sia, armenialaisia, tataare-

ja, romaneja, liettualaisia, 

azereita… ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• noin 48% ortodokseja   

(katolilaisia, uniaatteja, 

protestantteja, juutalaisia, 

muslimeja) 

 

 

                                                 
15 Kartat: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html 
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Poimintoja historiasta  

Valkovenäläiset Ukrainalaiset Venäläiset 
                                                              600-l. 

                             ♦ Karpaattien ja Dneprin väliseltä alueelta  

                               lähteneet slaavin puhujat olivat jo vaeltaneet 

                               kohti balttilaisia, suomalais-ugrilaisia ja turk- 

                               kilaisia kansoja 

                                                           800–900-l. 

                               ♦ syntyi pääosin slaaveista, mutta myös skandinaa- 

                               veista koostuva itäslaavilainen valtio, Kiovan Rus 

                                                               988 

♦ ruhtinas Vladimirin aikana Kiovan Rusiin omaksuttiin kristinusko sen bysanttilaisessa 

muodossa ja sen myötä 860-l. laadittu ensimmäisten slaavilaisten kirjoitusten kirjoitus-

asu, eteläslaavilaispohjainen muinaiskirkkoslaavi, joka alkoi saada itäslaavilaisia aineksia 

– syntyi kirkkoslaavin itäslaavilainen redaktio; muinaiskirkkoslaaviin ensiksi luotu glago-

liittinen kirjaimisto ei juurtunut itäslaavilaiselle alueelle, vaan käyttöön otettiin kyrilliset 

kirjaimet 

                                                             1000-l. 

♦ taloudellisen, kulttuurisen ja yhteiskunnallisen kehityksen myötä syntyi tarve luoda 

maallisiin tarkoituksiin itäslaavien yhteinen kirjakieli, muinaisitäslaavi, joka sai kirkko-

kieltä enemmän aineksia paikallisista itäslaavilaisista murteista; kirkkoslaavin ja muinais-

itäslaavin välille muodostui diglossia: kummallakin kielellä oli oma käyttöalansa, keski-

näiset käännökset olivat mahdottomia; kielillä oli toki myös keskinäistä vaikutusta 

                                                         1100–1300-l. 
♦ valtakunta alkoi heikentyä ja pirstoutui vähitellen erillisiksi keskenään kiisteleviksi ruh-

tinaskunniksi; näin itäslaavit hajaantuivat laajemmalle alueelle, ryhmittyivät kolmeen – 

tai neljään kokonaisuuteen ja murre-erot vahvistuivat 

1200–1400-l. 

♦ itäslaavilaisen alueen länsiosat eli  ny-

kyinen Valko-Venäjä ja läntisen Ukrai-

nan Galitsia ja Volynia, päätyivät perso-

naaliunionissa olevien Puolan kuningas-

kunnan ja Liettuan suuriruhtinaskunnan 

alaisuuteen 

1200–1400-l. 

♦ itäslaavilaisen alueen itäosat eli  Moskovan 

ympäristö ja itäinen Ukraina päätyivät mongo-

lien perustaman Kultaisen ordan alaisuuteen v. 

1240–1480; Kiova heikkeni, ympäröivät alueet 

vahvistuivat; niistä Galitsia ja Volynia liitettiin 

Puola-Liettuaan; Vladimir, Suzdal, Rostov, 

Novgorod ja Pihkova olivat tärkeitä keskuksia; 

vähitellen Moskova vahvistui 

♦ kaksi-, kolmi- ja nelijako alkoi näkyä teksteissä: Moskovan murteet erosivat valkovenä-

läisistä ja ukrainalaisista murteista, myös valkovenäläiset ja ukrainalaiset murteet alkoivat 

etääntyä toisistaan, erillään olivat neljäntenä alueena Pihkovan ja Novgorodin murteet; 

pääasiassa Novgorodin alueelta on löytynyt tuohikirjeitä, ”tekstiviestejä”, paikallisella 

arkikielellä tuohelle kirjoitettuja asiakirjoja, yksityiskirjeitä, arkielämän dramatiikkaa 

heijastavia lappusia 

                                                         1500–1700-l. 

♦ Puolan kuningaskunnan ja Liettuan 

suuriruhtinaskunnan muodostaman liit-

tovaltion ollessa laajimmillaan 1500-l. 

lopulla Puolaan kuului läntisten ukrai-

nalaisalueiden lisäksi myös Kiova ja 

Dneprin itäpuolisia osia; valkovenäläi-

♦ Moskovan Venäjä laajeni monikansalliseksi 

suurvallaksi liittämällä  kaupunkivaltioita ja 

tataarien kaanikuntia itseensä; valtakuntaan 

kuului myös suomalais-ugrilaisia kansoja; 

Venäjään liitettyjen kansojen kulttuureista  

saatiin vaikutteita 
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set alueet olivat pääosin Liettuan  alu-

eella; balttilainen vaikutus on ollut mer-

kittävä valkovenäläisessä kulttuurissa, 

puolalainen sekä ukrainalaisessa että 

valkovenäläisessä kulttuurissa 

♦ koettiin, että Bysantin kulttuuriperinteen ja 

ortodoksisen kirkon traditioiden vaaliminen oli 

Moskovan Venäjän tehtävä, syntyi ”Kolmas 

Rooma” 

♦ tsaari-nimitys otettiin käyttöön 1500-l. alussa 

♦ ennen 1400-lukua Valko-

Venäjän alueella kirjoitetut 

tekstit valkovenäläisine piir-

teineen olivat vielä yhteis-

itäslaavilaisia 

♦ 1400–1500-l. Liettuassa 

käytettiin virallisena kielenä 

pääosin valkovenäläisiin 

murteisiin ja kirkkoslaaviin 

pohjautuvaa hallintokieltä, 

ruteenia; kirkkoslaavin ase-

ma ei Valko-Venäjällä ollut 

vahva; Puolassa virallisina 

kielinä olivat puola ja latina 

♦ valkovenäjän puhekieli oli 

elinvoimainen 

♦ v. 1569 Lublinin unionin 

solmimisen jälkeen ruteeni  

menetti asemansa, puolan 

käyttö yleistyi etenkin ylä-

luokan kielenä ja valkove-

näjä jäi talonpoikien kielek-

si; valkovenäjän julkinen 

käyttö kiellettiin 

♦ valkovenäjän käyttö oli 

silti mahdollista kaunokir-

jallisuudessa;  syntyi tekste-

jä, joissa oli kansankielen 

aineksia; uniaattiluostareissa 

oli tarjolla valkovenäjänkie-

listä opetusta 

♦ valkovenäläinen Frantsysk 

Skaryna käänsi ja painoi 

vuosina 1517–1519 Psalmit 

ja muita Vanhan testamentin 

tekstejä  valkovenäjäksi  

♦ v. 1579 perustettiin tärkeä 

puolalaisen, liettualaisen ja  

valkovenäläisen kulttuurin 

keskus Vilnan akatemia 

♦ Puolan vaikutus valkove-

näläiseen yhteiskuntaan oli 

suuri, mm. v. 1595 Puola-

Liettuaan kuuluneet valko-

venäläiset ortodoksit solmi-

♦ ennen 1500-lukua Ukrai-

nassa kirjoitetut kirkolliset 

tekstit ukrainalaisine piir-

teineen olivat nekin vielä 

yhteisitäslaavilaisia 

♦ Ukrainan alueella hal-

lintokielenä toimi ukraina-

laispiirtein höystetty rutee-

ni; kirkkoslaavin asema oli 

vahvempi kuin  Valko-Ve-

näjän alueella 

♦ ruteenin ollessa virallise-

na kielenä ukrainan kirja-

kieltä ei päästy kehittä-

mään; puhekieli oli elin-

voimainen 

♦ Puolassa virallisina kie-

linä olivat puola ja latina; 

Lublinin unionin sol-

mimisen jälkeen ukrainan-

kin käyttö oli kielletty 

♦ kun puola syrjäytti ru-

teenin, kansan puhumaa 

ukrainaa alkoi ilmestyä 

kirjallisuuteen 

♦ Ukrainaan kehittyi tri-

glossia: puolaa käytettiin 

hallinnossa, kirkkoslaavia 

kirkossa ja kansan puhu-

maa ukrainaa yksityiselä-

män teksteissä ja  histo-

riankirjoituksessa 

♦ kirjapainotaito vahvisti 

kirkkokielen asemaa; v. 

1581 painettiin ensim-

mäinen itäslaavilainen 

Raamattu nykyisen Uk-

rainan luoteisosassa sijait-

sevassa Ostrihin kau-

pungissa  

♦ Puolan vaikutus ukraina-

laiseenkin yhteiskuntaan 

oli suuri, Puola-Liettuaan 

kuuluneet läntisen Ukrai-

nan ortodoksit siirtyivät 

♦ kaksi vuosisataa mongolien 

alaisuudessa ei ollut hidasta-

nut kirjakielen ja kirjallisuu-

den kehitystä 

 

♦ Moskovan Venäjällä jatkui 

diglossia kirkkoslaavin ja ve-

näjän välillä; kielillä oli jat-

kuvaa keskinäistä vaikutusta 

♦ vuosisatojen aikana itäslaa-

vilaisia aineksia imenyttä 

kirkkoslaavia pyrittiin puh-

distamaan paikallisista piir-

teistä; Balkanilta tulleiden 

kirkonmiesten apuna oli 

myös ukrainalaisia ja valko-

venäläisiä kirkkoslaavin tai-

tajia, joiden vaikutuksesta 

ukrainalainen ääntämys va-

kiintui venäjän kirkkoslaa-

viin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ kirjanpainanta alkoi Ve-

näjällä 1560-l.; aluksi pai-

nettiin pääasiassa kirkko-

slaaviksi kirkollisia tekstejä; 

vaikka venäjä, valkovenäjä ja 

ukraina olivat jo kielellisesti 

erillään, traditio oli yhteinen 

 

♦ Venäjän ortodoksinen kirk-

ko, Moskovan ja koko Venä-

jän patriarkaatti,  itsenäistyi 

v. 1589 Konstantinopolin 

ekumeenisesta patriarkaatista 
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vat Brestin unionin, jonka 

myötä he siirtyivät paavin 

alaisuuteen, mutta säilyttivät 

itäisen liturgian: syntyi Val-

ko-Venäjän kreikkalaiskato-

linen kirkko,  ns. uniaatti-

kirkko 

♦ 1500–1600-l. Puola-Liet-

tua koki tataarien hyökkäyk-

siä; paljon kansalaisia vie-

tiin orjiksi Krimille 

♦ 1600-l. talous kasvoi, 

kauppa vilkastui, syntyi 

kaupunkeja kauppareittien 

varrelle 

♦ vuosisata oli myös täynnä 

sotia ja konflikteja; vuoden 

1648 kasakoiden kapinan 

jälkeen Venäjän kanssa sol-

mittu sopimus heikensi val-

takuntaa: Venäjä sai hallin-

taansa osan Puola-Liettuan 

itäosista, Ruotsi  loput alu-

eet  

♦ v. 1696 puolasta tuli vi-

rallinen kieli; valkovenäjää 

käyttivät vain talonpojat 

 

 

 

 

 

 

♦ 1700-l. sodat, kuten suuri 

Pohjan sota ja Puolan peri-

myssodat,  heikensivät Puo-

la-Liettuaa; Pietari Suuren 

Venäjä vahvisti asemiaan 

valkovenäläisalueillakin 

♦ viimeinen yritys säilyttää 

itsenäisyys oli v. 1794 Ta-

deusz Kościuszkon johtama, 

puolalais-valkovenäläis-liet-

tualainen kansannousu, joka 

lopulta tukahdutettiin 

samassa sopimuksessa 

paavin alaisuuteen: syntyi 

Ukrainan kreikkalaiskato-

linen kirkko; ortodoksinen 

kirkko oli kielletty vuo-

teen 1632 

 

♦ 1600-l. alussa perustet-

tiin Kiovaan  luostari, sai-

raala ja koulu, mistä Kio-

vassa sijaitseva kansalli-

nen yliopisto, Kiovan Mo-

hyla-akatemia katsoo his-

toriansa alkaneen  

♦ mongolivallan päätyttyä 

Dneprin rannoille oli muo-

dostunut kasakkayhteisöjä; 

v. 1648 he kapinoivat puo-

lalaisia vastaan Bohdan 

H’melnytskyin johdolla; 

perustettiin kasakkavaltio, 

jonka hallintokielenä oli-

vat paikalliset ukrainalais-

murteet; kasakat pyysivät 

apua tsaarilta ja solmivat 

v. 1654 liiton Venäjän 

kanssa; syttyi Venäjän ja 

Puolan välinen sota, jonka 

jälkeen v. 1667 Kiova ja 

Dneprin itäpuoliset osat eli 

ns. ”vasen ranta” liitettiin 

Venäjään, länsiosa Puola-

Liettuaan    

♦ 1700-l. alussa käydyssä 

suuressa Pohjan sodassa 

Ruotsi ja ukrainalaiset 

kasakat yrittivät voittaa 

Venäjän; he kärsivät kui-

tenkin tappion Pultavassa; 

Pietari Suuren Venäjä 

tiukensi otetta Ukrainasta 

ja kansankieleen pohjau-

tuva kasakoiden hallinto-

kieli syrjäytettiin; Kata-

riina II lakkautti kasak-

kavaltion 

 

 

 

 

 

 

 

♦ 1600-l. alussa Venäjällä 

koettiin yhteiskunnallinen 

kriisi, ns. sekasorron aika; ti-

lanne rauhoittui – ja valta-

kunta alkoi laajeta itään, kun 

Romanovit nousivat hallitsi-

jasuvuksi 300 vuodeksi   

♦ yhteydet Eurooppaan li-

sääntyivät – vaikutteet tulivat 

Ukrainan ja Valko-Venäjän 

kautta 

♦ kirkkoslaavin ja venäjän 

suhde oli vaihtumassa diglos-

siasta kaksikielisyyteen: itä-

slaavien puhekielen lisäksi 

kirjakieleen oli vuosisatojen 

varrella omaksuttu aineksia 

kirkkoslaavista; nyt kieleen 

ammennettiin lisää elävän 

puhekielen aineksia 

 

 

 

 

 

 

♦ Moskovan Venäjän aika-

kausi päättyi 1700-l., jolloin 

Pietari I Suuri siirsi hallinnon 

uuteen pääkaupunkiin Pieta-

riin ja perusti Venäjän keisa-

rikunnan 

 ♦ Pietari länsimaisti Venä-

jää, perustettiin Tiedeakate-

mia ja alettiin julkaista 

sanomalehteä; hän omaksui 

uutta hallintoon, tieteeseen ja 

tekniikkaan sekä oli itse uu-

distamassa venäjän kirjaimis-

toa; hänen tyttärensä Elisabe-

tin aikana perustettiin Mos-

kovan yliopisto  
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                                               1700-luvun loppu 

♦ Puola heikkeni ja lopulta 

lakkasi olemasta; Puolan ja-

kojen yhteydessä Valko-

Venäjän alueet liitettiin 

Katariina II:n aikana Venä-

jän keisarikuntaan 

♦ Venäjällä valkovenäjää pi-

dettiin venäjän murteena, jo-

ta ei saanut käyttää julkisesti 

♦ Puolaa jaettaessa Ukrai-

nan länsiosista Bukovina 

ja Galitsia liitettiin Itäval-

taan, kaakossa sijaitseva 

Podolia ja pohjoisessa si-

jaitseva Volynia Venäjään  

♦ Venäjällä ukrainaa pi-

dettiin murteena, mutta 

Itävallassa sitä käytettiin 

vilkkaasti 

♦ Venäjää, johon kuuluivat 

myös Puolan luovuttamat  

Ukrainan itäosat, kehitteli 

Katariina II Suuri v. 1762–

1796 eurooppalaiseksi suur-

vallaksi; hän kävi aluksi 

kirjeenvaihtoa valistusfiloso-

fien kanssa, mutta myöhem-

min suhtautui valistukseen 

kielteisesti 

                                                       1800-l. 

♦ kansallisuusaate ei ollut 

vahvaa, koska usein sivisty-

nyt kielenpuhuja samaisti it-

sensä venäläisiin tai puo-

lalaisiin; kieli koettiin  venä-

jän tai puolan murteeksi 

♦ vuosisadan alussa Venä-

jällä toteutettiin koulutusuu-

distus ja maa jaettiin koulu-

tuspiireihin; Valko-Venäjän 

alue tuli Vilnan piiriin, kes-

kuksena v. 1803 keisarilli-

seksi yliopistoksi nimetty 

Vilnan yliopisto; kielenä oli 

puola 

♦ valkovenäjää pidettiin yhä  

murteena, kielitieteelliset 

tutkimukset olivat venäjän 

valkovenäläisen murteen 

tutkimuksia; aiempi kirjalli-

nen käyttö oli unohtunut; 

elävä puhuttu valkovenäjä 

oli pitkään ollut erillään kir-

jallisesta traditiosta; vähitel-

len kirjakieltä alettiin kehit-

tää romantiikan ajan vaiku-

tuksesta kansankielen poh-

jalta  

♦ kirjailija ja juristi Kastus 

Kalinouski toimi niin puola-

laisten, liettualaisten kuin 

valkovenäläistenkin kansal-

lisena herättäjänä 

♦ v. 1863 Venäjällä rajoitet-

tiin julkaisutoimintaa kan-

sallisilla kielillä – siis myös 

valkovenäjäksi 

 

♦ romantiikan kaudella uk-

rainalainen kansallisuusaa-

te ja kulttuuritietoisuus al-

koi herätä; kansan puhe-

kieltä alettiin arvostaa kir-

jallisissa tuotteissa  

♦ kirjoitetuissa teksteissä 

oli läntisten murteiden ai-

neksia ollut jo pitkään; nyt 

kirjallisuutta syntyi idem-

pänä kirjallisesta traditios-

ta erillään olleilla itä- ja 

kaakkoismurteilla 

♦ 1700–1800-l. vaihteen 

romantiikan innoittama 

kaunokirjallisuus, johto-

hahmona erityisesti kan-

sallisrunoilija Taras Šev-

tšenko, muovasi lopulli-

sesti ukrainan kirjakielen 

♦ Venäjä pyrki vuosisadan 

mittaan tukahduttamaan 

ukrainalaisten kansallis-

tunteita 

♦ kun Venäjällä rajoitettiin 

julkaisutoimintaa, läntisten 

murteiden ainekset vahvis-

tuivat kirjakielessä, koska 

Itävallassa rajoituksia ei 

ollut 

♦ diglossian väistyttyä kan-

san puhumaan kieleen poh-

jautuva venäjä syrjäytti kirk-

koslaavin muista kuin kir-

kollisista tehtävistä; kieleen 

jäi kuitenkin paljon rinnak-

kaismuotoja, joista kirkko-

slaavin aines on usein abs-

trakti, itäslaavin konkreetti-

nen: glava ’päämies, perheen 

pää’ – golova ’pää’ 

♦ romantiikan ajan alussa 

käytiin vanhoillisten ja uu-

distusmielisten välillä kieli-

taistoa: pitäisikö venäjää ke-

hittää kirkkoslaavin ja mui-

naisvenäjän pohjalta vai tu-

lisiko kirjakieli venäläistää ja 

eurooppalaistaa 

♦ venäjän kansallisrunoilija 

Aleksandr Puškin puolsi jäl-

kimmäisen suuntauksen joh-

tohahmon Nikolai Karamzi-

nin näkemyksiä 

♦ Puškinia pidetään perintei-

sesti venäjän kirjakielen luo-

jana; kirjakieli on kuitenkin 

muotoutunut kaunokirjalli-

suuden koko kirjon ansiosta 
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                                                             1900-l. 

♦ nationalistinen liike vah-

vistui 

♦ v. 1905 painovapauslain 

myötä valkovenäjän käyttö 

vapautui; Venäjän Tiede-

akatemia tunnusti valko-

venäjän itsenäiseksi kieleksi 

ja Venäjällä sai taas julkais-

ta valkovenäläisiä kirjoja ja 

lehtiä; v. 1906 alkoi ilmes-

tyä Minskin alueen murteil-

la kirjoitettu Naša niva -ai-

kakauslehti; käytössä oli 

aluksi sekä latinalainen että 

kyrillinen aakkosto; kansal-

lisrunoilija Janka Kupala 

siirtyi käyttämään vain ky-

rillistä aakkostoa 

 

♦ nationalistinen liike vah-

vistui 

♦ Venäjän Tiedeakatemia 

tunnusti myös ukrainan it-

senäiseksi kieleksi ja uk-

rainankieliset julkaisut sal-

littiin 

♦ ukrainaa käytettiin niin 

kaunokirjallisuudessa, tie-

dejulkaisuissa kuin journa-

lismissakin; lyhyen itse-

näisyyden ajasta lähtien 

myös hallinnossa 

♦ ukrainan kehittämisestä 

oli eriäviä näkemyksiä, 

mutta yleisesti kieltä pyrit-

tiin ”puhdistamaan”, ha-

luttiin löytää ”aito ukrai-

nan” kieli; pohdittiin löy-

tyisikö aitous itäisistä vai 

läntisistä ukrainan mur-

teista 

♦ Nikolai II:n ja hänen isänsä 

aikana yhteiskunnalliset ja 

taloudelliset ongelmat pahe-

nivat; v.1905 Pietarissa osoi-

tettiin mieltä uudistusten 

puolesta; mielenosoitus kui-

tenkin tukahdutettiin; käyn-

nistyi v. 1905 kansannousu, 

minkä armeija kukisti 

♦ hallitsija myöntyi useisiin 

uudistuksiin: itsevaltius muu-

tettiin perustuslailliseksi ja 

perustettiin valtion duuma; 

työläisten olosuhteet pysyi-

vät ennallaan 

                                                1. maailmansota 1914–1918 

                                                              1917  
♦ Helmikuun vallankumouksessa monarkia korvattiin väliaikaishallituksella,  Nikolai II 

perheineen vangittiin ja myöhemmin teloitettiin; Lokakuun vallankumouksessa Vladimir 

Iljitš Leninin johtamat bolševikit perustivat Neuvosto-Venäjän, jonka pääkaupunki oli v. 

1917–1918 Petrograd ja siitä eteenpäin Moskova 

                                                           1918–1920 

♦ Ukrainalla ja Valko-Venäjällä oli lyhyitä itsenäisyysjaksoja 

                                                              1918 

♦ Itävalta-Unkarin hajottua läntisen Ukrainan Galitsia – ja sen myötä Lviv – siirtyy 

Puolalle  

                                                              1922  

♦ Venäjän, Ukrainan, Valko-Venäjän ja Taka-Kaukasian neuvostotasavallat yhdistyivät 

Neuvostoliitoksi, Sosialististen neuvostotasavaltojen liitoksi 

Valko-Venäjän sosialistinen 

neuvostotasavalta 

♦  pääkaupunki Мінск 

Ukrainan sosialistinen 

neuvostotasavalta 

♦  pääkaupunki Харків, 

   vuodesta 1934 Київ 

Venäjän sosialistinen federa-

tiivinen neuvostotasavalta 

 ♦  pääkaupunki Москва 

                                                              1920-l. 

♦ NEP – Neuvostoliitossa puhaltelivat uuden talouspolitiikan vapaammat tuulet; kansal-

listetun tuotannon rinnalla sallittiin yksityisyritteliäisyys, talonpojat saivat myydä osan 

sadostaan vapailla markkinoilla 

♦ kansallistunne nosti päätään, aika oli lingvistisesti aktiivista, kansallisia kieliä ja kult-

tuureja kehitettiin ja tuettiin, v. 1923 alkoi ns. korenisaation, ”juurruttamisen”, aikakausi 

♦ Lokakuun vallankumouk-

sen jälkeen valkovenäjä sai 

virallisen kielen aseman 

♦ Ukrainassakin vilkastui 

”ukrainalaistaminen” 

♦ perustettiin komitea poh-

♦ venäjääkin kirjoitettiin 

uudella ortografialla v. 

1917–1918 reformin jäl-
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♦ 1920-l. asti valkovenäjäs-

sä olivat  käytössä rinnan la-

tinalaiset ja kyrilliset kirjai-

met; nyt kyrilliset olivat en-

sisijainen kirjaimisto 

 ♦ luotiin kansanmurteisiin 

perustuvaa kirjakieltä 

♦ syntyi koulukielioppeja ja 

muuta oppimateriaalia sekä  

sanomalehtiä 

♦ merkittävä valkovenäjän 

normittaja oli Branislau Ta-

raškevitš, joka v. 1918 laati 

ensimmäisen valkovenäjän 

koulukieliopin, jota käytet-

tiin erityisesti 1920-l. valko-

venäjän vahvistamisen kau-

tena; hänen luomaansa nor-

mia nimitetään ”taraške-

vitsaksi” tai klassiseksi or-

tografiaksi 

timaan ukrainan standardi-

sointia; komitea määritteli 

kieliopin ja oikeinkirjoituk-

sen perusperiaatteet, jotka 

hyväksyttiin virallisesti niin 

idässä kuin lännessäkin v. 

1929 

♦ ukrainasta tuli neuvosto-

tasavallan virallinen kieli, 

joka levisi kaikille yhteis-

kunnan alueille: koulutuk-

seen, tieteeseen, kulttuuriin, 

tiedotusvälineisiin; kehittyi 

uusi ukrainankielinen äly-

mystö; pitkälti venäjänkie-

listä puolue- ja hallintoko-

neistoakin rohkaistiin käyt-

tämään ukrainaa 

 

keen; vanhentuneita grafee-

meja poistettiin ja korvattiin 

ne samalla tavoin ääntyvin 

kirjaimin: ѣ → е, ѳ → ф, і 

→ и, ѵ → и / в; ns. ”kova 

merkki” ъ tuli uudistuksen 

mukaan poistaa turhana ta-

vujen lopusta, mutta osa 

kirjapainoista poisti merkin 

aluksi kokonaan ja korvasi 

sen heittomerkillä: съезд –  

с'езд ’kokous, konferenssi’;  

virallisissa yhteyksissä tuli 

heti soveltaa uutta orto-

grafiaa, epävirallisissa sai 

käyttää vanhaa; molemmat 

olivat käytössä v. 1929 asti 

                                                             1930-l. 

♦ Josif Stalinin toimet: Valko-Venäjällä ja Ukrainassa oli älymystön vainoja, kansallisten 

kielten kielellisiä uudistuksia peruttiin 

♦ NEP-kauden vapaammat 

tuulet päättyivät taloudessa 

v. 1928, jolloin Neuvostolii-

tossa alkoi suunnitelmata-

lous; maata ryhdyttiin teol-

listamaan ja maataloutta 

kollektivisoimaan; seurauk-

sena oli nälänhätä 

♦ alkoi vähittäinen venäläis-

täminen; tiedemiehiä, kirjai-

lijoita ja muita kulttuurin 

vaikuttajia pidätettiin; val-

kovenäläinen kulttuuri jäi 

taka-alalle 

♦ Puolan puolella suljettiin  

kaikki valkovenäjänkieliset 

koulut v. 1937; vasta Saksan 

miehityksen aikana 1941–

1944 sai kieltä opettaa 

♦ v. 1933 laaditussa  oikein-

kirjoitusuudistuksessa, ns. 

narkamaukassa,  ortografia 

mukautettiin venäjän or-

tografian sääntöihin, mm. 

valkovenäjän kyrillisten rin-

nalla käytetyt latinalaiset 

♦ NEP-kauden vapaampien 

tuulten päätyttyä aloitettu 

suunnitelmatalous, teollista-

minen ja maatalouden pak-

kokollektivisointi sai Ukrai-

nassa v. 1932–33  aikaan 

kansallisen tragedian, holo-

domorin, nälänhädän 

♦ Ukrainassakin alkoi venä-

läistäminen; tiedemiehiä, 

kulttuurin vaikuttajia ja uk-

rainalaistuneita puoluepolii-

tikkoja painostettiin ja pidä-

tettiin; venäläistäminen pai-

nottui paljolti itäiseen Uk-

rainaan, ei niinkään länti-

seen 

  

 

♦ kielellinen tilanne kääntyi 

päinvastaiseksi: ukrainaa 

muokattiin lähemmäksi ve-

näjää kielen eri tasoilla; oi-

keinkirjoitus mukautettiin 

venäjän ortografiaan, esim. 

ґ [g] korvattiin г:llä [h], 

♦ NEP-kautena Venäjän fe-

deraatiossakin vaurastuneet 

maanviljelijät vastustivat 

kollektivisointia ja saivat 

tuta valtion vastatoimet: 

pakkosiirrot ja  pakkolunas-

tukset; teollistamisohjelma 

pyrittiin rahoittamaan pe-

rustamalla kolhooseja ja 

sovhooseja; markkinavoi-

mien tilalle luotiin keskus-

johtoinen suunnitelmatalous 

viisivuotiskausineen 

 

 

 

 

 

 

♦ venäjän kielen asemaa 

vahvistettiin Neuvostoliiton 

kansojen yhteisenä kommu-

nikaatiovälineenä, tasaval-

tojen kansallisten kielten 

yläpuolella olevana kielenä; 

venäjä oli язык межнацио-
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kirjaimet jäivät pois, kyrilli-

sissä esim. tarpeettomat peh-

meät merkit poistettiin:  

аканьне → аканне, цекань-

не → цеканне; perusteluna 

oli venäjän ja valkovenäjän 

keinotekoisten rajojen vä-

hentäminen ja puolan kielen 

vahingollisen vaikutuksen 

poistaminen; osa Puolaan 

kuuluneiden valkovenäläis-

ten alueiden asukkaista ja 

emigranteista ei uudistusta 

hyväksynyt 

 

koska venäjässä on vain г 

[g]; kieliopillisia päätteitä 

muovattiin, esim. -iсть-

päätteisten feminiinien ge-

netiivimuoto vaihdettiin: -и 

→ -і;   sanastoa muovattiin 

lähemmäksi venäjää,  ukrai-

nalaisia termejä vaihdettiin 

venäläisiksi; jopa perussa-

nastoa muokattiin: овочі 

’hedelmät’ → ’vihannek-

set’, vrt. puol. owoce ’he-

delmät’, ven. овощи ’vihan-

nekset’; venäjästä tuotiin 

фрукты ’hedelmät’ 

нального общения 

♦ hallinnon tiukka ote, kou-

lutusjärjestelmä, lukutaidon 

yleistyminen ja tiedotusvä-

lineet vakiinnuttivat kirja-

kielen vuosikymmeniksi, 

murteiden väliset erot heik-

kenivät; venäjän kirjakieli 

jatkoi muotoutumistaan, 

mutta muutokset tapah-

tuivat verkalleen 

 

 

                                                      2. maailmansota 1939–1945 

♦ rajamuutokset saivat aikaan kirjavan kielitilanteen Valko-Venäjän ja Puolan sekä Uk-

rainan ja Puolan rajoilla; v. 1921 solmitussa Riian rauhassa Ukrainan ja Valko-Venäjän 

länsiosia oli liitetty Puolaan; toisen maailmansodan vuosina valkovenäläis- ja ukrainalais-

alueita liitettiin Neuvostoliittoon; Valko-Venäjään liitettiin  Puolan koillisalueita; Ukrai-

naan liitettiin pääosa Puolalle kuuluneista Volyniasta ja Itä-Galitsiasta, myös Lviv sekä 

Tšekkoslovakialle kuulunut Karpaatti-Rutenia; Venäjän vaikutuspiirissä olleet itäiset ja 

Itävalta-Unkarin sekä Puolan vaikutuspiirissä olleet läntiset ukrainalaisalueet erilaisine 

historioineen, kulttuureineen ja murteineen tulivat samojen rajojen sisäpuolelle                                                                

                                                          1954–1965  

♦ Stalinin kuoleman jälkeen Neuvostoliitossa elettiin vuosikymmen  ”suojasään” aikaa                                                            

Nikita Hruštšovin johdolla; hänen aloitteestaan neuvostojohto lahjoitti v. 1954 Venäjän 

federatiiviseen sosialistiseen neuvostotasavaltaan kuuluneen Krimin Ukrainalle 

                                                          1965–1985 

♦ seuraavia kahta vuosikymmentä nimitetään ”pysähtyneisyyden ajaksi”; tuolloin maan 

johdossa oli Leonid Brežnev   

                                                              1985 

♦ Mihail Gorbatšovin aikana katsotaan uudistusten eli perestroikan ja avoimuuden eli 

glasnostin alkaneen – hän sai Nobelin rauhanpalkinnon v. 1988 

♦ neuvostoajan kaudet vaikuttivat myös kansallisiin kieliin ja kulttuureihin myönteisesti 

ja kielteisesti  

                                                              1986 
♦ 26. huhtikuuta tapahtui Ukrainassa Tšernobylin ydinvoimalaitoksessa lähellä Prypjatin 

kaupunkia ydinvoimalaonnettomuus; laskeuma-alueet ovat suuret Valko-Venäjällä 

                                                              1991  

♦  elokuussa Neuvostoliiton vanhoillinen siipi Gennadi Janajevin johdolla yritti kaapata 

vallan Krimillä lomailleelta Gorbatšovilta, joka vangittiin kolmeksi päiväksi; vallankaap-

pausyritystä vastusti Boris Jeltsin;  kaappauksen aikana Baltian neuvostotasavallat, Uk-

raina ja Venäjä julistautuivat itsenäisiksi; Neuvostoliiton kommunistinen puolue lak-

kautettiin, Gorbatšov erosi virastaan Neuvostoliiton presidenttinä ja Neuvostoliitto hajosi 

15 itsenäiseksi valtioksi 

♦ samana vuonna luotiin Valko-Venäjällä IVY – Itsenäisten valtioiden yhteisö, jossa 

useimmat entisen Neuvostoliiton maat olivat aluksi mukana; sitä olivat perustamassa 

presidentit Stanislau Šuškevitš, Leonid Kravtšuk ja Boris Jeltsin; Venäjä ja Valko-Venäjä 

ovat edelleen mukana, Ukraina mitätöi jäsenyytensä v. 2008 
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Valko-Venäjän tasavalta 

25.8.1991  

1991–1994  

♦ 1. valtionpäämies oli Sta-

nislau Šuškevitš 

♦ itsenäisyys oli julistettu jo 

27.7.1990 ja samana vuonna 

hyväksyttiin kielilaki, joka 

nosti valkovenäjän  venäjän 

rinnalle viralliseksi kieleksi 

ja tähtäsi valkovenäjän käy-

tön vähittäiseen lisäämiseen  

♦ “valkovenäläistäminen” 

jatkui tasavallan virallista-

misenkin jälkeen ja v. 1994 

perustuslaissa valkovenäjä 

julistettiin maan ainoaksi vi-

ralliseksi kieleksi 

♦ v. 1994 presidentiksi valit-

tiin Aljaksandr Lukašenka 

 

 

1995–1999 

♦ monet olivat kokeneet kie-

lilain toteuttamisen epäde-

mokraattiseksi ja vastusta-

neet sitä 

♦ v. 1995 pidettiin kansan-

äänestys, jonka lopputulok-

sena venäjä palasi valkove-

näjän rinnalle viralliseksi 

kieleksi; seuraavan vuoden 

kansanäänestyksellä Luka-

šenka sai jatkoaikaa vuoteen 

2001 

♦ v. 1999 solmittiin löyhä 

valtioliitto Venäjän kanssa 

 

 

2000–2010 

♦ v. 2001 Lukašenka valit-

tiin toiselle kaudelle; oppo-

sitio protestoi; Etyj:n tark-

kailijoiden mukaan vaalit ei-

vät olleet puolueettomat 

♦ v. 2003 EU asetti pakottei-

ta ihmisoikeustilanteen 

vuoksi 

♦ v. 2004 tehtiin perustusla-

kiin muutos, joka mahdollis-

Ukraina 

24.8.1991 

1991–1994 

♦ 1. presidentiksi valittiin 

Leonid Kravtšuk 

♦ v. 1992 Krim antoi itse-

näisyysjulistuksen, jota 

Venäjä ja Ukraina eivät 

hyväksyneet; samana 

vuonna Ukraina ja Venäjä 

allekirjoittivat sopimuk-

sen, jonka mukaan Krim 

kuuluu Ukrainalle;  Kri-

min status autonomisena 

tasavaltana osana Ukrai-

naa vahvistettiin v. 1996 

Ukrainan perustuslaissa  

♦ taloudellinen epävakaus 

ja levottomuudet johtivat 

ennenaikaisiin vaaleihin; 

v. 1994 presidentiksi nousi 

Leonid Kutšma 

1995–1999 

♦ lähes vuosikymmenen 

loppuun asti talous oli vai-

keuksissa ja inflaatio oli 

korkea; maassa järjestet-

tiin lakkoja ja protesteja 

taloustilanteen ja korrup-

tion vuoksi 

♦ v. 1996 otettiin käyttöön 

uusi valuutta hryvnja ja 

laadittiin uusi perustuslaki, 

jonka mukaan parlamen-

tista riippumaton presi-

dentti on maan todellinen 

johtaja 

 

 

2000–2010 

♦ v. 2004 presidentinvaa-

lien 2. kierroksella voit-

tajaksi julistettiin Viktor 

Janukovytš; seurauksena 

oli protesteja, jotka saivat 

nimen ”oranssi vallanku-

mous”; tulos mitätöitiin 

väärinkäytösten vuoksi, 2. 

kierros uusittiin ja vali-

tuksi tuli Viktor Juštšenko 

Venäjän federaatio 

12.6.1991 

1991–1994 

♦ Venäjän federaation 1. pre-

sidentti oli Boris Jeltsin 

♦ 1990-lukua leimasivat ta-

loudelliset ongelmat, mitta-

vat talousuudistukset, etniset 

konfliktit Kaukasuksella sekä 

valtataistelu Moskovassa 

♦ v. 1992 Ukraina ja Venäjä 

allekirjoittivat sopimuksen, 

jonka mukaan Krim kuuluu 

Ukrainalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995–1999 

♦ v. 1996 presidentinvaaleis-

sa Boris Jeltsin valittiin toi-

selle kaudelle, jota leimasi 

hänen heikko terveydentilan-

sa 

♦ vuosikymmenen lopulla 

koettiin talouskriisi; monet 

pankit romahtivat ja reaalian-

siot laskivat; vuosituhannen 

vaihteessa talous toipui 

♦ v. 1999 solmittiin löyhä 

valtioliitto Valko-Venäjän 

kanssa 

♦ 31.12.1999 Jeltsin erosi ja 

v.t. presidentiksi nousi pää-

ministeri Vladimir Putin 

2000–2010 

♦ v. 2000 presidentinvaaleis-

sa Putin sai yli puolet äänistä 

1. kierroksella 

♦ presidentin tukemien uu-

distusten myötä talous elpyi 

edelleen 

♦ v. 2004 Putin valittiin uu-

delleen 1. kierroksella yli 70 

% äänisaaliilla 

♦ v. 2008 elokuussa käytiin 
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ti presidentin kolmannen 

kauden; Lukašenka valittiin 

jatkoon v. 2006 

♦ v. 2008 EU purki pakottei-

ta, koska Valko-Venäjä va-

pautti mielipidevankeja ja 

järjesti rehelliset parlament-

tivaalit 

♦ v. 2010 Lukašenka pääsi 

jälleen jatkoon; oppositio 

protestoi 

♦ samana vuonna solmittiin 

tulliliitto Venäjän ja Kazak-

stanin kanssa 

 

 

 

 

 

2011–2020 

♦ v. 2014 järjestettiin Mins-

kissä jääkiekon MM-kisat; 

Euroopassa oli erimielisyyt-

tä järjestämisoikeudesta 

♦ v. 2014 syyskuussa Mins-

kissä solmittiin Etyj:n joh-

dolla Ukrainan, Venäjän fe-

deraation, Donetskin  ja Lu-

hanskin kansantasavaltojen 

kesken Itä-Ukrainan asele-

poon pyrkinyt, lopulta tu-

loksettomaksi jäänyt sopi-

mus; v. 2015 helmikuussa  

solmittiin uusi jossakin 

määrin toimiva tulitaukoso-

pimus; siinä allekirjoittajina 

olivat Ukrainan, Venäjän, 

Ranskan ja Saksan johtajat 

♦ v. 2015 Lukašenka aloitti 

viidennen kautensa presi-

denttinä 

♦ v. 2015 Valko-Venäjä Ve-

näjä, Kazakstan, Armenia ja 

Kirgisia solmivat Euraasian 

talousunionin 

♦ v. 2015–2016 EU myönsi 

helpotuksia pakotteisiin 

♦ v. 2016 säädettiin ns. ”pa-

rasiittilaki”, joka määräsi yli 

puoli vuotta työttömänä ol-

♦ v. 2005 alkaneella pre-

sidenttikaudella yhteiskun-

taa pyrittiin ukrainalaista-

maan ja uudistamaan; 

eteenpäin ei päästy presi-

dentti Viktor Juštšenkon ja 

pääministeri Julija Tymo-

šenkon kiistojen vuoksi; 

kansa odotti pikaisia uu-

distuksia, mutta pettyi; 

Juštšenkoa syytettiin kor-

ruptiosta, talouskriisistä ja 

kaasukiistasta Venäjän 

kanssa 

 ♦ v. 2010 Viktor Januko-

vytš valittiin presidentiksi 

rehellisissä vaaleissa; vas-

taehdokkaana oli nyt 

Tymošenko 

2011–2020 

♦ uusi presidentti puntaroi 

lähentyäkö Euraasian uni-

onia vai solmiako lähenty-

missopimus EU:n kanssa 

♦ v. 2013 marraskuussa 

Janukovytš jätti allekirjoit-

tamatta lähentymissopi-

muksen EU:n kanssa, mi-

kä käynnisti Euromaida-

niksi nimetyt protestit 

♦ v. 2014 mielenosoitukset 

tukahdutettiin; Venäjä liitti 

Krimin alueisiinsa; Janu-

kovytš erotettiin ja tilapäi-

seksi valtionpäämieheksi 

nimitettiin Oleksandr Tur-

tšynov, kunnes presiden-

tiksi valittiin Petro Poro-

šenko; Itä-Ukrainan levot-

tomuudet alkoivat; perus-

tettiin Donetskin ja Luhan-

skin kansantasavallat; par-

lamentti kumosi vuoden 

2012 kielilain, jolla oli 

ollut tarkoitus turvata vä-

hemmistökielten asema;  

Turtšynov ei vahvistanut 

parlamentin päätöstä, joten 

lain kumoaminen kumot-

tiin 

Georgian sota, jossa Abhasia 

ja Etelä-Ossetia Venäjän 

tuella irtautuivat Georgiasta 

♦ v. 2008 presidentinvaalissa 

valittiin presidentiksi Dmitri 

Medvedev  

♦ v. 2009 Venäjän ja Tšetše-

nian välillä käydyt sodat saa-

tiin päätökseen; terrori-isku-

jen vuoksi Putin oli lähettä-

nyt v. 2000 joukot Tšetšeni-

aan toistamiseen 

♦ v. 2010 solmittiin tulliliitto 

Valko-Venäjän ja Kazaksta-

nin kanssa 

♦ samana vuonna Ukraina ja 

Venäjä jatkoivat Sevastopo-

lin tukikohdan vuokrasopi-

musta 25 vuodella  

2011–2020 

♦ v. 2012 presidentinvaalissa 

tapahtui vallanvaihto: Vladi-

mir Putin palasi presidentiksi 

♦ v. 2014 helmikuussa järjes-

tettiin XXII talviolympialai-

set  Sotšissa; maaliskuussa 

Venäjä liitti Krimin aluei-

siinsa; huhtikuussa alkoivat 

Itä-Ukrainan levottomuudet 

♦ EU asetti Venäjälle pa-

kotteita ja Venäjä  sille vasta-

pakotteita 

♦ v. 2015 Venäjä, Valko-Ve-

näjä, Kazakstan, Armenia ja 

Kirgisia solmivat Euraasian 

talousunionin 

♦ v. 2015 syyskuussa Venäjä 

aloitti Syyriassa ilmaiskut 

ISIS:iä vastaan al-Assadin 

hallinnon tukena 

♦ v. 2018 presidentinvaalissa 

valittiin kuusivuotiskaudeksi 

istuva presidentti  

♦ v. 2018 Venäjällä järjes-

tettiin jalkapallon maailman-

mestaruuskilpailut – ensim-

mäistä kertaa Itä-Euroopassa  

♦ v. 2019 Venäjä ja Valko-

Venäjä pohtivat Sotšissa   

suhteiden lähentämistä; Lu-
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leille 200 euron sakon; lakia 

vastaan v. 2017 järjestetyt 

mielenosoitukset hiljennet-

tiin kovin ottein, mutta lain 

soveltaminen keskeytettiin 

toistaiseksi ja lakia muutet-

tiin 

♦ v. 2019 alkaen sakkojen 

sijaan työttömiltä on ve-

lotettu suurempia kunnallis-

maksuja 

♦ v. 2019 Valko-Venäjä ja 

Venäjä pohtivat Sotšissa  

suhteiden lähentämistä; Lu-

kašenka on pyrkinyt lähen-

tämään välejään läntiseen 

Eurooppaan 

♦ Valko-Venäjällä talous on 

jonkin verran avautunut ja 

kansalaisyhteiskunnan ase-

makin on hiukan paran-

tunut; Minskiin on kasvanut 

ikäpolvi, joka kokee itsensä 

eurooppalaiseksi 

♦ nuoriso ja valtio etään-

tyvät, koska vallanpitäjät 

eivät juuri kohtaa nuorisoa, 

joka avaa pieniä yrityksiä ja 

viihtyy trendikahviloissa; 

valinta Venäjän ja EU:n vä-

lillä on keinotekoinen, nuo-

riso haluaa luoda jotain 

omaa, valkovenäläistä. 

♦ Lukašenka on ilmoittanut 

asettuvansa ehdolle v. 2020 

presidentinvaaleissa 

♦ v. 2016 EU:n ja Ukrai-

nan välinen vapaakauppa-

sopimus astui voimaan; v. 

2017 EU myönsi ukraina-

laisille viisumivapauden 

♦ v. 2016 ja 2017 taistelut 

kiihtyivät Itä-Ukrainassa 

♦ v. 2017 koulu-uudistuk-

sen mukaan neljän ensim-

mäisen vuoden ajan kiele-

nä on joko ukraina tai vä-

hemmistökieli, seuraavina 

kahdeksana vuonna vain 

ukraina; uudistusta on vas-

tustettu Unkarissa, Roma-

niassa, Bulgariassa ja Ve-

näjällä 

♦ v. 2018 Porošenko julisti 

vuodet 2018–2028 ukrai-

nan kielen vuosikymme-

neksi  

♦ v. 2019 hyväksyttiin laki 

ukrainan kielestä valtion 

virallisena kielenä; venäjä 

sai kansallisen vähemmis-

tökielen aseman 

♦ v. 2019 presidentiksi 

nousi ekonomin koulutuk-

sen saanut näyttelijä Volo-

dymyr Zelenskyi 

♦ v. 2019 Konstantino-

polin ekumeeninen patri-

arkaatti myönsi Ukrainan 

kirkolle täyden autokefali-

an eli  itsenäisyyden  
 

kašenka on vastustanut  liit-

toutumista ja pyrkinyt lähen-

tämään välejään läntiseen 

Eurooppaan 

♦ marraskuussa v. 2019 tuli 

voimaan laki, jolla voidaan 

katkaista verkkoyhteys kan-

sainvälisiltä palvelimilta; laki 

mahdollistaa viranomaisille 

keskitetyn internetin valvon-

nan ja velvoittaa palvelun-

tarjoajat hyväksymään val-

vontalaitteiston asennuksen; 

uuden käytännön on tarkoitus 

tulla voimaan v. 2021 

♦ koko 2000-l. ajan on esiin-

tynyt ajoittain mielenil-

mauksia vaalien väärinkäy-

töksiä,  Kremlin vallanpitä-

jiä, taloudellisia päätöksiä tai 

sananvapauden rajoituksia 

vastaan 

♦ v. 2020 presidentti ehdotti 

muutoksia perustuslakiin;  

osa presidentin valtuuksista 

siirtyisi parlamentille ja 

muille valtion päätöselimille; 

hallitus erosi ja presidentti 

Putin kokosi uuden hal-

lituksen; asiantuntijat arve-

livat maan talouslinjankin 

muuttuvan; kansanäänestystä 

perustuslain muutoksista 

suunniteltiin saman vuoden 

kesäksi  
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Kirjaimista 

Ukraina 

Аа [a] Ее [e] Її [ji] Оо [o] Фф [f] Ьь pehm.  
 
Бб [b] Єє [’e/jе] Йй [j] Пп [p] Хх [x] Юю [’u/ju] 
 
Вв [v/w] Жж [ž(’)] Кк [k] Рр [r] Цц [ts(’)] Яя [’a/ja] 
 
Гг [h] Зз [z] Лл [l] Сс [s] Чч [tš(’)] ' erott.  
         
Ґґ [g] Ии [ɨ] Мм [m] Тт [t] Шш [š(’)] дз      [dz(’)] 
 
Дд [d] Ii [i] Нн [n] Уу [u] Щщ [štš(’)]дж    [dž(’)] 

Tuttuako: муж (ylät.), голова, борода, лiто, день, озеро, море, малий, 

ходити, чоловiк (‘mies’), язик (elin), жiнка, кiнь, шiсть, чужий, джаз, рiка, 

пити, голос, город (‘puutarha’), добре, iще, нiч, вовк, вeрба, вчитель 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

Venäjä 

Аа [a] Ёё [’o/jo] Лл [l] Сс [s] Чч [tš’] Ээ [е]  
 
Бб [b] Жж [ž] Мм [m] Тт [t] Шш [š] Юю [’u/ju] 
 
Вв [v] Зз [z] Нн [n] Уу [u] Щщ [š:’] Яя [’a/ja] 
 
Гг [g] Ии [i] Оо [o] Фф [f] Ъъ erott.   
       
Дд [d] Йй [j] Пп [p] Хх [x] Ыы [ɨ]  
 
Ее [’e/je] Кк [k] Рр [r] Цц [ts] Ьь pehm.  

Jo lähes tuttua: муж, голова, борода, лето, день, озеро, море, малый, 

ходить, человек, язык, жена, конь, шесть, чужой, джаз, река, пить, 

голос, город, хорошо (vrt. добрый), ещё, ночь, волк, верба, учитель 
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Valkovenäjä 

Аа [a] Ёё [’o/jo] Лл [l] Сс [s] Цц [ts(’)] Юю  [’u/ju]  
 
Бб [b] Жж [ž] Мм [m] Тт [t] Чч [tš] Яя     [’a/ja] 
 
Вв [v] Зз [z] Нн [n] Уу [u] Шш [š] '         erott. 
 
Гг [γ]16 Ii [i] Оо [o] Ўў [w] Ыы [ɨ] дз      [dz(’)] 
        
Дд [d] Йй [j] Пп [p] Фф [f] Ьь pehm. дж     [dž] 
 
Ее [’e/je] Кк [k] Рр [r] Xx [x] Ээ [е] шч    [štš] 

Ja kolmas kerta: муж, галава, барада, лета, дзень, возера, мора, малы, 

хадзiць, чалавек, язык (elin), жонка, конь, шэсть, чужы, джаз, рэчка, 

пiць, голас, горад, добра, яшчэ, ноч, воўк, вярба, настаўнiк 

 
 

 

 

 

Ukrainan, venäjän ja valkovenäjän keskinäisistä suhteista 

Ukraina Venäjä Valkovenäjä 

• liikkuva paino:  

  пишу́ ’kirjoitan’, пи́- 

  шуть ’kirjoittavat’ 

• okanje: голова́ [o]  

  ’pää’ (сестра ’sisar’) 

• *о  > i uusissa umpi- 

  tavuissa: нiч ’yö’;  

  *bar/dā  > борода  

  ’parta’,  pl.G борід 

• *ě17 > i: дiд ’isoisä’,   

  лiто ’kesä’ 

• *g > [h]: нога ’jalka’ 

• ei liudennusta *e:n ja 

  *i:n edellä: день ’päi- 

   vä’, тихо ’hiljaa’  

• puolan kanssa yhteis- 

  tä: Дякую! ’kiitos’ 

• suržyk – ukrainan ja  

  venäjän sekoitus 

• rinnakkaismuotoja:  

  сім’я – родина ’perhe’ 

• liikkuva paino: 

   пишу́, пи́шут 

 

• yleiskielessä akanje:  

  голова́ [a] (сестра́) 

 • ночь 

 

   борода, бород 

 

• *ě > e: дед, лето 

 

• *g >  [g]:   нога 

• liudennus: день,  

  тихо 

 

• kirkkoslaavin ainek- 

  sia itäslaavin rinnalla:  

  страна ’maa’ 

  сторона ’puoli’ 

• liikkuva paino: 

  пiшу́, пíшуць 

 

• akanje: галава́ [а] 

  ja jakanje: сястра́  

• ноч 

 

  барада, бaрoд 

 

• *ě > e: дзед, лета 

 

• *g > [γ]: нага 

• liudennus luo pehmeitä 

  suppeita affrikaattoja:  

  дзень, цiха 
• puolan kanssa yhteistä: 

  Дзякуй! 

• trasjanka – valkovenä- 

  jän ja venäjän sekoitus 

                                                 
16 Ks. s. 194 
17 Ks. s. 11 



 87 

Välipalaksi vähän käytännöllisempää 
 

ukraina  venäjä   valkovenäjä 
Добридень!  Добрый день!  Дзень добры! ’päivää!’ 

Добрий вечiр! Добрый вечер!  Добры вечар! ’iltaa!’ 

Доброго ранку! Доброе утро!  Добры ранак! ’huomenta!’ 

Як справи?  Как дела?   Як справы?  ’mitä kuuluu?’ 

Спасибi / Дякую, Спасибо,   Дзякуй,  ’kiitos,  

   добре!     хорошо!      добра!      hyvää!’ 

До побачення! До свидания!  Да пабачэння! ’näkemiin!’ 

Надобранiч! Спокойной ночи!  Дабранач!  ’hyvää yötä!’ 

Вибачте,  Извините,   Прабачце,   ’suokaa anteeksi,  

   будь ласка!    пожалуйста!     калi ласка!      olkaa hyvä!’ 

Так! Нi!  Да! Нет!   Так! Не!  ’kyllä! / ei!’ 

Не розумiю. Не понимаю.  Не разумею.  ’en ymmärrä’ 
 

 

b) Rusiinit ja karpaattirusiinit 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        

 

Faktoja pähkinänkuoressa18 

• karpaattirusiinit ja rusiinit eroavat toisistaan niin kielen kuin identitee- 

  tinkin puolesta 

• yhtenäisen rusiinin kielen standardin luomisen ongelmana on puhujien 

  jakautuminen useaan maahan; kussakin maassa on toisistaan poikkeava  

  oikeinkirjoitus ja kielioppi, jotka perustuvat eri murteisiin; toistaiseksi  

  yritykset eivät ole onnistuneet 

• rusiinien maailmankongressien avulla on yritetty luoda rusiinien yhte- 

  näisyyttä 

• rusiineja ja karpaattirusiineja arvioidaan olevan jopa 1–1,5 miljoonaa 

• he ovat pääosin uniaatteja, jonkin verran on myös ortodokseja 

 

 

 

                                                 
18 Kuvat:     © 1995 Dr. Paul Robert Magocsi ja http://www.carpatho-rusyn.org/ 
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Rusiinit 

• Luoteis-Serbiassa Vojvodinassa ja 

Kroatiassa itärajan tuntumassa asuu 

maiden virallisten tilastojen mukaan 

yhteensä noin 20 000 rusiinia  

• rusiini on varsin yhtenäinen kieli-

muoto ja rusiineilla on selkeä identi-

teetti 

• kirjakieli on kodifioitu v. 1923 

Jugoslaviassa 

• rusiini on yksi Serbian Vojvodinan 

virallisista kielistä  

 

Karpaattirusiinit  

• karpaattirusiineja elää Romanian, 

Unkarin, Ukrainan, Slovakian ja 

Puolan rajaseuduilla vuoristoalueilla 

(boikot, lemkot, hutsulit) ja Tšekissä 

 • Kanadassa ja USA:ssa maiden 

virallisten tilastojen mukaan heitä on  

yhteensä noin 90 000  

• karpaattirusiini ei ole yhtenäinen 

kielimuoto, vaan koostuu useista alu-

eellisista murteista 

• Slovakian rusiinien kirjakieli on ko-

difioitu v. 1995  

• Puolan lemkojen standardi luotiin 

v. 2000 

 

Poimintoja historiasta 

Karpaattirusiinit 

Ukrainassa 

Karpaattirusiinit 

Slovakiassa 

Karpaattirusiinit 

Puolassa 
                                                             400–500-l. 

                      ♦ slaavia puhuvat heimot asettuivat Karpaattien laaksoihin 

                                                                800-l.  

♦ vuosisadan lopulla omaksuttiin aluksi kristinuskon bysanttilainen versio, ilmeisesti jo 

ennen Kiovan Rusia 

                                                           1000–1600-l. 

♦ rusiinit tunnetaan Rus-nimisen alueen asukkaina – Karpaattien Rus; väestöä tuli eri ta-

hoilta aina 1600-l. asti, siksi asukkailla oli etnisesti kirjava tausta; alueella on tuntunut                            

myös useiden eri valtakuntien vaikutus:    v. 1000–1918 Karpaattien eteläpuoliset rusiini-

alueet olivat Unkarin, Itävallan ja Itävalta-Unkarin alaisuudessa, Karpaattien pohjoispuo-

liset alueet Galitsian, Puolan, Itävallan, Itävalta-Unkarin ja Venäjän hallinnassa; rusiinit 

ovat silti säilyneet yhtenäisenä kokonaisuutena, koska heillä on ollut yhteys idän 

kristikuntaan katolisessa ympäristössä       

♦ suurin osa karpaattirusiineista on uniaatteja – Rooman paavin alaisia kreikkalaiskatoli-

laisia,  jotka ovat säilyttäneet itäisen liturgian, rusiinilla höystetyn kirkkoslaavin, itäiset 

perinteet, osin juliaanisen kalenterin ja kyrilliset kirjaimet; uniaattikirkko karpaattirusii-

nien alueella perustettiin v. 1646 Užhorodin unionin myötä 

1600–1700-l. 

♦  rusiinit kirjoittivat tekste-

jään karpaattirusiiniksi ja 

kirkkoslaaviksi – uniaatti-

kirkko opetti molempia; 

pohdittiin kumpi otettaisiin 

kirjakieleksi 

1800-l. 

♦  kirjakielikilpaan tulivat 

mukaan ukraina ja venäjä – 

Puolan jakojen yhteydessä 

1600–1700-l. 

♦ kirjakielipohdintaa 

♦ uniaattikirkko järjesti kie-

lenopetusta 

♦ 1700-l. osa karpaattirusii-

neista lähti kohti Balkania  

 

1800-l. 

♦  Slovakiassakin Prešovin 

alueella herättäjänä oli 

Aleksander Duh’novitš; kir-

1600–1700-l. 

♦ kirjakielipohdintaa 

♦ jo 1600-l. oli tarjolla 

uniaattikirkon järjestämää 

kielenopetusta lapsille jois-

sakin kylissä 

 

1800-l. 

♦ rusiineja, jotka eivät pu-

huneet po rusku eli ukrai-

naa, alettiin nimittää lem-
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pääosa Ukrainaa liitettiin 

Venäjään; kullakin kielellä 

kuvattiin kansan elämää ja 

Karpaattien kauneutta; kie-

likysymys liittyi kansalli-

seen identiteettiin 

♦ herättäjänä oli Aleksander 

Duh’novitš, kirjailija, pappi 

ja yhteiskunnallinen vaikut-

taja, jonka credo  – ja erään 

hänen runonsa otsikko kuu-

lui: Ja Rusyn byl, jesm’ y 

budu (Olen ollut, olen ja tu-

len olemaan rusiini) 

jallisissa tuotteissaan hän 

käytti rusiinia, venäjää ja 

unkaria; hän koki tehtäväk-

seen rusiinikulttuurin puo-

lustamisen unkarilaistamista 

vastaan 

♦ vaikka  Duh’novitš kirjoit-

ti rusiiniksi, hän ei silti pitä-

nyt sitä erillisenä kielenä 

eikä ajanut kirjakielen 

luomista; hänen teksteissään 

oli paljon kirkkoslaavilaisia 

ja venäläisiä aineksia  

koiksi heidän puolan tylko 

ja ukrainan тільки -sanojen 

sijaan käyttämänsä  łem-ad-

verbin mukaan; itse he 

omaksuvat nimityksen vasta 

1900-luvulla 

♦ herättäjänä tällä alueella 

oli pappi, historiantutkija ja 

kirjailija Volodymyr H’y-

ljak; hän tutki maaseudun 

väestön elämää ja kirjoitti 

muistiin heidän laulujaan ja 

perinteitään  
 

                                                        1. maailmansota 

1900-l. 

♦ 1. maailmansodan jälkeen 

alue liitettiin vasta itsenäis-

tyneeseen Tšekkoslovaki-

aan 

♦ vaikka slovakin kielen 

käyttö lisääntyikin, kausi oli 

suotuisa rusiinin kielen ja 

kulttuurin kehittämiselle 

1900-l. 

♦ 1. maailmansodan jälkeen 

alue liitettiin vasta itsenäis-

tyneeseen Tšekkoslovakiaan 

♦ vaikka slovakin kielen 

käyttö lisääntyikin, kausi on 

suotuisa rusiinin kielen ja 

kulttuurin kehittämiselle 

1900-l. 

♦ lemkoilla oli Puolan 

kaakkoisosassa kaksi lyhyt-

aikaista pienvaltiota v. 

1918–1920: ukrainalaismie-

linen Itä-Lemkon tasavalta 

ja venäläismielinen Lemkon 

tasavalta 

♦ 1. maailmansodan jälkeen 

alkoi ilmestyä lemkonkieli-

siä julkaisuja; lemko oli 

opetuskielenä joissakin 

kouluissa  

                                                        2. maailmansota 

♦ 15.3.1939 karpaattirusii-

nit kokivat hetken itsenäi-

syyden: syntyi Karpaatti-

Ukrainan tasavalta; 17.3. 

Saksa valtasi Tšekkoslova-

kian tšekkiläiset alueet ja 

Unkari Karpaatti-Ukrainan 

tasavallan; sodan lopussa 

alue liitettiin osaksi Ukrai-

nan sosialistista neuvostota-

savaltaa 

♦ läntisen Ukrainan alueella 

neuvostovalta korosti väes-

tön ukrainalaisuutta kar-

paattirusiinien kustannuk-

sella; alueiden liittämistä 

Neuvostoliittoon perustel-

tiin ukrainalaisten uudelleen 

yhdistämisellä 

♦ Neuvostoliiton mukaan 

karpaattirusiinit olivat siis 

♦ Neuvostoliiton kanta vai-

kutti Slovakiassakin; kar-

paattirusiininkielisten koulu-

jen rinnalle tarjottiin venä-

jänkielisiä kouluja v. 1952 

asti – paitsi v. 1939–45 

Saksan kontrolloiman itse-

näisen Slovakian aikana 

♦ sodan päätyttyä osa  rusii-

neista siirrettiin Neuvosto-

Ukrainaan, ikään kuin hei-

dän ”kotiseutunsa” olisi ol-

lut siellä – Neuvostoliiton 

kannan mukaanhan he olivat 

ukrainalaisia; osa siirtyi va-

paaehtoisesti; Ukrainan it-

senäistyttyä Slovakiaan on 

tullut jonkin verran paluu-

muuttajia 

 

 

♦ sodan jälkeen Galitsia lii-

tettiin Neuvostoliittoon; osa 

lemkoista siirrettiin Neu-

vosto-Ukrainaan, vaikka he 

eivät kokeneet olevansa uk-

rainalaisia, osa  Puolan poh-

jois- ja länsiosiin Saksalta 

palautetuille alueille; ennen 

varsin yhtenäinen lemko-

alue oli nyt sirpaleina; so-

tien välisenä aikana joissa-

kin kouluissa oli ollut lem-

konkielistä opetusta, mutta 

nyt niin koulut, julkaisut 

kuin kulttuuritoimintakin 

olivat kiellettyjä 

♦ 1950-l.  osa pääsi palaa-

maan takaisin kotiseuduil-

leen, mutta osa kylistä oli 

tuhottu tai puolalaiset olivat 

ottaneet omikseen heidän 
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ukrainalaisia, heidän kielen-

sä oli ukrainaa; oman  kie-

len ja etnisen taustan ole-

massaolo kiellettiin; uniaat-

tikirkonkin asema vaikeutui 

1990-l. 

♦ Ukrainan itsenäistymisen 

myötä rusiinialueellakin Ta-

ka-Karpatiassa oli kansallis-

ta heräämistä; uniaattikirk-

ko vahvistui; on ollut auto-

nomiapyrkimyksiä, jotka ei-

vät ole toteutuneet 

♦ itsenäisessäkin Ukrainas-

sa karpaattirusiineja pidet-

tiin ukrainalaisina; Ukraina 

ei tunnustanut heitä kan-

salliseksi vähemmistöksi 

♦ vuosikymmenen lopulla 

tilanne kohentui; USA:ssa 

ja Kanadassa oli innokkaita 

karpaattirusiinien kielen ja 

kulttuurin puoltajia 

♦ v. 1999 laadittiin kieliop-

pi; myös sanakirjoja ja op-

pikirjoja syntyi 

 

 

2000-l. 

♦ v. 2001 väestönlaskennas-

sa rusiinit olivat vain et-

ninen ryhmä 

♦ v. 2007 Taka-Karpatian 

alueneuvosto tunnusti rusii-

nit alueellaan kansalliseksi 

vähemmistöksi 

♦ Taka-Karpatiassa oli vuo-

sikymmenen ajan voimassa 

epävirallinen rusiinin ope-

tussuunnitelma; v. 2003–

2013 järjestettiin viikottain 

rusiinin kielen ja kulttuurin 

opetusta useassa koulussa 

♦ Taka-Karpatia on kunnos-

tautunut sanakirjojen laa-

dinnassa; on ilmestynyt 

myös harrastelijoiden kieli-

oppeja 

 

 

 

 

 

1990-l. 

♦ karpaattirusiinit olivat al-

kaneet vieraantua kielestään; 

v. 1952 alkaen heille oli 

tarjottu venäjän sijaan 

koulujen kieleksi ukrainaa, 

jonka he kuitenkin kokivat 

vieraaksi; lapset siirtyivät 

slovakinkielisiin kouluihin 

♦ v. 1991 perustettiin kar-

paattirusiinien kansainväli-

nen neuvosto, joka järjesti v. 

1992 konferenssin yhteisen 

kirjakielen luomiseksi; kos-

ka rusiinit asuvat useassa 

maassa ja murteita on pal-

jon, kohdattiin rajauson-

gelmia 

♦ v. 1994 laadittiin Slova-

kian rusiinin kielioppi  

♦ v. 1995 kodifioitiin Slova-

kian karpaattirusiinien mik-

rokirjakieli 

2000-l. 

♦ v. 1999 säädetyn lain mu-

kaan karpaattirusiini oli  

alueellisten vähemmistökiel-

ten tavoin virallisen kielen 

asemassa alueilla, joissa 

puhujia oli yli 20%  

 ♦ v. 2009 säädetyn lain mu-

kaan slovakki on ensisijai-

nen kaikkialla 

♦ kouluissa on sekä oman 

kielen että omakielistä ope-

tusta; karpaattirusiiniksi jul-

kaistaan kielen oppikirjoja 

kaikille koulutuksen tasoille 

– myös Prešovin yliopiston 

ulkomaisille opiskelijoille; 

syntyy kaunokirjallisuutta, 

painetaan sanoma- ja aika-

kauslehtiä; on myös omia 

kotinsa; kaikilla ei ollut 

minne palata 

 

 

 

1990-l. 

♦ lemkot saivat mahdolli-

suuden kehittää muutaman 

vuosikymmenen tauon jäl-

keen omaa kieltään ja kult-

tuuriaan; perustettiin yhdis-

tyksiä, järjestettiin äidinkie-

len opetusta kouluihin ja 

alettiin painaa omia lehtiä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000-l. 

♦ lemkot järjestävät vuosit-

taisia kulttuurifestivaaleja – 

osa heistä korostaa yhteyttä 

karpaattirusiineihin, osa 

ukrainalaisiin, minkä 

vuoksi he viettävät erillisiä 

festivaaleja 

♦ v. 2000 luotiin lemkon 

standardi sekä laadittiin kie-

lioppi ja sanakirja; Ukrai-

nan puolella asuvat lemkot 

ovat yrittäneet säilyttää esi-

isiensä kieltä laatimissaan 

lemko-ukraina -sanakirjois-

sa 

♦ v. 2005 lemkon kieli sai 

Puolassa etnisen vähemmis-

tökielen aseman; uusia op-

pikirjoja syntyy eri tasoille 
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♦ v. 2012 rusiini sai viralli-

sen alueellisen kielen ase-

man osassa Taka-Karpatiaa  

♦ ajoittain julkaistaan pai-

kallislehtiä;  yhteistä nor-

mia ei ole syntynyt, joten 

kukin kirjailija ja kustantaja 

käyttää hyväksi katsomaan-

sa versiota 

♦ rusiini ei  kuulu valtion 

viralliseen opetussuunnitel-

maan; lapsille tarjotaan 

oman kielen opetusta sun-

nuntaikouluissa 

radio-ohjelmia 

 

– eniten esi- ja alakou-

luihin19  

♦ karpaatiirusiineilla on säilynyt rikas kansankulttuuri; kunkin ryhmän alueilla on säily-

nyt arvokasta omaperäistä puuarkkitehtuuria, mm. puukirkkoja 1600–1800-luvuilta 

Venäjän, karpaattirusiinin 

ja romanian puhujilla on 

yhteinen radioasema 

Verkkolehti: www.rusyn.eu    

Radio:https://www.rusyn.fm/ 

Radio: www.lem.fm      



Poimintoja historiasta  

Rusiinit 
                                                               1700-l. 

♦ rusiinit vaelsivat Slovakian itäosista ja Ukrainan länsiosista Tonavaa pitkin Bačkan 

alueelle Vojvodinaan nykyisne Serbian alueelle 

♦ ensimmäiset rusiinit asettuivat asiakirjojen mukaan Keresturiin 1750-l. ja vuosisadan 

loppupuolella myös Novi Sadiin; nykyisen Kroatian alueelle Vukovariin heitä saapui 

seuraavan vuosisadan alussa 

♦ Vojvodinassa rusiinit saivat itse määritellä keitä he ovat – karpaattirusiinien määritteli-

jäthän olivat muita; v. 1753 Keresturiin, joka nimettiin enemmistönsä mukaisesti Ruski 

Keresturiksi, perustettiin ensimmäinen uniaattikirkko; kirkkokielenä käytettiin venäjän-

kirkkoslaavia 

                                                               1800-l. 

♦ rusiinit eivät sulautuneet ympäröivään väestöön, vaan pitivät yllä kieltään ja kulttuu-

riaan ja antoivat lapsilleen omakielistä opetusta 

                                                               1900-l. 

                                                        1. maailmansota   

♦ v. 1918 syntyi Serbien, kroaattien ja sloveenien kuningaskunta, jonka nimi muutettiin v. 

1929 Jugoslavian kuningaskunnaksi; sen suojissa rusiinin kirjakieli kodifioitiin v. 1923; 

tuolloin rusiinien kansallinen herättäjä ja kirjakielen kehittäjä Havrijil Kostelnik julkaisi 

rusiinin kieliopin 

                                                        2. maailmansota   

♦ sodan jälkeen Vojvodinan lounaisosia – myös rusiinialueita – liitettiin Kroatiaan v. 

1943 muodostetun Demokraattisen federatiivisen Jugoslavian sisällä  

♦  v. 1948 Jugoslavia katkaisi välit sosialistisiin maihin, ja rusiinien yhteydenpito kar-

paattirusiineihin vaikeutui – Neuvostoliiton asenne vaikutti silti Jugoslaviassakin ja rusii-

neja alettiin pitää ukrainalaisina 

                                                        

                                                 
19 Aapisen kuva: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/f/f9/A_ja_znam_azbuku.jpg 
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                                                               1950-l. 

♦ vähemmistöjen tilanne oli hankala; serbokroaatin kielen asemaa yritettiin vahvistaa; vä-

hemmistöjen yksikielisiä kouluja lakkautettiin 

                                                               1960-l. 

♦ monikansallisessa Jugoslaviassa alettiin toteuttaa suvaitsevampaa väestöpolitiikkaa, al-

koi rusiinikulttuurinkin elpyminen; vähemmistöille alettiin jälleen perustaa omakielisiä 

kouluja  

                                                               1970-l. 

♦ rusiineista tuli Serbiassa yksi Vojvodinan virallisista kansallisuuksista ja rusiinista yksi 

sen kuudesta virallisesta kielestä – alueellinen vähemmistökieli 

♦ heillä oli mahdollisuus kehittää kulttuuriaan; syntyi elinvoimainen standardikieli, laa-

dittiin kielenoppaita, oppikirjoja ja sanakirjoja, syntyi  kaunokirjallisuutta; heillä oli omia 

päiväkoteja, kouluja sekä radio ja TV-ohjelmia; v. 1972 Novi Sadin yliopistoon perustet-

tiin rusiinin oppituoli 

♦ Kroatiassa rusiinit saivat vain kansallisen vähemmistön aseman; kouluissa oli 

äidinkielen tunteja ja joitakin muita oppiaineita rusiiniksi 

                                                               1990-l. 

♦ v. 1991 alkoivat Jugoslavian hajoamissodat ja myös sota Serbian ja itsenäiseksi ju-

listautuneen Kroatian välillä; rusiinien alue oli yksi taistelutantereista; monet 

emigroituvat Kanadaan 

♦ Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan hajoaminen vei rusiinit kahteen valtioon: 

Vojvodinan alueelle Jugoslavian liittotasavaltaan, joka muodostui Serbiasta ja 

Montenegrosta, ja Sremin alueelle Kroatiaan 

                                                                2000-l. 

♦ v. 2002 kirjakieltä edelleen vakiinnutettiin luomalla uusi kielioppi 

♦ v. 2011 väestönlaskennan mukaan Serbiassa asui noin 14 200 rusiinia 

♦ rusiinien kulttuurikeskus Serbiassa on nykyisinkin Ruski Kerestur, jonka asukkaista 

enemmistö on rusiineja; Kroatiassa  he ovat yksi yhdestätoista kansallisesta vähemmis-

töstä; v. 2011 väestönlaskennan mukaan rusiineja oli Kroatiassa noin 1900 

Verkkolehti: www.ruskeslovo.com/                   Vojvodinan radio ja TV: rtv.rs/rsn/ 

 

        

Kirjaimista ja painosta  

Rusiini  

(руски язик) 
Karpaattirusiini 

(русиньскый язык ) 
• kuten ukrainassa; ero: i puuttuu, 

*i ja *y langenneet yhteen и:n 

edustamaksi keskivokaaliksi 

• paino puolan tapaan 2. viimeisel-

lä tavulla  

• ї:llä osin erilainen käyttö kuin 

ukrainassa:  vokaalin jälkeen kuten 

ukrainassa: своїм [ji], konsonantin 

jälkeen taustalla on *ě: дїло [’i]; 

ukrainassa olisi діло 

• kuten ukrainassa; ero: lisäksi taka-

vokaaliin *y palautuva takainen suppea 

ы, o:ta pehmeän konsonantin jäljessä 

edustava ё  sekä kova / erottava merkki 

ъ; ’ sen sijaan puuttuu 

• itäslaavin tapaan liikkuva paino kirja-

kielessä ja itämurteissa, länsimurteissa 

paino 2. viimeisellä tavulla 
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Välipalaksi vähän käytännöllisempää 

 

rusiini   karpaattirusiini 

Здраво! Витай!  Агой!/ Вітай!     ‘hei’   

Як ше чувствуєш? / Як ся ма(є)ш? /    ’miten voit?’ 

Як ше чувствуєте?  Як ся ма(є)те?    ’miten voitte?’ 

Дзекуєм, добре!  Дякую/дякуєме, добрї!   ’kiitos hyvin’ 

Най ше пачи!  Прошу!    ’ole/olkaa hyvä(t)’ 

Добре рано!  Добре рано!   ’hyvää huomenta’ 

Добри дзень  Добрый день!   ’hyvää päivää’ 

Добри вечар!  Добрый вечур!   ’hyvää iltaa’  

Пребач/це!   Перебач/те!    ’suo/kaa anteeksi’  

Довидзеня! / Збогом! Досвіданя! / Збогом!  ’näkemiin’ 

Нє розумим.  Не розумлю.   ’en ymmärrä’ 

Гей! / Нє!   Гей! /  Нї!    ’kyllä /ei’ 

 

lemko 

Витай/ Витайте!    ’hei’ 

Добрий ден!    ’päivää’ 

Добрий вечер!    ’iltaa’ 

Як ся маш / мате?    ’miten voitte?’ 

Добри, дякую!    ’hyvin, kiitos’ 

Дякую!     ’kiitos’ 

Прошу!     ’ole / olkaa hyvä(t)’ 

Пребач/те!     ’suo/kaa anteeksi’ 

Остан/те з Богом! /   ’näkemiin’ 

Остан здорив / Останте здравы! /    - ” - 

Ход здорив / Ходте здравы!      - ” - 

Так! / Ні!     ’kyllä / ei’ 
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6. ITÄSLAAVILAISET KIELET  

 

 

          
 

 

Ukraina Venäjä Valkovenäjä 
(українська мова)  (русский язык) (беларуская мoва) 

 

Konsonanteista 

г  [h] - ґ  [g] г  [g] г  [γ]    ґ  [g] 

1.У старого Ґете болить ♦ У старого Гёте болит ♦ У старога Гётэ/ Ґётэ 

голова.    голова.    балiць галава. 
’vanhan Goethen päätä ’vanhan Goethen päätä ’vanhan Goethen päätä 

 särkee’ särkee’ särkee’ 

л – в - у  л – в - у л – в – у - ў 

2.Жив там жовтий  ♦ Жил там жёлтый ♦ Жыў там жоўты 

   вовк.     волк.     воўк. 
’siellä eli keltainen susi’ ’siellä eli keltainen susi’ ’siellä eli keltainen susi’ 

♦ Давня правда: ♦ Давняя правда: ♦ Даўняя праўда: 

   любов (є) вiчна.    любовь вечна.     любоў вечная. 
’ikivanha totuus: ’ikivanha totuus: ’ikivanha totuus: 

rakkaus on ikuinen’ rakkaus on ikuinen’ rakkaus on ikuinen’ 

♦ Вiн у мiстi. ♦ Он в городе. ♦ Ён у горадзе. 

   Вона в мiстi.    Она в городе.    Яна ў горадзе. 
’hän on kaupungissa’ ’hän on kaupungissa’ ’hän on kaupungissa’ 

♦ Вiн упав. ♦ Он упал. ♦ Ён упаў. 

   Вона впала.    Она упала.    Яна ўпала. 
’hän kaatui’ ’hän kaatui’ ’hän kaatui’ 

р – р' р – р' р 

3.Тепер третiй ряд – ♦ Теперь третий ряд – ♦ Цяпер трэцi рад – 

   триста гривень.     триста рублей.     трыста рублёў. 
’nyt kolmas rivi on ’nyt kolmas rivi on ’nyt kolmas rivi on 

300 riunaa’ 300 ruplaa’ 300 ruplaa’ 

ж – ж'  ш – ш' ж  ш ж  ш  

ч – ч'  щ – щ'  ч' щ' ч  шч 

4.Шiсть чесних жi- ♦ Шесть честных ♦ Шэсць чэсных жо- 

  нок  чистять    жён чистят    нак чысцяць 

  чіхол й щiтку.    чехол и щётку.    чахол  i шчотку. 

  Привет! 

      
   Прывeт!     Привiт!  
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’kuusi rehellistä vaimoa ’kuusi rehellistä vaimoa ’kuusi rehellistä vaimoa 

puhdistaa koteloa puhdistaa koteloa puhdistaa koteloa 

ja harjaa’ ja harjaa’ ja harjaa’ 

д – д'  т – т' д – д'  т – т' д – дз'  т – ц' 

5.Дiд i дiти тихо ♦ Дед и дети тихо ♦ Дзед i дзецi цiха  

   їдуть у мiстi.    едут в городе.    едуць у горадзе. 
’vaari ja lapset ajavat ’vaari ja lapset ajavat ’vaari ja lapset ajavat 

 hiljaa kaupungissa’ hiljaa kaupungissa’ hiljaa kaupungissa’ 
 

Kommentteja 
1. *g on säilynyt venäjässä – paitsi adjektiivien maskuliinin ja neutrin genetiivin päät-

teissä -ого, -его, joissa se ääntyy v:nä; ukrainassa ja valkovenäjässä *g on muuttunut 

hankausäänteeksi – vain vierasperäisissä sanoissa ääntyy g  ja sille on ukrainassa 

erillinen merkki; valkovenäjässä merkki oli käytössä ennen Stalinin uudistuksia, 

emigranttien ja opposition käyttämässä taraškevitsassa merkki on mukana 

2. *l ja *v  ääntyvät sanan lopussa ja konsonanttien edellä ukrainassa ja valkovenäjässä 

puolivokaalina, ortografiassa ukrainassa äänteitä vastaa merkki в, valkovenäjässä ў; *v 

ja *u muuttuvat näissä kahdessa kielessä sanan alussa vokaaliin päättyvän sanan jäljessä 

puolivokaaliksi – merkintätapa on sama kuin edellä, mutta konsonanttiin päättyvän sa-

nan jäljessä ne ääntyvät u:na – kirjainmerkkinä on у; venäjä on konsonanttien suhteen 

konservatiivinen  

3. *r’ on valkovenäjässä koventunut – mikä näkyy ortografiassa, ukrainassa se on koven-

tunut sanan lopussa, konsonantin edellä sekä и:n ja е:n edellä; venäjä on liudentuneen 

konsonantin näissä asemissa säilyttänyt 

4. ukrainassa väljät sibilantit ja affrikaatat ovat kovia muulloin paitsi i:n edellä ja 

kahdentuneina: подружжя ’aviopari’ ніччю ’yöllä’; valkovenäjässä ne ovat kaikkialla 

koventuneet, venäjässä osa on aina pehmeitä, osa on koventunut – mitä konservatiivinen 

ortografia ei osoita 

5. valkovenäjässä suppeat affrikaatat ovat aina kovia, paitsi jos ne ovat syntyneet *t’- tai 

*d’-konsonanteista, venäjä on nämä pehmeät konsonantit säilyttänyt, ukrainakin 

muulloin paitsi и:n ja е:n edellä 

 

Vokaaleista 

о е о е а я 

1.Моя дорога сестра ♦ Моя дорогая сестра ♦ Мая дарагая сястра       

   принесла молоко.    принесла молоко.    прынясла малако.  
’rakas sisareni toi maitoa’ ’rakas sisareni toi maitoa’ ’rakas sisareni toi maitoa’ 

i   о е о е 

2.Їх вiсiм: мiй дiд, кiт  ♦ Их восемь: мой дед, ♦ Іх восем: мой дзед, 

   i шiсть братiв.    кот и шесть братьев.    кот і шэсць братоў. 
’heitä on kahdeksan: vaarini, ’heitä on kahdeksan: vaarini, ’heitä on kahdeksan: vaarini, 

 kissa ja kuusi veljestä’ kissa ja kuusi veljestä’ kissa ja kuusi veljestä’ 
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е є йо/ьо е э ё е э ё 

3.Його дiд має ♦ У его деда есть ♦ У яго дзеда ёсць 

   трьох темних котiв.    три тёмных  кота.    тры цёмныя каты. 
’hänen vaarillaan on  ’hänen vaarillaan on  ’hänen vaarillaan on  

kolme tummaa kissaa’ kolme tummaa kissaa’ kolme tummaa kissaa’ 

Це найстарiший. Это самый старый. Гэтa найстарэйшы. 
’tämä on vanhin’ ’tämä on vanhin’ ’tämä on vanhin’ 

и й і ї ы й и ы й і 

4.Мiй син і мої ♦ Мой сын и мои ♦ Мой сын і маі 

   батьки поїхали    родители поехали    бацькі паехалі 

   до Києва.    в Москву.    да Мінска.  
’poikani ja vanhempani  ’poikani ja vanhempani  ’poikani ja vanhempani  

matkustivat Kiovaan’ matkustivat Moskovaan’ matkustivat Minskiin’ 

   Вiн i вони /    Он и они /    Ён i яны / 

   Вони й вiн.     Они и он.    Яны i ён. 
’hän ja he’ ’he ja hän’ ’hän ja he’ ’he ja hän’ ’hän ja he’ ’he ja hän’ 

'  ъ  ь ' 

5. Прем'єра п'єси. ♦ Премьера пьесы. ♦ Прэм'ера п'есы. 
’näytelmän ensi-ilta’ ’näytelmän ensi-ilta’ ’näytelmän ensi-ilta’ 

   З'їм суп на з'їзді.    Съем суп на съезде.    З'ем суп на з'ездзе. 
’syön soppaa konferenssissa’ ’syön soppaa konferenssissa’’syön soppaa konferenssissa’ 

   Хом'як як м'який  

  м'яч у п'ятницю. 
’hamsteri on kuin pehmeä 

 pallo perjantaina’   

  

Kommentteja  

1. valkovenäjässä painottomat a:t näkyvät kirjoitusasussa, venäjässä eivät; ukrainassa 

vastaavissa painottomissa tavuissa ääntyy pääsääntöisesti o; valkovenäjässä ortografia 

auttaa hahmottamaan painon paikan; valkovenäjässä ja ukrainassa on pitkälti foneetti-

nen ortografia  
2. ukrainan uusissa umpitavuissa *o ja *e ovat muuttuneet i:ksi 

3. venäjän ja valkovenäjän е ja ё osoittavat edeltävän konsonantin pehmeyttä tai tavun 

alussa je- ja jo-yhtymiä, ukrainassa niitä vastaavat є ja йо/ьо-yhtymä; edeltävän konso-

nantin kovuutta osoittaa venäjässä ja valkovenäjässä э, ukrainassa e   

4. й edustaa koko kolmikossa j-äännettä, kantaslaavin keskivokaali on samoin säilynyt, 

ukrainassa и-kirjainmerkin takana, valkovenäjässä ja venäjässä ы-kirjainmerkin takana; 

etinen i on säilynyt valkovenäjässä, jossa sitä merkitään i:llä sekä venäjässä, jossa sitä 

merkitään и:llä; ukrainassa etuvokaalien edellä konsonantit ovat koventuneet ja etinen i- 

vokaali on muuttunut keskivokaaliksi; ji-yhtymälle on ukrainassa oma merkkinsä ї; 

lisäksi ukrainassa i ja й vaihtelevat konsonantin edellä riippuen siitä onko edellä 

konsonantti vai vokaali 

5. venäjän erottavan  – j-aineksen esiin tuovan – merkin vastine on lähisukukielissä heit-

tomerkki; ukrainassa j ääntyy aina pehmeiden labiaalien jäljessä 
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Substantiiveista 

1.Старі доми. ♦ Старые дома́.  ♦ Старыя дамы. 
’vanhat talot’ ’vanhat talot’ ’vanhat talot’ 

2.Що маєш ♦ Что у тебя есть  ♦ Што маеш 

   у руці / на нозі?    в руке / на ноге?    у руцэ / на назе? 
’mitä kädessäsi / ’mitä kädessäsi / ’mitä kädessäsi /  

jalassasi on?’ jalassasi on?’ jalassasi on?’ 

3.Добрий день, ♦ Добрый день, ♦ Дзень добры, 

   Оленочко / Олесю!    Леночка / Олесь!    Леначка / Алесь ! 
’päivää, Olenotška / Oles!’ ’päivää, Lenotška / Oles!’ ’päivää, Lenatška / Ales!’ 

Боже мiй! Боже мой! Божа мой! 
’Jumalani!’ ’Jumalani!’ ’Jumalani!’ 

4.Дай книжку братовi. ♦ Дай книгу брату. ♦ Дай кнiгу брату. 
’anna kirja veljelle’ ’anna kirja veljelle’ ’anna kirja veljelle’ 

 

 

Kommentteja  

1. koko slaavialueella vain venäjässä on painollinen a-päätteinen maskuliinin monikko – 

taustalla on duaali 

2. ukrainassa ja valkovenäjässä on säilynyt lokatiivissa velaarien II palatalisaatio 

3. ukrainassa on säilynyt puhutteluissa elävänä vokatiivimuoto, valkovenäjässä jossakin 

määrin ja venäjässä vain jäänteinä kirkkoslaavista 

4. ukrainassa substantiivien maskuliinin yksikön datiivissa sama pääte kuin puolassa 

  

Adjektiiveista 

1.Молодий муж. ♦ Молодо́й муж. ♦ Малады муж. 
’nuori (avio)mies’ ’nuori aviomies’ ’nuori aviomies’ 

   Молода жiнка.    Молодая жена.    Маладая жонка. 
’nuori vaimo / nainen’ ’nuori vaimo’ ’nuori vaimo’ 

2.Київ старіший, нiж ♦ Москва старше, чем ♦ Мінск старэйшы, чым  

Львів, а Рим    Петербург, а Рим    Віцебск, а Рым 

найстаріший.    самый старый.    найстарэйшы. 
’Kiova on vanhempi kuin ’Moskova on vanhempi kuin    ’Minsk on vanhempi kuin 

 Lviv, mutta Rooma on Pietari, mutta Rooma on     Vitsebsk, mutta Rooma on 

 vanhin.’ vanhin’      vanhin’ 

3.Це книжка малень-  ♦ Это книга малень- ♦ Гэта кнiга малень- 

   кого Петра.    кого Пeтра.    кaгa Пятра. 
’tämä on pikku-Petron kirja’ ’tämä on pikku-Pjotrin kirja’ ’tämä on pikku-Pjotrin kirja’ 
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Kommentteja  

1. koko slaavialueella vain venäjässä on painollinen -ой-päätteinen maskuliinimuoto; 

 j on valkovenäjässä pudonnut maskuliinista, ukrainassa muista suvuista ja monikosta 

2. ukrainassa ja valkovenäjässä komparatiivi taipuu kuten länsislaavissa, venäjässä se on 

lyhyt ja  taipumaton; superlatiivi voidaan venäjässä muodostaa myös analyyttisesti 

3. maskuliinin genetiivimuodossa on itäslaaville ominainen pääte; venäjässä г ääntyy 

v:nä 

 

Lukusanoista 
1.один, два, три, ♦ один, два, три,  ♦ адзiн, два, тры, 

   чотири, п'ять, шiсть,     четыре, пять, шесть,    чатыры, пяць, шэсць, 

   сiм, вiсiм,    семь, восемь.    сем, восем,  

   дев'ять, десять    девять, десять    дзевяць, дзесяць 
                                       

2.Перший, другий,  ♦ Первый, второй, ♦ Першы, другi, 

   третiй, четвертий,    третий, четвёртый,    трэцi, чацвёрты, 

   п’ятий, шостий,    пятый, шестой,    пяты, шосты,  

   сьомий, восьмий,    седьмой, восьмой,    сёмы, восьмы, 

   дев'ятий, десятий    девятый, десятый    дзевяты, дзесяты 

                       

3.Котра година? ♦ Который час? ♦ Колькi гадзiн / часу? 
’paljonko kello on?’ ’paljonko kello on?’ ’paljonko kello on?’ 

   Перша. П'ята.    Час. Пять.    Гадзiна. Пяць. 

 

      

        

 

Kommentteja  

1. slaavialueella vain venäjä on pääosin säilyttänyt sananloppuiset pehmeät labiaalit 

2. venäjän ”toinen” on eteläslaavilaista perua – laina kirkkoslaavista, valkovenäjässä ja  

ukrainassa on järjestysluvun tehtävässä itäslaavilaispohjainen ”se toinen siinä lähellä” – 

josta sitten on tullut ystävä;  venäjän seitsemäskin on kirkkoslaavipohjainen 

3. kellonajoissa tasatunnit ilmaistaan ukrainassa puolan tapaan järjestysluvuin, venäjäs-

sä ja valkovenäjässä perusluvuin 

 

Pronomineista 

1.Вiн мiй брат. ♦ Он мой брат. ♦ Ён мой брат. 
’hän on veljeni’ ’hän on veljeni’ ’hän on veljeni’ 

   Вона моя сестра.    Она моя сестра.    Яна мая сястра. 
’hän on sisareni’ ’hän on sisareni’ ’hän on sisareni’ 
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2.Хто це? Що це? ♦ Кто это? Что это? ♦ Хто гэта? Што гэта? 
’kuka tämä on?’ ’kuka tämä on?’ ’kuka tämä on?’ 

’mikä tämä on ?’ ’mikä tämä on ?’ ’mikä tämä on ?’ 

3.Ніхто нічого ♦ Никто ничего  ♦ Нiхто нiчога 

   не знає.    не знает.    не знае. 
’kukaan ei tiedä mitään’ ’kukaan ei tiedä mitään’ ’kukaan ei tiedä mitään’ 

4.Хтось знає щось. ♦ Кто-то знает что-то. ♦ Хтось знае штось. 
’joku tietää jotakin’ ’joku tietää jotakin’ ’joku tietää jotakin’ 

   Скажи що-небудь!    Cкажи что-нибудь!    Скажы што-небудзь! 
’sano jotakin!’ ’sano jotakin!’ ’sano jotakin!’ 

 

Kommentteja  

1. persoonapronominit ja possessiivipronominit: ukrainassa o:n – joka umpitavussa on 

muuttunut i:ksi – eteen on kehittynyt proteettinen v, joka näkyy mm. persoonapronomi-

neissa; valkovenäjässä persoonapronominien nominatiivissa on taivutusmuodoista 

omaksuttu j-aines, joka on läsnä koko slaavissa niiden taivutusmuodoissa 

2. kysymyspronominit ja  demonstratiivipronominit: valkovenäjän ’tämä’-pronominissa 

on proteettinen г; venäjän ’mikä’ ääntyy [što]  

3. kieltopronominit 

4. ukrainan ja valkovenäjän  indefiniiteistä osa on yhtä venäjän, osa puolan kanssa 

 

Adverbeista 

♦ Розмовляєш добре й  ♦ Говоришь хорошо ♦ Гаворыш добра і 

   багато українською/    и много по-русски.    багата па-беларуску. 

   по-українськи. 
’puhut hyvin ja paljon ’puhut hyvin ja paljon ’puhut hyvin ja paljon 

 ukrainaa’ venäjää’ valkovenäjää’ 

 

Verbeistä 

1.читати говорити ♦ читать  говорить ♦ чытаць гаварыць 

 читаю      говорю  читаю говорю   чытаю гавару 

 читаєш    говориш        читаешь говоришь  чытаеш гаворыш 

 читає       говорить  читает говорит  чытае  гаворыць 

 читаємо  говоримо  читаем говорим  чытаем гаворым 

 читаєте говорите  читаете говорите  чытаеце гаворыце 

 читають говорять  читают говорят  чытаюць гавораць 
 

    
 

2.Напишу книжку. ♦ Напишу книгу. ♦ Напiшу кнiгу. 
’kirjoitan kirjan’ ’kirjoitan kirjan’ ’kirjoitan kirjan’ 
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   Буду писати книжку.    Буду писать книгу.    Буду пiсаць кнiгу. 
’aion kirjoittaa kirjan / kirjaa’ ’aion kirjoittaa kirjan / kirjaa’ ’aion kirjoittaa kirjan / kirjaa’ 

   Що робитимеш    Што рабіцьмеш 

   завтра?     заўтра? 
’mitä teet huomenna?’  ’mitä teet huomenna?’ 

   Читатиму книжку.     Чытацьму кнігу. 
’aion lukea kirjaa’  ’aion lukea kirjaa’ 

3.Учора вiн читав ♦ Вчера он читал ♦ Учора ён чытаў 

   книжку.    книгу.    кнiгу. 
’eilen hän luki kirjaa’ ’eilen hän luki kirjaa’ ’eilen hän luki kirjaa’ 

4.Вiн читав би. ♦ Он читал бы. ♦ Ён чытаў бы. 

   Вона читала б.    Она читала бы.    Яна чытала б. 
’hän lukisi’ ’hän lukisi’ ’hän lukisi’ 

5.Читай! Читайте! ♦ Читай! Читайте! ♦ Чытай! Чытайце! 
’lue!’ ’lukekaa!’ ’lue!’ ’lukekaa!’ ’lue!’ ’lukekaa!’ 

    Говори! Говоріть!     Говори! Говорите!     Гавары! Гаварыце! 
’puhu!’ ’puhukaa!’ ’puhu!’ ’puhukaa!’ ’puhu!’ ’puhukaa!’ 

    Нехай/Хай читає!     Пусть читает!     Няхай/Хай чытае! 
’lukekoon!’ ’lukekoon!’ ’lukekoon!’ 

    Нехай/Хай читають!     Пусть читают!     Няхай/Хай чытаюць! 
’lukekoot!’ ’lukekoot!’ ’lukekoot!’ 
6.iти – ходити ♦ идти – ходить ♦ iсцi – хадзiць 
’kulkea jalan’ ’kulkea jalan’ ’kulkea jalan’ 

   їхати – їздити     ехать – ездить    ехаць – ездзiць 
’kulkea kulkuneuvolla’ ’kulkea kulkuneuvolla’ ’kulkea kulkuneuvolla’ 

   приходити –      приходить –    прыхадзiць – 

   прийти (pf.)    прийти (pf.)     прыйсцi (pf.) 
’saapua jalan’ ’saapua jalan’ ’saapua jalan’ 

   приїжджати –    приезжать –    прыязджаць – 

  приїхати (pf.)   приехать (pf.)   прыехаць (pf.) 
’saapua kulkuneuvolla’ ’saapua kulkuneuvolla’ ’saapua kulkuneuvolla’ 

Пiду до театру. Пойду в театр. Пайду да театрa. 
’lähden teatteriin’ ’lähden teatteriin’ ’lähden teatteriin’ 

Поїду до Києва. Поеду в Москву. Паеду да Мiнска. 
’lähden Kiovaan’ ’lähden Moskovaan’ ’lähden Minskiin’ 

 

Kommentteja  

1. ukrainassa on säilynyt vanha slaavilainen painoton infinitiivin tunnus; ukrainassa ja 

valkovenäjässä I konjugaation yksikön 3. persoonan päätteestä on muun slaavin tapaan 

pudonnut loppukonsonantti, muissa 3. persoonan päätteissä on säilynyt vanha itäslaavi-

lainen pehmeä pääte 
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2. ukrainassa ja valkovenäjässä on liittofutuurin rinnalla oma imperfektiivinen muodos-

te, joka koostuu infinitiivistä, vanhan ’ottaa’-verbin vartalosta ja I konjugaation päät-

teistä 

3. preteritin yksikön maskuliinissa sananloppuinen *l  on muuttunut puolivokaaliksi 

valkovenäjässä ja ukrainassa, venäjä on kovan konsonantin säilyttämyt 

4. konditionaalin tunnuksen ulkoasu riippuu valkovenäjässä ja ukrainassa edeltävästä 

äänteestä: konsonantin jälkeen tulee бы/би, vokaalin jälkeen б 

5. imperatiivin 3. persoona rakentuu  ukrainassa ja valkovenäjässä puolan tapaan, vrt. 

niech czyta!; huomaa myös ukrainan II konjugaation monikon 2. persoonan pääte  -іть 

6. liikeverbit erottavat iteratiivisen – toistuvan ja/tai edestakaisen – ja duratiivisen – 

yhdensuuntaisen – liikkeen sekä jalan ja kulkuneuvolla tapahtuvan liikkeen; etuliitteillä 

määritellään liikkeen suuntaa 

 

Paljon yhteistä Paljon kirkkoslaavi- Paljon yhteistä 

puolan kanssa: laisia aineksia: puolan kanssa: 

♦ цiкавий = ciekawy ♦ голова / глава ♦ цiкавы = ciekawy 
’kiinnostava’ ’pää’ / (perheen) ’pää’ ’kiinnostava’ 

   питати = pytać    середина / среда    пытаць = pytać 
’kysyä’ ’keskiosa’ / ’keskiviikko’ ’kysyä’ 

   шкода = szkoda    ровный / равный    шкада = szkoda 
’vahinko; sääli’ ’tasainen’ / ’tasavertainen’ ’vahinko; sääli’ 

   окуляри = okulary    горячий / горящий    акуляры = okulary 
’silmälasit’ ’kuuma’ / ’palava’ ’silmälasit’ 

   дякую! = dziękuję!    надёжный / надежда    дзякуй! = dziękuję! 
’kiitos’ ’luotettava’ / ’toivo’ ’kiitos’ 
       

Kulttuuripoimintoja 

Ukraina Venäjä Valko-Venäjä 

                                                                
                                                           1000–1300-l. 

Yhteinen traditio: tekstejä itäslaavisävyisellä kirkkoslaavilla ja kansankieleen pohjautu-

valla kirjakielellä 

Nestorin kronikka eli  Kertomus menneistä ajoista  – 1100-l. laadittu vanhin itäslaa-

vilainen kronikka; sisältää legendoja ja slaavien tai skandinaavien suullista perimätietoa 

800–900-luvuilta, uskonnollisia kirjoituksia ja historiallista tietoa muun muassa suoma-

lais-ugrilaisten kansojen asuma-alueista 

                   
1400–1600-l. 

Duumat – kiertävien lausu-

jien ja laulajien eeppistä 

kansanrunoutta ja musiikkia 

Ostrihin raamatunkäännös 

v. 1581 – ensimmäinen itä-

slaavilainen painettu raama-

tunkäännös 

Meleti Smotrytskyi – kir-

                 
1400–1600-l. 

Afanasi Nikitin – tveriläi-

nen kauppias, joka matkusti 

Intiaan ja piti kirjaa tapah-

tumista 

Esipappi Avvakum – van-

hauskoisten johtaja; kirjoitti 

Siperian-karkotuksestaan 

omaelämäkerran  

                 
1400–1600-l. 

Frantsysk Skaryna – raa-

matunkääntäjä, graafikko, 

kirjanpainaja ja humanisti; 

laati runomittaisia uskon-

nollisia tekstejä ja teki raa-

matunkäännöksiä 

Symon Budny – raamatun-

kääntäjä, filosofi ja histori-
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jailija, pappi ja kieli-

tieteilijä, jonka teokset vai-

kuttivat itäslaavilaisten kiel-

ten kehitykseen; kirk-

koslaavin kielioppi v. 1619 

Petro Mohyla – Kiovan 

metropoliitta ja kulttuurivai-

kuttaja; perusti luostarikou-

lun, josta kehittyi Kiovan 

Mohyla-akatemia 

1700-l. 

Hryhory Skovoroda – ka-

sakkataustainen filosofi; 

kirjoitti runoja ja filosofisia 

tekstejä; sävelsi liturgista 

musiikkia; opiskeli  Mohy-

la-akatemiassa 

 

 

 

 

1800-l. 

Ivan Kotljarevskyi – klas-

sismin edustaja; runoutta, 

näytelmiä ja proosaa; kirjal-

lisuuden kehittymiselle oli 

tärkeä v. 1798 julkaistu san-

karieeposten parodia Ene-

ida; näytelmä Natalka Pol-

tavka  

Hryhoryi Kvitka-Osnov-

janenko – klassismin edus-

taja; satiirisia novelleja, 

mutta vakavampaakin proo-

saa: sentimentaalis-realisti-

nen novelli Marusja 

Taras Ševtšenko – roman-

tiikan edustaja, kansallisru-

noilija ja kuvataiteilija; kir-

jakielen tärkein muovaaja, 

vaikutteinaan aiempien kir-

jailijoiden kieli sekä  kaak-

kois-, pohjois- ja lounais-

murteet; runokokoelma 

Kobzar (Kobzansoittaja) 

Panteleimon Kuliš – kirjai-

lija, kääntäjä, kansatieteilijä 

ja historioitsija; ukrainansi 

Shakespearen teoksia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700-l. 

Mihail Lomonosov – klas-

sisimin kauden monitietei-

lijä; laati tärkeän kieliopin 

Vasili Trediakovski –  

klassisimin kauden kirjal-

lisuusteoreetikko, runoilija 

ja näytelmäkirjailija 

Denis Fonvizin – valistuk-

sen ajan satiirikko ja näytel-

mäkirjailija 

1800-l. 

Aleksandr Puškin – ro-

mantiikan ajan monipuoli-

nen runoilija; kansallisru-

noilija; runoromaani Jevge-

ni Onegin, tragedia Boris 

Godunov 

Nikolai Gogol – ukraina-

laissyntyinen venäjäksi kir-

joittanut kirjailija; yhteis-

kuntasatiiria ja  fantasiaa; 

Kuolleet sielut 

Ivan Turgenev – realismin 

edustaja; romaaneja; Isät ja 

pojat 

Fjodor Dostojevski – ro-

maanitaiteen suuria klassik-

kokirjailijoita; Karamazovin 

veljekset, Rikos ja rangais-

tus 

Leo Tolstoi – maailmankir-

jallisuuden mestareita; rea-

lismin edustaja; yhteiskun-

nallista ja uskonnollista 

pohdiskelua; romaanit Sota 

ja rauha, Anna Karenina 

 

 

 

oitsija; halusi edistää valko-

venäläistä kulttuuria valko-

venäjäksi: kirjoitti    uskon-

nollisia tekstejä, käänsi 

UT:n 

Simjaon Polatski – teologi, 

runoilija ja kääntäjä; toi  

kirjallisuuteen barokkityylin 

 

 

1700-l. 

Kirjallisesti hiljaista aikaa; 

valkovenäjää puhuttiin lä-

hes yksinomaan maaseudul-

la; hallintokieli oli venäjä ja 

sivistyneistön pääkieli puola 

 

 

 

 

 

1800-l. 

Kastus Kalinouski – poliit-

tisesti aktiivinen kirjailija, 

toimittaja, yksi kansallisista 

herättäjistä; julkaisi latinit-

salla kirjoitettua aikakaus-

lehteä Mužytskaja prauda 

(Talonpojan totuus)  

Jan Tšatšot – kansanherät-

täjä, joka keräsi kansanru-

noutta ja sovelsi sen kieltä 

omiin teoksiinsa 

Vintsent Dunin-Martsin-

kevitš – romantiikan ajan 

runoilija, näytelmäkirjailija 

ja kääntäjä, kirjoitti sekä 

valkovenäjäksi että puolaksi 

Frantsišak Bahuševitš – 

kirjallisuuden nousukauden 

runoilija ja esseisti     
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1800–1900-l. 

Ivan Franko – realismin 

edustaja; runoutta, proosaa, 

näytelmiä, satuja ja kään-

nöksiä; aiheita hän ammensi 

omasta arkielämästään ja 

kansansa olemassaolontaist-

elusta; Koly štše zviri hovo-

ryly (Kun eläimet vielä pu-

huivat) -satukokoelman san-

kari Lys Mykyta (Mykyta-

kettu) on edelleen suosiossa  

Lesja Ukrajinka – merkit-

tävimpiä naiskirjailijoita; 

näytelmiä, filosofisten kes-

kustelujen muotoon kirjoi-

tettuja dramaattisia runoja 

ja lyyristä runoutta; runo 

Contra spem spero! 

Myh’ailo Kotsjubinskyi – 

taidokasta impressionistista 

ja modernistista proosaa 

1900-l. 

Pavlo Tytšyna – runoilija, 

kääntäjä ja poliitikko; var-

haiset lyyriset runot edus-

tivat modernismia: koko-

elma Sonjašni klarnety (Au-

rinkoiset klarinetit); myö-

hemmät mukautuivat jos-

sakin määrin järjestelmään: 

runo Partija vede (Puolue 

johtaa) 

Lina Kostenko – runoilija; 

Ukrainan 60-lukulaisten ru-

noilijoiden johtohahmo; en-

simmäinen romaani Zapys-

ky ukrajinskoho samašedšo-

ho (Ukrainalaisen yksinkul-

kijan päiväkirja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800–1900-l. 

Anton Tšehov – novelli- ja 

ja  näytelmäkirjailija; tee-

moina yksinäisyys ja tar-

peettomuus; näytelmät Kol-

me sisarta, Kirsikkapuisto 

Maksim Gorki – sosialis-

tisen realismin perustajia; 

näytelmiä ja proosaa; ro-

maani Äiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900-l. 

Anna Ahmatova – akmeis-

min  suuntauksen perusta-

jia; lyriikkaa naisnäkökul-

masta; runoelma Ilman san-

karia 

Osip Mandelštam – akme-

isteihin kuulunut runoilija ja 

esseisti 

Mihail Šolohov – sosialisti-

sen realismin edustaja; ka-

sakkaeepos Hiljaa virtaa 

Don; Nobel 1965 

Boris Pasternak – runoilija 

ja romaanikirjalilija; romaa-

ni Tohtori Živago; Nobel 

1958 

Marina Tsvetajeva – runo-

ja elämästä, kuolemasta ja  

rakkaudesta 

Aleksandr Solženitsyn – 

kirjailija ja historioitsija; 

vankileirikuvauksia; Nobel 

1970 

Iosif Brodski / Joseph 

Brodsky – venäläissyntyi-

nen yhdysvaltalainen runoi-

lija; Nobel 1987 

1800–1900-l.  

Branislau Taraškevitš –  

poliitikko ja kielitieteilijä, 

valkovenäjän kirjakielen en-

simmäisen  standardin luoja  

Janka Kupala – kansallis-

runoilija, kirjakielen uudis-

taja ja nykykirjallisuuden 

uranuurtaja; runoelma Kur-

han (Kumpu) 

Jakub Kolas – runoilija, 

kirjailija ja poliitikko; ke-

hitti kirjakieltä ja loi pohjaa 

nykykirjallisuudelle; runoja 

ja novelleja; novelli Kauka-

na Polessessa 

Maksim Bahdanovitš – ru-

noilija ja kääntäjä; runoissa 

on kansanrunouden aineksia 

ja yhteiskuntakritiikkiä; ru-

nokokoelma Vjanok (Sep-

pele) 

1900-l. 

Natallja Arsenjeva – näy-

telmäkirjailija, runoilija, 

kielitieteilijä  ja kääntäjä; 

runokoelma Pad sinim 

nebam (Sinisen taivaan alla) 

Ales Adamovitš – kirjailija, 

kriitikko ja  elokuvaohjaaja; 

novelli H’atynskaja apo-

vests (H’atynin tarina) 

Vasil Bykau – kriittisiä 

näytelmiä, novelleja ja ro-

maaneja; ”kansakunnan 

omatunto”; Suomessa olles-

saan kirjoitti novellin Vuo-

saaresta: Vutatška (Sorsa) 

Uladzimir Karatkevitš –

romantiikan edustaja; ro-

maaneja, novelleja, runoja; 

romaani Dzikaje paljavanne 

karalja Staha (Kuningas 

Stahin villi metsästys) 
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1900–2000-l. 

Serhi Žadan – runoilija, 

novellisti, esseisti ja kään-

täjä; tunnetuimpia ukraina-

laisia runoilijoita; teoksia 

on käännetty 16 kielelle; 

kansainvälistä kuuluisuutta 

romaaneista Depeš Mod ja 

Anarchy in the UKR; Žadan 

i sobaki ja Linija Manner-

heima -yhtyeiden johtohah-

mo 

Juri Andruhovytš – essei-

tä, runokokoelmia ja romaa-

neja; fantasian runsaudessa 

Gogolin perinteiden jatkaja; 

satiirinen romaani  Perver-

sio 

Oksana Zabužko – proo-

saa ja runoutta mm. ukrai-

nalaisten identiteetistä ja 

naisen asemasta 

Maria Matios – runoutta ja  

proosaa;  romaani erään 

perheen traagisesta kohta-

losta 2. maailmansodan tun-

tumassa Länsi-Ukrainassa: 

Solodka Darusja (Suloinen 

Darusja) 

Ljubko Dereš – yksi tunne-

tuimmista nykykirjailijoista; 

romaaneissaan kuvaa toden-

mukaisesti teini-ikäisten 

elämää 

Taras Proh'asko – kirjai-

lija ja esseisti; tyylinä maa-

ginen realismi; esseekokoel-

masta ”Tak, ale…” (Kyllä, 

mutta…) BBC:n vuoden 

kirja -palkinnon 2019 ja 

Ševtšenko-palkinnon 2020  

 

1900–2000-l. 

Ljudmila Ulitskaja – ro-

maaneja ja novelleja; ro-

maani Daniel Stein 

Viktor Pelevin – novelleja; 

postmodernismin ja  science 

fictionin aineksia   

Boris Akunin – 1800-

luvulle sijoittuvia salapolii-

siromaaneja; Erast Fando-

rinin tutkimuksia 

2000-l. 

Mihail Šiškin – tarkkanä-

köistä proosaa; merkittä-

vimpiä venäläisiä nykykir-

jailijoita; romaani Neidon-

hius 

Guzel Jahina – tataaritaus-

tainen kirjailija; hänen iso-

äitinsä kokemuksiin 1930-l. 

pohjautuva romaani Suleika 

avaa silmänsä 

Darja Dontsova – ironisia 

salapoliisiromaaneja  

Jelena Tšižova – lähihisto-

riasta ammentanut kirjailija; 

kirjailijan isoäitien sukupol-

ven elämää käsittelevä ro-

maani Naisten aika  

Vladimir Sorokin –  post-

modernismin edustaja; eri 

kertomuksista koostuva 

dystopiaromaani Telluria 

Dmitri Bykov – poliittisesti 

aktiivinen kirjailija, runoili-

ja, journalisti, elokuvakrii-

tikko, TV- ja radiojuontaja 

ja elämäkertakirjailija 

Dmitri Gluhovski –  tie-

teiskirjallisuutta ja hänen 

teoksiinsa pohjautuvia vi-

deopelejä; romaanit Metro 

2033, 2034 ja 2035 

1900–2000-l. 

Svjatlana Aleksijevitš – 

ukrainalaisen äidin ja valko-

venäläisen isän venäjäksi 

kirjoittava tytär; toimittaja 

ja kirjailija; kirjoittaa sitaat-

titekniikkaa käyttäen ”re-

portaasikirjoja” elämän tra-

gedioista; Sodalla ei ole 

naisen kasvoja, Neuvostoih-

misen loppu, Kun nykyhet-

kestä tuli second handia, 

Tšernobylistä nousee ru-

kous; Nobel 2015 

Alherd Bah'arevitš – proo-

sakirjailija ja kääntäjä; yksi 

postmodernismia edustavan 

Bum-Bam-Lit -liikkeen pe-

rustajista; romaani Sabaki 

Europy (Euroopan koirat) 

Adam Hlobus  – runoutta, 

kertomuksia, esseitä; oma-

elämäkerrallinen kertomus-

kokoelma Zvarotnaja pers-

pektyva (Käänteinen pers-

pektiivi) 

Andrei H'adanovitš – ru-

noilija, kääntäjä ja esseisti; 

nykykirjallisuuden aktiivi-

simpia toimijoita; runoko-

koelma Berlibry 

 

                      
1000-l. 

Slaavilaista kirkkolaulua; 

keskus Kiova 

 

 

 

                  
1100-l. 

Slaavilaista kirkkolaulua; 

keskus Novgorod 

 

 

 

                   
1100-l. 

Slaavilaista kirkkolaulua 

luostareissa 
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Kansanmusiikilla merkit-

tävä asema: duumat  –  lyy-

riset balladit; kobzar – va-

eltava kobzaa soittava muu-

sikko; myöhemmin soitti-

mena bandura, josta on tul-

lut kansallinen symboli 

             
 

 

 

 

1700-l. 

Dmytro Bortnjanskyi – sä-

veltäjä, laulaja ja kapelli-

mestari; Venäjällä mm. ho-

vin kapellimestarina; oop-

peroita ja kirkkomusiikkia 

 

 

 
 

 

1800-l. 

Mykola Lysenko – ooppe-

ra- ja pianomusiikkia;  mu-

siikkia ukrainalaiseen kan-

sanrunouteen;  ooppera Na-

talka Poltavka  

Mykola Leontovytš – kerä-

si ja sovitti kansanmusiikkia 

Kyrylo Stetsenko – sävel-

täjä ja kapellimestari; sä-

velsi lauluja ukrainalaiseen 

runouteen, kuoroteoksia, 

liturgioita ja sielunmessun 

Mykola Lysenkon muistolle 

 

 

1900-l. 

Borys Ljatošynskyi – pyrki 

luomaan omaperäisen uk-

rainalaisen sävellystyylin; 

ooppera-, sinfonia- ja pia-

nomusiikkia 

Stanislav Ljudkevytš – 

johtohahmo Länsi-Ukrainan 

1500-l. 

Slaavilaista kirkkolaulua; 

keskuksena Moskova; kan-

sanmusiikkia; muuta maal-

lista musiikkia soittivat am-

matikseen kiertävät sko-

morohit 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1700-l. 

Musiikin toiseksi keskuk-

seksi nousee Pietari; paljolti 

italialaisin voimin toimivia 

hoviorkestereita; kansan-

laulujen keruuta; soittimina 

balalaikka ja harmonikka 

Mihail Berežkovski – 

maallista ja hengellistä mu-

siikkia 

1800-l. 

Mihail Glinka – ooppera 

Elämä tsaarin puolesta 

Aleksandr Borodin – oop-

pera Ruhtinas Igor 

Modest Musorgski – oop-

pera- ja pianomusiikkia; 

ooppera Boris Godunov  

Nikolai Rimski-Korsakov 

– kansanmelodiapohjaista 

ooppera- ja sinfoniamusiik-

kia; ooppera Sadko 

Pjotr Tšaikovski – ooppe-

ra Jevgeni Onegin, baletti 

Joutsenlampi, Pianokon-

sertto nro 1 b-molli 

1900-l. 

Igor Stravinski – musiikin 

uudistaja; baletit Tulilintu, 

Petruška, Kevätuhri 

Sergei Prokofjev –  ukrai-

nalaissyntyinen säveltäjä ja  

pianisti; sinfonia-, piano-, ja 

balettimusiikkia; sinfoninen 

1500–1700-l. 

Kirkkomusiikissa eri suun-

tausten rinnakkaiseloa: ka-

tolilaisten, ortodoksien, pro-  

testanttien ja uniaattien mu-

siikkia 

Maallista musiikkia soitti-

vat slaavilaisin ja kansain-

välisin voimin toimivat ho-

viorkesterit 

Kansanmusiikilla on ollut 

aina merkittävä asema; ska-

maroh’y-muusikko- ja teat-

teriperinne on edelleen elä-

vä maaseudulla 
 

1700- l. 

Vuosisadan loppupuolella  

magnaattien hoveihin alkoi 

syntyä musiikkikeskuksia  

Osip Kozlovski – valkove-

näläis-puolalais-venäläinen 

säveltäjä; poloneeseja        

 

 

 

1800-l. 

Kansanlauluja kerättiin; 

niihin pohjautuvaa musiik-

kia esitettiin musiikkisalon-

geissa 

Ooppera Sialanka – syntyi 

Minskissä asuneen puola-

laisen säveltäjän Stanisław 

Moniuszkon ja Vintsent Du-

nin-Martsinkevitšin yhteis-

työnä; Moniuszkolla oli 

suuri merkitys valkovenä-

läisen musiikkikulttuurin 

kehittämisessä 

Kamila Martsinkevitš – 

säveltäjä ja pianisti 

1900-l. 

Alkaa syntyä enemmän 

omaa klassista musiikkia 

Anatoli Bahatyrjou – oop-

pera-, sinfonia- ja kuoromu-

siikkia; kasvatti yhden val-

kovenäläisen säveltäjäpol-

ven; ooppera U puštšah Pa-
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musiikkielämässä, sävelsi 

kansanmusiikkiin pohjautu-

vaa ooppera-, kuoro- ja or-

kesterimusiikkia sekä loi 

kansanlaulusovituksia 

Levko Revutskyi – pianisti 

ja säveltäjä; ammensi kan-

sanmusiikista; sinfonioita, 

pianokonserttoja, sovituksia 

kansanlauluista 

Valentyn Sylvestrov – 

pianisti ja modernin tai-

demusiikin edustaja 

Jevhen Stankovytš – kan-

sanmusiikista ammentava 

modernin taidemusiikin 

edustaja; orkesteri-, kama-

rimusiikki- ja kuoroteoksia 

satu Pekka ja susi 

Dmitri Šostakovitš – 15 

sinfoniaa; Leningrad-sinfo-

nia n:o 7; ooppera Mtsens-

kin kihlakunnan lady Mac-

beth 

Sergei Rahmaninov – pia-

nisti ja taidemusiikin sävel-

täjä; yli 200 orkesteri-, pia-

no-, kuoro- ja oopperasävel-

lystä  

Aleksandr Skrjabin – mo-

dernismin edustajia; piano-

sonaatteja 

Alfred Schnittke – edustaa 

vasta 80-luvulla hyväksyt-

tyä modernimpaa linjaa 

Sofia Gubaidulina – mo-

dernin taidemusiikin edus-

tajia; uskonnollisia aineksia 

lessja (Palessen metsissä) 

Jakub Kolasin novellin 

Dryhva (Räme) pohjalta 

Jauhen Hlebau – säveltäjä 

ja kapellimestari; edellisen 

koulima kirjallisuudesta 

ammentanut monipuolinen 

luonnonlahjakkuus 

Kim Tsesakou – sinfonia-, 

puhallin-, elokuva-, laulu- ja 

lastenmusiikkia 

Ales Raštšynski – keräsi 

kansanlauluja ja loi niihin 

pohjautuvaa kuoromusiikkia 

Aleh Sonin – Valko-Venä-

jän nykymusiikin seuran pe-

rustajia; piano-, orkesteri- ja  

kuorosävellyksiä 

Vjatšaslau Kuznjatsou – 

monipuolinen säveltäjä; ny-

kymusiikin seuran perusta-

jia 

Kokeile välillä:   

• borštšia (borštš) 

• keitinpiiraita (varenyky)  

  vaikkapa kirsikkatäyt- 

  teellä 

Kokeile välillä:     

• kaalikeittoa (štši) 

• pelmeneitä (pelmeny) 

Kokeile välillä:          

• sienikeittoa (hrybny sup) 

• sieniä smetanassa (hryby  

   v smjatane) 

                                                                          
Sergei Eizenstein – merkittävimpiä neuvostoliittolaisia elokuvaohjaajia; osittain 

tositapahtumiin perustuvat Panssarilaiva Potjomkin 1925 ja Lokakuu 1927 

Aleksandr Dovženko – ukrainalaissyntyinen elokuvaohjaaja ja kirjailija; yksi tärkeim-

mistä neuvostoliittolaisista elokuvaohjaajista; Maa 1930 

Andrei Tarkovski – runollisia elokuvia luonut neuvostoliittolainen elokuvaohjaaja; 

käytti ukrainalaissyntyisen runoilijaisänsä teoksia usein elokuviensa pohjana; Andrei 

Rubljov 1969, Solaris 1972, Zerkalo (Peili) 1975 

Vasili Šukšin  – neuvostovenäläinen kirjailija, käsikirjoittaja, elokuvaohjaaja ja näyt-

telijä; 1960-luvun neuvostokulttuurin keskeisiä hahmoja; elokuva Punainen heisipuu 

1974 perustuu häneen omaan teokseensa 

Elem Klimov – neuvostovenäläinen elokuvaohjaaja; elokuva Tule ja katso 1985 kertoo 

teinipojasta, joka asuu saksalaisten miehittämällä Valko-Venäjällä Suuren isänmaallisen 

sodan aikana;  naimisissa elokuvaohjaaja Larisa Šepitkon kanssa 

Larysa Šepitko – itäukrainalaissyntyinen neuvostoliittolainen elokuvaohjaaja ja näytteli-

jä; kuoli auto-onnettomuudessa Valentin Rasputinin teokseen perustuvan Jäähyväiset 

Matjoralle -elokuvan kuvausten aikana; hänen aviomiehensä Elem Klimov teki elokuvan 

loppuun ja lyhensi nimen Jäähyväisiksi 1981 

Eldar Rjazanov – neuvostoliittolainen ja venäläinen elokuvaohjaaja, käsikirjoittaja, 

runoilija ja näytelmäkirjailija; satiireja ja komedioita; Asema kahdelle 1983, Julma 

romanssi 1984 

Sergei Bondartšuk – ukrainalais-venäläinen neuvostoliittolainen ohjaaja ja näyttelijä; 
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Leo Tolstoin romaaniin perustuva elokuva Sota ja rauha voitti  parhaan vieraskielisen 

elokuvan Oscarin 1968 

Mark Donskoi – neuvostoliittolainen elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja; tunnetuimpia 

ohjauksia ovat Maksim Gorkin omaelämänkerrallisiin teoksiin perustuvat elokuvat 

Gorkin nuoruus 1938, Maailmalla 1939 ja Elämäni yliopistot 1940. 

                    
Viktor Ivtšenko  – ukraina-

lais-venäläinen ohjaaja; Li-

sova pisnja (Metsän laulu 

1961) Lesja Ukrajinkan 

sadun pohjalta 

Ihor Savtšenko – ukraina-

lainen elokuvaohjaaja; Ta-

ras Ševtšenkon elämäkerta 

1951 

Les Kurbas – ohjaaja ja  

näytelmäkirjailija; opetta-

vaisia ja humoristisia lyhyt-

elokuvia  

Ivan Kavaleridze  – ensim-

mäinen filmatisoitu uk-

rainalainen ooppera Natalka 

Poltavka 1936 Lysenkon 

musiikin ja Kotljarevskyin 

näytelmän pohjalta 

Dziga Vertov – ukrainalais-

venäläinen ohjaaja; avant-

gardistisia dokumentteja; 

Ljudyna z fotoaparatom (Ih-

minen kameran kera 1929) 

Serhi Paradžanov  – ukrai-

nalais-armenialainen ohjaa-

ja; poeettisen elokuvan 

edustajia; Kotsjubinskyin 

romaanin pohjalta Tini za-

butyh' predkiv, (Unohdettu-

jen esi-isien varjot 1964 ) 

Juri Illenko – ukrainalais-

taustainen ohjaaja; Bilyi 

ptah’ z tšornoju oznakoju 

(Mustalla merkitty valkoi-

nen lintu 1972) 

Mykola Maštšenko – po-

eettisen elokuvan edustajia; 

Bohdan Zynovi H’melnyt-

skyi 2008 

Kira Muratova – venäläis-

romanialais-ukrainalainen  

ohjaaja; siirtyi pienimuotoi-

                      
Nikita Mihalkov –  venä-

läinen elokuvaohjaaja ja 

näyttelijä; klassikkofilmati-

sointeja; Anton Tšehovin 

tekstiin perustuva elokuva 

Keskeneräinen sävelmä me-

kaaniselle pianolle 1977 

Karen Šahnazarov – venä-

läis-armenialainen elokuva-

ohjaaja, tuottaja ja käsi-

kirjoittaja; vuodesta 1998 

Mosfilmin johtaja; elokuva 

Anna Karenina 

Aleksandr Rogožkin –  

neuvostoliittolainen ja venä-

läinen elokuvaohjaaja; ko-

media Kalastuksen kansal-

lisia erikoisuuksia 1995, 

Käki 2002  – elokuvan nimi 

viittaa venäläisten sodan ai-

kana tarkka-ampujista käyt-

tämään nimitykseen. 

Timur Bekmambetov –   

kazakkisyntyinen elokuva-

ohjaaja, tuottaja ja käsikir-

joittaja; työskennellyt Venä-

jällä ja Yhdysvalloissa 

Andrei Zvjagintsev – mer-

kittävimpiä venäläisiä elo-

kuvaohjaajia; Barentsinme-

ren kalastajakylästä kertova 

draamaelokuva Leviatan 

2014 

Aleksandr Sokurov – ve-

näläinen elokuvaohjaaja; 

lyhyitä ja pitkiä fiktioita, 

dokumentteja, dokumentin 

ja fiktion sekoituksia; ko-

keellinen historiallinen 

draama Russki kovtšeg, 

(Venäläinen arkki 2002) 

Pavel Lungin – aloitti kä-

sikirjoittajana, siirtyi ohjaa-

                     
Uladzimir Matyl – eloku-

va- ja teatteriohjaaja, käsi-

kirjoittaja; elokuva Aavikon 

laki, ensimmäinen ”neuvos-

towestern” 

Leanid Njatšajeu  – lasten-

elokuvia; Aleksei Tolstoin 

kertomukseen pohjaava mu-

siikkielokuva Buratinon 

seikkailut 1975 

Mihail Ptašuk  – teki elo-

kuvia valkovenäläisten kir-

jailijoiden teoksista 

Valeryi Rubintšyk – aloitti 

ohjaajana ja käsikirjoittaja-

na Belarus-studiolla; 1990-l. 

siirtyi Mosfilm-studiolle 

Solomon Shulman / Sol 

Šulman – dokumentaristi, 

elokuvaohjaaja ja seikkaili-

ja: vei filmausryhmiä eri 

puolille maailmaa; tehnyt 

töitä useissa filmistudioissa 

eri maissa 

Juryi Haštšavatski  – oh-

jaaja ja käsikirjoittaja, hal-

linnon kritisoija; Obykno-

vennyi prezident (Tavalli-

nen presidentti) 1996, Kav-

kazkije plenniki (Kaukasian 

vangit 2002), dokumentti 

protesteista v. 2006 presi-

dentinvaaleissa: Ploštša 

(Kalinovskin aukio, 2007) 

Jelena Trofimenko – elo-

kuvaohjaaja, tuottaja, käsi-

kirjoittaja, näyttelijä ja kir-

jailija; dokumenttielokuvia 

ja fiktiota 

Sjarhei Kušnjarou – ani-

maattori, elokuvaohjaaja ja 

käsikirjoittaja; aloitti uransa 

animaatioiden  ja elokuvien 
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sista kamarielokuvista sur-

realistiseen ja humoristiseen 

tyyliin; draamaelokuva As-

tenitšeski sindrom / Aste-

nitšnyi syndrom (Asteeni-

nen oire 1990) 

Oleksandr Kirijenko – 

oranssiin vallankumoukseen 

sijoittuva elokuva Poma-

rantševe nebo (Oranssi tai-

vas 2006) 

Stepan Koval – animaatioi-

ta muovailuvahasta; Berlii-

nissä 2003 hopeinen karhu 

animaatiosta Ishov tramvai 

№9 (Raitiovaunu n:o 9) 

Marina Vroda – Cannesin 

kultainen palmu lyhytelo-

kuvasta Kros (Maastojuok-

su 2011) – muistoja  urhei-

lutunneilta ja mietteitä  Uk-

rainan tulevaisuudesta 

Oleh Sentsov – videopelien 

maailmasta kertova elokuva 

Gamer 2011; 2018 EU:n 

Saharov-palkinto 

jaksi; Taksi-bluz 1990 sai 

Cannesin parhaan ohjaajan 

palkinnon 

Aleksei Utšitel –  Posledni 

geroi (Viimeinen sankari 

1992) laulaja Viktor Tsoin 

muistolle; elokuva tsaarin 

kielletystä rakkaudesta: Ma-

tilda 2017 

Valeri Todorovski – eloku-

vaohjaaja ja käsikirjoittaja; 

tunnetuin elokuva Stiljagi 

(Hipsterit 2008) 

Fjodor Bondartšuk – toi-

minta-, sota- ja tieteiselo-

kuvia; Stalingrad 2013 

parissa Kiovassa; 1990-l. 

siirtyi Disneyn animaatio-

studioon 

Uladzimir Kazlou – eloku-

vaohjaaja, käsikirjoittaja ja 

dokumentaristi Moskovassa 

ja Ranskassa 

Andrei Kudinenko – ko-

keellisia lyhytfilmejä ja fik-

tiota; trilleri Masakra (Ve-

rilöyly 2010) 

Ryhor Tsisetski – elokuva-

ohjaaja, käsikirjoittaja, näy-

telmäkirjailija ja kuvataitei-

lija; kokopitkiä elokuvia ja 

lyhytfilmejä 

Serhi Loznytsja  – valko-

venäläis-ukrainalainen 2001 

Saksaan  muuttanut ohjaaja; 

lyhyitä ja pitkiä dokument-

teja ja elokuvia; 2014 Mai-

dan; 2018 Donbas 

 

 

 

Tiesitkö, että…     

 • v. 2004 Euroviisut  voitti ukrainalainen 

Ruslana, v. 2008 venäläinen Dima Bilan,  

v. 2009 valkovenäläinen Alexander Ry-

bak ja v. 2016 Ukrainan tataaritaustainen 

edustaja Džamala   

• Mykola Hohol on ukrainalaisen venäjäk-

si kirjoittaneen kirjailijan Nikolai Gogolin 

nimi    

• Lemberg, Lwów, Львів ja Львов ovat 

yhden ja saman kaupungin nimiä     

• saksan danke on valkovenäjän   ja ukrai-

nan kiitosten ”serkkupuoli”     

• suržyk on ukrainan ja venäjän sekamuo-

to, mutta myös monien  äidinkieli  

• valkovenäjää voi kirjoittaa kolmella kir-

jaimistolla: latinalaisella, klassisella ta-

raškevitsalla ja virallisen normin mukai-

sella   narkamaukalla – alueen tataarit 

kirjoittivat sitä aiemmin myös arabialaisin 

kirjaimin                                                                                                                     

 

• Suomessa oli v. 2019 alussa 79 225 

  venäjää äidinkielenään puhuvaa 

• Mihail Bulgakov oli ukrainalainen ja 

asui Kiovassa 

• Marc Chagall syntyi Valko- Venäjällä 

Vitsebskissä  

• Tove Janssonin muumitkin osallistui- 

vat tietämättään ”oranssiin vallanku- 

moukseen” – ensimmäisten ukrainannosten 

kannet olivat oranssit 

• v. 2007 Euroviisujen ukrainalainen edus-

taja Verka Serdjutška puhui pääasiassa 

suržykia 

• trasjanka on valkovenäjän ja venäjän se-

kamuoto, mutta myös monien äidinkieli 

• Helsingin yliopiston Slavistiikan ja  bal-

tologian laitoksen opiskelijat kirjoittivat 

tuntemattomasta Valko-Venäjästä v. 2009 

•  UNESCO luokittelee valkovenäjän 

”haavoittuvaksi” kieleksi 
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Ukraina 

 

Заповiт 

Як умру, то поховайте  Все покину i полину 

Мене на могилi.  До самого бога. 

Серед степу широкого,  Молитися… а до того 

На Вкраїні милій,  Я не знаю бога. 

Щоб лани широкополі,  Поховайте та вставайте, 

I Дніпро, і кручі  Кайдани порвiте 

Було видно, було чути,  I вражою злою кров'ю 

Як реве ревучий.  Волю окропіте. 

Як понесе з України  I мене в сем'ї великій, 

У синєє море  В сем'ї вольній, новій, 

Кров ворожу…отойдi я  Не забудьте пом'янути 

I лани i гори –   Незлим тихим словом. 
    

   Тарас Шевченко 
  

 

 

 

Милі гості  

- Па́вле, з приїздом тебе, дуже рада тебе бачити! 

- Я також радий тебе бачити, бабусю! 

- Прошу познайомитися: це мій онук Павло. На жаль, він занадто  

рідко відвідує бабусю… 

- Але ж бабусю! Дуже важко зустрічатися часто, бо від Харкова до  

Львова кілька сотень кілометрів!! 

- Мій Павлик - студент, йому 19 років. Павло вчиться далеко в Харкові, 

вивчає іспанську мову, складає іспити на «відмінно». Він займається 

також спортом - грає в теніс. Павло хоче стати філософом. Він 

цікавиться літературою, бізнесом та передусім життям... Не має ще 

дівчини... І мушу  вам розказати цікаву річ: у Павла є мрія… 

- Бабусенько, не треба розповідати все... 

- А це мої добрі знайомі Соломія Миколаївна, Микола Петрович  та 

їхня внучка Олеся. Вона студентка, їй 18 років, вона вчиться зовсім 

недалеко у Львові. Леся хоче стати вчителькою музики – вона співає 

гарно та грає на різних інструментах, займається архітектурою та 

музикою... Вона теж складає іспити на «відмінно». Іще не має хлопця... 

І, на жаль, занадто рідко відвідує бабусю та дідуся… 
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- Дуже приємно, Соломіє Миколаївно і Миколо Петровичу,  дуже 

приємно, Лесю. 

- Ми дуже раді з тобою познайомитися, Павле.  

- Прошу до столу, дорогі друзі. Сідайте! Частуйтеся! 

- Дякуємо. 

- Бабусю, ти завжди так гарно накриваєш на стіл. Та й  

завжди смачно готуєш! 

- Дякую, Павлику, за комплімент! Смачного!  

- Варто було приїхати на вечерю з Харкова до Львова.  

І на сніданок. І на обід.  

- І варто було прийти зі Львова теж! 

- Щиро дякую, Соломіє! 

- Так, у бабусі насправді чудово снідати, обідати та вечеряти. 

- За бабусю! 

- За нас усіх! 

 *              * * 

- Дуже дякуємо за смачну вечерю! 

 - На здоров’я!  
    Saurio s. 36  

 

 

 

 

Несе Галя воду  

Несе Галя воду, коромисло гнеться, 

За нею Йванко як барвінок в’ється. 

 Галю ж, моя Галю, дай води напиться. 

 Ти така хороша, дай хоч подивиться 

Вода у ставочку, та й пiди напийся, 

Я буду в садочку, прийди подивися. 

 Прийшов у садочок, зозуля кувала, 

 А ти ж мене, Галю, та й не шанувала. 

Стелися, барвінку, буду поливати, 

Вернися, Iванку, буду шанувати. 

 Скільки не стелився, ти не поливала, 

 Скільки не вертався ти не шанувала. 
   Kansanlaulu 

 

 



 111 

Ти ж мене пiдманула 

1. 

Ти казала в понедiлок 

пiдем разом на барвiнок 

Я прийшов, тебе нема.  

Пiдманула, пiдвела.  
 

2. 

Ти казала у вiвторок  

поцiлуєш разiв сорок. 

Я прийшов, тебе нема.  

Пiдманула, пiдвела 
 

3. 

Ти казала у середу      

Пiдем разом на череду  

Я прийшов, тебе нема 

Пiдманула, пiдвела.  
 

4. 

Ти казала що в четвер 

Пiдем разом на спацер 

Я прийшов, тебе нема.  

Пiдманула, пiдвела.  

  

5.    

Ти казала у п'ятницю  

пiдем ми на вулицю  

Я прийшов, тебе нема.  

Пiдманула, пiдвела.  
 

6.    

Ти казала у суботу  

пiдем разом на роботу.  

Я прийшов, тебе нема.  

Пiдманула, пiдвела  
 

7. 

Ти казала у неділю 

Підем разом на весілля 

Я прийшов, тебе нема, 

Підманула-підвела. 
 

  

Ти ж мене пiдманула, 

Ти ж мене пiдвела, 

Ти ж мене молодого 

й з розуму й звела.  

            Kansanlaulu 

 

 

 

Ukrainan kansallislaulu 

Ще не вмерла України і слава, і воля, 

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. 

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, 

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. 

 Душу, тіло ми положим за нашу свободу. 

 І покажем, що ми, браття, козацького роду. 

 
  Sävel: Myh'ailo Verbytskyi  

  Sanat: Pavlo Tšubynskyi 
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Venäjä  

 

  Я вас любил                

  Я вас любил: любовь ещё, быть может,    

  В душе моей угасла не совсем; 

  Но пусть она вас больше не тревожит;  

  Я не хочу печалить вас ничем.    

  Я вас любил безмолвно, безнадежно,  

  То робостью, то ревностью томим;  

  Я вас любил так искренно, так нежно,    

  Как дай вам бог любимой быть другим. 

 
                Aleksandr Puškin 

 Песня о друге 

 Если друг оказался вдруг 

 И не друг, и не враг, а - так, 

 Если сразу не разберешь, 

 Плох он или хорош,-  

 Парня в горы тяни - рискни! 

 Не бросай одного его, 

 Пусть он в связке в одной с тобой, 

 Там поймешь, кто такой. 
 

 Если парень в горах - не ах, 

 Если сразу раскис и - вниз,  

 Шаг ступил на ледник и - сник, 

 Оступился - и в крик,- 

  Значит, рядом с тобой - чужой, 

  Ты его не брани - гони: 

  Вверх таких не берут, и тут 

  Про таких не поют. 
 

  Если ж он не скулил, не ныл, 

  Пусть он хмур был и зол, но - шел, 

 А когда ты упал со скал, 

 Он стонал, но - держал, 

  Если шел он за тобой, как в бой, 

 На вершине стоял хмельной,- 

 Значит, как на себя самого, 

 Положись на него.      
        Vladimir Vysotski  
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Разговор по телефону 

Алло, привет Катюша. 

– Приветик! 

– Я тебе вчера весь вечер звонила, так и не дозвонилась! 

– Я не слышала, как ты звонила. Я готовила ужин и убиралась в 

квартире целый вечер.  Как у тебя дела? Чем занимаешься? 

– Я сейчас иду к врачу у меня зуб болит, а ты что делаешь? 

– Я еду в турагентство. Мы с Сашей хотим съездить на море отдохнуть. 

– Вы уже выбрали страну? 

– Нет ещё, но в прошлом году мы ездили на наш юг – нам очень 

понравилось! Может и в этом году туда поедем.  А у тебя есть планы на 

лето? 

– Да, я думала поехать заграницу. Я каждый год езжу на наш юг, 

хочется чего-то нового! 

– Понятно. А что ты делаешь сегодня вечером? 

–  Я думала в кино сходить. Может вместе сходим? 

– А у меня есть два билета в театр, на работе раздавали. Пойдёшь со 

мной? 

– Ой, с удовольствием! Обожаю театр! 

– Спектакль начинается в 19:00. Давай встретимся у выхода из метро в 

18:30. 

– Хорошо. До встречи! 

– Пока!     Reallanguage 

 

Venäjän kansallislaulu 

Россия – священная наша держава, 

Россия – любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава - 

Твоё достоянье на все времена! 

  От южных морей до полярного края 

  Раскинулись наши леса и поля. 

  Одна ты на свете! Одна ты такая - 

  Хранимая Богом родная земля! 

Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу даёт наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

  Славься, Отечество наше свободное, 

  Братских народов союз вековой, 

  Предками данная мудрость народная! 

  Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
   Sävel: Aleksandr Aleksandrov  

   Sanat: Sergei Mihalkov 
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Valkovenäjä 

 

Курган 

Памiж пустак, балот беларускай зямлі,  

На ўзбярэжжы рэкi шумнацечнай      

Дрэмле памятка дзён, што ў нябыт уцяклi,  

Удзiрвянелы курган векавечны.      

 Дуб гальлё распусьцiў карэнасты над iм;  

 Сухазельле у грудзi ўпiлося;      

 Вецер стогне над iм уздыханьнем глухiм, 

 Аб мiнуўшчыне ў жальбах галосе.      

На Купальле там птушка садзiцца, пяе; 

У Пiлiпаўку воўк нема вые; 

Сонцэ днём распускае там косы свае, 

Ночкай зоры глядзяць залатые. 

 Хмары неба ўсьцiлалi мо' тысячу раз; 

 Пяруны бiлi с края да края; 

 – Ён стаiць – гэта памяць людзкая – паказ 

 Толькi гутарка ходзе такая.   
       Janka Kupala 

 

Сустрэча  

     Ён увайшоў у вагон, каўнер узняты, рукі ў кiшэнях, павольна сеў. 

Паважны, стрыманы, стомлены. Самотны. Абыякава пераводзіў вочы з 

краявідаў за вакном на людзей наўкоп. Заручальны пярсцёнак на левай 

руцэ, хоць і павінен быў быць на правай. Ці ні на якой. 

     На другім баку, цераз праход, бялела ля вакна вязаная шапачка. 

Пекны твар. Стройная постаць. Сумныя сінія вочы. Заручальны 

пярсцёнак на правай руцэ, хоць павінен быў быць на левай. Ці ні на 

якой. 

     «Чаму вы такія сумныя?» – спытаўся ён вачыма, з раптоўным 

хваляваннем, як толькi заўважыў яе. 

     «А вы?» – адказала яна. 

     «Можа, з вамi мне не было б так сумна?» – не вытрымала першая 

яна i, пераадолеўшы сарамлівасць, нясмела зірнула на яго. 

     «Можа, – стрымаўся ён. Але ненадоўга. Ужо неўзабаве памкнуўся да 

яе паглядам: – Нам, можа, i праўда не было б разам сумна». 

     Потым доўга глядзелi ў вокны. 

     Ён першы злавіў яе позiрк. Ён глядзеў на яе, а яна яго позірк адчула. 

     «Вы падыдзеце да мяне?» 

     «Не ведаю. Але мне хочацца…» 

     «Вы так доўга глядзелi ў вакно…» 
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     «А вы?»    

     Зноў развялi вочы. 

     Краявiды. Але за iмi толькi вочы насупраць. 

     Вочы з рэек, насыпу, пасадаў. I забытая самота. 

     Зноў пагляд да пагляду. 

     «Я падыду да вас.» 

     «Падыдзiце. Я хачу, каб вы падышлi. 

     «Тады я неадменна падыду»: 

     «Божа мой, – сказаў ён сабе, яшчэ глыбей засоўваючы рукi ў кiшэнi, 

– няўжо я не зраблю гэтага?» 

     Яна ўпотайкi зiрнула на яго. Ён не адчуў гэтага хуткага пагляду. 

Толькi спiна уяго чамусьцi напружылася. Чамусьцi – гэта ён так 

падумаў. 

     Аб'явiлi, што электрычка прыбывае на канцавую станцыю. 

     Яна ўзнялася i павольна, годна паправiла палiто, павярнулася да 

выхаду. 

     Электрычка спынiлася. 

     Ён ўзняўся i, пайшоўшы да тамбура, нерашуча азiрнуўся. 

     Яна, хоць i была ў другiм канцы вагона, адчула ягоны пагляд, але 

стрымалася i не павярнула, як хацела, галаву назад. 

     Ён выйшаў на перон i, задуменна, нiчога не бачачы вакол сябе, – 

адны толькi сумныя сiнiя вочы, – змяшаўся з натоўпам. 

     Разгубленая, яна застыла непадалёк i з надзеяй вышуквала яго мiж 

людзьмi. 

     Ён зрабiў тое ж самае, калi выйшаў з тунеля.  Ales Astašonak 

 

 

 

Курачка-рабка 

     Жыў дзед, жыла бабка. Была ў iх курачка-рабка. Нанесла курачка 

яечак поўны падпечак. Сабрала бабка яечкі ў чарапiцу ды паставiла на 

палiцу. Мышка бегла, хвосцiкам махнула, чарапiца ўпала, яечкi 

пабiлiся. 

 

 

 

     Плача дзед, плача бабка, курачка кудахча, вароты скрыпяць, трэскi 

ляцяць, сарокi трашчаць, гусi крычаць, сабакi брэшуць. 

     Iдзе воўк: 

     – Дзедка, бабка, чаго вы плачаце? 

     – Як жа нам не плакаць? Была ў нас курачка-рабка. Нанесла курачка 

яечак поўны падпечак. Сабрала бабка яечкi ў чарапiцу ды паставiла на 



 116 

палiцу. Мышка бегла, хвосцiкам махнула, чарапiца ўпала, яечкi 

пабiлiся. 

     I воўк завыў. 

     Iдзе мядзведзь: 

    – Воўк, чаго выеш? 

     – Як жа мне не выць? Жыў дзед, жыла бабка. Была ў iх курачка-

рабка. Нанесла курачка яечак поўны падпечак. Сабрала бабка яечкi ў 

чарапіцу ды паставіла на паліцу. Мышка бегла, хвосцiкам махнула, 

чарапiца ўпала, яечкi пабiлiся. Плача дзед, плача бабка, курачка 

кудахча, вароты скрыпяць, трэскi ляцяць, сарокi трашчаць, гусi 

крычаць, сабакi брэшуць…А я брахаць не ўмею, дык і завыў. 

     Выслухаў мядзведзь казку і адарваў сабе хвост. Так з таго часу і 

жыве з куртатым хвастом.  
   Kansansatu 

  

 

 

 

 Valko-Venäjän kansallislaulu 

 Мы, беларусы - мірныя людзі, 

 Сэрцам адданыя роднай зямлі, 

 Шчыра сябруем, сілы гартуем 

 Мы ў працавітай, вольнай сям'і. 

   Слаўся, зямлі нашай светлае імя, 

   Слаўся, народаў братэрскі саюз! 

   Наша любімая маці-Радзіма, 

   Вечна жыві і квітней, Беларусь!  

      

 

 Разам з братамі мужна вякамі 

 Мы баранілі родны парог, 

 У бітвах за волю, бітвах за долю 

 Свой здабывалі сцяг перамог! 

   Дружба народаў – сіла народаў – 

   Наш запаветны, сонечны шлях. 

   Горда ж узвіся ў ясныя высі, 

   Сцяг пераможны – радасці сцяг! 

 
      Sävel: Nester Sakalouski  

      Sanat: Maksim Klimkovitš 
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 Ukraina 

– Пане кельнер! Що ви менi подали? Це має бути курка?  Та це ж шкiра 

i костi! – А ви хотiли ще пiр'я? 
– Tarjoilija! Mitä oikein toitte minulle? Pitäisikö tämän olla kanaa?  Tämähän on nahkaa 

ja luuta! – Olisitteko halunnut vielä höyhenetkin? 

   

– Пане докторе! Цiлу нiч обертаюся з боку на бiк i не можу  заснути. 

– А чи ви бачили, щоб хто обертався i спав? Лежiть спокiйно, то за-

снете! 
– Herra tohtori! Koko yön kääntelehdin kyljeltä toiselle enkä saa nukutuksi. – Oletteko 

nähnyt, että joku kääntelehtisi ja samalla nukkuisi? Maatkaa rauhallisesti, niin nukah-

datte! 
 

Пацiєнт: – У мене пропав апетит. Лiкар: – Вам пощастило, продукти ж 

подорожчали… 
Potilas: – Ruokahaluni on kadonnut. Lääkäri: – Teitä on onnistanut, elintarvikkeet ovat 

kallistuneet… 
    

Розмовляють двоє бiля магазину. – Ехе-хе, говорить один. – Добре нинi 

живеться тому, хто не палить… – І тому, хто шкарпетки не носить… – І 

тому, хто чай з цукром не п'є… – I тому, хто зуби не чистить… 
Kaksi miestä juttelee kaupan luona. – He-hee, sanoo toinen. – Hyvä on nykyisin elää sen, 

joka ei polta… – Ja sen, joka ei käytä sukkia… – Ja sen, joka ei juo teetä sokerin kera… – 

Ja sen, joka ei pese hampaitaan… 
    

– Куме, де ви купували цю сорочку? – Це менi прислали з Парижа. 

– А далеко туди вiд Фастова? – Та тисячi зо двi кiлометрiв. – Чи ви 

бачили?!! Така глушина, а якi там гарнi сорочки!! 
– Kuomaseni, mistä ostitte tämän paidan? – Se lähetettiin minulle Pariisista. – Onko sinne 

pitkäkin matka Fastovista? – Pari tuhatta kilometriä. – Onko moista nähty?!! Niin 

kaukaista korpea, mutta noin kauniita paitoja!  
 

 

 
Venäjä 

Один мальчик говорит своему брату: – Знаешь, наши прабабушки и 

прадедушки не знали ни радио ни телевизора. – Как они могли жить? – 

Вот они и умерли. 
Poika sanoo veljelleen: – Tiedätkö, isomummomme ja -vaarimme eivät tunteneet radiota 

eivätkä televisiota. – Miten he pystyivät elämään? – Senpä vuoksi he kuolivatkin.  
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Мама говорит своей дочке: – Вот тебе десять конфет, половину дай 

брату. – Хорошо. Я дам ему три конфеты, отвечает дочь. – Разве ты не 

умеешь считать? – Я-то умею, а он нет. 
Äiti sanoo tyttärelleen: – Tässä sinulle kymmenen suklaakaramellia, anna puolet veljelle-

si. – Selvä. Annan hänelle kolme karamellia, tytär vastaa. – Etkö osaa laskea? – Minä 

kyllä osaan, mutta hän ei. 
  

Игорю шесть лет. Он говорит своему другу: – Борис, твоя мама – учи-

тельница, а ты не умеешь писать ни одного слова. – А твой отец зубной 

врач, но у твоего маленького брата нет ни одного зуба. 
Igor on kuusivuotias. Hän sanoo ystävälleen: – Boris, äitisi on opettaja, mutta sinä et osaa 

kirjoittaa ainuttakaan sanaa. – Ja sinun isäsi on hammaslääkäri, mutta sinun pikkuveljel-

läsi ei ole ainuttakaan hammasta. 
  

Маленькая девочка сидит и пишет. Мать спрашивает её: – Что ты де-

лаешь? – Я пишу письмо, отвечает дочь. Мать говорит: – Ты ещё ма-

ленькая, ты не умеешь писать. А дочь отвечает: – Ничего! Моя подруга 

тоже маленькая. Она не умеет читать. 
Pikkutyttö istuu kirjoittamassa. Äiti kysyy häneltä: – Mitä sinä teet? – Kirjoitan kirjettä, – 

tytär vastaa. Äiti sanoo: – Sinä olet vielä pieni, et sinä osaa kirjoittaa. Mutta tytär vastaa: 

– Ei haittaa! Ystäväni on myös pieni. Hän ei osaa lukea. 
   

Однажды рано утром маленький мальчик сказал: – Мама, я видел 

интересный сон. – Расскажи, что ты видел, спросила мать. Сын хотел 

начать рассказ, но потом подумал и сказал: – Нет, я не умею хорошо 

рассказывать, лучше ты расскажи. Мать засмеялась: – Но ведь ты видел 

сон, а не я! – Но ты же тоже была там! сказал сын. 
Kerran aamuvarhaisella pikkupoika sanoi: – Äiti, näin mielenkiintoisen unen. – Kerro, 

mitä näit, äiti pyysi. Poika halusi aloittaa kertomuksensa, mutta mietti sitten tovin ja 

sanoi: – En minä osaa kertoa, kerro sinä mielummin. Äiti nauroi: – Mutta sinähän unen 

näit, en minä! – Mutta sinä olit siellä myös, poika sanoi.    

 

 
Valkovenäjä 

Мацi дае сыну адзiн рубль i просiць купiць хлеб. – А на марожанае? 

просiць ён. Мацi дала яму яшчэ адзiн рубль. Вeчарам яна прыходзiць да 

дому, а сын сядзiць i плача. – Хлеб купiў? пытаецца яна. – Не. – Чаму? 

– Я пераблытаў, за якi рубль што купляць. 
Äiti antaa pojalleen ruplan ja pyytää ostamaan leipää. – Entä jäätelöä varten? poika 

pyytää. Äiti antoi hänelle vielä yhden ruplan. Illalla äidin tullessa kotiin poika istuu itke-

mässä. – Ostiko leipää? äiti kysyy. – En. – Miksi? – Minulta meni sekaisin, kummalla 

ruplalla mitäkin piti ostaa. 

– З вашай хваробай, сказаў урач, – можна жыць яшчэ пяцьдзесят га-

доў. – Мне зрабiлася горш, доктар? – Чаму вы так лiчыце? – У мiнулы 

раз вы мне казалi, што з маёй хваробай можна жыць да ста гадоў. 
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– Teidän sairautenne kanssa, lääkäri sanoi, – voi elää vielä 50 vuotta. – Onko terveyteni 

heikentynyt, tohtori? – Miksi niin päättelette? – Viime kerralla sanoitte minulle, että sai-

rauteni kanssa voi elää satavuotiaaksi asti. 
 

Мужчына заходзiць у магазiн, просiць прадаўца: – Зважце мне кiлаграм 

малака. – Вам парэзаць або адным каваўкам загарнуць? – Усё роўна, я 

ж на веласiпедзе. 
Mies astuu kauppaan ja pyytää myyjältä: – Punnitkaa minulle kilo maitoa. – Viipaloi-

daanko vai annanko yhtenä palana? – Samantekevää, olenhan polkupyörällä. 
 

Муж прыходзiць позна дадому з працы. Жонка пытаецца: – Дзе ты быў, 

чаму так позна? – Прабач, Надзея,  проста заспаўся. Назаўтра гэтыж 

самы муж  прыходзiць позна на працу. Сябра пытаецца ў яго: – Што 

здарылася? Чаму ты спазнiўся? – Ды праспаў. – Во! Ты яшче i дома 

спiш? Мне дык хапае на працы. 
Mies palaa myöhään töistä kotiin. Vaimo kyselee: – Missä olit, miksi tulet näin myö-

hään? – Suo anteeksi, Nadzeja, yksinkertaisesti nukahdin. Seuraavana päivänä samainen 

mies tulee myöhään töihin. Työtoveri kyselee häneltä: – Mitä tapahtui? Miksi myöhäs-

tyit? – Nukuin pommiin. – Vau! Nukutko vielä kotonakin? Minä saan riittävästi unta 

töissä.  
 

Настаўніца: – З таго вынікае, што ад цяпла рэчы павялічываюцца, а ад 

холаду памяншаюцца. Дайце мне які-небудз прыклад. Вучань: – Калі 

ласка: улетку дні даўгія, а ўзімку кароткія. 
Opettaja: – Tästä seuraa, että lämpimässä esineet suurenevat, muttaa kylmässä pienene-

vät. Antakaa minulle jokin esimerkki. Oppilas: – Olkaa hyvä: kesällä päivät ovat pitkiä, 

mutta talvella lyhyitä.   

 
 

Karpaattirusiini 

(русиньскый язык) 
 

Vokaaleista ja konsonanteista 

1. середня школа, солодкa ягода 
’keskikoulu’, ’makea mansikka’ 

2. Як ся звете? Як ся маєте? 
’mikä on nimenne?’ ’miten voitte?’  

3. – Подь дале! – Дякую! – Вшыткы гостї суть уж ту.  
’käy peremmälle!’ ’kiitos!’ ’kaikki vieraat ovat jo täällä’ 
 

 Добрый день!  

           Агой!    Вітай!   
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Kieliopista 

4. Агой, Івано, я єм Янко. 
’hei, Ivana, minä olen Janko’ 

5. Івано і Янку, де сьте были? Мы были сьме дома. 
’Ivana ja Janko, missä olitte?’ 

6. Вы ся звете Івана? Гей, я ся зву Івана. 
’onko nimenne Ivana?’  ’kyllä, nimeni on Ivana’ 

Учу ся русиньскый язык. 
’opiskelen rusiinin kieltä’ 
 

Kommentteja 
1. *-er-, *-al- > -ере-, -оло- eli täysääntymä on itäslaavilainen piirre, rusiinissa olisi 

länsi- ja eteläslaavin tapaan metateesi eli konsonantti ja vokaali ovat vaihtaneet paikkaa: 

средн- ja слад-   

2. pehmeät  s’, z’  ovat kirjakielessä suppeita; murteissa on vaihtelua 

3. t’ ja d’  ovat idempänä vain pehmeitä, lännempänä lähestyvät affrikaattoja 

4. olla-verbi on käytössä myös kopulana; єм, єсь, є, сьме, сьте, суть 

5. perfekti on säilynyt; apuverbi voi myös jäädä pois, jolloin persoonapronomini on 

tarpeen 

6. lyhyt refleksiivipronomini ся on itsenäinen 

 

Kulttuuripoimintoja 
Karpaattirusiinit 

1800-l. 

Aleksander Duh'novitš – kansallinen herättäjä Ukrainassa ja Slovakiassa; muovasi 

kieltä venäjän suuntaan – nyt hänen teoksiaan käännetään karpaattirusiiniksi 

Volodymyr H'yljak – kansallinen herättäjä sekä kirjakielen ja kulttuurin kehittäjä 

Puolassa 

1900-l. 

Bohdan-Ihor Antonytš – lahjakas runoilija lemkojen alueelta 

Semen Panko – runoutta ja  proosaa Karpaateilta 

Iosif Arhi – runoutta Karpaateilta 

1900–2000-l. 

Maria Maltsovka – proosaa Slovakiassa 

Mykolai Ksenjak – runoutta ja proosaa Slovakiassa 

Štefan Suchyi – runoutta ja proosaa Slovakiassa 

Ivan Petrovtsi – runoutta ja proosaa Ukrainassa 

Mykolai Ksenjak – runoutta ja proosaa maaseutuväestön elämästä Slovakiassa 

Jurko H'aritun – runoilija ja kansanrunouden kerääjä Slovakiassa; sai Aleksander 

Duh'novitš-palkinnon v. 2012 

Anna Halgašova – keräsi kansanrunoutta ja kirjoitti runoja Slovakiassa 

Gabriel Hattinger-Klebasko – runoutta Unkarissa 

Osif Kudzei – runoja ja satuja 

v. 2011 julkaistiin englanniksi Elaine Rusinkon toimittama karpaattirusiininkielisen 

nykykirjallisuuden antologia God Is a Rusyn: An Anthology of Contemporary 

Carpatho-Rusyn Literature 

Prešovissa on karpaattirusiininkielinen  Duh’novitš-teatteri 

            sekä v. 2007 perustettu Rusiinien kulttuurin museo 
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Tiesitkö, että   

       

 

• kuvataiteilija Andy Warhol (Andrew Warhola) oli Slo- 

  vakian rusiineja 

• Slovakian rusiini voisi määritellä etnisen taustansa vaik- 

  kapa näin: ”Vi är inte vare sig slovaker, polacker eller  

  ukrainare, vi är härifrån.”  (Nilsson 2003, s. 283) 

 

 

 

 

Karpaattirusiini 

 

 Karpaattirusiinien hymni 
 Подкарпатскіи русины 

 Оставте глубокій сон! 

 Народный голос зовет вас: 

 Не забудьте о своем! 

 Наш народ любимый 

 Да будет свободный, 

 Oт него да отдалится 

 Непріятелей буря, 

 Да согрѣет справедливость 

 Уж и русскоє племя! 

 Желаніе русских вождь:, 

 Русскій да живет народ! 

 Всѣ просим Всевышняго, 

 Да подержит русскаго, 

 И дасть вѣка лучшаго! 
   Sanat: Aleksander Duh'novitš 

    (vanha ortografia) 

  Sävel: Stefan Fentsik 
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Karpaattirusiini 

Путованя  

Марта: Янку, ты із Сербії? 

Янко: Гей, із Сербії. 

Івана: Я была у Сербії лем недавно. 

Марко: А мы з Мартов были в Хорватії – коло моря 

Марта: Там было барз добрї. Море было тепле, природа прекрасна. 

Янко: А ты, Івано, чом єсь была в Сербії? 

Івана: Была єм там служобно. Робила єм перекладательку про єдну 

фірму 

Янко: А якы языкы знаєш? 

Івана: Анґліцькый і російскый. Але знаю дакус і по сербскы. Моя 

бабка была Сербка.   В Сербії сьме говорили по анґліцькы. 

Марта: В Сербії жыє і громада Русинів. Главно у Новім Садї. Быв там 

уж дахто? 

Івана: Не была єм там. 

Марко: Нашы родічі там были, гейже, Марто? 

Янко: Ани я не быв, але о войводиньскых Русинах єм чув. 

Марта: Я бы барз хотїла навщівити  ґрецькы островы. 

Івана: І мене фасцінують.  Будеме там путовати вєдно. Береш ня з 

собов? 

Марта: Самособов. 

Янко, Марко: Будеме вам робити бодіґардів. 
 

Marta: Janko, oletko Serbiasta? 

Janko: Kyllä, Serbiasta. 

Ivana: Olin Serbiassa vasta äskettäin. 

Marko: Ja me Martan kanssa olimme Kroatiassa – meren äärellä. 

Marta: Siellä oli oikein mukavaa. Meri oli lämmin, luonto oli kaunis. 

Janko: Entä sinä, Ivana, miksi olit Serbiassa? 

Ivana: Olin siellä työmatkalla. Toimin yhden yrityksen kääntäjänä. 

Janko: Mitä kieliä osaat? 

Ivana: Englantia ja venäjää. Mutta osaan myös serbiaa. Isoäitini oli serbialainen. 

Serbiassa puhuimme englantia. 

Marta: Serbiassa asuu rusiiniyhteisö. Pääasiassa Novi Sadissa. Onko joku jo käynyt 

siellä? 

Ivana: Minä en ole käynyt siellä. 

Marko: Meidän sukulaisia on ollut siellä, eikö vain, Marta? 

Janko: Minäkään en ole ollut, mutta Vojvodinan rusiineista olen kuullut. 

Marta: Haluaisin kovasti käydä Kreikan saarilla. 

Ivana: Ne kiehtovat minuakin. Matkustetaan sinne yhdessä. Otatko meidät mukaasi? 

Marta: Totta kai. 

Janko, Marko: Tulemme henkivartijoiksenne. 



 123 

 

 
 

Rusiini 

(руски язик, руска бешеда) 

 

Vokaaleista ja konsonanteista 

1. швет, жем, желєни, шпивам  
’valo, maa, vihreä, laulan’ 

2. злато 
’kulta’ 

3.  дзень, дзе, буц, цма, обцагло, по швеце 
’päivä, missä, olla, paljon, kietoi, pitkin maailmaa’ 

 

Kommentteja 
1. *s', *z' > kova väljä sibilantti – vrt. puolan świat, ziemia, zielony, śpiewam 

2. *-al- > -ла-; on tapahtunut metateesi, konsonantti ja vokaali ovat vaihtaneet paikkaa,  

kuten länsislaavilaisessa slovakissa ja eteläslaavilaisissa serbiassa ja kroaatissa; 

itäslaavilaisessa ukrainassa – ja karpaattirusiinissa – olisi täysääntymä: золото  

3. *t’, *d’ > kovat suppeat affrikaatat  ц, дз; itäslaavilaisessa valkovenäjässä vastaavat 

affrikaatat ovat pehmeät дзень, быць; venäjässä ja ukrainassa muutosta affrikaataksi ei 

ole tapahtunut: день, быть; день, бути 

 

Kulttuuripoimintoja 

 

 

Rusiinit 

1800-l. 

Havrijil Kostelnik – runoilija, kirkonmies, kirjakielen kehittäjä 

Petro Kuzmjak – pedagogi, runoilija ja rusiinikulttuurin edistäjä 

1900-l. 

v. 1945 lähtien Vojvodinan rusiiniksi on julkaistu yli 600 kirjaa 

Tatjana Neuk-Latak, Asja Papuga, Tamara Hrin, Olena Živkovitš, Irina Žegarats, 

Saša Sabadoš… nuoren polven runoutta ja proosaa 

 

 

Molemmilla rusiinalueilla on syntynyt kansanmusiikkia ja hengellistä kuoromusiikkia 

 Добри дзень  

            Здраво! Витай! 
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Rusiini 

 

Браца Русини 

(rusiinien hymni) 
 

На бачванскей ровнї, 

дзе поля безкрайни, 

тебе писню шпивам, 

роду мой давни: 

 

«Браца Русини! 

на ровнї жиєме, 

але зме зоз горох, 

квеце пресадзене. 

 

Гори Карпати, 

наша оцовщино, 

витай нам, витай, 

шицка родзино!» 

 

Зашпивайме браца 

з бачванскей ровнїни, 

закарпатским гором 

славней дїдовщини: 

 

«Браца Русини! 

наша доля мала, 

широм по швеце, 

синох розошала. 

 

з далекого краю 

квиток карпатски 

з писню вам носила 

привит свій братски!» 

 

 
Rusiini 

Каране 

Пита ше Даринка учительки: – Чи ше шме дакого покарац за дацо вон 

нє зробел? Учителька єй одвитує: – Розуми ше же нє! Даринка поцеше-

на: – Добре, бо я нєшка нє виробела домашнї задаток. Значи, нє можем 

буц покарана.  
Rangaistus 

Darinka kysyy opettajalta: – Pitääkö sellaisesta rangaista, mitä ei ole tehnyt? Opettaja 

vastaa hänelle: – Ei tietenkään! Darinka sanoo helpottuneena: – Hyvä, sillä en ole tänään 

tehnyt kotitehtäviäni. Siispä minua ei voi rangaista. 

                                        * * * 

Вишло слунко красне, ясне,                    Nousi aurinko kaunis, kirkas, 

и цму швета розогнало –                           ja valoa kaikkialle valoi, 

жем желєну, били хмарки                     maan vehreän, valkoiset pilvet 

як зоз златом да обцагло.                          kuin kullalla ympäröi. 

                                                          Гавриїл Костельник 
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7. JOHDANTO ETELÄSLAAVIIN 

 

a) Bulgarialaiset ja makedonialaiset 
 

 

                   
 
 

Faktoja pähkinänkuoressa20: 

 

Bulgaria 

• Република България 

• noin 7 milj. (2018) 

• noin 111 000 km2 

• София; 1,24 milj. (2017) 

• bulgaria  

 

• 84,8 % bulgaareja 

(8,8 % turkkilaisia, romaneja, ve- 

näläisiä, armenialaisia, valakkeja,  

makedonialaisia, kreikkalaisia, uk-

rainalaisia, juutalaisia, romanialai- 

sia, tataareja, gagauzeja, pomakeja) 

• noin 60 % ortodokseja 

(8 % muslimeja, katolilaisia,  

uniaatteja, juutalaisia, protes-  

tantteja, Armenian ortodokseja) 

 

Pohjois-Makedonia  

• Република Северна Македонија 

• noin 2,1 milj. (2017)  

• 25 713 km 2 

• Скопjе;  noin 544 000 (2015) 

• makedonia ja albania; turkki, romani, 

serbia, bosnia, valakki / aromuuni / 

aromania  

• 64,2 % makedonialaisia 

(25,2 % albaaneja, turkkilaisia, romane- 

ja, serbejä, bošnjakkeja, valakkeja / aro-

muuneja / aromanialaisia) 

• 69,6 % ortodokseja (28,6 % muslimeja, 

katolilaisia, uniaatteja, protestantteja, 

juutalaisia) 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
20 Kartat: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bu.html   …/mk.html  
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Poimintoja historiasta 

Bulgarialaiset Makedonialaiset 
                                                           500–600-l. 

♦ slaavia puhuvat heimot saapuivat Balkanille Bysantin eli Itä-Rooman hallitsemille 

alueille 

♦ paikalliset indoeurooppalaisia kieliä puhuneet asukkaat  sulautuivat heihin tai muuttivat 

pois; heidän kielensä on substraattina vaikuttamassa bulgariaan ja makedoniaan 

                                                              600-l. 

♦ Kaukasuksen pohjoispuolella asustaneista turkkilaissukuisista bolgaareista osa lähti 

vaeltamaan kohti länttä;  kaani Asparuh voitti Bysantin armeijan, ja v. 681 rauhansopi-

muksen jälkeen bolgaarit perustivat slaavien keskuuteen ensimmäisen Bulgarian valta-

kunnan; tämän päivän Bulgariasta siihen kuului vain koillisosa; nykyisen Pohjois-

Makedonian alueet liitettiin valtakuntaan pari vuosisataa myöhemmin  

♦ bolgaarit sulautuivat väestöön – muistona heistä on Bulgarian maan ja kansan nimi; jo 

tuolloin jäi altailaiseen kielikuntaan kuuluvasta turkista jälkiä slaavien kieleen 

                                                            700–900-l. 

♦ alueen ensimmäinen pääkaupunki oli Koillis-Bulgariassa sijaitseva Pliska, myöhemmin 

pääkaupunkeja ja kulttuurikeskuksia olivat samoin Koillis-Bulgariassa sijaitseva Preslav 

sekä nykyisen Pohjois-Makedonian alueella sijaitsevat Ohrid ja Skopje  

♦ 800-l. alkupuolella Makedonian alueen slaavit tulivat osaksi Bulgariaa 

♦ ruhtinas Boris I omaksui kristinuskon, ja v. 864 kristinuskosta tuli Bulgarian valtionus-

konto sen itäisessä muodossa – autonomian kirkko sai v. 870 

♦ kirkon tarpeisiin oli luotu muinaiskirkkoslaavi, nykyisen Pohjois-Makedonian ja Krei-

kan pohjoisosien alueilla tuolloin puhuttujen makedonialaismurteiden pohjalta laadittu 

vanhimpien slaavilaisten kirjoitusten kirjoitusasu; sen luoneet veljekset Konstantinos ja 

Methodios puhuivat slaavia mahdollisesti äidinkielenään; tekstejä kirjoitettiin aluksi gla-

golitsalla, myöhemmin kyrillitsalla 

♦ 800–1000-l. kutsutaan Bulgariassa muinaisbulgarian kaudeksi; makedonialaiset 

nimittävät joskus muinaismakedoniaksi kirjallista traditiota, jonka tuolloin syntyi 

Makedonian slaavialueilla Ohridissa 

♦ kristinuskon tullessa valtionuskonnoksi Konstantinos ja Methodios olivat jo Määrissä 

tekemässä käännöstyötään; Methodioksen kuoleman jälkeen osa veljesten oppilaista, mm. 

Kliment Ohridilainen, palasi Bulgariaan; hänet Boris lähetti Makedoniaan slaavinkieli-

seksi opettajaksi ja saarnamieheksi 

♦ laajimmillaan Bulgarian valtakunta oli ensimmäisen tsaarinsa, v. 893–927 hallinneen 

Simeon I:n aikana; maa hallitsi aluetta, johon sisältyivät suunnilleen nykyiset  Unkari, 

Romania, Moldova, Ukrainan eteläosia, Serbia, Albania ja Kreikan pohjoisosa; hänen 

hallintokaudellaan muinaiskirkkoslaavista tuli sekä kirkon että valtion virallinen kieli – 

elettiin kulttuurin kulta-aikaa 

                                                          1000–1100-l. 

♦ sisäiset ristiriidat heikensivät valtakuntaa; v. 1018 Bysantti valtasi pääkaupungin 

Ohridin ja otti maan haltuunsa puoleksitoista vuosisadaksi 

♦ v. 1185 kapinoiden seurauksena itsenäistyttiin Bysantista ja perustetiin toinen Bulga-

rian valtakunta; sen alue oli miltei yhtä laaja kuin ensimmäisenkin Bulgarian valtakunnan 

– ja se sisälsi nykyisen Pohjois-Makedonian alueen; 1200-l. Bulgaria ylsi Adrianmereltä 

Mustallemerelle asti; pääkaupunki oli Tărnovo, nykyisin Veliko Tărnovo keskisessä Poh-

jois-Bulgariassa  

                                                           1100–1300-l. 

♦ 1100-l. alkoi keskibulgarilainen kausi; tuolloin alkoivat kehittyä balkanismit – kielipiir-

teet, jotka ovat yhteiset useille Balkanin kielille yli kielikuntarajojen:  bulgarialle, make-



 127 

donialle, nykykreikalle, albanialle, romanialle, romanille ja aromuunille, joka on Make-

doniassa, Albaniassa, Kreikassa sekä Bulgariassa asuvien romanialaisten ja heidän kie-

lensä nimitys; alkoi muutos synteettisyydestä analyyttisyyteen: sijat korvautuivat preposi-

tiorakenteilla, infinitiivi hävisi, ilmaantuivat sananloppuiset artikkelit 

♦ sisäiset ristiriidat heikensivät valtakuntaa; v. 1396 ottomaanit valtasivat Tărnovon ja 

Bulgarian valtakunta joutui turkkilaisten hallintaan 500 vuoden ajaksi; kulttuuri kehittyi 

tuolloinkin luostareissa – slaavien identiteettiä kannatteli ortodoksinen usko; koulutetun 

kansanosan sivistyskieli oli kreikka 

                                                           1400–1700-l. 

♦ prosessi synteettisyydestä analyyttisyyteen jatkuu – viimeistään 1600-luvulla bulgarian 

ja makedonian kansanmurteet olivat jo analyyttisiä, kuten tänäkin päivänä; kansankielen 

ja kirkkokielen välillä oli suuri ero – kirkkoslaavin bulgarialainen ja makedonialainen 

redaktio olivat synteettisiä 

♦ 1600-l. syntyi kansankielisiä tekstejä, joissa oli nykybulgarialaisia piirteitä; kirkkokieli-

nen kirjallisuus kuitenkin syrjäytti kansankielisen, kun 1700-l. omaksuttiin venäjän kirk-

koslaavi bulgarian kirkkoslaavin sijaan; kirkkokielisiin teksteihin alkoi vähitellen 

ilmestyä kansankielisiä aineksia 

♦ osmanien alaisuudessa omaksuttiin luonnollisesti lainoja turkista                                                              

1800-l. 

♦ bulgarialaisten kansallinen liike alkoi 

muotoutua vuosisadan vaihteessa 

♦ nykybulgarian kirjakieltä vakiinnutettiin; 

pohdittiin missä määrin sen pitäisi pohjau-

tua osmanien aikana paljon muuttuneeseen 

kansan puhumaan kieleen, missä määrin 

kirkkokieleen, mikä kansankielen murre-

pohja tulisi valita ja miten tulisi suhtautua 

lainasanoihin 

♦ 1830-l. yritettiin laatia kirkkokielen ja 

kansan puhuman kielen yhdistelmää, mutta 

voitolle pääsi pääosin itämurteisiin poh-

jautuva kansankieli; bulgarian standar-

dikieli vakiinnuttettiin vuosisadan lopulla 

♦ v. 1870 bulgarialaiset saivat oman kan-

sallisen kirkon 

1800-l. 

♦ monet koulutetut makedonialaiset liittyi-

vät bulgarialaiseen kansalliseen liikkeeseen 

♦ osa olisi halunnut erilliset kieliversiot 

Makedonian alueiden murteiden ja Bulga-

rian alueiden murteiden pohjalta, osa eh-

dotti kompromissia idän ja lännen välillä 

♦ vuosisadan alusta makedoniaa oli käytet-

ty kirjallisesti jossakin määrin; kirkkoslaa-

via ja kreikkaa pidettiin ylempityylisinä, 

kansankieltä alempityylisenä; tälläkin vuo-

sisadalla syntynyt slaavinkielinen kirjal-

lisuus on makedonialaisten ja bulgarialais-

ten yhteistä kulttuuriperintöä 

♦ kansallistunne syttyi vuosisadan lopulla, 

identiteetti vahvistui; kirjakielen standardia 

alettiin muovata keskimurteiden pohjalta 

♦ v. 2003 Aleksandrian kirjastosta löytyi 

kaksikielinen kreikkalaisin kirjaimin kirjoi-

tettu evankeliumiteksti, ns. Konikovon 

evankeliumi makedonian  ja kreikan kan-

sanmurteilla; se on vanhin tunnettu nyky-

makedoniaksi käännetty evankeliumiteks-

tien kokoelma 1700–1800-l. taitteesta 

♦ Venäjä ja Turkki kävivät v. 1877–1878 sodan, jossa suomalainen kaarti kunnostautui 

imperaattorin joukoissa; kaartilaiset tekivät itse paluulaulun ”Kauan on kärsitty vilua ja 

nälkää, Balkanin vuorilla taistellessa”  

♦ sodan jälkeen perustettiin Bulgarian ruhtinaskunta, joka oli virallisesti osmanien alai-

suudessa, mutta jolla oli täysi itsehallinto; Makedonian alue pysyi edelleen osmanien val-

takunnan osana  

1900-l. 

♦ ruhtinaaksi valittu saksalainen Ferdinand 

1900-l. 

♦ vuosisadan alussa makedonian kirjakieltä  
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julisti v. 1908 Bulgarian itsenäiseksi kunin-

gaskunnaksi ja otti tsaarin arvonimen; 

pääkaupunkina oli jo vuodesta 1889 ollut 

София 

♦ nykybulgariaa hahmoteltiin nyt ensin 

länsimurteiden, sitten jälleen koillis- ja 

itämurteiden pohjalta   

kehitettiin edelleen keskimurteiden pohjal-

ta; tärkeä hahmo prosessissa oli slavisti ja 

historioitsija Krste Misirkov – paljolti hä-

nen ajatustensa pohjalta myöhemmin  2. 

maailmansodan jälkeen kehitettiin ma-

kedonialaisten identiteettiä ja kirjakieltä 

♦ v. 1912–1913 Turkki ja Balkanin maat kävivät Balkanin sodat, joiden seurauksena Ser-

bia, Kreikka ja Bulgaria jakoivat Makedonian alueen 

♦ virallinen kieli alueesta riippuen oli serbia, kreikka tai bulgaria; makedonian julkinen 

käyttö oli kielletty 

                                                 1. maailmansota 1914–1918 

1918  

♦ Ferdinand luopui kruunusta, jatkajaksi 

tuli hänen poikansa Boris III, joka perusti 

1930-l. kuninkaallisen diktatuurin – hän ei 

mm. suostunut pitämään vaaleja 

♦ Boriksen kuoltua v. 1943 valtaan nousee 

hänen kuusivuotias poikansa Simeon II; 

pääministeri hoiti Bulgarian viimeisen tsaa-

rin tehtävät 

1918  

♦ perustettiin Serbien, kroaattien ja slovee-

nien kuningaskunta, jonka nimeksi v. 1929 

tuli Jugoslavian kuningaskunta; Serbialle 

kuulunut Makedoniankin alue tuli osaksi 

kuningaskuntaa, aluksi Etelä-Serbian ni-

mellä  

♦ 2. maailmansotaan asti makedoniaa pidet-

tiin joko bulgarian tai serbian murteena 

                                                  2. maailmansota 1939–1945  

1946  

♦ monarkia lakkautettiin ja muodostettiin 

Bulgarian kansantasavalta pääkaupunki-

naan София 

♦ kuningas lähti maanpakoon Espanjaan ja 

palasi v. 1996; v. 2001–2005 hän toimi 

pääministerinä 

♦ kirjakieleen vaikuttivat uudelleen länsi-

murteet  – Sofian seudun murteet;  kirja-

kielestä yritettiin karsia  turkkilaisuuksia, 

joita kuitenkin  jäi puhekieleen (vrt. tšekki 

ja saksalaisainekset) 

1946  

♦ Makedoniasta tuli osatasavalta Jugo-

slavian liittovaltiossa pääkaupunkinaan 

Скопjе; aluksi nimi oli Makedonian kan-

santasavalta; v. 1963 perustuslaissa nimi 

muutettiin yhtenevästi muiden osa-

tasavaltojen kanssa Makedonian sosialis-

tiseksi tasavallaksi  

1944 

♦ virallinen standardikieli makedonia 

tunnustettiin Jugoslaviassa; pohjaksi 

otettiin siis keskimurteet: näin makedonia 

oli etäämpänä bulgariasta ja serbiasta; 

Kreikka ja Bulgaria eivät vielä makedonian 

kirjakieltä tunnustaneet 

1991–1999 

♦  v. 1991 perustettiin Bulgarian tasavalta 

♦ Bulgarian ja Makedonian välillä oli eri-

mielisyyttä identiteetistä: kenelle kuuluvat 

Kyrillos ja Methodios, kenelle Kliment Oh-

ridilainen; kummankin maan kulttuurilai-

toksia on heille nimetty 

♦ maa alkoi tehdä nopeita taloudellisia uu-

distuksia, yksityisti voimakkaasti; matka 

kohti markkinataloutta on ollut kansalai-

sille rankka 

♦ v. 1996–1997 koettiin finanssikriisi, 

jolloin useita pankkeja kaatui reilun vuoden 

1991–1999 

♦ v. 1991 perustettiin Makedonian tasa-

valta; Bulgaria tunnusti ensimmäisenä uu-

den valtion ja sen nimen; Kreikan mielestä 

Makedonia-nimi kuului Kreikalle ja vaati 

kansainvälisissä yhteyksissä käytettäväksi 

nimeä F.Y.R.O.M. ”Former Yugoslav 

Republic of Macedonia”; Itsenäisyyden 

Kreikka tunnusti v. 1995 

♦ kielen Bulgaria katsoi olevan bulgariaa; 

vasta v. 1999 se tunnusti makedonian 

kielen Bulgarian ja Makedonian yhteisessä 

julistuksessa; Kreikka tunnusti sen v. 2018 
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aikana; kriisin vuoksi syntyi mielen-

osoituksia; oppositio vaati uusia vaaleja 

 

2001–2009 

♦ v. 2001 entisen kuninkaan Simeon II:n 

puolue voitti parlamenttivaalit; Simeonista 

tuli pääministeri; kansalaiset osoittivat 

tyytymättömyyttä mielenosoituksin 

♦ presidentinvaalit voitti pienellä enem-

mistöllä Georgi Părvanov 

♦ v. 2004 Bulgaria liittyi Natoon 

♦ usean vuoden uudistusprosessin jälkeen 

Bulgaria hyväksyttiin EU:n jäseneksi 

♦  v. 2008 EU pidätti Bulgarialle lupaami-

aan avustusvaroja; maan tulisi parantaa 

lehdistönvapautta, kitkeä korruptiota ja jär-

jestäytynyttä rikollisuutta sekä kohentaa et-

nisten ryhmien asemaa 

♦ v. 2009 työläiset protestoivat hallituksen 

huonoa taloudenhoitoa vastaan; Bulgarian 

oikeistolainen oppositiopuolue voitti parla-

menttivaalit; äänestäjät rankaisivat hallitse-

via sosialisteja korruption vastaisen toimin-

nan laiminlyömisestä; uuden hallituksen 

muodosti Sofian pormestari Boiko Borisov 

♦ Serbia puolestaan ei tunnustanut Make-

donian ortodoksikirkon itsenäisyyttä 

♦ v. 1993 maa liittyi YK:hon  

2001–2009 

♦ v. 2001 Makedonian joukot ottivat puo-

len vuoden ajan yhteen poliittisia oikeuksia 

vaatineen albaanivähemmistön kanssa; Ju-

goslaviassa albaanit eivät olleet kokeneet 

itseään makedonialaisiksi ja nyt uudessa 

valtiossa he halusivat taistella albanian kie-

len asemasta ja saivatkin enemmän oikeuk-

sia; makedonialainen kansallismielisyys 

alkoi myös vahvistua 

♦ v. 2005 YK:ssa ehdotettiin ratkaisuna 

nimikiistaan Skopjen Makedoniaa; Kreikka 

ei sitä hyväksynyt; noin 40 valtiota on 

hyväksynyt nimen Makedonian tasavalta 

♦ v. 2005 Makedoniasta tuli EU:n jäseneh-

dokas  

♦ v. 2006 valtaan nousi kansallismielinen 

puolue, joka aloitti Makedonian historian 

uudelleen muovaamisen – Kreikka protes-

toi ja Makedonian albaanit kokivat heitä 

syrjittävän 

♦  v. 2008 Nato kutsui jäseneksi, mutta 

Kreikka esti nimikiistan vuoksi 

♦ v. 2009 kansallismielinen G’orge Ivanov 

valittiin presidentiksi 

2010-l. 

♦ vuosikymmentä hallitsivat EU:n vaatimi-

en uudistusten tarve, poliittinen epävakaus 

sekä pakolaispolitiikka 

2010-l. 

♦ vuosikymmentä hallitsivat uudistusten 

tarve, pakolaispolitiikka, pyrkimys päästä 

Naton ja EU:n jäseneksi – sekä nimikiista 

Kreikan kanssa 

2011–2019 

♦ v. 2011 Rosen Plevneliev pääministeri 

Borisovin keskustaoikeistolaisesta puolu-

eesta voitti sosialistien ehdokkaan presi-

dentinvaalissa 

♦ kansalaiset järjestivät sähkön korkean 

hinnan, köyhyyden ja korruption vastaisia 

mielenosoituksia;  v. 2013 Borisovin halli-

tus joutui eroamaan; valtaan nousi 

sosialistien johtama asiantuntijahallitus, 

joka sekin sai kokea kansalaisten protesteja 

♦ poliittinen epävakaus  jatkui, v. 2014 ai-

kaistettujen parlamenttivaalien jälkeen Bo-

risov kokosi jälleen hallituksen 

♦ v. 2015 Eurooppaan alkoi virrata pakolai-

sia; Bulgaria rakensi aitaa Turkin vas-

taiselle rajalle 

2011–2019 

♦ v. 2011 pääministeri Nikola Gruevskin 

aloitteesta syntyi ”Skopje 2014” -projekti: 

rakennettiin mahtipontista arkkitehtuuria 

makedonialaisen identiteetin vahvistami-

seksi; monietnisen maan identiteettiä muo-

vattiin kansallismielisten makedonialaisten 

näkemyksen mukaiseksi; mm. Aleksanteri 

Suuren patsas nousi Skopjen keskustaan, 

mistä seurasi kiista Kreikan kanssa 

♦ EU:hun liittymisprosessi oli umpikujassa: 

esteenä olivat nimikiista Kreikan kanssa, 

ongelmat sananvapaudessa ja oikeuslaitok-

sen toiminnassa sekä etnisten ryhmien vä-

liset kiistat 

♦ v. 2014 valittiin G’orge Ivanov uudelleen 

presidentiksi 
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♦ EU arvosteli edelleen hidasta korruption 

ja järjestäytyneen rikollisuuden kitkentää 

♦ v. 2016 valittiin sosialistien tukema Ru-

men Radev presidentiksi; Borisovin hallitus 

erosi 

♦  poliittinen epävakaus jatkui; maassa jär-

jestettiin v. 2017 jo kolmannet parlamentti-

vaalit neljän vuoden sisällä; keskeisiä tee-

moja olivat EU-suhteet, maahanmuutto se-

kä Venäjän ja Turkin vaikutus; Bulgaria 

syytti Turkkia sekaantumisesta lähestyviin 

vaaleihin, joissa on ehdolla ensimmäistä 

kertaa turkkilaisvähemmistön puolue; 

Borisov muodosti jälleen hallituksen 

♦ v. 2018 Bulgaria oli ensimmäistä kertaa 

EU:n puheenjohtajamaana; vaikka maa on 

edelleen EU:n köyhin, talous kasvaa nope-

asti; julkinen velka on pieni, työttömyys-

prosentti on alle EU-keskiarvon, palkat 

nousevat, mutta inflaatio pysyy kurissa; 

bruttokansantuote on kaksinkertaistunut 

EU-jäsenyyden aikana, ja korkean tekno-

logian sektori kasvaa: Sofian teknologia-

puistosta löytyy monipuolista huippuosaa-

mista supertietokoneiden suunnittelusta 

puhtaan energian yrityksiin 

♦ maa on vieläkin EU-komission tarkkai-

lussa oikeusjärjestelmän puutteiden, kor-

ruption ja järjestäytyneen rikollisuuden 

vuoksi 

♦ v. 2019 IMF:n uudeksi pääjohtajaksi ni-

mitettiin ekonomisti Kristalina Georgieva 

♦ Bulgarian suunnitelmat ottaa yhteis-

valuutta euro käyttöön vuonna 2023 ovat 

täysin toteuttamiskelpoisia, arvioi  Geor-

gieva 

♦ v. 2015 Eurooppaan alkoi virrata pakolai-

sia;  Makedonia rakensi aidan Kreikan vas-

taiselle rajalle 

♦ oppositio järjesti protesteja taloudellisista 

ja poliittisista syistä; Grujevskin hallitusta 

syytettiin toimittajien ja poliitikkojen sala-

kuuntelusta 

♦ v. 2016 pääministeri erosi ja valtaan 

noussut väliaikaishallitus järjesti ennenai-

kaiset parlamenttivaalit 

♦  maassa jatkui poliittinen kriisi kansallis-

mielisten slaavien ja kielioikeuksia vaativi-

en albaanien välillä; albania haluttiin maan 

toiseksi viralliseksi kieleksi 

♦ v. 2017 sosiaalidemokraattien johtaja Zo-

ran Zaev muodosti koalition albaaniryhmi-

en kanssa 

♦ v. 2018 nimikiista päättyi, kun Kreikan ja 

Makedonian ulkoministerit allekirjoittivat 

Prespan sopimuksen Kreikan pääministerin 

Alexis Tsipraksen ja Makedonian päämi-

nisterin Zoran Zaevin sekä YK:n erityis-

edustajan läsnäollessa; 33 Euroopan parla-

mentin edustajaa ehdotti heille jopa Nobe-

lin rauhanpalkintoa 

♦ v. 2019 Pohjois-Makedonia käänsi kat-

seensa entistä tiukemmin länteen, kun  pre-

sidentinvaalit voitti Eurooppa-mielinen 

Stevo Pendarovski 

♦ voimaan tuli maan uusi virallinen nimi  

Pohjois-Makedonian tasavalta; Kreikka ei 

enää estänyt liittymistä Natoon 

♦ toivottu EU:n jäsenyys siirtyi silti; jäsen-

maiden Eurooppa-ministerit eivät päässeet 

yksimielisyyteen jäsenyysneuvottelujen 

aloittamisesta 
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Kirjaimista 

Bulgaria 

Аа [a] Ее [e] Кк [k] Пп [p] Фф [f] Щщ [št]  

 

Бб [b] Жж [ž] Лл [l] Рр [r] Хх [x] Ъъ [ă] 

 

Вв [v] Зз [z] Мм [m] Сс [s] Цц [ts] Ьь pehm. 

 

Гг [g] Ии [i] Нн [n] Тт [t] Чч [tš] Юю [’u/ju]  

         

Дд [d] Йй [j] Оо [o] Уу [u] Шш [š] Яя [’a/ja] 

Tuttua: мъж, глава, брада, лято, ден, езеро, море, малък, ходя, човек, 

език, жена, кон, шест, чужд, джаз, река, пия, глас, град, добре, още, 

нощ, вълк, върба, учител, звезда  

 
 

    
 

Makedonia 

Аа [a] Ее [е] Кк [k] Oo [o] Уу [u] Шш [š]  

 

Бб [b] Жж [ž] Лл [l] Пп [p] Фф [f]  

 

Вв [v] Зз [z] Љљ [l’] Рр [r] Хх [h]  

 

Гг [g] Ѕѕ [dz] Мм [m] Сс [s] Цц [ts]   

       

Дд [d] Ии [i] Нн [n] Тт [t] Чч [tš]  

 

Ѓѓ     [g’]     Jj [j] Њњ [n’] Ќќ    [k’] Џџ    [dž]                                                                 

Tuttua: маж, глава, брада, лето, ден, езеро, море, мал, оди, човек, jазик,   

жена, коњ, шест, туѓ, џез, река, пие, глас, град, добрo, уште, ноќ, волк, 

врба, учител, ѕвезда (vrt. bulg. звезда, ven. звезда, puol. gwiazda, tš. 

hvězda  <*gvě) 
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Välipalaksi vähän käytännöllisempää 

 

bulgaria    makedonia    
Добър ден!    Добар ден!   ’päivää’ 

Добър вечер!   Добровечер!  ’iltaa’ 

Добро утро!   Доброутро!   ’huomenta’ 

Довиждане!   Довидување!  ’näkemiin’ 

Лека нощ!    Добраноќ!   ’hyvää yötä’ 

Благодаря!/Мерси!  Благодарам!  ’kiitos!’ 

Моля!    Молам!   ’olkaa hyvä!’ 

Извинете!    Извинете!   ’anteeksi!’ 

Да. / Не.    Да. / Не.   ’kyllä / ei’ 

Не разбирам.   Не разбирам.  ’en ymmärrä’ 
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b) Serbit, montenegrolaiset ja bosnialaiset 

 

               
 

 
 

 

Faktoja pähkinänkuoressa21 

 

Serbia 

• Република Србиjа 

 

• noin 6,96 milj. (2019) 

• 77 474 km2 

• Београд; noin 1,39 

milj. (2019) 

• serbia (bosnia, alba-

nia, bulgaria sekä Voj-

vodinassa: unkari, slo-

vakki, kroaatti, roma-

nia, rusiini) 

• noin 83 % serbejä 

(unkarilaisia, romaneja, 

bošnjakkeja, kroaatteja, 

slovakkeja, albaaneja, 

valakkeja, romanialai-

sia, makedonialaisia, 

rusiineja, bulgaareja) 

• noin 84,6 % ortodok-

seja (katolilaisia, mus-

limeja, protestantteja, 

uniaatteja)  

Montenegro 

• Republika Crna Gora 

 

• noin 678 000 (2019) 

• 13 812 km2 

• Podgorica; noin      

199 700 (2018) 

• montenegro (serbia, 

bosnia, kroaatti, alba-

nia)  

 

 

• noin 45 % monteneg-

rolaisia (noin 29 % ser-

bejä, noin 8,5 % boš-

njakkeja, noin 5 % al-

baaneja, kroaatteja, 

romaneja) 

 

• noin 72 % ortodokseja 

(noin 19 % muslimeja, 

katolilaisia, juutalaisia)  

Bosnia ja Hertsegovina 

• Republika Bosna i 

Hercegovina 

• noin 3,85 milj. (2018) 

• 51 209 km2 

• Sarajevo; noin 343 000 

(2019) 

• bosnia, serbia, kroaatti 

 

 

 

 

• noin 50 % bošnjakkeja, 

noin 31 % serbejä, noin  

15 % kroaatteja (romane-  

ja, juutalaisia) 

 

 

 

• 51 % muslimeja, 31 %  

ortodokseja, 15 % kato- 

lilaisia (protestantteja,  

juutalaisia) 
   

                                                 
21 Kartat: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/attachments/maps/RI-map.gif 

…/MJ-map.gif …/BK-map.gif 
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c) Kroaatit ja sloveenit 

 

      
 
 

 

              

Faktoja pähkinänkuoressa22 

 

Kroatia 

• Republika Hrvatska 

• noin 4,08 milj. (2019) 

• 56 594 km 2 

• Zagreb; noin 812 000 (2019) 

• kroaatti (serbia, italia, unkari,  

tšekki, slovakki, ranska, rusiini, 

ukraina, romani, saksa, sloveeni) 

• 90,4 % kroaatteja (serbejä, tšekke-

jä, slovakkeja, italialaisia, unkarilai-

sia, juutalaisia, saksalaisia, itävalta-

laisia, ukrainalaisia, rusiineja, boš-

njakkeja, sloveeneja, montenegrolai-

sia, makedonialaisia, venäläisiä, bul-

gaareja, puolalaisia, romaneja, roma-

nialaisia, turkkilaisia, valakkeja, al-

baaneja) 

• noin 86,3 % katolilaisia (ortodok- 

seja, muslimeja, juutalaisia, protes-

tantteja) 

Slovenia 

• Republika Slovenija 

• noin 2,09 milj. (2019)  

• 20 273 km 2 

• Ljubljana; noin 299 000 (2019) 

• sloveeni (bosnia, kroaatti, serbia  

sekä raja-alueilla italia ja unkari) 

 

• 83 % sloveeneja (serbejä, kroaat-

teja, bošnjakkeja, unkarilaisia, italia-

laisia, albaaneja, makedonialaisia, 

romaneja, montenegrolaisia) 

 

 

 

 

 

• noin 73 % katolilaisia (muslimeja,  

ortodokseja, uniaatteja, luterilaisia, 

juutalaisia, hinduja) 

 

 

 

 

                                                 
22 Kartat: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/attachments/maps/HR-map.gif 

…/SI-map.gif 
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Poimintoja historiasta 
Slovenia Kroatia Bosnia ja H. Serbia  Montenegro 

                                                                 500–600-l. 

                        ♦ kansainvaellusten aikana Balkanille saapui slaavia puhuvia heimoja; 

                           alkoi syntyä pieniä slaavilaisia valtioita 

700–800-l. 

♦ sloveenialue tu-

li v. 788 osaksi 

Kaarle Suuren 

frankkien valta-

kuntaa 

♦ v. 800 paavi 

kruunasi Kaarle 

Suuren rooma-

laisten keisariksi; 

sloveenien alueet 

tulivat v. 843 

syntyneen Pyhän 

saksalais-rooma-

laisen keisarikun-

nan osaksi 

 

900–1200-l. 

♦ alue oli Roo-

man ja katolisen 

kirkon vaikutus-

piirissä 

♦ v. 907–955 slo-

veenien alue oli 

Unkarin hallin-

nassa; unkarilais-

ten poistuttua 

frankkien alueen 

itäisille rajaseu-

duille syntyi sak-

salaisia siirtokun-

tia; nyt Tonavan 

eteläpuoliset slaa-

vit joutuivat eril-

leen Böömin ja 

Määrin slaaveista 

♦ 900–1000-l. on 

peräisin vanhin 

sloveeninkielinen 

kirjallinen muis-

tomerkki, Freisin-

gin fragmentit, 

latinalaisella kir-

jaimistolla kirjoi-

tettuja rukouksia 

700–800-l. 

♦ kroaatit asettuivat 

Dalmatian  ranni-

kolle, mistä levit-

täytyivät pohjoi-

seen ja itään 

♦ myös kroaattien 

alueita tuli  frank-

kien vaikutuspiiriin 

♦ 700-l. kroaatit pe-

rustivat oman hal-

linnon sisämaahan; 

kuningaskunta itse-

näistyi v. 879 

 

 

 

900–1200-l. 

♦ alue oli Rooman 

ja katolisen kirkon 

vaikutuspiirissä 

♦ Dalmatia ja kro-

aattien kuningas-

kunta yhdistyivät 

♦ v. 1058–1089 

kroaateilla oli suur-

valta Adrianmeren 

rannikolla 

♦ vuosisadan lopul-

la Venetsia valtasi 

Dalmatian, ja 

Kroatiasta tuli Un-

karin maakunta 

♦ liturgioissa oli 

pääosin käytössä 

latina, mutta litur-

gisia tekstejä kään-

nettiin myös slaa-

viksi 

♦ 1100-l. syntyivät 

vanhimmat kieli-

muistomerkit; kir-

jakielenä käytettiin 

glagolitsalla kirjoi-

tettua kirkkoslaavin 

700–800-l. 

♦ slaavit Balkanin 

keskiosissa tuli-

vat Bysantin vai-

kutuspiiriin  

♦ he omaksuivat 

kristinuskon itäi-

sen version ja 

muovasivat sitä 

omaperäisesti 

♦ alue oli väliin  

itsenäinen, väliin 

muiden alaisuu-

dessa 

♦ 800-l. hallitsi-

vat Serbia ja Kro-

atia   

900–1200-l. 

♦ 1000-l. alueen 

slaavit tulivat Un-

karin kuningas-

kunnan hallin-

taan; noin v. 1100 

Bosniasta muo-

dostui itsenäinen 

kuningaskunta 

♦ jo 900–1100-l. 

on mainintoja 

alueen kielestä, 

jota kirjoitettiin 

tuolloin kyrillisin 

aakkosin;  syntyi 

ensimmäisiä hau-

takivikirjoituksia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700–800-l. 

♦ alueelle saapui 

useita slaavihei-

moja, jotka tuli-

vat Bysantin vai-

kutuspiiriin 

♦ he omaksuivat 

kristinuskon sen 

itäisessä muo-

dossa  

 

 

 

 

 

 

 

900–1200-l. 

♦ serbit perusti-

vat useita ruhti-

naskuntia; en-

simmäinen valtio 

syntyi 900-l. 

Raškassa 

♦ 1100-l. ruhti-

naskunnat yhdis-

tyivät valtioksi, 

josta muodostui 

Serbian kunin-

gaskunta 1200-l.  

♦ 1100-l. synty-

neet vanhimmat 

kielimuistomer-

kit olivat pääosin 

serbiankirkko-

slaavia; kirjai-

mistona oli kyril-

litsa 

♦ kirkkokielen 

rinnalle syntyi 

hallintoon kan-

sankielipohjai-

nen kansliakieli 

♦ teksteillä oli 

štokaavinen mur-

700–800-l. 

♦ alueelle saa-

puneet slaavit 

olivat Bysantin 

vaikutuspiirissä 

♦ väestö  omak-

sui kristinuskon 

ehkä ensin sen 

läntisessä muo-

dossa, mutta 

siirtyi ortodok-

siseen uskoon 

myöhemmin 

osana Serbiaa 

 

 

 

900–1200-l. 

♦ 900-l. alueelle 

syntyi Zetan 

valtio, joka 

1100-l. lähtien 

aina Kosovo 

Poljen taiste-

luun asti oli Ser-

bian maakunta-

na 
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1300–1500-l. 

♦ v. 1335 lähes 

koko sloveenien 

alue tuli Habs-

burgien alaisuu-

teen aina v. 1918 

asti 

♦ 1500-l. kirja-

kieli alkoi kehit-

tyä, kansankielis-

tä kirjallisuutta 

syntyi reformaa-

tion innoittama-

na; murre-erot 

olivat suuret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600–1700-l. 

♦ 1600-l. alkoi 

kulttuurinen ja 

poliittinen pysäh-

tyneisyys 

paikallista variant-

tia ja murteita  

♦  kirkkoslaavissa 

glagolitsa jäi käyt-

töön Adrianmeren 

rannikolle ja saa-

rille 

♦ keskiajalla alueet 

olivat jatkuvasti so-

tanäyttämönä; Ve-

netsia hallitsi ran-

nikkoa; mongolit 

hävittivät Kroatiaa 

1200-l.  

1300–1500-l.  

♦ 1400-l. alkoi syn-

tyä paikallista kir-

jallisuutta, joka 

pohjautui alueel-

lisiin murreryhmiin 

čakaaviin, kajkaa-

viin sekä štokaa-

viin, jossa oli  ije-

kaavi-, ekaavi- ja 

ikaaviversio 

♦ osmanit valloitti-

vat Unkarin 1500-l. 

ja Kroatia jäi raja-

seuduksi; Habsbur-

git pysäyttivät turk-

kilaiset 

♦ Itävalta, Unkari 

ja Turkki kiistelivät 

alueiden omistuk-

sesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1600–1700-l. 

♦ 1700-l. suurin osa 

Kroatiaa oli jo va-

paa turkkilaisval-

lasta; Dalmatiaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300–1500-l. 

♦ 1300–1400-l. 

oli hautakivikai-

verrusten ”kulta-

aikaa”; nykyisen 

Bosnia ja Hertse-

govinan alueella 

niitä on löytynyt 

noin 60 000 

♦ käytiin myös 

diplomaattista 

kirjeenvaihtoa  

♦ v. 1463 Bosnia 

liitettiin osmanien 

valtakuntaan 

♦ kansankielinen 

kirjallisuus muo-

vautui  islamilai-

seksi kansankie-

liseksi kirjallisuu-

deksi 

♦ osa  omaksui is-

lamin ja arabialai-

set kirjaimet, jot-

ka olivat osin 

käytössä 2. maa-

ilmansotaan asti 

♦ hautakivikai-

verruksia ei tältä 

kaudelta ole löy-

tynyt 

1600–1700-l. 

♦ slaavinkieliset 

muslimit kasvoi-

vat suurimmaksi 

väestöryhmäksi 

repohja 

♦ nykyisen Voj-

vodinan alue tuli 

osaksi Unkaria   

1500-l. asti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300–1500-l. 

♦ 1300-l. Serbia 

laajeni suurval-

laksi  

♦ syntyi monia 

kirkollisia tradi-

tioita, jotka erot-

tivat Serbian or-

todoksisen kir-

kon muista Bal-

kanin ortodok-

seista 

♦ turkkilaisten 

pyrkiessä laajen-

tamaan valtakun-

taansa käytiin v. 

1389 serbien ja 

osmanien välillä 

Kosovo Poljen 

tappiollinen tais-

telu 

♦ Serbia menetti 

Kosovon ja val-

takunta alkoi 

heiketä 

♦ viimeinenkin 

Serbian alue  tuli 

turkkilaisten hal-

tuun v. 1459 

 

 

1600–1700-l.  
♦ osmanien ai-

kana syttyi sotia 

ja kansannousuja 

♦ kymmeniä tu-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300–1500-l. 

♦ v. 1389 Ser-

bian hävittyä 

Kosovo Poljen 

taistelun aluees-

ta tuli itsenäinen 

ruhtinaskunta 

Crna Gora, jota 

Turkki valvoi, 

mutta ei valloit-

tanut 

♦ v. 1493 alkoi 

toimia Balkanin 

ensimmäinen 

kirjapaino; pai-

nettiin alueen 

ensimmäiset ky-

rillitsalla kirjoi-

tetut tekstit 

♦ 1500-l. alusta 

Montenegroa al-

koivat hallita 

ruhtinaspiispat, 

vladikat 

♦ parin sataa 

vuotta käytiin 

taistelua ole-

massaolosta 

osmanien valtaa 

vastaan 

 

1600–1700-l. 

♦ v. 1696 ruh-

tinaspiispan vi-

rasta tuli perin-

nöllinen; se pe-
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♦ v. 1598 protes-

tanttiset kirjat ja 

jumalanpalveluk-

set kiellettiin 

♦ vastauskonpuh-

distus oli takaisku 

kirjakielen kehi-

tykselle; juuri mi-

tään ei painettu 

sloveeniksi 150 

vuoteen 

♦ 1700-l. valis-

tuksen myötä kir-

jallinen elämä el-

pyi; Ljubljanassa 

ja monilla muilla-

kin Slovenian 

alueilla oli käy-

tössä paikallisia 

kirjallisia kieliä 

hallitsi Venetsia 

♦ suuret murre-erot 

hidastivat yhtenäi-

sen kirjakielen 

muovaamista 

♦ Dubrovnikiin 

syntyneen kirjalli-

suuden štokaavista 

murrepohjaa arvos-

tettiin yli murrera-

jojen, mikä vaikutti 

seuraavalla vuosi-

sadalla valintoihin 

kirjakieltä kehitet-

täessä 

 

vahvojen orto-

doksisten tai ka-

tolisten organi-

saatioiden puut-

tuessa; islamilais-

tumisen myötä 

Bosnian omape-

räinen kirkko 

sammui 

♦ turkkilaisten ote 

keveni, elintaso 

koheni 

♦  Sarajevosta tuli  

kulttuurikeskus, 

mutta se paloi 

1600-l. lopulla 

eikä saanut takai-

sin aiempaa ase-

maansa 

hansia serbejä 

pakeni turkki-

laisten toimia  

 ♦ osa lähti ny-

kyisen Vojvodi-

nan alueelle, osa 

Habsburgien alu-

eille 

♦ siteet omaan 

kielelliseen pe-

rintöön katkesi-

vat; Vojvodinaan 

tuli opettajia Ve-

näjältä ja Ukrai-

nasta; älymystö 

alkoi käyttää ve-

näjän, venäjän-

kirkkoslaavin ja 

kansankielen se-

koitusta – slave-

noserbiaa  

riytyi Petrović-

Njegošin suvus-

sa 

 

 

 

 

 

 

 

1800-l. 

♦Slovenian alueet 

olivat Habsburgi-

en hallinnassa 

Itävalta-Unka-

rissa 

♦ kirjakieltä kehi-

tettiin useiden 

murteiden poh-

jalta; kirjakielen 

kehittäjä oli filo-

logi ja slavisti 

Jernej Kopitar 

♦ standardimuo-

tonsa sloveeni sai 

vuosisadan jälki-

puoliskolla; se 

etääntyi Pohjois- 

ja Luoteis-Kroati-

assa käytössä ol-

leista kirjallisista 

murteista Kroati-

an sivistyneistön 

luovuttua kajkaa-

vimurteistaan 

1800-l. 

♦  Kroatian alueet 

olivat Habsburgien 

alaisuudessa Unka-

rissa, Itävallassa ja 

Itävalta-Unkarissa 

♦ 1830-l. maahan 

levisi illyrismi, aja-

tus eteläslaavien 

yhdistymisestä 

♦ v. 1850 allekir-

joitettiin Wienin 

sopimus serbien ja 

kroaattien yhtei-

sestä kirjakielestä  

♦ kroaatti tuli alu-

eellisena murrekir-

jakielenä mukaan 

yhteiseen kielimuo-

toon 

♦ Ljudevit Gaj ke-

hitti serbokroaatin 

latinalaiset kirjai-

met; tšekistä tuli š, 

ž ja č, puolasta ć; 

mukana oli myös 

digrafi dj; sen Đuro 

Daničić korvasi 

grafeemilla đ 

1800-l. 

♦ Bosnia ja Hert-

segovinan alueet 

olivat osmanien 

hallinnassa; kan-

sallisuusaate saa-

pui myös sinne; 

hallintoa vastaan 

puhkesi kapinoita 

♦ tueksi tulivat 

Serbia, Monte-

negro ja Venäjä; 

v. 1878 Turkki 

menetti  alueet 

♦ v. 1908 Bosnia 

ja Hertsegovina 

liitettiin osaksi 

Itävalta-Unkaria 

♦ bosnia tuli alu-

eellisena murre-

kirjakielenä mu-

kaan yhteiseen 

kielimuotoon  

 

1800-l. 

♦ Bosnian v. 

1875 kapinan 

jälkeen Serbia 

soti Venäjän ja 

Bosnian kapinal-

listen rinnalla 

Turkkia vastaan 

v. 1877–1878  

♦ v. 1878 Serbia 

itsenäistyi; syn-

tyi kuningaskun-

ta, joka kannatti 

eteläslaavien yh-

distymistä 

♦ serbia tuli alu-

eellisena murre-

kirjakielenä mu-

kaan yhteiseen 

kielimuotoon 

♦ Vuk Karadžić 

loi serbokroaatin 

kyrilliset kirjai-

met; hän toi aak-

kostoon grafee-

mit ћ, ђ, џ, љ, њ 

ja ј 

1800-l.  

♦ Montenegron 

ehkä vaikutus-

valtaisin ruhti-

naspiispa runoi-

lija Petar II Pet-

rović Njegoš 

hallitsi v. 1830–

1851 

♦ teokratia päät-

tyi v. 1852, kun 

seuraaja luopui 

pappisvirasta ja 

teki Monteneg-

rosta maallisen 

ruhtinaskunnan 

♦ osmaneja vas-

taan käydyn so-

dan jälkeen v. 

1878 Monteneg-

ro itsenäistyi   

♦ v. 1910 maas-

ta tuli perinnöl-

linen kuningas-

kunta 

♦ yhteiseen kie-

limuotoon liityt-

tiin v. 1918 
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                                                                     1918 
♦ kaikki tulivat mukaan 1. maailmansodan jälkeen Itävalta-Unkarin kukistuttua syntyneeseen Ser-

bien, kroaattien ja sloveenien kuningaskuntaan; v. 1929 nimi muutettiin Jugoslavian kuningaskun-

naksi, jossa myös Makedonian alue on mukana, aluksi Etelä-Serbian nimellä 

                                                 2. maailmansota 1939–1945 

♦ Kroatia irrottautui kuningaskunnasta, reuna-alueet liitettiin ympäröivin valtioihin – jäljelle jäi 

Serbia 

♦ sodan aikana v. 1943 muodostettiin Demokraattinen federatiivinen Jugoslavia, v. 1945 nimeksi 

tuli Jugoslavian federatiivinen kansantasavalta ja v. 1963 Jugoslavian sosialistinen liittotasavalta 

♦ pääministeriksi valittiin Josip Broz Tito; heti sodan jälkeen Jugoslavian ja Neuvostoliiton välille 

syntyi ristiriitoja, talousjärjestelmät olivat varsin erilaiset ja valtionpäämiehillä oli erimielisyyksiä; 

v. 1948 Jugoslavia katkaisi välinsä sosialistisiin maihin 

♦ v. 1953 Tito valittiin presidentiksi ja v. 1974 virka muutetiin elinikäiseksi; v. 1981 Titon kuo-

leman jälkeen valtionpäämiehen tehtävät siirrettiin kollektiiviselle johdolle 

                                                                    1990-l. 

♦ liittotasavalta repesi ketjureaktion tavoin itsenäisiksi valtioiksi, alkoivat Jugoslavian hajoamis-

sodat – alkoi Balkanin 1990-luvun tragedia:                         

1991 

Slovenia 

♦ taisteli 10 päi-

vää 

1991 

Kroatia 

♦ sota siirtyi 

Kroatiaan 

1992 

Bosnia ja 

Hertsegovina 
♦ sota siirtyi 

Bosniaan 

1992 

Jugoslavia  

♦ Serbia ja Montenegro muodosti-

vat liittovaltion 

 1990-l.    

♦ alkoi tietoinen kielten eriyttäminen,  ei niinkään kielitietieteellisin kuin iden-

titeettiin liittyvin perustein 

                                                                 1990–1999 

♦ v. 1991 Slove-

nian 1. presi-

dentiksi valittiin 

Milan Kučan  

 

 

 

♦ v. 1992 EU ja 

USA tunnusti-

vat Slovenian 

itsenäisyyden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ v. 1990 Kroati-

an 1. presidentik-

si tuli  Franjo 

Tuđman  

♦ v. 1991–1995 

Kroatiassa käy-

tiin sotaa  itse-

näisyysjulistuk-

sen antaneiden 

kroaattien ja Ju-

goslavian armei-

jan tukeman ser-

bivähemmistön 

välillä 

♦ v. 1992 solmit-

tiin tulitauko; 

YK toi maahan 

rauhanturvaajia 

♦ v. 1993 YK:n 

turvallisuusneu-

vosto perusti 

Haagiin Jugosla-

via-tuomioistui-

men, joka käsit-

♦ Bosnia ja Hertse-

govinan presidentti 

v. 1990–1996 oli 

Alija Izetbegović  

♦ täälläkin alkoivat 

kypsyä itsenäi-

syyspyrkimykset 

♦ v. 1992 maa itse-

näistyi 

♦ v. 1992–1995 

käytiin sotaa Bos-

nian serbien, kro-

aattien ja bošnjak-

kien välillä 

♦ v. 1995 heinä-

kuussa Srebreni-

can verilöylyssä 

surmattiin yli 7000  

bošnjakkia 

♦ v. 1995 marras-

kuussa solmittiin  

Daytonin sopimus: 

jako Bosnia ja 

Hertsegovinan fe-

♦ v. 1992 Serbia 

ja Montenegro 

muodostivat uu-

den valtion, Jugo-

slavian liittotasa-

vallan 

♦ v. 1989 Serbian 

presidentiksi va-

littu Slobodan 

Milošević jatkoi 

tehtävässään 

♦ v. 1993 perus-

tettiin Jugoslavia-

tuomioistuin 

♦ v. 1995 Bosnian 

sota päättyi  Day-

tonin rauhansopi-

mukseen 

♦ v. 1996 Haagin 

tuomioistuin 

aloitti toimintansa 

♦ v. 1997 Serbian 

presidentti  Slo-

bodan Milošević 

♦ Momir Bulato-

vić toimi Monte-

negron president-

tinä v. 1990–1998 

♦ v. 1992 Monte-

negro ja Serbia 

muodostivat Ju-

goslavian liitto-

tasavallan 

 

♦ v. 1996 hallitus 

katkaisi välit 

Serbiaan 

 

♦ v. 1998 päämi-

nisteri Milo Đuk-

anović valittiin 

presidentiksi 

 

 

 

♦ v. 1999 otettiin 

valuutaksi saksan 

markka 
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♦ v. 1999 Naton 

rauhankumppa-

nuusohjelman 

jäsenenä maa 

salli Naton 

käyttää ilmati-

laansa Kosovon 

sodan aikana 

teli hajoamissoti-

en sotarikoksia; 

työ alkoi v.1996; 

tuomioistuin lak-

kautettiin v. 2017 

♦ v. 1995 sota 

loppui virallisesti 

Daytonin rauhan-

sopimukseen 

deraatioon  ja Bos-

nian serbitasaval-

taan 

♦ johtoon tuli pre-

sidenttineuvosto: 

yksi bošnjakki, yk-

si kroaatti ja yksi 

serbi; 1. puheen-

johtajaksi valittiin 

Alija Izetbegović 

aloitti koko Ju-

goslavian liittota-

savallan presi-

denttinä 

♦ v. 1996–1999 

käytiin Kosovon 

sota, jossa albaa-

nit pyrkivät itse-

näisyyteen; rau-

hansopimuksessa 

Kosovoon luotiin 

YK-hallinto 

 

                                                                   2000–2020 

♦ v. 2002 päämi-

nisteri Janez Dr-

novšek valittiin 

presidentiksi 

♦ v. 2004 Slove-

nia liittyi EU:hun 

ja maa hyväksyt-

tiin Natoon 

♦ v. 2007 liityt-

tiin euroaluee-

seen, tolar vaih-

tui euroon 

♦ v. 2012 oli mie-

lenosoituksia eri 

kaupungeissa ta-

lousongelmien 

vuoksi 

♦ v. 2015 alkoi 

Eurooppaan  vir-

rata pakolaisia    

♦ v. 2016 Slove-

nia sanoi estävän-

sä osan Balkanin 

läpi pyrkivästä 

pakolaisvirrasta  

♦ Ljubljana ni-

mettiin Euroopan 

vihreäksi pääkau-

pungiksi 

♦ v. 2017 ptkään 

jatkunut rajakiista 

Slovenian ja Kro-

atian välillä  kär-

jistyi; lopulta Slo-

venia sai pääsyn 

Adrianmerelle 

Kroatian alueve-

♦ v. 2004 Kro-

atia hyväksyt-

tiin EU:n haki-

javaltioksi; eh-

tona oli yhteis-

työ Jugoslavia-

tuomioistuimen 

kanssa 

♦ v. 2009 Kro-

atia liittyi Na-

toon 

♦ v. 2013 maas-

ta tuli EU:n  jä-

senvaltio 

♦ v. 2015 alkoi 

Eurooppaan 

virrata pakolai-

sia; Unkarin 

suljettua Serbi-

an vastaisen ra-

jansa Kroatiasta 

tuli yli puolen 

miljoonan pa-

kolaisen kaut-

takulkumaa           

♦ v. 2017 raja-

kiista Slovenian 

ja Kroatian vä-

lillä  kärjistyi; 

Slovenia sai 

pääsyn Adrian-

merelle  

♦ v. 2018–2019 

toimittajat jär-

jestivät mielen-

osoituksia tie-

donvälityksen 

♦ sodan jälkeen 

Bosnia ja Hertse-

govinaa oli  val-

vonut kansainvä-

linen yhteisö YK:n 

kautta 

♦ v. 2004 Nato-

johtoiset joukot 

korvasi Eufor 

♦ v. 2008 entinen 

Bosnian serbijoh-

taja Radovan Ka-

radžić pidätettiin 

syytettynä sotari-

koksista 

♦ v. 2011 pidätet-

tiin Bosnian serbi-

armeijan komen-

taja Ratko Mladić, 

jota vastaan Haa-

gin tuomioistuin 

oli v. 1995 nosta-

nut syytteen mm. 

kansanmurhasta 

♦ v. 2014 oli hal-

linnon vastaisia 

protesteja työttö-

myyden, maksa-

mattomien palkko-

jen ja eläkkeiden 

vuoksi; oli myös 

kiistoja etnisten 

ryhmien välillä 

♦ v. 2016 maa jätti 

EU-jäsenyyshake-

muksen; ehtona oli 

jatkaa EU:n 

♦ v. 2000 Vojis-

lav Koštunica va-

littiin presidentik-

si; vaalituloksesta 

oli erimielisyyttä; 

Milošević syrjäy-

tettiin 

♦ v. 2001 Miloše-

vić asetettiin Bel-

gradissa syyttee-

seen virka-ase-

man väärinkäy-

töstä 

♦ v. 2002 Haagis-

sa hänet asetettiin 

syytteeseen kan-

sanmurhasta 

♦ v. 2003 Serbia 

ja Montenegro 

muodostivat löy-

hän valtioliiton 

♦ v. 2007 YK:n 

lähettiläs Martti 

Ahtisaari esitti 

suunnitelman Ko-

sovon valvotusta 

itsenäisyydestä; 

Kosovon albaanit 

hyväksyivät sen, 

Serbia ei 

♦ v. 2008 Kosovo 

itsenäistyi 

♦ v. 2014 Serbia 

aloitti EU-jäse-

nyysneuvottelut: 

yhtenä ehtona oli 

normalisoida suh-

♦ v. 2002 Saksan 

markka vaihtui 

euroon 

♦ v. 2003 Monte-

negro ja Serbia 

muodostivat löy-

hän valtioliiton 

♦ v. 2006 Monte-

negro itsenäistyi; 

presidenttinä jat-

koi Filip Vuja-

nović 

♦  v. 2007 perus-

tuslaissa monte-

negro säädettiin 

valtion virallisek-

si kieleksi 

♦ v. 2012 alkoivat 

EU-jäsenyysneu-

vottelut: ehtoina 

mm. lehdistönva-

pauden ja naisten 

aseman kohenta-

minen sekä kor-

ruption kitkentä 

♦ v. 2016 oli pro-

testeja korruptiota 

ja Nato-suunnitel-

mia vastaan sekä 

vallankaappaus-

yrityksiä; pyrki-

myksenä oli kaa-

taa Milo Đuka-

novićin hallitus 

♦ v. 2017 Mon-

tenegro liittyi 

Natoon 
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sien kautta 

♦ v. 2015 perus-

tettu jätteidenkä-

sittelylaitos on 

kehittynyt Euroo-

pan nykyaikai-

simmaksi 

♦ Ljubljana on 

maailman pyörä-

ystävällisimpien 

kaupunkien  Top 

20 -listalla 

vapauden puo-

lesta  

 

edellyttämiä uudis-

tuksia 

♦ v. 2017 serbit 

toivat julki itse-

näistymisajatuksia 

♦ v. 2019 serbien 

edustajaksi presi-

denttineuvostoon  

edellisvuonna va-

littu Milorad Do-

dik esitti serbialu-

eiden liittämistä 

Serbiaan 

teet Kosovoon 

♦ v. 2017 presi-

dentiksi valittiin 

Aleksandar Vučić 

♦ v. 2018–2019  

oli protesteja pre-

sidentin itseval-

taista johtamista-

paa vastaan ja 

lehdistönvapau-

den puolesta 

♦ v. 2018 presi-

dentiksi jälleen 

valittu Milo Đuk-

anović lupasi vie-

dä maan EU:hun 

♦ v. 2019 oli mie-

lenosoituksia oi-

keuslaitoksen kor-

ruptiota ja  Đuka-

novićin 30-vuo-

tista hallintaa vas-

taan; vaadittiin 

myös median riip-

pumattomuutta 


 

 

 

 

 

 

    23

                                                 
23 Kartta: https://i.pinimg.com/236x/a3/b8/b5/a3b8b56946d71b701e0819e703b6d2a2.jpg 
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Kirjaimista

Serbia 

Аа [a] Ђђ     [dž’]  Jj [j] Нн [n] Сс [s] Хх [h]  
 
Бб [b] Ее [e] Кк [k] Њњ [n’] Тт [t] Цц [ts] 
 
Вв [v] Жж [ž] Лл [l] Oo [o] Ћћ     [tš’] Чч [tš] 
 
Гг [g] Зз [z] Љљ [l’] Пп [p] Уу [u] Џџ [dž]  
         
Дд [d] Ии [i] Мм [m] Рр [r] Фф [f] Шш   [š]       

Tuttua: муж, глaва, брaда, лeто, дaн, jeзеро, море, мали, ходaти, човeк, 

jeзик, жeна, кoњ, шeст, туђи, џез, река, пити, глас, град, добро, jош, ноћ, 

вук, врба, учитељ 

                 
 

Kroaatti, bosnia, serbia ja montenegro* 

Аа [a] Đđ     [dž’] Gg [g] Ll [l] Oo [o] Tt [t]  
 
Bb [b] Dždž [dž] Hh [h] Ljlj [l’] Pp [p] Uu [u] 
 
Cc [ts] Dd [d] Ii [i] Mm [m] Rr [r] Vv [v] 
 
Čč [tš] Ee [e] Jj [j] Nn [n] Ss [s] Zz [z] 
         
Ćć     [tš’] Ff [f] Kk [k] Njnj [n’] Šš [š] Žž      [ž] 

Tuttua: muž, glava, brada, ljeto, dan, jezero, more, mali, hodati, čovjek, 

jezik, žena, konj, šest, tuđi, džеz, rijeka, piti, glas, grad, dobro, još, noć, vuk, 

vrba, učitelj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertaa: ш/š ж/ž ц/c ч/č џ/dž ћ/ć ђ/đ љ/lj њ/nj   

*Montenegro: с́/ś з́/ź 



 142 

 

Serbian, kroaatin, bosnian ja montenegron kirjakielistä 
 

• taustalla alueellisia murrekirjakieliä 

• 1800-luvun alkupuolella alkoi yhteisen kirjakielen vakiinnuttaminen koko 

keskisen eteläslaavin puhuma-alueelle >  yhteinen kielimuoto serbokroaatti 

tai kroatoserbia: 3 päämurreryhmää:  štokaavi, kajkaavi, čakaavi – jako 

perustuu ’mikä’-pronominin asuun; yhteisen kirjakielen pohja on štokaavi /    

uusštokaavi, jolla on 2 varianttia: itäinen, ekaavi, beogradilainen variantti –    

serbia: брeг ’kukkula’, леп ’kaunis’(<*ě) sekä läntinen, jekaavi, zagrebilai-

nen variantti –  kroaatti: brijeg, lijep  ja kaksi subvarianttia: bosnialainen ja 

montenegrolainen 

                                                    
Serbokroaatin / kroatoserbian  kirjakielen normit vuoden 1974 perus-

tuslain mukaan 

Serbia:  српскохрватски књижевни jезик /  

                               srpskohrvatski književni jezik –  

                               ekaavi, pääosin kyrilliset kirjaimet, serbia   

Montenegro: српскохрватски jезик / srpskohrvatski jezik –  

                               jekaavi, pääosin kyrilliset kirjaimet, montenegron 

                               subvariantti  

Kroatia:  hrvatski književni jezik –  

                               jekaavi, latinalaiset kirjaimet, kroaatti 

Bosnia-Hertseg.: srpskohrvatski književni jezik / hrvatskosrpski književni 

                               jezik / српскохрватски књижевни jезик – 

                               jekaavi, pääosin latinalaiset kirjaimet, osa 

                               lehdistä kahdella kirjaimistolla rinnakkain,  

                               bosnialais-hertsegovinalainen subvariantti; 

                               paljon lainoja turkista sekä turkin kautta 

                               arabiasta ja persiasta 

Jugoslavian kaudella serbian ja kroaatin välinen ero oli verrattavissa englan-

nin brittiläisen ja amerikkalaisen variantin väliseen eroon 
 

Entä nyt? 

Kielten rakenne on yhtenevä, perussanastokin paljolti sama                                     

Serbia:  српски књижевни jезик – 

                               ekaavi, pääosin kyrilliset kirjaimet, enenevässä määrin  

                               myös latinalaiset, serbia  

Montenegro: црногорски jезик – 

                               jekaaviversio, sanastossa omia murresanoja, kolme uutta 

                               foneemia sekä omia paikallisia rakenteita 

                               kyrillisistä latinalaisiin kirjaimiin, montenegro                                                  
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Kroatia:  hrvatski standardni jezik – 

                               jekaavi, latinalaiset kirjaimet, kroaatti; 

                               kielenhuolto pyrkii poistamaan serbialaisuuksiksi 

                               mielletyt ainekset; paljon neologismeja 

 

 

Bosnia-Hertse-: Bosnia-Hertsegovinassa käytössä olevalla kirjakielellä on  

govina                   3 versiota: kullakin etnisellä ryhmällä on oma kirjakie- 

                               lensä: bosanski jezik / bošnjački  jezik  – Bosnian  

                               muslimien käyttämän kielen nimi, jekaavi, latinalaiset  

                               kirjaimet; turkkilaisia lainoja ja pyrkimys ottaa käyttöön 

                               orientalismeja 

                               hrvatski jezik – Bosnian katolilaisten käyttämän 

                               kielen nimi, jekaavi, latinalaiset kirjaimet 

                               српски jезик – Bosnian ortodoksien käyttämän 

                               kielen nimi, jekaavi, kyrilliset kirjaimet 

                               Bosnian kroaatti ja serbia eroavat jossakin määrin  

                               Kroatiassa ja Serbiassa puhuttavista kirjakielistä 

                               Bosnia-Hertsegovinan asukkaat puhuvat käytännössä  

                               samaa kielimuotoa: tärkein erottava tekijä on uskonto, 

                               joka käsitetään pitkälti kansallisuuden kanssa 

                               yhteneväksi   
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Sloveeni 

Аа [a] Ее [e, ə24]Jj [j] Oo [o] Tt [t]         + 
  
Bb [b] Ff [f] Kk [k] Pp [p] Uu [u]        lj    [l’] 
 
Cc [ts] Gg [g] Ll [l/w] Rr [r] Vv [v/w]    nj   [n’] 
 
Čč [tš] Hh [h] Mm [m] Ss [s] Zz [z] 
         
Dd [d] Ii [i] Nn [n] Šš [š] Žž [ž] 

Tuttua: mоž, glava, brada, leto, dan, jezero, morje, mali, hoditi, človek, 

jezik, žena, konj, šest, tuj, jazz, reka, piti, glas, grad ’linna’, dobro, šе,  

noč, volk, vrba, učitelj 

 

     
 

 

Välipalaksi vähän käytännöllisempää 

 

serbia  kroaatti  sloveeni    
Добар дан!  Dobar dan!  Dober dan!   ’päivää’ 

Добро jутро! Dobro jutro!  Dobro jutro!   ’huomenta’ 

Добро вече!  Dobra većer!  Dober večer!  ’iltaa’ 

Лаку ноћ!  Laku noć  Lahko noč!   ’hyvää yötä’ 

Довиђења!  Doviđenja!  Na svidenje!/Adijo! ’näkemiin’ 

Хвала!  Hvala!  Hvala!   ’kiitos’ 

Молим вас!  Molim vas!  Prosim!   ’olkaa hyvä’ 

Извините!  Oprostite!  Oprostite!   ’anteeksi’ 

Да. / Не.  Da. / Ne.  Ja. / Ne.   ’kyllä / ei’ 

Не разумем. Ne razumijem. Ne razumem.  ’en ymmärrä’ 

 

 

 

                                                 
24 Sloveenin e-ja o-grafeemien edustamat äännearvot on selvitetty  tarkemmin s. 145 sekä 

s. 165–166 
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Eteläslaavilaisten kielten keskinäisistä suhteista 

Bulgaria ja makedonia Serbia, kroaatti, bosnia, 

montenegro ja sloveeni 

             

• ei vokaalien pituuseroja    • vokaalien pituuserot 

• dynaaminen paino:    • vapaa, liikkuva ja 

  - b: vapaa ja liikkuva                                      musikaalinen paino 

  - m: kiinteä 2. tai 3. viimeisellä tavulla   (nouseva / laskeva):  

                                                                       -  BKMS = s, kr, b, mn:  

                                                                             kirjakielessä 
                                                                   ja sàm (ln) sȃm (pl) 
                                                                                        ’olen yksin’ 
        lúka (pn) i Lȗka (pl) 
                                                                           ’satama ja Luukas’ 
        dȗg (pl) je dȕg (ll). 
                                                                         ’velka on pitkäaikainen’ 

        - sl.: murteissa; kirjakielessä 

        vain pituus- ja väljyyserot: 

        spí (p)     - spì (l) 
                                                                             ’hän nukkuu’  ’nuku!’ 

        péti (ps) - pêti (pv) 
                                                                             ’laulaa’            ’viides’ 

        nósi (ps) - nôsi (pv) 
                                                                             ’hän kantaa’    ’kanna!’ 

• balkanismit:      •  ei juurikaan balkanismeja 

 - analyyttisyys:                                                (s: желим / хоћу читати /  

         - infinitiivi hävinnyt:                                да читам ’haluan lukea’)  

  b: искам да чета m: сакам да читам   
   ’haluan lukea’ 

  Verbi löytyy sanakirjasta taivutettuna: 

   b: yks.1.pers. моля  m: yks.3.pers. моли 
           b: ’pyydän’ m: ’pyytää’ 

          - sijataivutus lähes hävinnyt: 

  b:  Името на един учител. 

  m: Името на еден учител. 
  ’erään opettajan nimi’ 

   - sananloppuiset määräiset artikkelit, jotka 

 makedoniassa osoittavat deiktisiä suhteita: 

 b:  жена – жената > yleensä määräinen 

 m: жена – жената > yleensä määräinen tai lähellä kuulijaa, ’se’ 

    женава > lähellä puhujaa, ’tämä’ 

    женана > etäämpänä sekä puhujasta että kuulijasta, ’tuo’ 
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8. ETELÄSLAAVILAISET KIELET I 

 

 

          

 

 

 

 

Bulgaria Makedonia 

(български език)  (македонски jазик)  

 

Konsonanteista 

щ  шт    

1.Пощата е близо до  училището. ♦ Поштата е близу до училиштето 
’posti on opiston lähellä’  ’posti on opiston lähellä’ 

дж  з  џ   ѕ 

2.Обича ли тинейджерът джаз? ♦ Дали тинеjџерoт сака џез? 
’pitääkö teini-ikäinen jatsista?’ ’pitääkö teini-ikäinen jatsista?’ 

   В джунглата има тигри.    Во џунглата има тигари. 
’viidakossa on tiikereitä’  ’viidakossa on tiikereitä’ 

   Звезда звъни на звънеца.    Ѕвездата ѕвони на ѕвончето. 
’tähti soittaa kelloa’  ’tähti soittaa kelloa’ 

щ  жд  ќ   ѓ  

3.Лека нощ! Загаси свещта! ♦ Добра ноќ! Изгаси jа свеќата! 
’hyvää yötä! sammuta kynttilä! ’hyvää yötä! sammuta kynttilä! 

   Моята дъщеря ще спи.    Моjата ќерка ќе спие. 
’tyttäreni menee nukkumaan’  ’tyttäreni menee nukkumaan’ 

  Среща между Асен и чужденеца.      Среќната средба помеѓу Jован и  

’Asenin ja ulkomaalaisen tapaaminen’    туѓинецот 
  ’Jovanin ja ulkomaalaisen onnellinen  

  tapaaminen’ 

 

 

л  н  љ  њ  

4.Любчо е влюбен.  ♦ Љубчо е заљубен. 
’Ljubtšo on rakastunut’  ’Ljubčo on rakastunut’ 

   Любовта е важна.   Љубовта е важна. 
’rakkaus on tärkeää’  ’rakkaus on tärkeää’ 

   Обичам банята и къпането.   Ги сакам бањата и капењето. 
’rakastan kylpyä ja kylpemistä’  ’rakastan kylpyä ja kylpemistä’ 

    Здраво! 

    

     Здравей! 

   



 147 

ър   р 

5.Боли ме гърлото, сърцето, ♦ Ме боли грлото, срцето,  

   гърбът…        грбот…  
’minulla särkee kurkkua, sydäntä, ’minulla särkee kurkkua, sydäntä, 

selkää…’  selkää…’ 

   Повикайте бърза помощ!    Повикнете брза помош! 
’kutsukaa ambulanssi!’  ’kutsukaa ambulanssi!’ 

й  я  ю  j 

6.Аз съм гладен.  ♦ Jас сум гладен.  
’minun on nälkä’  ’minun on nälkä’ 

   Дай ми чай,  яйца, ябълки,    Даj ми чаj, jаjца, jаболка, 

   голям йогурт и много южни    голем jогурт, и многу jужни 

   плодове.        овошjа. 
’anna minulle teetä, munia, omenoita, ’anna minulle teetä, munia, omenoita, 

 iso jogurtti ja paljon etelän hedelmiä’ iso jogurtti ja paljon etelän hedelmiä’ 

х  ? 

7.Хубав хляб! Колко струва? ♦   Убав   леб! Колку чини?  
’onpa hyvää leipää! paljonko se maksaa?’ ’onpa hyvää leipää! paljonko se maksaa?’ 

   Христо има хиляда лева.      Ристо има   илjада денари. 
’Hristolla on tuhat levaa’  ’Ristolla on tuhat denaria’ 

   Имах муха в ухото.     Имав мува во увото. 
’minulla oli kärpänen korvassa’ ’minulla oli kärpänen korvassa’ 

 
 

Kommentteja 
1.  št-yhtymää vastaa bulgariassa yksi grafeemi    

2. lainoissa esiintyvää dž-affrikaattaa vastaa makedoniassa yksi kirjainmerkki џ; make-

doniassa on säilynyt dz-affrikaatta ѕ, kuten puolassa: dzwonek, bulgariassa d-aines on 

kadonnut, kuten itäslaavissa: ven. звонок; *gvě-yhtymän g muuttui aluksi dz-ksi, sitten 

z:ksi etelä- ja itäslaavissa, vain makedoniassa affrikaatta on säilynyt: ѕвезда; länsi-

slaavi on säilyttänyt vanhan yhtymän, esimerkiksi puola: gwiazda 

3. *kt+etuvokaali-yhtymä sekä yhtymät *tj ja *dj ovat makedoniassa muuttuneet palataa-

liaffrikaatoiksi ќ, ѓ; ääntämisvihjeenä  k ja g englannin sanoissa ”key” ja ”gift” 

4. liudennusta ilmaisevat makedoniassa vain merkit љ, њ, bulgariassa vain konsonanttia 

seuraavat я ja ю sekä ьo-yhtymä kertovat konsonantin liudennuksen, e ja и eivät osoita 

fonologista liudennusta 

5. makedoniassa on tavuamuodostava r 

6. j-äänteellä on bulgariassa useita kirjoitusasuja, makedoniassa sitä edustaa vain 

kirjainmerkki j 
7. makedoniassa frikatiivi on hävinnyt sanan alusta; sanan sisällä vokaalien välissä tai 

sanan lopussa se on usein muuttunut v-äänteeksi 
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Vokaaleista 

я  е 

1.Обичам това място.  ♦ Го сакам ова место.  
’rakastan tätä paikkaa’  ’rakastan tätä paikkaa’ 

   Цялото лято бях тук.     Целото лето бев тука.  
’olin täällä koko kesän’  ’olin täällä koko kesän’ 

   Отляво има бряг,     Лево има брег, 

   отдясно планина и сняг.      десно планина и снег. 
’vasemmalla on ranta,   ’vasemmalla on ranta,  

oikealla vuori ja lunta’  oikealla vuori ja lunta’ 

ъ  а 

 2.Омъжена ли сте?  ♦ Дали сте мажена?  
’oletteko naimisissa?’  ’oletteko naimisissa?’ 

    Да, имам добър мъж.     Да, имам добар маж. 
’kyllä, minulla on hyvä mies’  ’kyllä, minulla on hyvä mies’ 

    Къде е лъжицата? В ъгъла.    Каде е лажицата? Во аголот. 
’missä lusikka on? nurkassa’  ’missä lusikka on? nurkassa’ 

    В събота бях на зъболекар.    Во сабота бев на заболекар. 
’lauantaina olin hammaslääkärissä’  ’lauantaina olin hammaslääkärissä’  

 
 

Kommentteja 
1. väljä *ě on säilynyt bulgariassa samansävyisenä, makedoniassa se on muuttunut e:ksi, 

kuten itäslaavissa: ven. место – ukrainan i:tä lukuunottamatta: мiсто, ja länsislaavissa: 

tš. město – lukuunottamatta puolan a:ta kovien dentaalien edellä: miasto 

2. nasaalivokaali *ǫ on bulgariassa muuttunut puolisuppeaksi takaiseksi keskivokaaliksi, 

makedoniassa a:ksi; muualla slaavissa lopputuloksena on ollut u – lukuunottamatta 

sloveenin o:ta sekä puolassa ja kašubissa säilyneitä nasaalivokaaleja; suomen ”lusikan” 

paljastama lyhyt *ŭ on samoin muuttunut bulgariassa joissakin asemissa puolisuppeaksi 

takaiseksi keskivokaaliksi  

 

Substantiiveista  

1.Пламен и Милена са студенти. ♦ Jован и Донка се студенти. 
’Plamen ja Milena ovat opiskelijoita’ ’Jovan ja Donka ovat opiskelijoita’ 

   Те изучават езици.     Тие студираат jазици. 
’he opiskelevat kieliä’  ’he opiskelevat kieliä’ 

2.Книгата на Пламен  ♦ Книгата на Jован. 
’Plamenin kirja’  ’Jovanin kirja’ 

   Давам книга на Милена.    И давам книга на Донка. 
’annan kirjan Milenalle’  ’annan kirjan Donkalle’ 

  Виждам Пламен.        Го гледам Jован. 
’näen Plamenin’  ’näen Jovanin’ 
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 Говоря с Милена.     Збoрувам со Донка. 
’puhun Milenan kanssa’  ’puhun Donkan kanssa’ 

 Приказвам за Пламен.        Збoрувам за Jован. 
’kerron Plamenista’  ’kerron Jovanista’ 

 Здравей, Пламене / Миленa!    Здраво, Jоване / Донко! 
’hei, Plamen / Milena !  ’hei, Jovan / Donka ! 

3.Слънцето топли земята.  ♦ Сонцето ja топли земjaта. 
’aurinko lämmittää maata’  ’aurinko lämmittää maata’ 

   Виждам град.       Гледам град.  
’näen (jonkun) kaupungin’  ’näen (jonkun) kaupungin’ 

   Градът е хубав.     Градот е убав. 
’kaupunki on kaunis’       ’kaupunki on kaunis’  

   Виждам града за който    Го видувам градот за коjшто 

   приказвате.     прикажувате. 
’näen kaupungin, josta kerrotte’ ’näen kaupungin, josta kerrotte’ 

       Даj ми jа книгата! 
    ’anna minulle se kirja!’ 

       Земи си jа книгава! 
    ’ota itsellesi tämä kirja!’ 

       Донеси ми jа книгана! 
    ’tuo minulle tuo kirja!’ 

4. Тук има много градове. ♦ Тука има многу градови.  
’täällä on paljon kaupunkeja’  ’täällä on paljon kaupunkeja’ 

   Тук има само два града.    Тука има само два града. 
’täällä on vain kaksi kaupunkia’ ’täällä on vain kaksi kaupunkia’ 

 
 

Kommentteja 
1. substantiivien monikkomuodossa on säilynyt II palatalisaation mukainen muutos к > ц 

2. bulgarialle ja makedonialle on tyypillistä analyyttisyys: sijamuotojen sijaan operoi-

daan prepositioin; vokatiivi elää  – feminiinistä se on  bulgariassa väistymässä  

3. Balkanin kielten yhteisiin piirteisiin – balkanismeihin – kuuluu sananloppuinen mää-

räinen artikkeli, joita makedoniassa on kolme ilmaisemassa deiktisiä suhteita: ’tämä, tuo, 

se’; bulgariassa on maskuliinissa lyhyempi määräinen muoto taivutussijoja vastaamassa; 

sääntö ei tosin päde sivistyneistönkään kielenkäytössä, ulkomaiset bulgarian opiskelijat 

lienevät ainoita osaajia; syynä on säännön keinotekoisuus: se laaditiin v. 1945 oikeinkir-

joitusuudistuksen yhteydessä, sotien välillä oli voimassa eri sääntö: konsonantin edellä 

vokaali, vokaalin edellä konsonantti – keinotekoinen sääntö sekin; kummallekaan ratkai-

sulle ei ole perustetta murteissa: toisissa on aina -ът, toisissa taas aina -a 

4. maskuliinien monikossa on eri pääte lukusanojen jälkeen – heijastanee duaalia  
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Adjektiiveista 

1.Реката е хубава.  ♦ Реката е убава. 
‘joki on kaunis’  ‘joki on kaunis’ 

Синята река е хубава.  Сината река е убава. 
’sininen joki on kaunis’  ’sininen joki on kaunis’ 

2.Никола е висок.  ♦ Jован е висок.  
’Nikola on pitkä’  ’Jovan on pitkä’ 

Стоян е по-висок от Никола. Стоjан е повисок од Jован. 
’Stojan on Nikolaa pidempi’  ’Stojan on Jovania pidempi’ 

Богдан е най-висок.  Ристо е наjвисок. 
’Bogdan on pisin’  ’Risto on pisin’ 
 

Kommentteja 
1. sananloppuinen määräinen artikkeli siirtyy adjektiiviattribuuttiin 

2. analyyttinen vertailuasteiden muodostus pelkkien etuliitteiden avulla 

 

Lukusanoista 
1.един, два, три, четири, ♦ еден, два, три, четири,  

   пет, шест, седем, осем,    пет, шест, седум, осум,  

   девет, десет     девет, десет 

                                       

2.първи, втори, трети, четвърти, ♦ први, втори, трети, четврти, 

   пети, шести, седми, осми,     петти, шести, седми, осми, 

   девети, десети     деветти, десетти   

                       

3. Колко е часът? Три.  ♦ Колку е часот / саатот? Три. 
’paljonko kello on? kolme’  ’paljonko kello on? kolme’ 

 
 

Kommentteja 
1. perusluvut 1–10      

2. järjestysluvut 1. –10. 

3. kellonajoissa tasatunnit ilmaistaan perusluvuin; makedoniassa slaavilaisen tunnin 

rinnalla turkkilainen laina саат 

      

Pronomineista 

1.Аз съм негова сестра.  ♦ Jас сум негова сестра. 
’olen hänen (m.) sisarensa’  ’olen hänen (m.) sisarensa’ 

   Той е неин брат.     Тоj е неjзин брат. 
’hän on hänen (f.) veljensä’   ’hän on hänen (f.) veljensä’  
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   Тя е тяхна майка.     Таа е нивна маjка. 
’hän on heidän äitinsä’  ’hän on heidän äitinsä’ 

   Ние сме техни приятели.    Ние сме нивни приjатели. 
’olemme heidän ystäviään’  ’olemme heidän ystäviään’ 

2.Какво е това? Това е къща. ♦ Што е тоа?  Тоа е куќа. 
’mikä tämä on? tämä on talo’  ’mikä tämä on? tämä on talo’ 

   Кой е този? Коя е тази?    Коj е тоj? Коjа е тaа? 
’kuka tämä (m.) on? kuka tämä (f.) on?’ ’kuka tämä (m.) on? kuka tämä (f.) on?’ 
        Тоj е Блаже, овоj е Петре 

     и оноj е Jован.   
  ’se siellä on Blaže, tämä tässä on Petre 

   ja tuo tuolla on Jovan’     

3.Разбира ли някой нещо? ♦ Дали некоj нешто разбира? 
’ymmärtääkö joku jotakin?’  ’ymmärtääkö joku jotakin?’ 

4.Никой нищо не разбира. ♦ Никоj ништо не разбира. 
’kukaan ei ymmärrä mitään’  ’kukaan ei ymmärrä mitään’ 

5.Мария обича Иван.  ♦ Мариjа го сака Jован. 
’Marija rakastaa Ivania’  ’Marija rakastaa Jovania’ 

   Стоян обича Мария.     Стоjан jа сака Мариjа. 
’Stojan rakastaa Marijaa’  ’Stojan rakastaa Marijaa’ 

   Силвия обича Христо и Иван. Силвиjа ги сака Ристо и Jован. 
’Silvija rakastaa Hristoa ja Ivania’ ’Silvija rakastaa Ristoa ja Jovania’ 

 

                       
 

6.На тебе ти е лесно!  ♦ Лесно ти е тебе!  
’helppoahan sinun on!’  ’helppoahan sinun on!’ 

   Обичаш Албена и     Ja сакаш Билjана и 

   тя те обича тебе.     таа те сака тебе. 
’rakastat Albenaa ja  ’rakastat Biljanaa ja 

hän rakastaa sinua’  hän rakastaa sinua’ 

Майка ми обича всички. Маjка ми сака сите. 
’äitini rakastaa kaikkia’  ’äitini rakastaa kaikkia’ 

 

Kommentteja 
1. persoona- ja possessiivipronominit  

2. demonstratiivipronominit ilmaisevat makedoniassa artikkelien tapaan deiktisiä suhtei-

ta; kysymyspronominit  

3. indefiniittipronominit 

4. kieltopronominit 

5. määräinen objekti tai erisnimi kahdentuu makedoniassa enkliittisellä – painottomalla 

lyhyellä – persoonapronominin akkusatiivilla 

6. persoonapronomineilla on säilynyt akkusatiivi- ja datiivimuoto; makedoniassa ne kah-

dentuvat: käytetään yhdessä painollista ja enkliittistä muotoa; ilmiö on mahdollinen 

myös bulgariassa; persoonapronominin painoton datiivimuoto voi ilmaista omistusta 
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Adverbeista 

♦ Говорите добре български. ♦ Зборувате добро македонски. 
’puhutte hyvin bulgariaa’  ’puhutte hyvin makedoniaa’ 

 

Verbeistä 

1.  искам да говоря   ♦   сакам да носам 

    искаш да говориш    сакаш да носиш 

    иска да говори    сака да носи 

    искаме да говорим    сакаме да носиме 

    искате да говорите    сакате да носите 

    искат да говорят    сакат да носат 

  Искам да се науча да чета на   Сакам да научам да читам  

   български.     на македонски. 
’haluan oppia lukemaan bulgariaa’ ’haluan oppia lukemaan makedoniaa’  

2. Сега Стоян чете книгата. ♦ Сега Стоjан jа чита книгата. 
’Stojan lukee nyt kirjaa’  ’Stojan lukee nyt kirjaa’ 

3.Вчера той прочете книгата. ♦ Вчера тоj jа прочита книгата.  
’eilen hän luki kirjan’  ’eilen hän luki kirjan’ 

   Всички  седяха и четяха.    Сите седеа и читаа. 
’kaikki istuivat ja lukivat’  ’kaikki istuivat ja lukivat’ 

4.Утре ще прочета писмото. ♦ Утре ќе го прочитам писмото. 
’huomenna luen kirjeen’  ’huomenna luen kirjeen’ 

   Когато дойдеш пак, аз ще    Кога ќе доjдеш назад, jас ќе сум 

   съм прочел книгата.     jа прочитал книгата. 
’kun tulet takaisin, olen kirjan jo lukenut’ ’kun tulet takaisin, olen kirjan jo lukenut’ 

5.Аз съм прочел писмото. ♦ Jас сум го прочитал писмото. 
’olen lukenut kirjeen’  ’olen lukenut kirjeen’ 

   Той беше вече прочел     Тоj веќе го беше прочитал 

   писмото.     писмото. 
’hän oli jo lukenut kirjeen’  ’hän oli jo lukenut kirjeen’ 

     Jас сум доjден.  

     Имам доjдено. 
  ’olen saapunut’ 
 

6. Когато съм била малко дете, не 

съм плакала много, освен веднъж, 

когато съм паднала от кревата – 

така разказваше майка ми. 
’kun olin pieni lapsi, en itkenyt paljon, 

paitsi kerran, kun putosin sängystä – näin 

kertoi äitini’ 

♦ Кога сум била малечко дете, не 

сум плачела многу, освен еднаш, 

кога сум паднала од кревет – така 

раскажуваше маjка ми. 
’kun olin pieni lapsi, en itkenyt paljon, 

paitsi kerran, kun putosin sängystä – näin 

kertoi äitini’ 

Когато бях малко дете, не плачех 

много, освен веднъж, когато 

паднах от кревата. 

Кога бев малечко дете, не плачев 

многу, освен еднаш, кога паднав 

од кревет. 
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7.Ако имах пари, бих си  ♦ Ако имам пари, jас би си  

   купил къща.     купил куќа. 
’jos minulla olisi rahaa, ostaisin talon’ ’jos minulla olisi rahaa, ostaisin talon’ 

   Ако имах пари, щях да си    Ако имав пари, jас ќе си 

   купя къща.     купам куќа. 
’jos minulla olisi ollut rahaa,  ’jos minulla olisi ollut rahaa, 

 olisin ostanut talon’  olisin ostanut talon’ 

8.Почакай! Почакайте!  ♦ Почекаj! Почекаjте! 
’odota! odottakaa!’  ’odota! odottakaa!’ 

   Да почакаме!      Да почекаме!  
’odottakaamme!’  ’odottakaamme!’ 

   Нека (да) почака / почакат!    Нека почека / почекаат! 
’odottakoon / odottakoot!’  ’odottakoon / odottakoot!’ 

9.идвам–дойда (pf.), отивам–отида(pf.)♦  иде–доjде (pf.), оди–отиде (pf.) 
’tulen, menen’  ’tulen, menen’ 

   Къде отивате? Отиваме на кино.     Каде одите? Одиме на кино. 
’minne menette? menemme elokuviin’ ’minne menette? menemme elokuviin’ 

   Откъде идваш? Идвам от работа.     Од каде идеш? Идам од работа. 
’mistä tulet? tulen töistä’  ’mistä tulet? tulen töistä’ 

   Добре дошъл / дошла / дошли!     Добро доjде / доjдовте! 
’tervetuloa!’  ’tervetuloa!’ 

 

  
 

Kommentteja 
1. bulgariassa ja makedoniassa infinitiivi on hävinnyt, pääverbi tulee apuverbin kanssa 

samaan persoonamuotoon да-partikkelilla varustettuna; verbit löytyvät sanakirjasta 

taivutetussa muodossa, bulgariassa yks. 1. persoonassa: искам, чета, makedoniassa yks. 

3. persoonassa: сака, чита; paradigmassa bulgariassa taivutettuna ’haluan puhua’ ja 

makedoniassa ’haluan kantaa’ 

2. preesens 

3. yksinkertaisia menneen ajan aikamuotoja on kaksi:  kerran tapahtunutta usein loppuun 

suoritettua toimintaa ilmaiseva aoristi ja toistuvuutta tai prosessia ilmaiseva imperfekti  

4. futuuri syntyy haluta-verbistä muodostuneesta apuverbistä ja verbin persoona-

muodosta; futuurin perfekti muodostuu samasta apuverbistä ja verbin perfektistä – ja 

ilmaisee tulevaisuudessa tietyllä hetkellä jo suoritettua toimintaa (lisäksi bulgariasta 

löytyy menneen ajan futuuri: Аз си купих книга и щял да я чета цял ден ’ostin itselleni 

kirjan ja aioin lukea sitä koko päivän’ sekä menneen ajan futuurin perfekti: Книгата 

беше интересна и бях сигурна, че до утре щеше да я е прочела ’kirja oli 

mielenkiintoinen ja olin varma, että aamuun mennessä olisin sen lukenut’) 

5. olla-verbin preesensistä ja imperfektistä ja l-partisiipista muodostuvat perfekti ja plus-

kvamperfekti vastaavat merkitykseltään suomen liittomuotoja: ’olen tehnyt, olin tehnyt’; 

makedoniassa on lisäksi lähinnä intransitiiviverbeillä passiivin partisiipin perfektistä ja 

olla- tai omistaa-verbistä muodostuva liittomuoto, jossa partisiippi kongruoi olla-verbin 

yhteydessä, omistaa-verbin yhteydessä ei 
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6. bulgariassa ja makedoniassa on ns. epäsuora modus, jota käytetään 

välitettäessä toisen kertomaa, kuten saduissa ja historiankirjoituksessa 

sekä esimerkiksi tiedotusvälineissä välitettäessä viranomaisten lausun-

toja tai tekstissä mainitun henkilön kertomaa 

♦ kun puhuja itse on ollut silminnäkijänä tai muuten on kyse”kaikkien” 

tuntemasta tapahtumasta, käytetään aoristia ja imperfektiä; perfekti on 

neutraali aikamuoto – bulgarian opiskelijalle  turvallisin käyttää 

 

 

7. bulgariassa ehtolauseen predikaatti ja päälauseen apuverbi ovat aoristimuodossa, 

makedoniassa vain päälauseen apuverbi; II konditionaalia muodostamassa on haluta-

verbistä syntynyt apuverbi, joka bulgariassa taipuu aoristimuodossa 

8. mon. 1. persoonan imperatiivimuodossa on да-partikkeli, kolmansissa persoonissa itä- 

ja länsislaavistakin löytyvä нека-partikkeli: ukr. нехай чекає!, puola: niech czeka!  

9. liikeverbit eroavat itä- ja länsislaavin järjestelmästä, eroa ei tehdä jalan tai kulkuneu-

volla tapahtuvan liikkeen välillä; liikeverbit koostuvat osin itä- ja länsislaavin kanssa sa-

makantaisista verbeistä, osin samoista etuliitteistä,  lisäksi useat muut länsi- ja itäslaavin 

liikeverbijärjestelmän ”ulkopuoliset” verbit ilmaisevat erilaista liikettä 

 

Lainoja Balkanin kielistä, turkista ja turkin kautta 

♦ kr. хора ’ihmiset ’, ела ’tule!’, ♦ ела,  

   евтин ’halpa’, хиляда ’tuhat’;    евтин, илjада;     

   rom. маса ’pöytä’, сапун ’saippua’    маса, сапун 

♦ захар,  ♦ turk. шеќер ’sokeri’, 

   кибрит,     кибрит ’tulitikku’,   

   чорап,     чорап ’sukka’, 

   зарзават     зарзават ’vihannekset’   

 

Kommentti 
♦ kreikasta on lainattu ahkerasti kaikille elämänalueille, romaniasta ja kansan 

puhumasta latinasta arkielämän käsitteitä; turkin kautta on tullut lainoja arabiasta ja 

persiasta; bulgariaan on tullut venäjästä yhteiskunnallista ja poliittista sanastoa, 

makedoniaan venäläiset vaikutteet eivät ulottuneet niin voimakkaasti; makedoniaan on 

tullut lainoja albaniasta ja Jugoslavian aikana lainattiin paljon serbiasta 

 

Kulttuuripoimintoja 

Bulgaria Makedonia 

                                                                  
                                                                   800-l. 

Veljekset Konstantinos ja Methodios laativat kotiseutunsa Salonikin slaavilaismurteen 

pohjalta slaavin äännejärjestelmään soveltuvan kirjaimiston glagolitsan. Syntyi kirjoi-

tusasu kielelle, jota nykyään nimitetään muinaiskirkkoslaaviksi. Bulgariassa muinais-

kirkkoslaavin nimenä on muinaisbulgaria. Veljesten oppilaat laativat kyrillisen kirjai-

miston; Kliment Ohridilainen jatkoi veljesten työtä 

                                                             1300–1800-l. 

Osmanien alaisuudessa kirjallinen toiminta on hyvin aktiivista luostareissa 
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1700-l. 

Paisii Hilendarilainen – avasi tien uudelle 

bulgarialaiselle kirjallisuudelle; kirjoitti 

maanpaossa bulgarialaisten historian 

1800-l. 

Hristo Botev – loi runoutta käyttäen  kan-

sanperinteen kieltä ja aiheita; kansallinen 

herättäjä 

Ljuben Karavelov – realismin edustaja; 

bulgarialaisen novellikirjallisuuden perus-

taja; kansallinen herättäjä 

Ivan Vazov – kansalliskirjailija; teemoja 

kansanperinteestä; turkkilaisvallan ajasta 

kertova romaani Ikeen alla 

Aleko Konstantinov – satiirista proosaa, 

kansallista itseironiaa: loi huonokäytöksi-

sen Baj Ganjon hahmon 

1800–1900-l. 

Pentšo Slaveikov – runoutta ja esseitä; yh-

disti eurooppalaisen kulttuurin vaikutteita 

kansalliseen omaperäisyyteen  

Elin Pelin – runoutta, kertomuksia ja ro-

maaneja; maalaiselämän ja kansankielen 

elävää kuvausta  

1900–2000-l. 
Geo Milev – runoilija, toimittaja ja kään-

täjä; symbolismin edustaja 

Nikola Vaptsarov – työläisrunoilija; val-

lankumouksen ajan tärkein runoilija 

Atanas Daltšev – filosofista ikuisuusky-

symyksiä pohtivaa lyriikkaa 

Pavel Vežinov – kaupunkielämää kuvaava 

proosaa 

Blaga Dimitrova – poliittisesti aktiivinen 

toimittaja, runoilija, prosaisti ja näytel-

mäkirjailija; raportoi Vietnamin sodasta 

Jordan Raditškov – proosaa, näytelmiä, 

lastenkirjallisuutta; häntä on verrattu 

Kafkaan ja Gogoliin; taidokas kielen ja 

murteiden hyödyntäjä 

Jordan Jovkov  – bulgarialaisen proosan 

klassikko; kertomuksia, joissa realistinen ja 

mytologinen ajattelu nivoutuvat toisiinsa 

sekä kollektiivinen ja yksilöllinen moraali 

kohtaavat 

Radoj Ralin – rakastettu kirjailija, ru-

noilija ja satiirikko; kehitti lyhyitä proosan 

muotoja 

Elisaveta Bagrjana – toisaalta omaperäis-

                          
1800-l. loppuun asti 

Makedonian alueella syntynyt kirjallisuus 

oli paljolti bulgarialaisten ja makedo-

nialaisten yhteistä kulttuuriperintöä 

1800-l. 

Joakim Krčovski ja Kiril Pejčinovik’ –

pohjasivat kirkolliseen tyyliin, mutta al-

koivat käyttää kansankielen aineksia  

Konstantin ja Dimitar Miladinov – lyy-

ristä runoutta kansankielellä; kansanpe-

rinteen tallennusta 

Rajko Žinzifov – keräsi kansanrunoutta; 

kirjoitti runoja kansallisista ja historialli-

sista aiheista 

 

 

 

1800–1900-l. 

Krste Misirkov – loi pohjaa makedonian 

kirjakielelle; proosaa ja runoutta; käytti 

keskimurteita 

Vojdan Černodrinski – modernin make-

donialaisen teatterin luoja 

 

1900–2000-l. 

Blaže Koneski – nykykirjakielen tärkein 

luoja; nykykielen kielioppi, historiallinen 

kielioppi sekä omaa kansanperinteestä am-

mentavaa runoutta 

Vasil Iljoski – merkkihahmoja erityisesti 

sotienvälisessä näytelmäkirjallisuudessa 

Olivera Nikolova – runoilija ja kirjailija;  

lastenkirjallisuutta 

Slavko Janevski – lyriikkaa, novelleja, ro-

maaneja; ensimmäinen makedonialainen 

romaani Selo zad sedumte jaseni (Kylä 

seitsemän saarnin takana) 

Luan Starova – romaaneja makedoniaksi 

ja albaniaksi ihmiskohtaloista Balkanilla 

oman perheen tarinan kautta 

Aco Šopov – yksi Makedonian nykykirjal-

lisuuden perustajista; lyriikkaa 

Živko Čingo – uuden aallon proosaa; 

kertomuskokoelma Paskvelija kuvitteel-

lisesta maasta, jossa vanhat perinteet ja 

uudet aatteet kohtaavat 

Goran Stefanovski – merkittävä näytelmä-

kirjailja, käsikirjoittaja ja esseisti; kään-
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tä, toisaalta kansanrunouteen pohjautuvaa 

lastenkirjallisuutta ja naislyriikkaa 

Georgi Gospodinov – lyriikkaa, näytel-

miä, lyhytelokuvien käsikirjoituksia ja 

proosaa; postmodernismin edustaja; kään-

netyimpiä bulgarialaisia kirjailijoita; ka-

nadalainen v. 2019 ilmestynyt palkittu ani-

maatioelokuva The Physics of Sorrow poh-

jautuu hänen kertomukseensa lapsuutta 

muistelevasta ja elämän tarkoitusta pohti-

vasta miehestä 

netty useille kielille 

Dragan ”Gane” Todorovski – toimittaja, 

runoilija, kirjallisuuskriitikko ja historioit-

sija 

Ana Pejčinova – runoilija, kirjailija, 

kääntäjä, bloggeri ja seikkailija; Avganski 

dnevnici (Afgaanipäiväkirjat) 

                                                                
                                                                   800-l. 

                                                            Kuoromusiikkia 

                                                                   1300-l. 

Jovan Kukuzel – merkittävä ortodoksisen kuoromusiikin uudistaja; noin 90 hänen 

teostaan on säilynyt 

1800-l.  

Emanuil Manolov – säveltäjä ja kuoron-

johtaja; sävelsi ensimmäisen bulgarialaisen 

oopperan Siromahkinja (Köyhä nainen); 

pohjana Ivan Vazovin samanniminen 

balladi  

1900-l. 

Georgi Atanasov – oopperamusiikin 

säveltäjä ja kapellimestari 

Kiril Stefanov – säveltäjä ja kuoronjohta-

ja; yhdisti kansanmusiikkia ja klassista 

  

 

Rikas ja arvostettu paljolti turkkilaisvai-

kutteinen kansanmusiikkiperinne. Tiede-

akatemian kansanperinteen instituuttiin on 

koottu yli 70 000 kansanlaulua. Kansanlau-

lut ovat usein pohjana nykymusiikille 

Naiskuoro Misterijata na bǎlgarskite gla-

sove (Bulgarialaisten äänten mysteeri) on 

tunnetuin bulgarialaista kansanmusiikkia 

esittävä kuoro 

 1800-luvun loppupuoli  

Atanas Bader – ensimmäisiä makedonia-

laisia säveltäjiä; kuoromusiikkia 

 

 

 

1900-l. 

Todor Skalovski – säveltäjä ja kapellimes-

tari; Makedonian kansallislaulun luoja 

Kiril Makedonski – ensimmäisen make- 

donialaisen oopperan säveltäjä; sävelsi 

myös sinfonioita ja kuoromusiikkia 

Tomislav Zografski – uutta nykymusiikin 

säveltäjäpolvea 

Rikas ja arvostettu kansanmusiikkiperinne 

– Balkanin kansanmusiikkifestivaalit 

järjestetään vuosittain heinäkuussa 

                                                                   

 

 

Teodor Ušev – Kanadassa asuva animaat-

tori ja multimediataiteilija 

Tonislav Hristov – dokumentti- ja lyhyt-

elokuvia; on asunut Suomessa vuodesta 

2001 

Stilian Ivanov – dokumentteja ja musiikki-

                                
 

Milčo Mančevski – Pred doždot (Ennen 

sadetta), mm. Venetsian filmifestivaalien 

Kultainen leijona -palkinto 1994 

Teona Strugar Mitevska – tuottaja, 

käsikirjoittaja ja ohjaaja; elokuvia nyky-

yhteiskunnan ilmiöistä; elokuva Koga 
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videoita  

Zornitsa Sofia – Mila ot Mars (Mila 

Marsista 2004)  

Andrej Paunov – dokumentteja; entisen 

tsaarin Simeon II:n lapsuutta kuvaava 

Momtšeto, koeto beše tsar (Poika, joka oli 

tsaari 2011) 

denot nemaše ime (Kun päivällä ei ollut 

nimeä 2017) 

 

 

   

Tiesitkö, että… 

 

• Bulgariassa Да! vahvistetaan päänpyörityksel-

lä ja Не! keikuttamalla päätä vasemmalta oi-

kealle sivusuunnassa tai  eteen ja taakse 

• ruusut ja niistä tehdyt parfyymit ovat yksi 

Bulgarian vientivalteista – ruusufestivaalia vie-

tetään kesäkuussa                
• vuoden 1981 kirjallisuusnobelisti Elias Canet- 

ti on syntynyt Bulgariassa; romaani Pelastunut 

kieli 

• Bulgariassa on 9 Unescon maailman kulttuu-

riperintökohdetta, mm. Nesebărin kaupunki 

Mustanmeren rannalla, Pirinin kansallispuisto 

Lounais-Bulgariassa ja Rilan luostari noin 100 

km Sofiasta etelään 

Tiesitkö, että… 

 

• Makedoniassa vanhempi polvi saat-

taa pyöritellä päätään bulgarialaiseen 

ja nuorempi polvi eurooppalaiseen ta-

paan  

• Äiti-Teresa syntyi Skopjessa albaa-

niperheeseen vuonna 1910 

• Ohrid-järven vesi on kirkasta, kuu-

lasta lähteestä pulppuavaa – voit näh-

dä pohjan yli 20 metrin syvyydessä 

• Konikovon evankeliumitekstiä on 

tutkittu Helsingin yliopiston entisellä 

Slavistiikan ja baltologian laitoksella; 

tutkimus julkaistiin vuonna 2008 

 

 

 

Bulgaria 

 

София 

София е столицата на България и неин най-голям град с население от 1 

270 000 жители. 

Разположена е в долина в подножието на планината Витоша и е 

заобиколена от планини от всички страни. 

Наблизо се намира минерален извор с важно значение. 

София е изключително древен град. 

Останки от праисторически времена са намерени както в центъра на 

града, така и в покрайнините. 

Стените на града са добре запазени и датират към 7. в. пр.н.е. 

Климатът на София е влажен, континентален, със значителни 

температурни амплитуди в зависимост от сезона. 

Летата са много топли, а зимите - доста студени. 

Поради долинното разположение, в София обикновено е по-студено, 

отколкото в останалата част от страната. 
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София се счита за световно значим град тип „Бета”, което означава, че 

играе важна роля в световната икономика. 

Градът е икономически и финансов център на България и в него е 

съсредоточена по-голямата част от международния бизнес на страната. 

София е освен това и съществена дестинация, където компютърни 

фирми като IBM и HP изнасят част от бизнеса си. 

София е също така и център на българското образование и култура. 

Там се намират шестнадесет университета, измежду които за най-

престижен се счита Софийски университет “Св. Климент Охридски”. 

В София има археологически разкопки и средновековни църкви като 

катедралата “Св. Александър Невски”, която побира 10 000 души. 

Има и много музеи като Националния исторически музей и Софийската 

градска художествена галерия. 

Там са съсредоточени по-голямата част от медиите в страната. 
  Top 10 Bulgarian Regions 

 

 

 

Какво ще бъде времето?  

 

Николай:  Надя, здравей! Можеш ли да ми помогнеш? Трябва да 

 организирам екскурзия до Витоша за г-н Антонов и за нашия 

 гост от Англия. 

Надя: По-спокойно, Николай! Говори по-бавно. Защо бързаш 

 толкова? 

Николай: Защото трябва да поръчам такси и да запазя маса в 

 ресторанта за утре. 

Надя: Няма проблеми. Най-важно е времето да бъде хубаво. 

Николай: Вярно. Имаш ли вестник с прогноза за времето? 

Надя: Не, но можем да чуем прогнозата по радиото.  

                   
Радио: Утре времето ще бъде предимно слънчево, но ветровито. 

 По високите планини ще има разкъсана облачност с прева-

 лявания на места. Температури: между осемнайсет и двайсет 

 и два градуса. 

                
Николай: Жалко, времето на Витоша няма да е много хубаво. На Ви-

 тоша сигурно ще вали дъжд. И сигурно г-н Джонсън не носи 

 туристически обувки. 

Надя: Нищо, не е фатално. Предлагам да отидете на юг – в Мел-

 ник. Там времето сигурно ще е хубаво. На Витоша може да 

 отидете в събота. 
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Николай: Добра идея, но какво ще е времето в събота? 

Надя: Според прогнозата в края на седмицата няма да вали и ще 

 бъде потопло. 

Николай: Шефът ще се съгласи ли с новия план? 

Надя: Ще се съгласи. Аз ще говоря с него. В Мелник е 

 исключително красиво. 

Николай: Да, зная. Надя, предлагам и ти да дойдеш. Съгласна ли си? 

Надя: Съгласна съм. Ще дойда с удоволствие! 

 
                                                          Holman & Kovatcheva 2004, s. 126. 

 

Bulgarian kansallislaulu 
 

 Мила Родино 

 Горда Стара планина, 

 до ней Дунава синей, 

 слънце Тракия огрява, 

 над Пирина пламеней. 

  Мила Родино, 

  ти си земен рай, 

  твойта хубост, твойта прелест, 

  ах, те нямат край. 

  Паднаха борци безчет 

  за народа наш любим, 

  майко, дай ни мъжка сила 

  пътя им да продължим. 

 
   Sanat ja sävel: Tsvetan Radoslavov 

Ой, Лазаре, Лазаре 

1. Ой, Лазаре, Лазаре, 

Лазар еднаж в година 

Като китка в градина. 

Ой, Лазаре, Лазаре, 

Лазар еднаж в година 

Като китка в градина. 
  

2. Ой Лазаре, Лазаре, 

Тука първом дойдохме, 

Мома и момче найдохме. 

Ой Лазаре, Лазаре, 

Я момата женете, 

А момчето годете 
  

3. Ой Лазаре, Лазаре 

Колку здравец у гора 

Толкуз здраве у дома 

Ой Лазаре, Лазаре 

Колку песок у река 

Толкуз деца у дома 
          

         Kansanlaulu 
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Makedonia  
 

- Од каде доаѓате? 

- Од Базел. 

- Базел се наоѓа во Швајцарија. 

- Смеам ли да ви го претставам господинот Милер? 

  Тој е странец. Тој зборува повеќе јазици. 

- Дали сте овде по прв пат? 

- Не, јас веќе бев овде минатата година. 

  Но само една седмица. 

- Како Ви се допаѓа кај нас? 

- Многу добро. Луѓето се љубезни. 

  И околината ми се допаѓа исто така. 

- Што сте по занимање? 

- Јас сум преведувач. Јас преведувам книги. 

- Дали сте сами овде? 

- Не, мојата сопруга / мојот сопруг е исто така овде. 

  А таму се моите две деца. 
  50languages 

 

 

 

На срце ми лежи, мила мамо 

1. На срце ми лежи, мила мамо, на срце ми лежи, 

 аj на срце ми лежи, мила мамо, една лута змиjа. 
 

2. Не ми била змиjа, мила мамо, не ми била змиjа, 

 аj не ми била змиjа, мила мамо, туку кара Севда. 
 

3.  Севдините очи, мила мамо, Севдините очи , 

 аj Севдините очи, мила мамо, црни черешови. 
 

4. Севдините веѓи, мила мамо, Севдините веѓи, 

 аj Севдините веѓи, мила мамо, морски пиjавици. 

 
        Kansanlaulu 
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Македонско девоjче 

1. 2.  3. 

Македонско девоjче,  Нема ѕвезди полични   Кога коси расплетиш 

китка шарена,  од твоjте очи,   како коприна 

во градина набрана,  да се ноќе на небо   лична си и полична 

дар подарена.  ден ќе раздени.   од самовила. 

     4. 

Дали има н'овоj бели свет  Кога песна запее 

поубаво девоjче од Македонче? славеj натпее, 

Нема, нема, не ќе се роди  кога оро заигра 

поубаво девоjче од Македонче.  срце разигра. 

 
        Kansanlaulu 

 Јовано, Јованке 

 Јовано, Јованке, 

 Крај Вардарот седиш, мори 

 Бело платно белиш, 

 Бело платно белиш, душо 

 Сè нагоре гледаш. / x2 

    Јовано, Јованке, 

   Јас тебе те чекам, мори 

   Дома да ми дојдеш, 

   А ти не доаѓаш, душо 

   Срце мое, Јовано. / x2 

  Јовано, Јованке, 

 Твојата мајка, мори 

 Тебе не те пушта, 

 Кај мене да дојдеш, душо 

 Срце мое, Јовано. / x2 
        Kansanlaulu 

 

 Makedonian kansallislaulu 

 

 Денес над Македонија 

 Денес над Македонија се раѓа 

 Ново сонце на слободата! 

 Македонците се борат, 

 За своите правдини! 

 Македонците се борат, 

 За своите правдини! 

   Одново сега знамето се вее 

   На Крушевската република! 

   Гоце Делчев, Питу Гули, 



 162 

   Даме Груев, Сандански! 

   Гоце Делчев, Питу Гули, 

   Даме Груев, Сандански! 

 Горите македонски шумно пеат 

 Нови песни, нови весници! 

 Македонија слободна, 

 Слободна живее! 

 Македонија слободна, 

 Слободна живее!  
     Sanat ja sävel: Vlado Maleski 

 

 
Bulgaria 

– Мамо, ти имаш вече няколко бели косъма, казва малкият Иванчо на 

майка си. – Родителите винаги побеляват, когато децата им са 

непослушни, отговаря майка му. – Така ли? Сега разбирам защо баба 

ми е толкова побеляла. 
– Äiti, sinulla on jo muutama harmaa hius, sanoo pikku-Ivantšo äidilleen. – Vanhemmat 

harmaantuvat aina kun heidän lapsensa ovat tottelemattomia, vastaa hänen äitinsä. – 

Niinkö? Nyt ymmärrän, miksi mummo on niin harmaantunut. 
             

Един посетител в ресторанта поръчва една цяла торта. Сервиторът го 

пита: – Извинете! Как да нарежа тортата? На шест или на дванайсет 

парчета? – По-добре на шест. Дванайсет парчета аз сигурно няма да 

мога да изям, отговаря посетителят. 
Eräs ravintolan asiakas tilaa kokonaisen täytekakun. Tarjoilija kysyy: – Anteeksi, mutta 

miten leikkaan kakun? Kuuteen vai kahteentoistaa palaan? – Mielummin kuuteen. 

Kahtatoista palaa en varmaankaan jaksa syödä, vastaa asiakas. 

 

Попитали един габровец колко е часът. – Десет… и двадесет и пет 

стотинки, отвърнал той. 
Eräältä gabrovolaiselta kysyttiin paljonko kello on. – Kymmenen… ja kaksikymmen-

täviisi stotinkaa,  tämä vastasi. 
  

Габровецът в ресторанта: – Келнер, под масата паднаха десет стотинки. 

Ако ги намериш, дай ми ги. Ако не ги намериш – задръж ги за бакшиш. 
Gabrovolainen ravintolassa: – Tarjoilija, pöydän alle putosi kymmenen stotinkaa. Jos 

löydät ne, anna ne minulle. Jos et löydä – pidä ne juomarahana. 
  

Баща купил на сина си нови обуща. Вечерта тръгнали да отидат у свои 

роднини. Из пътя бащата попитал: – С новите обуща ли си, сине? – Да, 

тате. – Крачи тогава по-нашироко! посъветвал го бащата. 

Isä osti pojalleen uudet kengät. Illalla he lähtivät sukuloimaan. Matkalla isä kysyi: – 

Onko sinulla uudet kengät jalassa, poikaseni? – On, isä. – Astu siinä tapauksessa 

pidempiä askelia! neuvoi isä poikaa.   



 163 

 

Makedonia 

Загрижен селанец доаѓа во шумската управа за да се жали бидеjќи 

секоjа ноќ во неговиот двор доаѓа волк. – Вероjатно е гладен. Фрли му 

парче месо, го советува шумарот. По неколку дена шумарот го среќава 

селанецот. – Го изврши ли моjот совет? – Да. – И, има ли корист? – 

Сега доаѓаат два волка… 
Huolestunut maalaismies saapuu metsänhoitovirastoon valittamaan, että joka yö hänen 

pihaansa tulee susi. – Se on varmaankin nälkäinen. Heitä sille palanen lihaa, neuvoo 

metsänhoitaja häntä. Muutaman päivän kuluttua metsänhoitaja tapaa maalaismiehen. – 

Teitkö neuvoni mukaan? – Tein. – Ja oliko siitä hyötyä? – Nyt tulee kaksi sutta… 

  

Купувачот му вели на продавачот: – Фала Богу, наjпосле ќе си одам со 

чевли, што ми се токму! – Не е ни чудно, што ви се токму, вели 

продавачот, – со тие чевли доjдовте! 
Asiakas sanoo myyjälle: – Luojan kiitos, vihdoinkin pääsen kulkemaan kengillä, jotka 

ovat minulle sopivat! – Ei ole ihmekään, että ne sopivat, sanoo myyjä , – niissä kengissä 

tulitte. 
 

– Сега засега ќе имате плата сто илjади, а подоцна и повеќе, му вели 

директорот на новопримениот работник. – Добро, тогаш ќе доjдам 

подоцна. 

– Toistaiseksi saatte palkkaa satatuhatta, myöhemmin enemmänkin, johtaja sanoo uudelle 

työntekijälle. – Hyvä, siinä tapauksessa tulen myöhemmin. 
 

– Сакате ли радио од домашно или од странско производство? – Од 

домашно, зашто не знам ниеден странски jазик. 
– Haluatteko kotimaassa vai ulkomailla valmistetun radion? – Kotimaassa, koska en osaa 

yhtään vierasta kieltä. 
  

– Веќе цел месец одите на работа пеш. Што е со вашиот автомобил, да 

не сте доживеале сообраќаjна несреќа? – Не, но наjпосле наjдов 

слободно место за паркирање, па не сакам да го загубам. 
– Jo kokonaisen kuukauden olette tullut töihin jalkaisin. Mitä autollenne on tapahtunut, 

ettei teille ole vain sattunut liikenneonnettomuutta? – Ei, mutta vihdoinkin olen löytänyt 

vapaan pysäköintipaikan, enkä halua menettää sitä. 
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9. ETELÄSLAAVILAISET KIELET II 

 

 

          

 

 

 

 

Kroaatti25 Sloveeni 

(hrvatski jezik)  (slovenski jezik)  
 

Konsonanteista 

ć  č  č      

1.Čovjek čeka čaj.  ♦ Človek čaka na čaj. 
’ihminen odottaa teetä’  ’ihminen odottaa teetä’ 

   Laku noć, gasi svijeću!        Lahko noč, ugasni svečo!  
’hyvää yötä, sammuta kynttilä!’ ’hyvää yötä, sammuta kynttilä!’ 

đ  j   
2.Tuđinac i tuđinka imaju rođendan. ♦ Tujec in tujka imeta rojstni dan. 
’muukalaismiehellä ja -naisella ’ulkomaalaisella miehellä ja naisella  

on syntymäpäivä’  on syntymäpäivä’ 

   Zašto imaš tuđu knjigu?    Zakaj imaš tujo knjigo? 
’miksi sinulla on vieras kirja’  ’miksi sinulla on vieras kirja’ 

r  r  

3.Navrh brda vrba mrda.  ♦ Okno je odprto. Srce je zaprto. 
’laella kukkulan paju huojuu’  ’ikkuna on auki, sydän on kiinni’ 
   Hrvat iz Hrvatske govori    Hrvat iz Hrvaške govori  

   hrvatski, a Srbin iz Srbije srpski.     hrvaško, a Srb iz Srbije srbsko. 
’kroaatti Kroatiasta puhuu kroaattia, ’kroaatti Kroatiasta puhuu kroaattia, 

 serbi Serbiasta puhuu serbiaa’ serbi Serbiasta puhuu serbiaa’ 

u  o  l v  

4.Vuk je vidio Beograd.  ♦ Volk je videl Beograd.  
’susi näki Beogradin’  ’susi näki Beogradin’ 

   Žao mi je.     Žal mi je. 
’olen pahoillani’  ’olen pahoillani’ 

   Naš autobus je u Zagrebu.    Naš avtobus je v Ljubljani. 
’linja-automme on Zagrebissa’ ’linja-automme on Ljubljanassa’ 

                                                 
25 Kroaatti edustaa tässä koko serbokroaattia – BKMS-kokonaisuutta eli bosniaa, kroaattia, montenegroa ja 

serbiaa 

  Živijo! Zdravo!  

      Ciao! 

    

  Ciao!   Ćao!   Bok!  

        Zdravo!  
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 Kommentteja 
1. kroaatissa *kt-yhtymä ennen etuvokaalia sekä *tj-yhtymä ovat muuttuneet 

soinnittomaksi palataaliaffrikaataksi 

2. kroaatissa *dj-yhtymä on muuttunut soinnilliseksi palataaliaffrikaataksi, sloveenissa 

j:ksi   

3. kroaatissa on tavuamuodostava r, sloveenissa sama kirjoitustapa ääntyy schwa-vokaa-

lin ja r:n muodostamana diftongina [ər] 

4. *l on kroaatissa sanan lopussa ja konsonantin edellä muuttunut o:ksi –  mikä näkyy 

myös kirjoitusasussa; *tavuamuodostava l on muuttunut u:ksi; sloveenissa *l ääntyy 

sanan lopussa ja konsonantin edellä u:na, mutta kirjoitusasussa on säilytetty l; v ääntyy 

molemmissa kielissä konsonantin edellä u:na, mikä  näkyy vain kroaatin kirjoitusasussa 
 

Vokaaleista 
1.Ja sàm sȃm, dȗg je dȕg.  ♦ Danica, spì! Bojan spí. 
 ’olen yksin, velka on pitkäaikainen’ ’Danica, nuku! Bojan nukkuu’ 

   Sȁd idem u sȃd. Pȁs ima pȃs.    Majda ljubi péti. Danilo je pêti. 
’nyt menen kasvitarhaan, koiralla on vyö’  ’Majda rakastaa laulua, Danilo on viides 
   Grȃd i grȁd. Lȗka i lúka Špela, nôsi dete! Matic nósi Špelo. 
’kaupunki ja raesade’’Luukas ja satama’ ’Špela, kanna lasta! Matic kantaa Špelaa’ 
   Imam tȇk tȅk uvečēr.  
’minulla on ruokahalua vasta illalla’ 

ije   je   i  e 

2.Smiješno: ljeto je i dijete vidi ♦ Smešno: poletje je in dete vidi  

   bijeli snijeg na brijegu i smije se.    beli sneg na bregu in se smeje. 
’onpa hassua: on kesä ja lapsi näkee  ’onpa hassua: on kesä ja lapsi näkee  

valkoista lunta rannalla ja nauraa’ valkoista lunta rannalla ja nauraa’ 

3. Pas vidi san.  ♦ Pès vidi sèn. 
’koira näkee unta’  ’koira näkee unta’ 

  
 

Kommentteja 
1. kroaatissa on säilynyt musikaalinen paino:  kantaslaavin pitkä laskeva intonaatio on 

säilynyt: grȃd (vrt. ven. го́род ja tš. hrad), kantaslaavin pitkä nouseva intonaatio on 

kroaatissa muuttunut lyhyeksi laskevaksi: mrȁz (vrt. ven. моро́з ja tš. mráz); nykykielen 

pitkä ja lyhyt nouseva ovat syntyneet myöhemmin – alkuperäinen paino on siirtynyt tavun 

verran kohti sanan alkua (vrt. kr. tráva ja konservatiivinen ven. трава́); sloveenin 

kirjakielestä musikaalinen paino on jäänyt pois, kouluissakaan sitä ei enää opeteta – 

jäljellä ovat vokaalien pituus- ja väljyyserot: lyhyt spì ’nuku’ – pitkä spí ’hän nukkuu’, 

pitkillä e- ja o-vokaaleilla on väljyysero:  pitkä suppea péti ’laulaa’, nósi ’hän kantaa’, 

pitkä väljä pêti ’viides’, nôsi ’kanna!’; kummankin kielen oppikirjoissa käytetään apuna 

aksentti-merkkejä – normaalitekstissä niitä ei ole; kroaatin kirjakielessä on myös 

painonjälkeisiä pitkiä vokaaleja, esim. substantiivin žena mon. G  žénā  

2. *ě-vokaalin refleksit tänä päivänä – kroaatin jekaavi, serbian ekaavi – tällähän 

perusteella kirjakielen variantit muotoutuivat; vastaavat sanat serbiassa ovat: смешно, 

лето, дете, бели, снег, брег, смеjе се; sloveenissa *ě:tä vastaa e. 

3.  lyhyiden *ĭ- ja *ŭ-vokaalien refleksi sloveenissa on tänään [ǝ], kroaatissa pääsääntöi-

sesti a; vokaalien tausta paljastuu niiden väistyessä taivutuksissa 
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Kroaatti: 
        ̏               lyhyt laskeva 
       ̑               pitkä laskeva 
       `              lyhyt nouseva 
        ́              pitkä nouseva 
       ̵               pitkä painoton 

 Sloveeni: 
       ́                pitkä (suppea) 
       ̂                pitkä (väljä) 
       `              lyhyt (neutraali) 
 

 

Substantiiveista  

1.Puno hvala, Ivane!  ♦ Najlepša hvala, Boštjan! 
’suuret kiitokset, Ivan’  ’parhaimmat kiitokset, Boštjan!’ 

   Nema na čemu, Nado!     Ni za kaj, Alenka! 
’eipä kestä, Nada!’  ’eipä kestä, Alenka!’ 

2.Putnik čeka na postaji.  ♦ Potnik čaka na postaji.  
’matkustaja odottaa asemalla’  ’matkustaja odottaa asemalla’ 

      Potnika čakata na postaji.  
   ’kaksi matkustajaa odottaa asemalla’ 

   Putnici čekaju na postaji.    Potniki čakajo na postaji. 
’matkustajat odottavat asemalla’ ’matkustajat odottavat asemalla’ 

3.Vidim autobus i putnika. ♦ Vidim avtobus in potnika. 
’näen linja-auton ja matkustajan’ ’näen linja-auton ja matkustajan’ 

   Vidim autobuse i putnike.    Vidim avtobuse in potnike. 
’näen linja-autoja ja matkustajia’ ’näen linja-autoja ja matkustajia’ 

4.Antune, što imaš u ruci? ♦ Aleš, kaj imaš v roki? 
’Antun, mitä sinulla on kädessäsi?’ ’Aleš, mitä sinulla on kädessäsi?’ 

 
 

Kommentteja 
1. sloveenista vokatiivi on hävinnyt, kroaatissa se elää edelleen – tosin horjuvuutta on 

etenkin feminiinissä kenties sekaannuksen välttämiseksi: vrt. Branko m. N – Branka f. N, 

jälkimmäisen vokatiivimuoto olisi o-päätteinen 

2. sloveenissa on elävänä duaali, tosin puhekielessä sen korvaa usein monikko  

3. elollisilla ja elottomilla maskuliineilla on tšekin tapaan yhteinen monikon akkusatiivin 

pääte –  toisin kuin muussa länsislaavissa ja koko itäslaavissa   

4. kroaatissa on muun muassa feminiinin yksikön datiivi-lokatiivissa säilynyt velaarien II 

palatalisaatio, samoin esimerkiksi maskuliinin monikon nominatiivissa; sloveenista se on 

hävinnyt – kuten venäjästä ja slovakistakin 
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Adjektiiveista 

1.Tamo je mladi profesor  ♦ Tam je (en) mlad  profesor. 
’siellä on nuori professori’  ’siellä on nuori professori’ 

   Naš profesor je mlad.     Naš profesor je mlad. 
’professorimme on nuori’  ’professorimme on nuori’ 

   Naš mladi profesor je iz Zagreba.    Naš mladi profesor je iz Ljubljane. 
’nuori professorimme on Zagrebista’ ’nuori professorimme on Ljubljanasta’ 

   Kao mlad čovjek.     Kot mlad človek. 
’nuorena miehenä’  ’nuorena miehenä’ 

2.Gramatika starog(a) hrvatskog(a) ♦ Slovnica starega slovenskega  

   književnog(a) jezika     knjižnega jezika 
’kroaatin vanhan kirjakielen kielioppi’ ’sloveenin vanhan kirjakielen kielioppi’ 

3.Branko je star. Marko je stariji nego ♦ Janez je star. Matic je starejši 

   Branko/od Branka. Petar je najstariji.     kot Janez. Gregor je najstarejši. 
’Branko on vanha, Marko on vanhempi kuin ’Janez on vanha, Matic on vanhempi kuin 

 Branko, Petar on vanhin’  Janez, Gregor on vanhin’ 

 
 

Kommentteja 
1. joissakin sanonnoissa kroaatin ja systemaattisemmin sloveenin nykytilanne heijastaa 

maskuliinin yksikön nominatiivissa vielä kantaslaavin lyhyen adjektiivin määräämättö-

myyttä ja pitkän, demonstratiiviaineksen saaneen adjektiivin määräisyyttä; lyhyen ja pit-

kän adjektiivin välinen ero on nykyisin kummassakin kielessä syntaktinen; sloveenissa 

eden-perusluvun lyhyt muoto en toimii epämääräisen artikkelin tapaan – saksanko vai-

kutusta? 

2. maskuliinin yksikön genetiivissä – kuten datiivissa ja lokatiivissakin – loppuvokaali voi 

kroaatissa heittyä rytmin tai tyylin vuoksi 

3. komparatiivimuodot taipuvat kuten länsislaavissa ja itäslaavissakin – venäjää lukuun-

ottamatta 

 

Lukusanoista 
1. jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, ♦ en/eden, dva, trije, štirje, pet, šest, 

   sedam, osam, devet, deset    sedem, osem, devet, deset                    

2. prvi, drugi, treći, četvrti, peti, ♦ prvi, drugi, tretji, četrti, peti, 

   šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti    šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti                     

3.Koliko je sati? Pet.  ♦ Koliko je ura? Pet. 
’paljonko kello on? viisi’   ’paljonko kello on? viisi’      
 

Kommentteja 
1. perusluvut 1–10: sloveenissa ’ykkösen’ pitkä muoto on itsenäinen, lyhyt muoto toimii 

epämääräisen artikkelin tapaan; yhdistetyissä lukusanoissa näkyy saksan vaikutus: 

enaindvajset (ein und Zwanzig) – vrt. tš. puhekielen jedenadvacet 

2. järjestysluvut 1.–10. 

3. kellonajoissa tasatunnit ilmaistaan perusluvuin; ’tunti’ on lainattu kroaattiin turkista: 

sati, sloveeniin saksasta: ura 
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Pronomineista 

1.Ja sam Hrvat.  ♦ Jaz sem Slovenec. 
’olen kroaatti’  ’olen sloveeni’ 

     Midva sva Slovenca. 
  ’me kaksi olemme sloveeneja’ 

   Mi smo Hrvati.     Mi smo Slovenci. 
’olemme kroaatteja’  ’olemme sloveeneja’ 

2.Poznajem ga.  ♦ Poznam ga. 
’tunnen hänet’  ’tunnen hänet’ 

   Njega poznajem dobro.     Njega poznam dobro. 
’hänet tunnen hyvin’  ’hänet tunnen hyvin’ 

3.To je njegov pas. To je njezin pas. ♦ To je njegov pes. To je njen pes. 
’se on hänen (m.&f.) koiransa’ ’se on hänen (m.&f.) koiransa’ 

   To je njihov sin.     To je njihov sin . 
’hän on heidän poikansa’  ’hän on heidän poikansa’ 

4.Ovaj rječnik je dobar.  ♦ Ta slovar je dober. 
’tämä sanakirja on hyvä’  ’tämä sanakirja on hyvä’ 

   Taj rječnik je bolji.     Tisti slovar je boljši. 
’tuo sanakirja on parempi’  ’tuo sanakirja on parempi’ 

   Onaj rječnik je najbolji.     Oni slovar je najboljši. 
’se sanakirja on paras’  ’se sanakirja on paras’ 

5.Tko je to? Što je to?  ♦ Kdo je to? Kaj je to? 
’kuka tämä on? mikä tämä on?’ ’kuka tämä on? mikä tämä on?’ 

6.Zna li netko nešto?  ♦ Ali zna nekdo nekaj? 
’tietääkö joku jotakin?’  ’osaako joku jotakin?’ 

7.Nitko ništa ne zna.  ♦ Nihče nič ne zna. 
‘kukaan ei tiedä mitään’  ’kukaan ei osaa mitään’ 

 
 

Kommentteja 
1. persoonapronominit; sloveenissa elävänä duaali 

2. länsislaavin tapaan kroaatissa ja sloveenissa persoonapronomineilla on painolliset ja 

painottomat taivutusmuodot  

3. possessiivipronominit; 3. persoonan pronominit taipuvat 

4. demonstratiivipronominit ilmaisevat deiktisen kolmijaon – samaan tapaan kuin make-

donian demonstratiivit ja sananloppuiset määräiset artikkelit 

5. sloveenin ’kuka?’ on vihje yhteydestä tšekin suuntaan, ’mikä?’ taas viittaa serbokro-

aatin kajkavilaismurteisiin; murrejako: što, ča, kaj – štokaavi päätyi kirjakielen pohjaksi 

6. indefiniittipronominit 

7. kieltopronominit  
 

Adverbeista 

♦ Govorite jako dobro hrvatski. ♦ Govorite zelo dobro slovensko. 
’puhutte oikein hyvin kroaattia’ ’puhutte oikein hyvin sloveenia’ 
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Verbeistä   

1.  gledati  ♦ gledati 

  gledam   gledam  

  gledaš   gledaš   

  gleda   gleda   

  gledamo   gledamo du  gledava 

  gledate   gledate du  gledata 

  gledaju   gledajo du  gledata   

    Gledam televiziju.     Gledam televizijo. 
’katselen televisiota’  ’katselen televisiota’ 

   Gledamo novi film.     Gledamo nov film. 
’katsomme uutta elokuvaa’  ’katsomme uutta elokuvaa’ 

   Ivan i Petar gledaju stari film.    Matjaž in Gregor gledata star film.  
’Ivan ja Petar katsovat vanhaa elokuvaa’ ’Matjaž ja Gregor katsovat vanhaa 

elokuvaa’  

2.Navečer ću gledati televiziju / ♦ Zvečer bom gledal televizijo. 

   Gledat ću televiziju navečer. ’illalla aion katsella televisiota’ 
’illalla aion katsella televisiota’ 

3.Ivane, vratio sam se!  ♦ Boštjan, vrnil sem se! 
’Ivan, olen palannut!’  ’Boštjan, olen palannut!’ 

   Bio sam u kazalištu.     Bil sem v gledališču. 
’olin teatterissa’  ’olin teatterissa’ 

4.Ako bih imala novaca, kupila bih ♦ Če bi imela denar, bi jaz kupila 

   kišobran.     dežnik.   
’jos minulla olisi rahaa, ostaisin ’jos minulla olisi rahaa, ostaisin 

 sateenvarjon’    sateenvarjon’    
5.Čekaj, Antune!  ♦ Čakaj, Bojan! 

’odota, Antun!’  ’odota, Bojan!’ 

     Počakajva na Danico! 
  ’odotetaan me kaksi Danicaa’ 
     Danilo in Simona, čakajta! 
  ’Danilo ja Simona, odottakaa!’ 

   Čekajmo Evu!     Počakajmo na Vesno! 
’odotetaan Evaa!’  ’odotetaan Vesnaa!’ 

   Čekajte nas!     Čakajte na nas! 
’odottakaa meitä!’  ’odottakaa meitä!’ 

   Neka  čeka! Neka čekaju!    Naj čaka! Naj čakajo! 
’odottakoon! odottakoot!’  ’odottakoon! odottakoot! 

     Naj čakata!  
  ’odottakoot he kaksi! 
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6. Kamo ideš? Idem u kino. ♦ Kam greš? Grem v kino. 
’minne olet menossa?’  ’minne olet menossa?’ 

’olen menossa elokuviin’  ’olen menossa elokuviin’ 

   Idem u Zagreb.     Grem v Ljubljano. 
’olen menossa Zagrebiin’  ’olen menossa Ljubljanaan’ 
   Idem u školu.     Hodim v šolo. 
’käyn koulua’  ’käyn koulua’ 

   Došao je jučer.     Prišel je včeraj. 
’hän tuli eilen’  ’hän tuli eilen’ 

   Otišao je danas.     Odšel je danes. 
’hän lähti tänään’  ’hän lähti tänään’ 

   Dobro došli u Zagreb!     Dobrodošli v Ljubljano! 
’tervetuloa Zagrebiin!’  ’tervetuloa Ljubljanaan!’ 

 
 

Kommentteja 
1. preesensin yks. 1. persoonassa kaikilla verbeillä – paitsi kroaatin mogu, hoću –  on 

päätteessä nasaalikonsonantti; mon. 1. persoonan -mo-pääte löytyy näiden kielten lisäksi 

ukrainasta; sloveenin taivutusparadigmassa on mukana myös duaali 

2. kroaatissa futuuri syntyy haluta-verbistä muodostuneesta apuverbistä ja verbin per-

soonamuodosta – kuten bulgariassa ja makedoniassa; apuverbi voi olla infinitiivin 

edessä – tai jäljessä, jolloin infinitiivi lyhenee; sloveenin liittofutuuri muodostuu samaan 

tapaan kuin puolassa: olla verbin futuurista ja pääverbin l-partisiipista: vrt. puol. będę 

oglądał; kroaatista löytyy myös II futuuri: Kad budu gledao... ’kun olen katsonut’ 

3. perfekti on säilynyt molemmissa kielissä, sananloppuinen -*l on kroaatissa muuttunut 

o:ksi, mikä näkyy myös kirjoitusasussa, sloveenissa u:ksi, mitä kirjoitusasu ei kerro; 

kroaatista löytyy myös pluskvamperfekti, mutta se on harvinainen: Bio sam gledao... 

’olisin katsonut’; BKMS:ssä ovat säilyneet myös aoristi ja imperfekti, mutta ei puheessa – 

paitsi joskus bosniassa 

4. kroaatin konditionaalissa apuverbin vanha aoristimuoto kertoo persoonan, sloveenissa 

apuverbi on muuttunut partikkeliksi ja siksi persoonapronomini on pakollinen; kroaatista 

löytyy myös II konditionaali:. Ja bih bio znao...’olisin tiennyt’  

5. sloveenin imperatiivistakin löytyvät duaalimuodot 

6. kroaatin ja sloveenin liikeverbijärjestelmät eroavat paljon itä- ja länsislaavista; samo-

ja kantoja ja etuliitteitä kyllä löytyy; jalkaisin ja kulkuneuvolla tapahtuvaa liikettä ei ero-

teta toisistaan: kr. ići, sl. iti, vrt. puolan  iść – jechać ja venäjän идти – ехать;  kroaatin 

ja sloveenin jahati tarkoittaa ratsastamista, kuten länsislaavissa slovakissa; kuljettaminen 

ja kantaminen ovat sitten asia erikseen… 
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Sanastosta 

(Bulgaria) Serbia Bosnia Kroaatti Sloveeni (Tšekki) 

театър позориште pozorište/  kazalište/ gledališče divadlo ’teatteri’ 

   teatar/         teatar  

                                         kazalište 

влак воз voz/vlak  vlak   vlak  vlak      ’juna’ 

хляб хлеб hljeb  kruh   kruh  chléb    ’leipä’ 

седмица недеља/ nedelja/  tjedan  teden  týden    ’viikko’ 

 седмица sedmica/  

   hefta/ 

                                         tjedan  

кино биоскоп bioskop/  kino   kino  kino     ’elokuva- 

   kino                                                      teatteri’ 

какво шта šta  što   kaj  co         ’mikä’ 

кой ко ko  tko   kdo  kdo       ’kuka’  

час час/сат čas/ sat/  sat          ura  hodina  ’tunti’ 

   sahat 

станция станица stanica/  postaja/ postaja/ stanice/ ’asema’ 

   kolodvor  kolodvor/ kolodvor nádrazí 

                                                              stanica 

кафе кафа kahva/kafa kava   kava  káva     ’kahvi’ 

лек лак lahak/  lak   lahek  lehký    ’helppo’ 

                                         lak 

самолет авион avion  zrakoplov/ letalo/           letadlo  ’lentokone’ 

     avion  zrakoplov 

 

Bosnia (bošnjački / bosanski jezik) 

• käytössä ovat latinalaiset kirjaimet kuten kroaatissa           • jekaavi 

• sanasto:   - paljon itämaista (turkista, turkin kautta persiasta, arabiasta) 

                  - perussanasto valtaosin yhteistä serbian ja kroaatin kanssa 

                  - paljon tyylillisesti samanarvoisia dubletteja ja triplettejä 

• yksittäisiä piirteitä:  

  - futuuri: znaću (kr. ću znati / znat ću) ’tulen tietämään’ 

                  - tekijännimissä -ac: slušalac (kr. slušatelj) ’kuulija’   

                  - vierasperäisissä verbeissä -isati: karakterisati ’luonnehtia’ 

                    (kr. karakterizirati) 

                  - h: lahak, kahva, sahat, hemija ’helppo, kahvi, tunti, kemia’ 

                    (kr. lak, kava, sat, kemija) 
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Bosnia ja Hertsegovina   Kroatia   Serbia   Montenegro Slovenia 

Bosnia ja Hertsegovina 

1300–1400-luvuilla 

Stećci – hautamuistomerkkejä kaiverruksineen; noin 60 000 

löydetty nykyisen Bosnian alueelta 

1500–1600-l. 

Matija Divković – katolilainen fransiskaanipappi, jota pide-

tään bosnialaisen kirjallisuuden isänä 

1700–1800-l. 

Tallennettiin kansanrunoutta, mm. kiehtova balladi Hasa-

nagica, joka syntyi 1600-l. ja välittyi suullisesti yli vuosi-

sadan  

1900-l. 
Ivo Andrić – syntyi ja kasvoi Bosniassa, aloitti uransa kro-

aatiksi, mutta siirtyi serbiaan; romaaneja, novelleja, lyriikkaa 

ja esseitä; Drina-joen silta; Nobel 1961 

Mehmed ”Meša” Selimović – romaanikirjailija; eksistenti-

aalista ja psykologista proosaa; romaani Derviš i smrt, (Der-

vissi ja kuolema); syntyi Bosniassa serbialaistaustaiseen 

muslimiperheeseen; koki olevansa osa serbialaista kirjalli-

suutta 

Mak Dizdar – runoilija, joka yhdisti teoksissaan Bosnian 

kristillisen kulttuurin, islamilaisen mystiikan ja hautakivikai-

verrusten aineksia;  Modra rijeka (Sininen joki) 

1900–2000-l. 

Muharem Bazdulj – bosnialais-serbialainen kirjailija, kään-

täjä ja kolumnisti; hänen tekstejään julkaistaan aikakausleh-

dissä koko entisen Jugoslavian alueella 

Aleksandar Hemon – Sarajevossa syntynyt Yhdysvalloissa 

asuva postmodernismia edustava prosaisti; kertomuksia, 

novelleja ja kolumneja; kirjoittaa englanniksi ja bosniaksi  

Miljenko Jergović – Sarajevossa syntynyt Kroatiassa asuva 

kirjailija, runoilija ja kolumnisti; teokset kertovat hänen per-

heenjäsentensä elämästä; novellikokelma Sarajevski Marl-

boro (Sarajevolainen Marlboro) 

Kroatia 

1100-l. 

Tekstejä paikallisella kirkkoslaavilla, kirjaimistona glagolitsa 

sekä kansankielellä mm. lakeja 

1400–1500-l. 

Marko Marulić – häntä nimitetään kroatialaisen renessans-

sin isäksi; eeppinen runoelma Judita oli ensimmäinen pai-

nettu kroaatinkielinen kirja 

Marin Držić – pidetään yhtenä parhaimmista kroatialaisen 

renessanssin näytelmäkirjailijoista ja proosakirjailijoista; ru-

noutta, pastoraaleja ja pamfletteja; ensimmäinen kroatialai-

nen komedia Dundo Maroje 

1600–1700-l. 

Ivan Gundulić – barokin eeppistä uskonnollista runoutta; 

 

1000-l. 

Freisingin fragmentit – var-

haisimpia sloveeninkielisiä 

rukouksia  
 

1500-l. 

Primož Trubar – kehitteli 

kirjakieltä uskonpuhdistuk-

sen myötä; painatti aapisen ja 

katekismuksen 

Jurij Dalmatin – laati en-

simmäisen sloveeninkielisen 

raamatunkäännöksen 

Adam Bohorič – laati lati-

nankielisen sloveenin kieli-

opin 
 

1600–1700-l. 

Hiljaiseloa kulttuurin saralla 

vastareformaation aikana; 

1700-l. lopulla alkoi syntyä 

maallista kirjallisuutta 
 

1800-l. 

Tallennettiin kansanrunout-

ta, tutkittiin kieltä ja histori-

aa kansallisromantiikan in-

noittamina 

France Prešeren – kansal-

lisrunoilija, romantiikan tär-

kein edustaja, kirjakielen ke-

hittäjä; runo Zdravljica kan-

sallislauluksi v. 1991 

Jernej Kopitar – filologi, 

slavisti, kirjakielen kehittäjä; 

laati saksankielisen sloveenin 

kieliopin 

Franc Miklošič – yksi nyky-

slavistiikan perustajista 

Josip Jurčič – realismin 

edustaja; ensimmäinen slove-

nialainen romaani Deseti 

brat (Kymmenes veli) 
 

1800–1900-lukujen taite 

Oton Zupančič – 1900-lu-

vun merkittävin slovenialai-
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runomuotoinen näytelmä Dubravka ylistää Dubrovnikin en-

tistä loistoa 

1800-l. 

Ljudevit Gaj – kansallinen herättäjä, illyrismin edustaja, 

kirjakielen kehittäjä; loi kroaatin latinalaisen kirjaimiston  

Ivan Mažuranić – runoilija, lingvisti ja poliitikko; eeppinen 

runoelma Smrt Smail-age Čengića (Smail-aga Čengićin kuo-

lema)  

1800–1900-l.  

Ivana Brlić-Mažuranić – lastenkirjailija; tunnetuin teos 

Čudnovate zgode šegrta Hlapića (Oppipojan ihmeelliset 

kertomukset) 

Miroslav Krleža – osallistuvaa runoutta, proosaa ja draa-

maa; perheen sisäistä välirikkoa kuvaava näytelmä Gospoda 

Glembajevi (Glembayn perhe) 

Slavenka Drakulić – kirjailija ja toimittaja; kuvaa 

yhteiskunnan muutoksia, naisen asemaa, Jugoslaviaa ja 

Balkanin sotia seurauksineen; asuu Tukholmassa ja 

Zagrebissa;  esseekokoelma The Balkan Express 

Dubravka Ugrešić – poliittisesti ja emotionaalisesti vahvaa 

proosaa; romaaneja ja esseitä Jugoslavian hajoamissodista; 

asuu Hollannissa 

1900–2000-l. 

Ante Tomić – kirjailija ja toimittaja;  laskee leikkiä kaikesta 

Kroatiassa; hänen teostensa pohjalta tehdään suosittuja 

elokuvia; romaani Ništa nas ne smije iznenaditi (Mikään ei 

saa yllättää meitä) 

Montenegro 

1800-l. 

Petar II Petrović Njegoš – kansallisrunoilija, maallinen ja 

kirkollinen johtaja; eeppisiä runoelmia; eeppiseen runomuo-

toon kirjoitettu näytelmä Gorski Vijenac (Vuoriseppele) 

1900-l.   
Andrej Nikolaidis – Sarajevossa syntynyt Montenegroon 

siirtynyt kirjailija, toimittaja ja kolumnisti;  romaani Mađar-

ska rečenica (Unkarilainen virke) 

Serbia 

1100–1600-l. 

Pääasiassa Serbian kirkkoslaavin traditio; sukupolvelta 

toiselle välitettyä suullista kertomarunoutta 

1700-l. 

Syntyi tekstejä slavenoserbiaksi – erityisesti Vojvodinan 

alueella 

Gavrilo Stefanović Venclović – filosofi, pappi, kirjailija ja 

runoilija; merkittävimpiä serbialaisen barokin edustajia; pu-

hutun kielen arvon kohottaja: käänsi kirkollisia tekstejä kan-

sankielelle 

1800-l.  
Vuk Karadžić – kirjakielen kehittäjä; muovasi nykyiset 

kyrilliset kirjaimet; tallensi kansanrunoutta 

nen runoilija; modernismin 

edustaja 

Ivan Cankar – näytelmiä, 

proosaa ja lyriikkaa; moder-

nismin edustaja; romaani 

Martin Kačur 
 

1900-l. 

Vladimir Bartol – proosaa; 

Lähi-itään sijoittuva romaani 

Alamut lienee käännetyin 

slovenialainen kirja 

Drago Jančar – proosaa; 

monissa teoksissaan kuvaa 

yksilöiden ja kaoottisen maa-

ilman välistä konfliktia 

Žarko Petan – humoristi, 

satiirikko; proosaa, satuja ja 

7000 aforismia 

Boris Pahor – kuvaa teok-

sissaan usein Italian slovee-

nivähemmistön elämää 

Srečko Kosovel – moder-

nismin edustaja; kirjoitti yli 

500 runoa, joista suuri osa 

julkaistiin vuosikymmeniä 

hänen kuolemansa jälkeen; 

hän kuoli 22-vuotiaana 

Svetlana Makarovič – tuot-

telias ja laaja-alainen: lasten-

kirjoista runouteen 

Tomaš Šalamun – surrealis-

tista runoutta; julkaisi lähes 

40 kokoelmaa; hänen töitään 

on käännetty yli 20 kielelle 

Aleš Debeljak – merkittävä 

nykyrunoilija ja esseisti; hä-

nen runokokoelmiaan ja tut-

kimuksiaan on käännetty 

useille kielille 

Slavoj  Žižek – filosofi ja 

kulttuurikriitikko 

2000-l. 

Goran Vojnovič – kirjailija, 

runoilija, käsikirjoittaja ja 

elokuvaohjaaja; nuorisosta 

kertovan romaanin pohjalta 

on tehty samanniminen elo-

kuva Čefurji raus (Etelän 

asukkaat, menkää kotiin) 
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Đuro Daničić – Karadžićin ohella merkittävä kirjakielen   

kehittäjä 

1900-l. 

Miloš Crnjanski – runoilija, proosa- ja näytelmäkirjailija, 

toimittaja, kääntäjä sekä diplomaatti; modernismin edustaja; 

Serbiassa on hänelle nimetty kirjallisuuspalkinto 

Danilo Kiš – unkarilais-, juutalais- ja montenegrolaistaustai-

nen proosakirjailija ja runoilija; kirjoitti kafkamaista proo-

saa; eli suuren osan elämästään Ranskassa; sai useita koti- ja 

ulkomaisia palkintoja;  romaani Peščanik (Tiimalasi) 

Vasko Popa – ytimekästä perinteitä rikkovaa runoutta; mer-

kittävimpiä 2. maailmansodan jälkeisen ajan runoilijoita; 

käänsi selkänsä sosialistiselle realismille; yhdisteli runois-

saan kansanrunouden ja ranskalaisen surrealismin aineksia; 

keräsi kansanrunoutta ja -kertomuksia, sananlaskuja ja ar-

voituksia 

Desanka Maksimović – runoilija, kirjailija ja kääntäjä; 

ensimmäinen maassaan laajaa arvostusta saavuttanut nais-

runoilija; lapsille kirjoitettua luontoaiheista runoutta sekä 

isänmaallista runoutta; koululaisten surmasta toisessa maail-

mansodassa kertova Krvava bajka (Verinen satu) 

1900–2000-l. 

Jasminka Petrović – lasten- ja nuortenkirjallisuutta; kuvaa 

lasten maailmaa lapsille ymmärrettävällä tavalla; lasten 

oikeuksien puolustaja 

 

 

Bosnia ja Hertsegovina 

1900–2000-l. 

Ališer Sijarić – klassisen nykymusiikin uranuurtajia; elek-

troakustista ja tietokoneen avulla tuotettua musiikkia; hänen 

musiikkiaan on esitetty useilla kansaivälisillä festivaaleilla 

Kroatia 

1800-l. 

Vatroslav Lisinski – romantiikan tyylisuunnan edustaja; 

oopperoita, orkesteri- ja kuoroteoksia; sävelsi ensimmäisen 

kroatiankielisen oopperan Ljubav i zloba (Viha ja rakkaus) 

1900-l. 

Krešimir Baranović – säveltäjä ja kapellimestari; ammensi 

kansanmusiikista; orkesteri-, ooppera- ja balettiteoksia; rik-

kaat sävyt tulivat esiin balettimusiikissa; baletti Licitarsko 

srce (Piparkakkusydän) loi pohjan kansalliselle baletille  

Montenegro 

1800-l. 

Jovan Ivanišević – ensimmäinen merkittävä säveltäjä; 

pianominiatyyrejä, orkesteri- ja kuoroteoksia; loi Monteneg-

ron ruhtinaskunnan ja sittemmin kuningaskunnan hymnin  

1900-l. 

Borislav Tamindžić – herätti kiinnostusta Montenegron mu-

siikkia kohtaan; oratorioita, kantaatteja, piano- ja orkesteri-

sävellyksiä 

 

Slovenia 

1800-l. 

Davorin Jenko – slovenia-

lais-serbialainen säveltäjä; 

pidetään Slovenian kansalli-

sen romanttisen musiikin isä-

nä; lauluja molemmilla kie-

lillä; sävelsi Serbian kansal-

lislaulun ja slovenialaisia 

isänmaallisia lauluja 

1900-l. 

Janez Matičič – säveltäjä ja 

pianisti; ensimmäiset sävel-

lykset nojautuivat vahvasti 

klassismiin, romantiikkaan ja 

impressionismiin; sinfonioita 

ja kamarimusiikkia; myö-

hemmin kiinnostui uudem-

mista virtauksista; on luonut 

kokeellista elektroakustista 

musiikkia; v. 2007 sai Pre-

šeren-palkinnon elämäntyös-

tään 
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Bosnia-Hertsegovina  Kroatia  Serbia  Montenegro Slovenia 

• konfliktit synnyttävät ihmistragedioiden lisäksi trage-

dioita kulttuurille: 1980-luvulla Kroatiassa vanhan 

piispankirjaston arvokas kokoelma serbien teoksia tu-

hottiin, 1990-luvulla Dubrovnikin pommitus tuhosi kau-

pungin kirjastoverkon, 700 000 teosta,  Sarajevon pom-

mituksissa tuhoutui yliopiston kirjastossa 400 000 teos-

ta ja itämaisessa instituutissa viisi vuosisataa Bosnian 

historiaa (Kai Ekholm, Haavoittuneet kirjastot 2004) 

• 1500-luvulla rakennettu, 1990-luvun sodissa tuhoutu-

nut Mostarin kaupungin yhtenäisyyttä symboloinut sil-

ta on rakennettu Bosniassa uudelleen entistä ehom-

maksi 

• länsi- ja itäslaaveja keskellä eteläslaavia: rusiinit Ser-

bian Vojvodinassa, Kroatian  Slavoniassa, tšekit Kroa-

tian Lipikissä, slovakit ja ukrainalaiset Beogradin poh-

joispuolella Kovačicassa 

• kiinnostaisiko Kari Klemelän v. 

1999 suomentama slovenialainen 

dekkari: Maja Novak, Murha 

aluevesillä 

• ”Sloveenit näkevät tekstistä, pu-

hutaanko siinä kahdesta vai use-

ammasta ihmisestä, miehistä vai 

naisista. Sanotaankin, että duaali 

on ’rakkauden kieli’, ’intiimiyden 

saareke’ tai ’kuiskausten keidas’, 

joka sijaitsee kahden autiomaan 

välissä – yksikön ilmaiseman hil-

jaisen yksinäisyyden ja monikon 

ilmaiseman meluisan ja äänek-

kään joukon välissä”. (Kari Kle-

melä Turun kirjamessuilla 1999)  

Serbia 

1800-l. 

Stevan Mokranjac (Stojanović) – romantiikan tyylisuunnan 

säveltäjä ja musiikkipedagogi; ortodoksista kirkkomusiikkia; 

nimitetään usein ”serbialaisen musiikin isäksi” 

1900-l. 

Petar Konjović – myöhäisromantiikan säveltäjiä; ammensi 

aineksia impressionismista ja kansanmusiikista; oopperoita, 

lauluja ja orkesteriteoksia 

Unohtamatta koko Balka-

nin slaavialueen ainutlaa-

tuista kansanmusiikkia 

 

 

                                                              
Emir Kusturica – Sarajevossa syntynyt serbialainen elokuvaohjaaja, kaksi Kultaista palmua 

Cannesista vuosina 1985 ja 1995.  

Danis Tanović – bosnialainen elokuvaohjaaja:  Ničija zemlja (Ei kenenkään maa 2001) 

kuvaa Bosnian sotaa vuodelta 1993; Oscar parhaasta ulkomaisesta elokuvasta 

Želimir Žilnik – 1960-luvulta asti vaikuttanut Serbiassa asuva elokuvaohjaaja, vahvoja do-

kumentteja, mm. Tvrđava Evropa  (Fortress Europe) – ajankohtainen dokumentti pakolai-

sista Sloveniassa.   

Vinko Brešan – kroatialainen elokuvaohjaaja; kuvaa Jugoslavian hajoamissotia komedian 

keinoin elokuvassa Kako je počeo rat na mom otoku (Kuinka sota alkoi saarellani 1996) 

RadivojeAndrić – serbialainen elokuvaohjaaja;  elokuva Kad porastem biću Kengur (Kun 

kasvan aikuiseksi, minusta tulee Kengur 2004) kertoo Beogradin nuorista miehistä 

Jasmila Žbanić – bosnialainen käsikirjoittaja ja elokuvaohjaaja; Kultainen karhu vuonna 

2006 elokuvasta Grbavica (Kyttyräselkä), joka kertoo yksinhuoltajaäidistä Sarajevossa 

Bosnian sodan jälkimainingeissa 

Marija Perović – ensimmäinen Montenegron naisohjaaja; elokuva  Opet pakujemo majmu-

ne (Taas pakkaamme apinoita 2004) 

                                                       *           *            * 

Goran Bregović – balkanilaisten sävyjen,  klassisen musiikin keinojen ja romanimusiikin 

persoonallinen yhdistäjä; musiikkia mm. Kusturican filmeihin 
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Bosnia 

- Kàda će tvòji ròditelji dòći da vide tvoj novi stan? 

- Stići će sutra vozom na žèljezničku stànicu u pola tri. 

- Hòćeš li ih dòčekati? 

- Hòću, jasno. Pòlazim na stànicu u dva sata. Hòćeš li i ti pòći sà mnom pò 

njih? 

- Ne mògu, jer sam na predàvanju, ali se mome bratu ide. On tvòje ròditelje 

voli, i žèli ih dòčekati sà tobom. 

- Zar on nema puno pòsla òve sèdmice? 

- Ìma, ali će ìći sà tobom bèz obzira na to. 

 

Kroaatti  

- Kàda će tvòji ròditelji dòći vidjeti tvoj novi stan? 

- Stići će sutra vlakom na kolodvor u pola tri. 

- Hòćeš li ih dòčekati? 

- Hòću, jasno. Pòlazim na kolodvor u dva sata. Hòćeš li i ti pòći sà mnom po 

njih? 

- Ne mògu, jer sam na predàvanju, ali se 

mòjem bratu ide. On tvòje ròditelje voli, i žèli ih dòčekati s tobom. 

- Zar on nema puno pòsla òvog tjedna? 

- Ìma, ali će ìći s tobom bez obzira na to. 

 

Serbia 

- Ка̀да ће тво̀ји ро̀дитељи да дођу да виде твој нови стан? 

- Стићи ће сутра возoм на жѐлезничку ста̀ницу у пола три. 

- Да ли ћеш да их до̀чекаш? 

- Хо̀ћу, јасно. По̀лазим на ста̀ницу у два сата. Хо̀ћеш ли и ти да пођеш 

са̀ мном пo њих? 

- Не мо̀гу, јер сам на предàвању, али се мом брату иде. Он тво̀је 

ро̀дитеље воли, и жѐли да их до̀чека сa тобом. 

- Зар он нема пуно по̀сла о̀ве нѐдеље? 

- Ѝма, али ће да иде сa тобом бѐз обзира на то. 
  Ronelle Alexander et al. s. 133 

  

 

Tiesitkö, että…                 

• nobelkirjailija Ivo Andrić oli katolilainen, joka kirjoitti serbiaksi Bosniasta 

• vaihteleva alppimaisema lienee syynä sloveenin lukuisiin murteisiin ja suuriin murre-

eroihin: sloveenissa on useita päämurreryhmiä, joissa on 38 murretta variaatioineen 
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Kroaatti 

 

Novembarska sećanja 

U poslednjim danima novembra meseca, kad pod sunčevim lukom, koji sa 

svakim danom biva kraći, leže pred nama plodovi jeseni, nastupa za svakog 

od nas vreme sećanja. Kroz granje drveta koja naglo odlažu poslednje lišće 

otvaraju se vidici i još jednom nam pokazuju ono što smo saznali i doživeli u 

toku minulih godina i decenija. I ja se tada sećam. 

Zemlje i mora, lica i reči, ustisci i saznanja koji se javljaju preda mnom 

imaju boju i oblik minulih doživljaja. Jedan jedini izuzetak u tom pravilu 

jeste: Bosna. Sarajevo i Bosna, kako se kaže u pesmi. – Njih se ne sećam, jer 

ih nikad nisam ni zaboravio, oni stoje trajni i stvarni preda mnom, 

neizmenjeni i živi, jer ne podležu ni sili zaborava ni magiji sećanja, jer sam 

ih uvek nosio u sebi, jer nikad nisam ni prestajao da živim u njima. To mi 

postaje naročito jasno u ove novembarske dane bogate uspomenama. 

Zaista vidim – ne u sećanju nego pred sobom! – strme sokake iznad Sarajeva 

kojima se, kao dečak, penjem u rano jutro. Vidim magličasto modru boju 

prezrelih i opalih šljiva što leže na kaldrmi kraj ogradâ, kao prolaznikova 

nafaka. Osećam njihov ukus. Pratim pogledom duge niti jesenske svile kako 

plove bistrim vidikom. 

Slušam prigušen smeh iz zatvorenih avlija i melodioznu i misaonu reč 

prolaznika, koja treperi nasmejana ili smrtno tužna, ali živa i neprolazna. 

Listam još jednom knjigu pesama koju sam čitao u novembarsko 

predvečerje, na niskom prozoru mog đačkog stana nad Bistrikom. Viktor 

Igo. Prepušten sam sebi, samoučki sričem francuske stihove, i nemirna srca, 

sa suznim uzlom u grlu, naslućujem daleke svetove koji me privlače 

lepotom, širinom, slobodom.Takvi i slični doživljaji i prizori mojih dečačkih 

i mladićkih godina prolaze brzo ispred mojih očiju. Davno je to bilo, ali nije 

sećanje nego je živi život. I sada, evo, zagledan u modre površine neba koje 

se javljaju na mestu opalog lišća, vidim jednu po jednu godine i decenije 

svog života, ali ne vidim ni jednog trena koji nevidljivo a čvrsto ne bio 

vezan za Bosnu, za Sarajevo i Bosnu. 

I u ove dane kada proslavljamo novembarski praznik velikog i konačnog 

preporoda naše zemlje, ja samo nastavljam svoj nepresušni dijalog s 

Bosnom, sa Sarajevom i Bosnom. Preslišavam se strogo i vidim da – za 

svoje veliko dobro! – ništa nisam zaboravio, da u meni (ne u mom sećanju 

nego u meni!) živi, živa i cela, sva i svagdašnja Bosna. Sarajevo i Bosna. 
 Ivo Andrić, Staze, lica, predeli, Sarajevo 1986. 
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Montenegron kansallislaulu 

Ој свијетла мајска зоро.  

Мајко наша Црна Горо.  

Синови смо твог стијења  

И чувари твог поштења  

Волимо вас, брда тврда 

И стравичне ваше кланце 

Који никад не познаше 

Срамотнога ропства ланце, 

Мајко наша Црна Горо!  

 Ој свијетла мајска зоро.  

 Мајко наша Црна Горо.  

 Док ловћенској нашој мисли 

 Наша слога даје крила, 

 Биће горда, биће славна 

 Домовина наша мила. 

 Ријека ће наших вала 

 Ускачући у два мора 

 Глас носити океану, 

 Да је вјечна Црна Гора. 

 Глас носити океану, 

 Да је вјечна Црна Гора!  
  Kansanlaulun pohjalta 

Serbian kansallislaulu  

Боже правде, ти што спасе 

од пропасти досад нас, 

чуј и од сад наше гласе 

и од сад нам буди спас. 
 

Моћном руком води, брани 

будућности српске брод, 

Боже спаси, Боже xрани,  

српске земље, српски род!  
 

Сложи српску браћу драгу 

на свак дичан славан рад, 

слога биће пораз врагу 

а најјачи српству град. 
 

Нек на српској блиста грани 

братске слоге златан плод, 

Боже спаси, Боже xрани  

српске земље, српски род!  
 

Нек на српско ведро чело 

твог не падне гнева гром 

Благослови Србу село 

поље, њиву, град и дом! 
 

Кад наступе борбе дани 

к победи му води ход 

Боже спаси, Боже xрани  

српске земље, српски род!  
 

Из мрачнога сину гроба 

српске славе нови сјај 

настало је ново доба 

Нову срећу, Боже дај! 
 

Отаџбину српску брани 

пет вековне борбе плод 

Боже спаси, Боже брани  

моли ти се српски род! 

         Sävel:  Davorin Jenko  Sanat: Jovan Đorđević 
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Bosnia ja Hertsegovinan kansallislaulu 

Ти си свјетлост душе 

Вјечне ватре плам 

Мајко наша земљо Босно 

Теби припадам 
 

Дивно плаво небо 

Херцеговине 

У срцу су твоје ријеке 

Твоје планине 

поносна и славна 

Крајина предака 

Живјећеш у срцу нашем 

Дов'јека 
 

Покољења твоја 

Казују једно 

Ми идемо у будућност 

Заједно!  
    Sävel: Dušan Šestić  

    Sanat: Dušan Šestić & 

                Benjamin Isović 

 

Kroatian kansallislaulu 

Lijepa naša domovino, 

Oj, junačka zemljo mila, 

Stare slave djedovino, 

Da bi vazda sretna bila! 
 

Mila kano si nam slavna, 

Mila si nam ti jedina, 

Mila kuda si nam ravna, 

Mila kuda si planina! 

Teci, Dravo, Savo, teci, 

Nit' ti, Dunav, silu gubi, 

Sinje more, svijetu reci 

Da svoj narod Hrvat ljubi 
 

Dok mu njive sunce grije, 

Dok mu hrašće bura vije, 

Dok mu mrtve grobak krije, 

Dok mu živo srce bije! 
  Sanat: Antun Mihanović 

  Sävel: Josip Runjanin 

Sloveeni    

 

Kratek pogovor 

- Odkod prihajate? 

- Iz Basla. Basel je v Švici. 

- Ali vam smem predstaviti gospoda Müllerja? 

- On je tujec. On govori več jezikov. 

- Ali ste prvič tukaj? 

- Ne, bil sem tukaj že lani. Vendar samo en teden. 

- Kako vam je všeč pri nas? 

- Zelo. Ljudje so prijazni. In pokrajina mi je tudi všeč. 

- Kaj ste po poklicu? 

- Sem prevajalec. Prevajam knjige. 

- Ste sami tukaj? 

- Ne, z mano je tudi žena / mož. In tam sta oba moja otroka. 
  50languages 
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1. Na cesti (3x)  3. Na pošti (3x) 

- Oprostite!  - Dober dan. Kje lahko dobim  

- Ja, prosim?    znamke?  

- Ali veste, kje je hotel Slon? - Tam pri okencu, na levi. 

- Žal ne, nisem tukaj doma. - Dober dan. Lahko dobim znamke  

- Škoda. Na svidenje.      za Avstrijo? 

- Srečno.  - Za pismo ali za razglednico? 

  - Za pismo. 

   - Izvolite. Šestdeset tolarjev. 

  - Hvala. 

 2. V banki (3x)   2007 

 - Oprostite, gospa.  

 - Kje je menjalnica? 

 - Tam pri izhodu. 

 - Hvala lepa. 
  Vrbnic s. 31   

  

Na tej zemlji  
Na tej zemlji živimo pradedje moji in moji dedje, moj 

oče in moja mati, moji bratje in moje sestre, moji  

sinovi in moje hčere, moji vnuki in pravnuki moji…   

Na tej zemlji sem večen.  
  Tone Kuntner  

 

 

 Slovenian kansallislaulu 

 Žive naj vsi narodi 

 Ki hrepene dočakat' dan 

 Da koder sonce hodi 

 Prepir iz sveta bo pregnan 

 Da rojak 

 Prost bo vsak 

 Ne vrag, le sosed bo mejak! 
   Sanat: France Prešeren 

    Sävel: Stanko Premrl 

 

 



 
Kroaatti, serbia, bosnia ja montenegro  

Tri dječaka pričaju čiji je otac najbrži. Jedan kaže: – Moj otac je nogometaš, 

ali je tako brz kada šutne loptu na gol sa 11 metara otrči i sam ju uhvati. 

Drugi kaže: – Moj otac je još brži, on baci kamen nizbrdo i trči dolje pa ga 

uhvati. Treći kaže: – Moj otac je najbrži. On radi u općini do tri sata, a već u 

pola tri je kod kuće! 
Kolme poikaa juttelee, kenen isä on nopein. Yksi sanoo: – Minun isäni on jalkapalloilija, 

ja hän on niin nopea, että potkaisee maaliin 11 metristä ja ottaa sen itse kiinni. Toinen 

sanoo: – Minun isäni on vielä nopeampi, hän heittää kiven alamäkeen ja juoksee alas 

ottamaan sen kiinni. Kolmas sanoo: – Minun isäni on nopein. Hän tekee töitä kunnan 

virastossa kolmeen, mutta on kotona jo puoli kolmelta. 
 

– Ivice, dat ću ti svaki dan po deset kuna ako bar dva sata dnevno budeš 

vježbao svirati klavir. – Premalo je to mama. Susjedi su se udružili i već su 

mi ponudili petnaest kuna dnevno da ga ne sviram. 
– Ivica, annan sinulle kymmenen kunaa joka päivä, jos harjoittelet pianonsoittoa 

vähintään kaksi tuntia päivässä. – Se on liian vähän, äiti. Naapurit tarjosivat minulle jo 

viisitoista kunaa joka päivä, jotten soittaisi pianoa. 
 

Dođe Ivica u trgovinu i pita: – Imate li mentol bombone? Prodavač mu 

odgovori da nemaju. Sutradan Ivica opet dođe u prodavnicu i pita:  – Imate 

li mentol bombone? Prodavač mu odgovori da nemaju. Dođe opet Ivica u 

istu trgovinu i pita: – Imate li mentol bombone? Prodavac odgovori: –  

Nemamo i ako još jednom dođeš i pitaš za mentol bombone, istjerat ću te 

van sjekirom. Dođe opet Ivica u istu trgovinu i upita: – Imate li sjekiru? –    

Nemamo.  – E dobro, onda ćete mi dati mentol bombone. 
Ivica tulee kauppaan ja kysyy: – Onko teillä minttupastilleja? Myyjä vastaa kieltävästi. 

Seuraavana päivänä Ivica tulee jälleen kauppaan ja kysyy: – Onko teillä minttupastilleja? 

Myyjä vastaa kieltävästi. Ivica tulee taas samaan kauppaan ja kysyy: – Onko teillä 

minttupastilleja? Myyjä vastaa: – Ei ole, ja jos vielä kerran tulet kysymään minttu-

pastilleja, ajan sinut ulos kirveellä. – Ivica tuli taas samaan kauppaan ja kysyi: Onko 

teillä kirvestä? – Ei ole. – No hyvä, sitten annatte minulle minttupastilleja. 
 

Perica pita tatu: – Tata tata, kako leti avion? – Ne znam sine! – Kako brod 

ne potone? – Nemam pojma, Perice. – Tata, a kako radi TV? –  Ne znam, 

sine. –  Tata, dosađujem li ja tebi kad te stalno nešto pitam? – Ne sine, kako 

ćeš naučiti ako ne pitaš? 
Perica kysyy isältä: – Isä, isä, miten lentokone lentää? – En tiedä, poikaseni. – Kuinka 

laiva ei uppoa? – Ei aavistustakaan, Perica. – Isä, miten TV toimii? – En tiedä, poikase-

ni. – Isä, kyllästytänkö sinua, kun jatkuvasti kysyn sinulta jotakin? – Et, poikaseni, miten 

voisit oppia, jos ei kysyisi? 
 

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač : – Koliko imaš godina? – Sedam. – 

Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest. – Zašto? – Pustiće te bes-

platno. Dolazi kondukter i pita ga : – Koliko imaš godina ? – Šest! – A kad 
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puniš sedam? – Čim izađem iz autobusa. 
Perica nousee bussiin ja kuljettaja kysyy häneltä: – Minkä ikäinen olet? – Seitsemän. – 

Kun rahastaja tulee, sano olevasi kuusi. – Miksi? – Sinut päästetään ilmaiseksi. 

Rahastaja tulee ja kysyy häneltä: Minkä ikäinen olet? – Kuusi! – Entä milloin täytät 

seitsemän? – Heti kun jään pois bussista. 
 

Kaže tata Perici: – Ako danas iz matematike dobiješ jedinicu, ja i ti se više 

ne poznajemo! Kada se Perica vratio iz škole, tata ga je upitao: – Šta si do-

bio iz matematike? A Perica će na to: – Ko si ti!? 
Isä sanoo Pericalle: – Jos saat tänään matematiikasta ykkösen, me emme enää tunne 

toisiamme! Kun Perica palasi koulusta, isä kysyi häneltä: – Mitä sait matematiikasta? – 

Ja Perica vastasi siihen: – Kuka sinä olet!? 
 

Драги сине, 

Пишем ти да видиш да сам ти писала. Ако добијеш ово писмо, знаћи 

дати је стигло писмо, ако ти не стигне, јави ми дати поново пошаљем.  

Пишем ти споро, јер знам да ти ћиташ полако. Неки дан твој бабо је 

проћито у новинама да се већина несрећа дешава у околини километра 

од властите куће, па смо одлућили да се одселимо мало даље… никад 

се незна… 
Rakas poikani, 

Kirjoitan sinulle, jotta näkisit, että olen kirjoittanut sinulle. Jos saat tämän kirjeen, se 

merkitsee, että kirje on tullut perille,  jos se ei ole tullut perille, ilmoita minulle, niin 

lähetän sen uudelleen. Kirjoitan sinulle hitaasti, koska tiedän sinun lukevan hitaasti. 

Tässä yhtenä päivänä mummosi luki uutisista, että suurin osa onnettomuuksista tapahtuu 

kilometrin säteellä omasta kodista, joten päätimme muuttaa vähän kauemmaksi… eihän 

sitä koskaan tiedä… 

 

 
Sloveeni   

– Videti ste zelo živčni, reče profesor študentu na izpitu. – Vas je strah 

mojih vprašanj? – Ne, strah me je mojih odgovorov. 
– Näytätte kovin hermostuneelta, professori sanoo opiskelijalle tentissä. – Pelkäättekö 

kysymyksiäni? – En, pelkään vastauksiani. 
 

– Za tukajšnjo fakulteto vaši rezultati ne zadostujejo, reče profesor, – toda 

na vašem mestu bi poskusil pri lotu. – Kako to mislite? – No, od 39 izpitnih 

vprašanj ste na 7 odgovorili pravilno. 
– Tälle tiedekunnalle tuloksenne eivät riitä,  sanoo professori, – teinä kokeilisin lottoa. – 

Mitä tarkoitatte? – No, 39 tenttikysymyksestä vastasitte oikein seitsemään. 
 

Študentovo neznanje na izpitu je profesorja tako razjezilo, da je od študenta 

zahteval indeks, vanj nekaj zapisal in ga vrnil študentu. Ko je študent 

zapustil profesorjev kabinet je odprl indeks in videl, da mu je profesor v 

indeks zapisal: ”Popolni idiot!” Študent je ponovno vstopil v profesorjev 

kabinet in rekel: – Oprostite, v indeks ste mi pozabili vpisati oceno, 
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podpisali ste se pa že! 
Opiskelijan tietämättömyys tentissä sai professorin niin vihaiseksi, että hän pyysi 

opiskelijalta opintokirjan, kirjoitti siihen jotakin ja antoi sen sitten takaisin opiskelijalle. 

Kun opiskelija lähti professorin työhuoneesta ja näki tämän kirjoittaneen opintokirjaan: 

”Täysi idiootti!”, hän palasi takaisin ja sanoi: – Anteeksi, mutta unohditte merkitä 

arvosanani, vaikka olette jo allekirjoittanut! 
 

Študent, ki je moral ponoči delati, da je lahko preživel v teh časih, zaspi 

med predavanjem na faksu. Profesor pride do njega, ga strese za ramo in 

jezno vpraša: – Si ti spal med mojim predavanjem, ali kako? Študent 

odgovori: – Hotel sem, pa ne morem, ker govorite preveč naglas. 
Opiskelija, jonka täytyi käydä töissä öisin pärjätäkseen näinä aikoina, nukahtaa 

yliopiston luennolla. Professori tulee hänen luokseen, ravistaa häntä olkapäästä ja sanoo: 

– Nukuitko luentoni aikana, vai kuinka? Opiskelija vastaa: – Halusin kyllä, mutta en voi, 

koska puhutte liian äänekkäästi. 
 

Janezek: – Mami, mami. Danes sem v edini v razredu znal odgovoriti na 

vprašanje. Mama: – Bravo sine, sem vedela, da si pameten! Kaj pa je bilo 

vprašanje, da je bilo tako zahtevno?  Janezek: – Kdo je razbil okno. 
Janezek: – Äiti, äiti. Tänään olin ainoa, joka osasi vastata kysymykseen. Äiti: – Hienoa, 

poikaseni, tiesin, että olet fiksu! Mutta mikä se kysymys oli, kun se oli niin vaativa? 

Janezek: – Kuka rikkoi ikkunan. 
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10. HARJOITUKSIA 
 

Kootaan ajatuksia länsislaavista 

 
1. Yhdistä kielet ja osin arvioidut puhujamäärät 
 • puola, tšekki, slovakki, sleesia, yläsorbi. alasorbi, kašubi 

 • 6 000, 100 000, 10,5 milj., 40 milj., 13 000, 5 milj., 0,5 milj. 

 

2. Täydennä puuttuvilla kirjaimilla tai kirjainyhdistelmillä 
 • pu _łowa  noc      pi_         _eka     _ień         ma_a  

 • tš _lava  no_      pít         _eka     den           ma_á 

 • slk hlava  no_      pi_         rieka     _eň           malá 

 

3. Täydennä puuttuvilla kirjaimilla 
 • pu j_zyk  mąż  koń  mały  cudzy 

 • tš jazyk  m_ž  k_ň  mal_  c_zí 

 • slk j_zyk  m_ž  k_ň  mal_  cudzí 

  

4. Mikä kieli? Mitä äänneryhmiä grafeemit edustavat? 
 a) č  š  ž  ř  ň   b) ť  ď  ľ  c) á  é  í  ó  ú  ý  

 d) l  r  ĺ  ŕ   e) ą  ę   f)  cz  dż  sz  ż  rz  

 

5. Mistä kielistä on kyse? 
 a) Dobry źeń!   b) Ako sa máte? 

  Źěkujom se!!   Ďakujem, dobre! 

 c)  Děkuju!/ Děkuji!  d)  Dziękuję! 

  Prosím!    Proszę! 

 

6. Mitä kieltä? Mistä tunnistat? Alleviivaa ja kommentoi 
 1) Petře, strč prst skrz krk! 

 2)  Wyjeżdżam z gośćmi do Wrzeszcza. 

 3) Szczęśliwy mąż ma pięć kilo mięsa. 

 4) Peter, čo máš v ruke? 

 5) Pôjdem do divadla. Pôjdem do Prahy a Bratislavy. 
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7. Mitä kieltä? Mistä tunnistat? Alleviivaa ja kommentoi 
  

 a) W zakładnej šuli maju rowno matematiku. – Wjele palcow maš,  

 Marko?, se pšaša wucabnica. – Źaseś palcow. – Wjelgin derje!  Wjele 

 pak maš, gaby měł dwa palca mjenjej? – Pon by měł  pśicynu, až  

 njetrjebam wěcej na klawěrje graś zwucowaś! 

 

 

 b) Pewien sławny profesor jechał na swój odczyt do małej miejsco-

 wości. Kiedy konduktor zaczął sprawdzać bilety, okazało się, że 

 profesor nie może znaleźć swojego biletu. – Niech pan nie szuka, 

 panie profesorze, wierzę panu, że pan wykupił bilet – mówi 

 konduktor. – Ależ ja muszę znaleźć swój bilet. Muszę wiedzieć, 

 dokąd jadę. 

 

 

 c) Přińdźe muž do pusćiny. Tam widźi kiosk a so praša: – Maće 

 wodu? – Ně, jenož krawaty. Muž dóńdźe k přichodnemu kioskej a 

 praša so znowa: – Maće wodu? Tež tu je wotmołwa: – Ně, jenož 

 krawaty. Tež pola třećeho kioska dóstanje na swoje prašenje za  wodu 

 jenož wotmołwu: – Ně, jenož krawaty. Nětko zastupi muž do  hotela 

 a so tam praša: – Maće wodu? – Haj, ale bjez krawaty  njepřińdźeće 

 nutř! 

 

 

 d) Fyzik, biolog a matematik idú po ulici a vidia, že do jedného  domu 

 vošli traja muži a vzápätí vyšli štyria. Fyzik to komentuje: -  Páni, 

 to je jasná chyba merania. Biolog mu oponuje: – Nie, oni sa 

 medzitým rozmnožili. Matematik se usmeje a povie: – Nemáte 

 pravdu. Teraz tam vojde ešte jeden a nebude tam nikto. 

 

 

 e) Oční lékař se obrátil vyčítavě na svého souseda v kině: - Včera 

 jste mi v ordinaci předváděl, že jste úplně slepý, a dnes se jdete  klidně 

 podívat na půvaby Brigity Bardotové! – Vy říkáte, že jsem 

 v kině, pane doktore? Já myslel, že jsem v autobuse na Jihlavu. 
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8. Mihin kieleen ja kansaan liität seuraavat nimet? 
 1. Josef Dobrovský   11.      Pavol O. Hviezdoslav 

 2. Adam Mickiewicz   12.    Isaac Bashevis Singer 

 3. Günter Grass   13.    Miloš Forman 

 4. Milan Kundera   14.    Jurij Brězan 

 5. Jan Hus    15.    Leoš Janáček 

 6. Jakub Bart-Ćišinski  16.    Florión Cenôwa 

 7. Jaroslav Seifert   17.    Bedřich Smetana 

 8. Czesław Miłosz   18.    Andrzej Wajda 

 9. Ľudovít Štúr    19.    Božena Němcová 

 10. Olga Tokarczuk   20.    Krzysztof Kieślowski 

 

9.  Mihin maahan, kansaan tai kieleen yhdistät seuraavat nimet, 

 käsitteet tai tapahtumat? 
 1. Lausitz 

 2. Kasimir III Suuri 

 3. Chóśebus 

 4. Academia   

  Istropolitana 

 5. Suur-Määri 

 6. Valkeavuoren taistelu 

 7. Karol Wojtyła 

 8. Lublinin unioni 

 9. Bible Kralická 

 10. Maćica Serbska 

 11. Alexander Dubček 

 12. Lech Wałęsa 

 13. Samettivallankumous 

 14. Holokaustilaki 

 15. Jako Saksan, Puolan 

  ja Tšekkoslovakian 

  kesken 

 16. Witaj-centrum 

 17. Pomoraanit 

 18. Gardno- ja Łebsko-

  järvet 

 

10. Yhdistä oikeat tiedot 

 sorbi   kašubi  slovintsi  polabi 

 __________  __________  __________  __________ 

 __________  __________  __________  __________ 

 __________  __________  __________  __________ 

  

 1. sammui 1900-l. 2. n. 19 000 puhujaa 3. läntisin slaavilainen kieli 

 4. = elbenslaavi 5. kaksi kirjakieltä 6. kašubin länsimurre 7. puhu-

 taan Lausitzissa 8. puhutaan Puolan pohjoisosassa 9. sammui 1700-l.  

 

11. Ylä- vai alasorbia? 
 1. noga   2. bratš a sotša   3. hłupa hłowa   4. źiśi   5.   pisaś 

 6. dźakuju so   7.  prošu   8. třeći křik   9. śopły, śichy źeń 
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12. Täydennä taulukon puuttuvat lokerot – anna vastineet, joilla on 

äännehistoriallisesti yhteinen tausta – merkitykset ovat historian ku-

luessa voineet eriytyä 

kantasl. puola tšekki slovakki vrt. 

*mar’e       lat. mare 

*naktĭ       suom. nokturno 

*gardŭ       ruots. gård 

*tjudjĭ(jĭ)       saks. Deutsch 

*bardā       suom. parta 

*bratrŭ       engl. brother 

*běrgŭ       ruots. berg 

 
13. Vertaile tšekkiä, slovakkia ja puolaa 

Všichni lidé rodí se svo-

bodní a sobě rovní co 

do důstojnosti a práv. 

Jsou nadáni rozumem a 

svědomím a mají spolu 

jednat v duchu bratrství.  

 

Všetci ľudia sa rodia 

slobodní a sebe rovní, 

čo sa týka ich dôstoj-

nosti a práv. 

Sú obdarení rozumom a 

svedomiem a majú na-

vzájom jednať  v brat-

skom duchu. 

Wszyscy ludzie rodzą 

się wolni i równi pod 

względem swej god-

ności i swych praw. 

Są oni obdarzeni rozu-

mem i sumieniem i po-

winni postępować wo-

bec innych w duchu 

braterstwa. 

 
14. Vertaile ala- ja yläsorbia 

Witajśo k nam do Łužyce!  

Dajśo se słoźeś!  

Na wašo strowje! 

Dobry źeń!   

Dobre zajtšo!  

Dobry wjacor!  

Dobru noc!  

Pšosym!   

Źěkujom se!   

Na zasejwiźenje!  

Witajće k nam do Łužicy! 

Dajće sej słodźeć! 

K strowosći! 

Dobry dźeń! 

Dobre ranje! 

Dobry wječor! 

Dobru nóc! 

Prošu! 

Dźakuju so! 

Božemje! 
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 Kootaan ajatuksia itäslaavista  
 

1. Yhdistä kielet ja osin arvioidut puhujamäärät  

 • ukraina, venäjä, valkovenäjä, rusiini, karpaattirusiini 

 • 20 000, 2,5 milj., 155 milj., 35 milj., 0,5 milj. 
 

2. Täydennä puuttuvilla kirjaimilla tai kirjainyhdistelmillä 
 • ukr. н_ч пити голова сестра во_к три правда  к_т 

 • ven. ночь пить голова с_стра волк три правда  кот  

 • v.ven. ноч пi_ г_л_ва сястра  воўк тр_ пра_да  кот 
 

3. Mikä kieli? Mitä äänteitä grafeemit edustavat? 
 a) е       є b) и       ы c) і     ї  

 d) у       ў e) е    э    ё       f)  г       ґ   

  

4. Mistä kielistä on kyse? 
 a) – Прывет! Як справы? b) – Да пабачэння! 

  – Дзякуй, добра!   – Дабранач! 

 c)  – Добрый день!  d)  – Добрий вечір! 

  – Доброе утро!   – Надобраніч! 

  

5. Mitä kieltä? Mistä tunnistat? Alleviivaa ja kommentoi 
 1) Жыў там жоўты воўк. 

 2)  Що робитимете завтра? Читатимемо книжки. 

 3) Съем суп на съезде. 

 4) Він у місті й вона в місті. Він упав і вона впала. 

 5) Молодой, чужой человек купил леса и дома.  
 

6. Mitä kieltä? Mistä tunnistat? Alleviivaa ja kommentoi 
 a) Сын говорит матери: –  Мама, человеку, который живёт 

 внизу, понравилась моя игра на барабане. – Почему ты так дума-

 ешь?  Сын объясняет ей: –  Потому, что он дал мне свой нож и 

 сказал, чтобы я посмотрел, что находится в барабане.   
 

 b)  – Я не хачу ў школу, ные раніцою маленькі Піліпка. 

 Кожны раз, калі настаўніца нешта не ведае, яна дамагаецца, 

 каб сказаў я! 

 

 c) – Ти чого такий сумний? – Робота, робота, робота… З ранку 

 до вечора, і нічого, крім неї. – I давно працюєш? – Завтра 

 починаю. 
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7. Yhdistä oikeat tiedot 

ukraina venäjä valkovenäjä rusiini karp.rusiini 

     

     

     

     

     

1. kirjakieli kodifioitiin 1923  2. kirkkoslaavilaisuuksia 3. paljon yhteistä 

puolan kanssa  4. kirjakieli kodifioitiin 1995 5. kulttuurissa paljon baltti-

laisia vaikutteita 6. mikrokirjakieli 7. kirjakielen kehityksessä pitkä tauko 8. 

paljolti foneettinen ortografia  9. tunnustettiin itsenäiseksi kieleksi 1905 10. 

konservatiivinen ortografia 
 

8. Mihin kieleen ja kansaan liität seuraavat nimet?  
 1. Jakub Kolas    12. Taras Ševtšenko 

 2. Mihail Lomonosov   13. Marc Chagall 

 3. Andy Warhol   14. Havriil Kostelnik 

 4. Aleksandr Puškin   15. Janka Kupala 

 5. Juri Andruh’ovytš   16. Marina Tsvetajeva 

 6. Mykola Lysenko   17. Mykola Hohol 

 7. Vasil Bykau    18. Modest Musorgski 

 8. Anna Ahmatova   19. Aleksander    

 9.  Oksana Zabužko    Duh’novitš 

 10. Ljudmila Ulitskaja   20. Svjatlana Aleksijevitš 

 11. Kira Muratova   21. Andrei Zvjagintsev 

  

9.  Mihin maahan, kansaan tai kieleen yhdistät seuraavat nimet, 

 käsitteet tai tapahtumat? 
 1. Naša Niva 

 2. Kultainen Orda 

 3. Vojvodina 

 4. Galitsia ja Volynia 

 5. Tuohikirjeet 

 6. Diglossia 

 7. Brestin unioni 

 8. Euromaidan 

 9. Sekasorron aika 

 10. Uniaattikirkko 

 11. Ruteeni 

 12. NEP 

 13. Taraškevitsa 

 14. Holodomor 

 15. Glasnost 

 16. Kerestur 
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10.  Vertaile valkovenäjää, venäjää ja ukrainaa  

Фінляндыя – дзяржава 

ў Паўночнай Еўропе. 

Мяжуе са Швецыяй на 

захадзе, з Нарвегіяй на 

паўночным захадзе,  і 

з Расіяй на ўсходзе. 

 

На паўночы  і на за-

хадзе берагі  краіны 

абмываюць воды Бал-

тыйскага мора і яго за-

ліваў – Батнічнага і 

Фінскага. 

Сталіца і самы буйны 

горад – Хельсінкі. 

Финляндия – государ-

ство в Северной Евро-

пе. Граничит со Шве-

цией на западе, с Нор-

вегией на северо-запа-

де и с Россией на вос-

токе.  

На юге и западе бере-

га страны омывают 

воды Балтийского мо-

ря и его заливов – 

Финского и Ботниче-

ского. 

Столица и крупней-

ший город – Хельсин-

ки. 

Фінляндія  – держава 

у Північній Європі. 

Межує зі Швецією на 

заході, з Норвегією на 

північному заході і 

Росією на сході. 

 

На півдні і на заході 

береги країни омива-

ють води Балтійського 

моря і його заток – 

Фінської та Ботнічної.  

 

Столиця і найбільше 

місто – Гельсінкі. 

 

 

 

11.  Rusiinia vai karpaattirusiinia? 

 

 

 a) Кодіфікація языка є єдным з основных знаків лiтературности 

 языка. Кодiфiкованый язык дасть можность доказати, же в нiм є 

 вшытко потрібне на выражіня думок, чутя і надій днешнёго 

 модерного чоловіка, так як і в остатніх сучасных модерных 

 языках. 
  

 b) Родоначальнїка нашого културного єства, дзекуюци 

 нашлїдству, яке зохабел нашому потомству, познаме, насампредз, 

 по капиталним дїлу, же з народней бешеди створел литературни 

 язик, златни ключик за драгу нашого потомства до будучносци. 

 Сам з роботу оддалєни од родного краю по траґичну шмерц 

 ношел у шерцу, як и у своїм дїлу, своїх краянох. 
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Kootaan ajatuksia eteläslaavista 

 
1. Yhdistä kielet ja osin arvioidut puhujamäärät 
 • sloveeni, kroaatti, bosnia, serbia, montenegro, makedonia, bulgaria 

 • 8 milj., 2 milj., 8 milj., 2,5 milj., 2 milj., 5,5milj., 300 000 
 

2. Täydennä puuttuvilla kirjaimilla tai kirjainyhdistelmillä 
 • mak.  маж           ноќ          _везда         _убов          ба_а 

 • bulg.  м_ж           но_          звезда         любов          баня 
 

3. Täydennä puuttuvilla kirjaimilla tai kirjainyhdistelmillä 
 • kr.    noć  m_ž  ža_        tuđe ime sn_g 

 • sl.    no_  mož  žal        tu_e ime sneg 
  

4. Mikä kieli? Mitä äänteitä grafeemit edustavat? 
 a)  ќ    ѓ  b)  ъ     c)  ћ  ђ     d) џ   j 
   

5. Mistä kielistä on kyse? 
 a)  -  Добър ден!   b)  - Dobar dan!  

       - Довиждане!         - Doviđenja! 

 c)  -  Dober dan!   d)  - Добар ден! 

       - Na svidenje!         - Довидување!  

 

6. Mikä kieli? Mistä tunnistat? Alleviivaa ja kommentoi 
 a) – Сега засега ќе имате плата сто илjади, а подоцна и повеќе, 

     му вели директорот на новопримениот работник. – Добро,  

     тогаш ќе доjдам подоцна. 
 

 b) Janez išče službo. – Koliko bi imel plače pri vas? vpraša, ko    

     mu  povejo, da bi ga zaposlili. – Trideset tisoč tolarjev, pozneje  

    pa petdeset, mu pove šef kadrovske. – V redu, bom pa prišel  

    pozneje, reče Janez in odide. 
 

 c) Габровец се качил в автобус с детето си. – Колко струва  

     билетът за него? запитал той. – На колко е години? – На  

     пет. – Пътува без билет. – А ако заема място? – Също. 

     – Ами ако го взема на коленете си, колко ще ми платите?  
  

 d) Ivica dođe iz škole i pita tatu: – Tata, da li je istina da sam ja  

     postao od majmuna? – Možda ti jesi, ali ja nisam. 

  * * * 

     Došao Ivica kući i pita njega tata: – Što ste danas radili u školi?! 

      – Ma ništa posebno, tata, neke eksperimente iz kemije... 

     – Ahaaa...   A što ćete sutra raditi u školi?! – Tata, u kakvoj školi?! 
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7. Mihin kieleen ja kansaan liität seuraavat nimet?  
 1.  Vuk Karadžić    9.    Ljudevit Gaj  

 2.  Petar Petrović Njegoš   10.  France Prešeren  

 3.  Ivan Vazov    11.  Krste Misirkov 

 4.  Milčo Mančevski   12.  Konstantinos ja Methodios 

 5.  Kliment Ohridilainen   13.  Jernej Kopitar  

 6.  Miroslav Krleža   14.  Emir Kusturica 

 7.  Blaže Koneski    15.  Ivo Andrić 

 8.  Danis Tanović    16.  Želimir Žilnik 

 

8.  Mihin maahan, kansaan tai kieleen yhdistät seuraavat nimet, 

 käsitteet tai tapahtumat? 
 1.  Hautakivikaiverrukset 

 2.  Bolgaarit 

 3.  Osmanit 

 4.  Daytonin rauhansopimus 

 5.  Konikovo 

 6.  Skopje 2014 

 7.  Nimikiista 

 8.  Štokaavi 

 9.  Freisingin fragmentit 

 10. Vladika 

 11.  Kosovo Poljen taistelu 

 12.  Alueellinen murre- 

        kirjakieli 

 13.  Josip Broz Tito 

 14.  Analyyttisyys 

 15.  Presidenttineuvosto 

 16.  F.Y.R.O.M 

  

9. Yhdistä oikeat tiedot 

mak. bulg. serbia m-n. kroaatti bosnia sloveeni 

       

       

       

       

       

       

a) paljon orientalismeja b) infinitiivi kadonnut c) sananloppuiset artikkelit  

d) vokaaleilla pituuserot  e) musikaalinen paino f) nominien taivutus miltei 

hävinnyt g) paino 3. viimeisellä tavulla h) duaali säilynyt i) epäsuora modus  

j) erittäin rikas verbijärjestelmä k) sanastossa tyylillisesti samanvertaisia 

dubletteja ja triplettejä l) pitkillä adjektiiveilla säilynyt maskuliinissa 

määräisen merkitys 
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10. Vertaile bulgariaa ja makedoniaa 

1. Bсички хора се раждат свободни 

и равни по достойнство и права. 

Tе са надарени с разум  и съвест и 

следва да се отнасят помежду си в 

дух на братство.  

3. Bсеки има право на живот, сво-

бода и сигурност. 

1. Ситe чoвeчки суштeствa сe рaѓa-

aт слoбoдни и eднaкви пo дoстoин-

ствo и прaвa. Tиe сe oбдaрeни сo 

рaзум  и сoвeст и трeбa дa сe oднe-

сувaaт eдeн кoн друг вo дуxoт нa 

oпштo чoвeчкaтa припaднoст. 

3. Сeкoj имa прaвo нa  живoт, слo-

бoдa и   сигурнoст. 

 

 

11. Vertaile kroaattia ja sloveenia 

Da li ste znali da...?  

Postoji između 6000 i 7000 jezika u 

svijetu – koje govori 7 milijardi ljudi, 

podijeljenih u 189 samostalnih drža-

va. 

Većina europskih jezika  koristi lati-

nicu.  Neki  slavenski jezici koriste 

se ćiriličnim pismom. 

Ali ste vedeli, da...?  

Na svetu obstaja med 6000 in 7000 

jezikov, ki jih govori 7 milijard ljudi,         

ki živijo v 189 samostojnih državah. 

 

Večina evropskih jezikov uporablja 

latinico. Nekateri slovanski jeziki 

uporabljajo cirilico. 

 
 

 

                12. Missä maassa ollaan? 

                

 

13. Täydennä taulukon puuttuvat lokerot – anna vastineet, joilla on 

äännehistoriallisesti yhteinen tausta – merkitykset ovat historian kulu-

essa voineet eriytyä 

kantasl. bulgaria kroaatti sloveeni vrt. 

*mar’e       lat. mare 

*naktĭ       suom. nokturno 

*gardŭ       ruots. gård 

*tjudjĭ(jĭ)       saks. Deutsch 

*bardā       suom. parta 

*bratrŭ       engl. brother 

*běrgŭ       ruots. berg 
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Kurkista vielä menneisyyteen  

Kantasl. Länsisl. (tš.)  Itäsl. (ven.) Eteläsl. (sl.)  

*ŭ sen сон sen   

*ĭ den день   dan 

*е- jeden один   eden 

*ě chléb хлеб   hleb 

*ǫ ruka рука   roka 

*ę pět пять   pet 

*talt hlava голова   glava 

*tert břeh берег   breg 

*tŭlt vlk волк   volk [ou] 

*tĭrt zrno зерно   zrno [ər] 

*dl hrdlo горло   grlo [ər] 

*lab. + j země земля   zemlja 

*dj mezi межа   meja 

*tj svíce свеча   sveča 

*kt + etuv. noc ночь   noč 

*gt + etuv. moct мочь   moč 

*kvě- květ цвет(ок)   cvet 

*gvě- hvězda звезда   zvezda 

*g noha нога   noga 

*y syn [i] сын   sin 

*sävelkorko mráz моро́з   mràz 

 hrad ’linna’ го́род ’kaupunki’             grád ’linna’ 

Mikä olisi lopputulos osaamissasi slaavilaisissa kielissä? 

 

Merkkien selityksiä  
Kirjainmerkkien äännearvojen kuvauksissa on käytetty pääosin yksinkertaistettuja foneet-

tisia merkkejä. Seuraavat merkit vaatinevat lisäselvennystä: ã, õ, ẽ – nasaalivokaaleja, ɨ – 

illabiaali suppea keskivokaali, ie – i-sävyinen e, ou – u-sävyinen o, ə – illabiaali välinen 

keskivokaali, ă – puolisuppea keskinen takavokaali, ɔ – puoliväljä labiaali takavokaali, w 

– bilabiaali puolivokaali, x – soinniton velaarifrikatiivi, γ – soinnillinen velaarifrikatiivi, 

kh  – aspi-roitu k,  ř – frikatiivinen tremulantti, : –  osoittaa vokaalin pituutta, ’ – osoittaa 

konsonan-tin pehmeyttä. Kroaatin ja sloveenin musikaaliseen painoon liittyvät foneettiset 

merkit on selitetty kielten kuvauksen yhteydessä.  
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Tekstinäytteiden lähteet 
 

Puola 

Mickiewicz, Dobry wieczór 

Teksti: https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0030.htm 

Äänite: https://www.youtube.com/watch?v=_HRXb8z-nEY 

Stachura, Miłość 

Teksti: http://www.lila.e-blogi.pl/komentarze,43145.html 

Äänite: https://www.youtube.com/watch?v=mj7wBFW1vlU 

Kansallislaulu 

Äänite tekstein: https://www.youtube.com/watch?v=vdYCbAjgfh4 

Vitsit: Coś o profesorach 

Teksti ja äänite: Bartnicka, B. & Jurkowski, M. & Jekiel, W. & Wasilewska, D. & 

Wrocławski K. 1984. Uczymy się polskiego. Wiedza Powszechna: Warszawa.  
 

Tšekki 

Na křižovatca, Naše rodina, V samoobsluze 

Teksti ja äänite:Lehečková, H. 2008. Tšekkiä suomalaisille 1. Finn Lectura: Helsinki. 

Tšekin kansallislaulu 

Äänite tekstein: https://www.youtube.com/watch?v=pSo2D2cbzJQ 

Škoda lásky 

Äänite tekstein: https://www.youtube.com/watch?v=QmRSIXmXB3k 

Vitsit 

https://www.onlinejazyky.cz/clanky-smejeme-se-s-onlinejazyky-aneb-vtipy-v-

anglictine.html 

https://www.prekladymartina.cz/nejzajimavejsi-anglicke-kulturni-a-jazykove-vtipy/ 
 

Slovakki  

Ako sa dostanem, V autobuse, Ja a moja rodina 

Teksti: http://users.jyu.fi/~akyppo/virtuaalislovakki/c5_text2.htm 

Äänite: http://users.jyu.fi/~akyppo/virtuaalislovakki/aanet/c5_teksti2c.mp3 

Teksti: http://users.jyu.fi/~akyppo/virtuaalislovakki/c2_text1.htm 

Äänite: http://users.jyu.fi/~akyppo/virtuaalislovakki/aanet/leiri2.mp3 

Nakupujeme 

Renáta Kamenárová, Hana Tichá, Eva Španová, Helena Ivoríková, Zuzana Kleschtová, 

Michaela Mošaťová: Krížom-krážom. Slovenčina A1 (2018) 

Vitsit 

https://www.rehot.sk/vtipy/deti/najlepsie 
 

Alasorbi 

Město Chóśebuz, Nowakojc familija 

Teksti ja äänite: Hannusch, E. 1998. Niedersorbisch praktisch und verständlich.  

Domowina-Verlag: Bautzen. 

Serbska hymna 

Teksti: https://lyricstranslate.com/de/sorbs-national-anthem-r%C4%9Bdna- 

%C5%82u%C5%BEyca-serbska-hymna-serbska-hymna-dolnoserbski.html 

Vitsit 

Płomje. Serbski casopis za źiśi 11/1987 & 11/1999. 
 

Yläsorbi 

Serbska hymna 

Teksti: https://hsb.wikipedia.org/wiki/ Rjana_Łužica#Tekst  
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Teksti ja äänite: https://www.youtube.com/watch?v=9yXjLQMzuQM 

Pozitiwne dźělo, Hdźež so modrja, zelenja, Serbja rady čitaja 

Teksti ja äänite: Sołćina, J. & Wornar, E. 2000. Obersorbisch im Selbstudium: ein 

Sprachkurs für Unerschrockene = Hornjoserbšćina za samostudij. Domowina: Budyšin. 

Vitsit 

Płomjo. Serbski časopis za dźěći 11/1987 & 11/1999. 
 

Kašubi 

Fraaseja 

The Sound of the Kashubian Language  

https://www.youtube.com/watch?v=PVg68TjQ3k4 

Hymni 

Teksti: http://kaszebsko.com/zemia-rodno---kaszubski-hymn-narodowy.html 

Äänite: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=dnDSOw3eSeg 

Nasza ziemia 

Sanat:https://lyricstranslate.com/en/nasza-zemia-nasza-ziemia.html 

Äänite: https://www.youtube.com/watch?v=qUJCI8SE9gw  

Kaszёbsczé nótё 

Teksti ja äänite: https://www.youtube.com/watch?v=4CVNx_9IRZ4 
 

Sleesia 

Uńiwersalno deklaracjo praw čowjeka, Uojcze nasz 

The Sound of the Silesian Language 

Teksti ja äänite: https://www.youtube.com/watch?v=PKW0fa4Y9m4 

Slezká hymna 

Teksti: http://slezkahymna.wz.cz/text.htm 

Äänite: https://www.youtube.com/watch?v=yYV3V4vhu4 

Vitsit 

Puolan Coś o profesorach -vitsit käännetty  

https://silling.org/translator/?dir=pol-szl#translation -ohjelmalla 

Niedźwiydź Puch 

https://wachtyrz.eu/winnie-the-pooh-a-po-naszymu-marys-puch-prymiera-w-listopadzie/ 

https://winnie-the-pooh.bib.bz/chapter-2-in-which-pooh-goes-visiting-and-gets-into-a-

tight-place 
 

Ukraina 

Заповіт 

Teksti ja äänite: https://mala.storinka.org богдан-ступка-читає-заповіт-тараса- 

шевченка-відео.html 

Милі гості 

Saurio, P. Ukraina II & III. Helsinki 2014 

Несе Галя воду 

Teksti: http://mirpesen.com/ru/trio-marenich/nese-galja-vodu.html 

Äänite: http://www.youtube.com/watch?v=t0kzIVPZ_pg 

Ти ж мене підманула 

Äänite: https://www.youtube.com/watch?v=p1x7M6gLNXs 

Ukrainan kansallislaulu 

Sanat:  http://fi.wikipedia.org:80/wiki/Štše_ne_vmerla_Ukrajiny 

Äänite: https://www.youtube.com/watch?v=41Ea6cUt658  
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Vitsit 

Жлуктенко, Ю. & Тоцька, Н. & Молодiд, Т. 197?. Пiдручник української мови для 

iноземцiв. Kиїв. 
    

Venäjä 

Я вас любил 

Äänite: https://www.youtube.com/watch?v=v8fF5WvZgoA  

Äänite: https://www.youtube.com/watch?v=JwevGZjDM5M   

Песня о друге 

Äänite: https://www.youtube.com/watch?v=N2xO_FWR1z8 

Разговор по телефону 

Teksti ja äänite: https://reallanguage.club/dialogi-na-russkom-srednego-urovnya-s- 

audio/razgovor-po-telefonu-2/ 

Venäjän kansallislaulu 

Teksti ja äänite:  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4n_federaation_hymni   

Vitsit 

Максимова,  А. Л. 2002. Месяц в России. Златоуст: С-Петербург. 
 

Valkovenäjä 

Курган 

Teksti: Купала, Я. «Курган». «Наша Нiва», 1912, n:o 25. 

Сустрэча 

Teksti: Асташонак, А. «Сустрэча». «Крыніца» 4–5/1994. 

Курачка рабка 

Teksti: Беларускiя народныя казкi. Апрацоўка Алеся Якiмовiча. Юнацтва: Мінск 

1990. 

Valko-Venäjän kansallislaulu 

Teksti:  http://fi.wikipedia.org/wiki/My,_belarusy 

Äänite: http://www.youtube.com:80/watch?v=q6RbauVizBk&feature=related 

Vitsit: 

Lopatka, J. 1994. Valkovenäjän johdantokurssi Slavistiikan ja baltologian laitoksella. 

Luentomoniste. 
 

Karpaattirusiini 

Hymni 

Teksti ja äänite: https://www.youtube.com/watch?v=w66BeMQEDzE 

Dialogi 

https://www.unipo.sk/public/media/26397/RJ%20pre%20cudzincov.pdf 
 

Rusiini 

Браца Русини 

Teksti ja äänite: https://trendovi.ru/videotrend/ycMffW8RhgC0 _/_ Браца_Русини _-

_Braca_Rusini_-_Rusyn_anthem_[+Lyrics].html 

Vitsi 

Бодянец, К. & Зазуляк, Н. & Рамач, М. 2004. Буквар за першу класу основней 

школи. Завод за уџбенике и наставна средства: Београд. 

Runo 

Гавриїл Костельник kirjassa Супрун, А. Е. & Калюта, А. М. 1981. Введение в 

славянскую филологию. Вышэйшая школа: Минск. 
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Bulgaria 

София 

Teksti ja äänite: https://www.bulgarianpod101.com/lesson/advanced-audio-blog-1-top-

10-bulgarian-regions-and-cities-sofia/ 

Какво ще бъде времето? 

Teksti ja äänite: Holman, M. & Kovatcheva, M. 2004. Teach yourself Bulgarian. London. 

Bulgarian kansanlaulu 

Teksti: http://fi.wikipedia.org/wiki/Mila_Rodino 

Äänite: 

http://web.archive.org/web/20051029074241/http://www.president.bg/en/himn.mp3 

Ой, Лазаре, Лазаре 

Teksti ja äänite: https://lyricstranslate.com/ru/ ой-лазаре-лазаре--oj- łazarzu-łazarzu.html 

Vitsit 

Макреева, Р. & Савова, К. 1985. Български език за лекторатите в чужбина. Наука и 

изкуство: София. 

Габровски шеги. София. 
 

Makedonia 

Dialogi 

Teksti ja äänite: https://www.50languages.com/phrasebook/lesson/fi/mk/21/ 

На срце ми лежи, мила мамо 

Teksti ja äänite: https://pesna.org/song.php?id=356   

Макeдонско девоjче 

Teksti ja äänite: https://pesna.org/song.php?id=432  

Joвано, Joванке 

Teksti: https://lyricstranslate.com/ru/jovano-jovanke-iovano-iovanke.html 

Äänite:https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=beh-bnTHxcw 

Makedonian kansallislaulu 

Teksti: https://fi.wikipedia.org/wiki/Tänään_Makedonian_yllä 

Äänite: http://www.youtube.com/watch?v=zk3OmIAe0EA&feature=related 

Vitsit 

Конески, К. 1980. Македонски jазик за странци. Среден курс. Скопjе. 
 

BKMS 

Bosnia, kroaatti, serbia 

Dialogit 

Teksti ja äänite: Alexander R. & Elias-Bursać E. 2010. Bosnian Croatian Serbian, a 

Textbook with Exercises and Basic Grammar, 2nd edition, The University of Wisconsin 

Press. 

Kroaatti 

Ivo Andrić, Novembarska sećanja 

Teksti: http://www.prometej.ba/clanak/ivo-andric/ivo-andric-novembarska-secanja-1790 

Äänite: Äänikirja Ivo Andrić, Izabrani tekstovi. Beograd 2011. 

Montenegron kansallislaulu 

Teksti: https://en.wikipedia.org/wiki/Oj,_svijetla_majska_zoro 

Teksti ja äänite: https://www.youtube.com/watch?v=2bZYmCsEfmE 

Serbian kansallislaulu 

Teksti: https://en.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEe_pravde 

Äänite: https://www.youtube.com/watch?v=Wy-Tfhcx-2k 

Bosnia ja Hertsegovinan kansallislaulu 

Teksti ja äänite: https://www.youtube.com/watch?v=zLyAoUxutHk   
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Kroatian kansallislaulu 

Teksti ja äänite: https://www.youtube.com/watch?v=JuV1pg8pHL8 

Vitsit 

https://vicevi.hr/ 

http://www.dzambas.ch/dzblog/archives/category хумор/вицеви 

https://www.najboljivicevi.com/najbolji/index.php 
 

Sloveeni 

Kratek pogovor 

Teksti ja äänite: https://www.50languages.com/phrasebook/lesson/fi/sl/21/ 

Na cesti, V banki, Na pošti, Na tej zemli 

Teksti ja äänite: Vrbnic, M. 2000. Pozdravljeni! Grundkurs Slowenisch. 3. unveränderte 

Auflage. Hermagoras: Celovec / Klagenfurt–Ljubljana–Wien. 

Slovenian kansallislaulu 

Teksti ja äänite: https://www.youtube.com/watch?v=w-WuhiuEOQc 

Vitsit 

http://www.verzi-vici.com/index.php/category/vici/janezek 

http://www.verzi-vici.com/index.php/category/vici/studentski 
 

Muita lähteitä 
 

Faktat pähkinänkuoressa, Poimintoja historiasta, Kulttuuripoimintoja 

Pääasiallisimmat lähteet ovat Wikipedian englannin-, suomen- ja kohdekieliset sivustot,  

BBC:n Country profiles ja Timelines, CIA:n World Factbook; tuoreimmissa tiedoissa on 

turvauduttu pääosin Helsingin Sanomien, Yle:n, Euronewsin sekä Deutsche Wellen uutis-

sivustoihin. 
 

Slaavit ja slaavilaiset kielet 

Carlton, T. R. 1991. Introduction to the Phonological History of the Slavic Languages.  

 Slavica Publishers: Columbus (Ohio).  

Comrie, B. & Corbett, G. G. (eds.) 1993. The Slavonic Languages. Routledge: London &  

 New York. 

De Bray, R. 1980. Parts 1–3: Guide to the South Slavonic Languages. 3. ed., rev. and ex-

 panded. Slavica Publishers: Columbus, Ohio. 

Eastern Europe. A Let’s Go Travel Guide 2004. Macmillan: Cambridge,  USA. 

Eastern Europe Phrasebook. 3. ed. 2001. Lonely Planet Publications Pty Ltd. 

Goehrke, C. 1992. Frühzeit des Ostslaventums. Wissenschafliche Buchge 

 sellschaft: Darmstadt. 

Gyllin, R. & Svanberg, I. 2000. Slaviska folk och språk. Studentlitteratur:  Lund. 

Halla-aho, J. 1998. Muinaiskirkkoslaavi. Lyhyt kielioppi. Helsingin yliopiston Slavistii-

 kan ja baltologian laitoksen opetusmonisteita 5. Helsinki. 

Johansson, M. & Pyykkö, R. (toim.) 2005. Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja  

 käytäntöä Gaudeamus: Helsinki. 

Järvinen, J. & Lindstedt, J. (toim.). 2011. Itä-Eurooppa matkalla länteen. Itäisen Keski- 

 Euroopan, Baltian ja Balkanin historiaa ja politiikkaa. Gaudeamus: Helsinki. 

Katzner, K. 1995. The Languages of the World. Routledge: London & New York. 

Lindstedt, J. 2005. Uusia kieliä vai lisää englantia? Itäisen Keski-Euroopan maat  

 Euroopan unionissa. Teoksessa: Monikielinen Eurooppa. 

Lindstedt, J. 2020. Izide slovo se. Johdatus muinaiskirkkoslaaviin ja slaavien varhaiseen  

 kieli- ja kulttuurihistoriaan. Slavica Helsingiensia. Supplementum V. Helsinki. 

Nuorluoto, J. 2003. Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. Aatehistoriallisia taustoja,  
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 kielellisiä valintoja, identiteetin kehityksiä. Yliopistopaino: Helsinki. 

Nuorluoto, J. 2012. De slaviska standardspåkens framväxt. Idéhistoriska och språksocio-

 logiska kontexter och koncept. Slaviska handböcker och läromedel 1. Institutio-

 nen för moderna språk: Uppsala 

Nuorluoto, J.2019. Slavisk historisk ljudlära. Slaviska handböcker och läromedel 3.  

 Institutionen för moderna språk: Uppsala 

Nystedt, R.J. 2001. Språkbitar. Svenska förlaget: Stockholm. 

Schenker, A. & Stankiewicz, E. 1980. The Slavic Literary Languages. New Haven. 

Stieber, Z. 1989. Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Państwowe  

 Wydawnictwo Naukowe: Warszawa. 

 

Кондрашов, Н. А. 1986. Славянские языки. Изд. 3-е перер. и доп. Просвещение:  

 Москва. 

Языки мира. Славянские языки. Российская Академия Наук. Институт Языкозна-

 ния. Academia: Москва, 2005. 
 

Verkossa 

https://www.ethnologue.com/subgroups/slavic 

https://www.britannica.com/topic/Slavic-languages#toc74888 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/index.html 

BBC Country profiles & timelines: https://www.bbc.com/news/world-europe 

www.britannica.com 
 

Länsislaavit ja länsislaavilaiset kielet 

Bedford, N. & Rawson, J. & Warren, M. 2004. Czech & Slovak Republics. 4th edition.  

 Lonely Planet Publications: Melbourne – Oakland – London – Paris. 

Dydyński, K. 2002. Poland. 4th edition. Lonely Planet Publications: Melbourne – Oak-

 land – London – Paris. 

Hrjehorjec, L. 1998. Wuknjemy serbsce. Domowina: Budyšin. 

Kunze, P. 1997. Kurze Geschichte der Sorben. Domowina: Bautzen. 

Lehečková, H. 1995. Tšekin kielimuodot. Helsingin yliopiston slaavilaisten kielten lai-

 toksen raportteja 19. Yliopistopaino: Helsinki. 

Lehečková, H. 2005. Tšekki ja muut tšekin kielet. Teoksessa: Monikielinen Eurooppa.  

 Kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Toim. Johansson, M. & Pyykkö, R. Gaudeamus:  

 Helsinki. 

Nilsson, M. 2003. Rusyner, lemker och kasjuber. Humanistdagboken nr 16.Humanistiska  

 fakulteten, Göteborgs universitet: Göteborg. 

Parolková, O. & Novákov, J. 1994. Czech for Foreigners. 2. vyd. Bohemika:Praha. 

Petro, P. 1995. A History of Slovak Literature. Liverpool University Press: Liverpool. 

Die Sorben in Deutschland : sieben Kapitel Kulturgeschichte / herausgegeben von  

 Dietrich Scholze. Lusatia: Bautzen 1993. 

Sokea kirjakauppias. Uutta sorbiproosaa. Ylä- ja alasorbista suomentanut Eero Balk.  

 Mansarda; 2010. 
 

Verkossa 

Yleistietoa Puolasta: www.embassyofpoland.fi ja www.polska.pl 

Puolan kirjallisuudesta: http://www.saunalahti.fi/tapank/index.html 

Tšekki, sorbit, kašubi, rusiinit – yleistietoa ja kirjallisuutta:  

 http://www.kolumbus.fi/eero.balk/ 

Yleistietoa Tšekistä: www.tsekki-sivut.fi 

Yleistietoa Slovakiasta: http://www.slovak-republic.org/ 
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Kašubinkielinen sivusto: http://naszekaszuby.pl/ 

Schramke, G., The Most Recent Kashubian Literature: The Situation Today. Achieve-

 ments and Tasks for the Foreseeable Future: 

  http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no30_ses/p131-160.pdf 

Супрун, A. E. Полабский язык. Введение в славянскую филологию. Минск, 1989. С.  

 93-99: http://www.philology.ru/linguistics3/suprun-89a.htm 

Fraaseja kašubiksi:  

 http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?com_mode=nest&com_order

 =1&articleid=116 

Fraaseja etc. kašubiksi:  

 https://www.memrise.com/course/318050/basic-kashubian/2/?action=prev   

Fraaseja sleesiaksi: https://en.wikibooks.org/wiki/Silesian 

Sleesialaisista: Kamusella, T. 2003. The Szlonzoks and their Language Between 

 Germany, Poland and Szlonzokian Nationalism. European University Institute, 

 Florence: https://cadmus.eui.eu/handle/1814/1351 
 

Itäslaavit ja itäslaavilaiset kielet 

Bekh, O. & Dingley, J. 2002. Ukrainian. Teach Yourself Books. London & Lincolnwood. 

Bilaniuk, L.2005. Contested Languages. Language Politics and Cultural Correction in 

 Ukraine. Cornell University Press: Ithaca and London. 

Dalton, M. 2003. Culture Shock! A Guide to Customs and Etiquette. Ukraine. Times  

 Books International: Singapore. 

Hellman, B. 1995. Venäläisen kirjallisuuden historian pääpiirteet. Helsingin yliopiston  

 Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus: Helsinki. 

Idäntutkimus 3/2005: Ukraina. Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura ry: Helsinki. 

Luukkanen, A. (toim.) 2009. Tuntematon Valko-Venäjä. Edita: Helsinki. 

Nikunlassi, A. 2002. Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen. Finn Lectura:  

 Helsinki. 

Nilsson, M. 2003. Rusyner, lemker och kasjuber. Humanistdagboken nr 16. Humanistiska  

 fakulteten, Göteborgs universitet. 

Pesonen, P. 1998. Venäjän kulttuurihistoria. Palmenia-kustannus: Helsinki. 

Pyykkö, R. 2005. Venäjä – kieli ja valtio. Teoksessa: Monikielinen Eurooppa. Kielipoli-

 tiikkaa ja käytäntöä. Toim. Johansson, M. & Pyykkö, R. Gaudeamus: Helsinki. 

Remy, J.  2005. Ukrainan historia. Gaudeamus: Helsinki 

Saurio, P. 2005. Poimintoja venäjän kielen historiasta.Yliopistopaino: Helsinki. 

Saurio, P. & Nuorluoto. J. 2016. Kortfattad rysk språkhistoria. Slaviska handböcker och 

 läromedel 2. Institutionen för moderna språk: Uppsala 

Taylor, W. & Vorhees, M. 2003. Russia & Belarus. 3rd edition. Lonely Planet Publica-

 tions: Melbourne – Oakland – London – Paris. 
  

Verkossa 

Tulusto, A., 2017. Helsingin yliopiston venäläisen kirjallisuuden ja kulttuu rin professori  

 Tomi Huttusen kirjallisuusvinkit: 

 https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/10/24/miten-venajaa-voi-ymmartaa-

 nykykirjallisuus-auttaa-lue-ainakin-nama 

Venäjän kielitietoa: www.gramota.ru 

Ukrainan kirjallisuussivusto: www.ukrcenter.com 

Ukrainan kielitietoa: http://www.pravopys.net/ 

Valkovenäjän kielitietoa: www.pravapis.org 

Valko-Venäjän TV: www.tvr.by/bel/ 
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Плїшкова, А. & Копорова, K 2015. Русиньскый язык про чуджінцїв. Высокошколь-

 скый учебник. Пряшівска універзіта. Інштітут русиньского языка і културы:  

 https://www.unipo.sk/public/media/26397/RJ%20pre%20cudzincov.pdf 

Kuzio, T. 2005.The Rusyn Question in Ukraine. Canadian Review of Studies in Nationa 

 lism, XXXII: 

 https://www.researchgate.net/publication/290576091_The_Rusyn_question_in_U

 kraine_Sorting_out_fact_from_fiction 

Magocsi P. R.: https://www.britannica.com/topic/Rusyn-people 

Lemko language lessons: https://www.youtube.com/watch?v=-saBfaJu4ZI 

Vojvodinan rusiinien kulttuuri-instituutin rusiininkielisiä julkaisuja:  

 https://zavod.rs/izdavastvo/ 

Serbia-rusiini -sanakirja: https://zavod.rs/wp-content/uploads/2019/07/Srpsko-rusinski- 

 recnik-Web.pdf 
 

Eteläslaavit ja eteläslaavilaiset kielet 

Alexander R. & Elias-Bursać E. 2010. Bosnian Croatian Serbian, a Textbook with  

 Exercises and Basic Grammar, 2nd edition, The University of Wisconsin  

Press.Barić, E. [et al.]1990. Gramatika hrvatskoga književnog jezika. Školska knjiga:  

 Zagreb. 

Čemer, E. 1997. Suomi – bosnia – suomi -sanakirja. Finn Lectura: Helsinki. 

Greenway, P. 2002. Bulgaria. Lonely Planet Publications: Melbourne – Oakland –  

 London – Paris. 

Holman, M. & Kovatcheva, M. 2004. Teach yourself  Bulgarian. London. 

Ivanova, E. 2004. The Bulgarian Language in Practice: a basic course in contemporary  

 Bulgarian as a foreign language. 2. edition. Sofia. 

Lunt, H. 1952. Grammar of the Macedonian Literary Language. Skopje. 

Prunk, J. 2004. Slovenian historia. Suom. Kari Klemelä. Kirja-Aurora: Turku. 

Salokorpi, S. 2000. Bulgaria. Ajatus: Saarijärvi. 

Torsti, P. 2002. Slovenia, Kroatia ja Bosnia & Hertsegovina. Taifuuni: Tallinna. 
 

Verkossa 

Lindstedt, J. 2018. Bulgarian ja makedonian kirjakielet kansallisina konstruktioina: 

 https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-lokakuu-

 2018/bulgarian-ja-makedonian-kirjakielet-kansallisina-konstruktioina 

Top 10 Bulgarian Regions and Cities: Bulgarian oppitunteja:  

 https://www.bulgarianpod101.com/lesson-library/top-10-bulgarian-regions-and-

 cities/ 

Okoye, S. Bulgarian kirjallisuudesta: https://www.suomi-bulgaria-seura.fi/info/sivu9.htm 

Yleistietoa Bosniasta: www.bhembassy.org 

Jugoslavian seuraajavaltioiden – erityisesti Slovenian – kirjallisuudesta: 

 http://www.kolumbus.fi/kari.klemela/ 

Slovenian kirjailijoista: 

https://theculturetrip.com/europe/slovenia/articles/an-introduction-to-slovenian-literature-

in-12-works/ 
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