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1 JOHDANTO  
Kandidaatin tutkielmani kertoo venäjänkielisistä alatyylisistä sanoista, eli mat-sanastosta. 
Näistä sanoista meille ei puhuta opetuksessa lainkaan, vaikkakin kääntäjänä tai tulkkina on 
hyvä tuntea kielen kulttuuria kokonaisuudessa ja kaikki kielen osa-alueet – mukaan lukien sen 
kirosanastoa sekä alatyyliset ilmaisut. Se, että niitä ei opeteta, tarkoittaa sitä, että opiskelijoilla 
on tietämyksessä aukkoja. Etenkin kääntäjien ja tulkkien olisi hyvä näitä tietää, jotta 
tarvittaessa he pystyisivät ne kääntämäänkin.  
Työni tein kyselyn ja kirjallisuuden avulla. Tutkimusta tehdessä, olen todennut, että mat-
sanoilla on Venäjällä suurempi merkitys kuin vastaavanlaisilla kirosanoilla suomen kielessä. 
Joskus kääntäessä tai tulkatessa kaikki sanat – mukaan lukien alatyyliset sanat ja sanonnat 
kuuluvat kääntää tai tulkata. Tutkimusongelman pohjalta olen luonut sanaston, jossa on 24 
sanaa. Sanasto on selittävä ja on lause-esimerkkejä. Sen kokonaisuus avaa hyvin sanojen 
merkitykset ja käyttömahdollisuudet. 
Sanaston loin käyttäen apuna korpusta ja pitämällä kyselyn, johon osallistuivat 6 henkilöä. 
Ensin hain korpuksesta liudan sanoja, ja kyselyn perusteella keräsin 20 sanaa juurisanojen 
lisäksi. Näin ollen voin sanoa, että olen luonut sanaston kyselyni perusteella käytetyimmistä 
mat-sanoista venäjän kieltä opiskeleville ja miksi ei vain kiinnostuneillekin. Sanasto on 
selittävä, eli tässä työssä en hirveämmin paneudu valittaviin strategioihin ja ratkaisuihin, toki 
niistäkin kerron lyhyesti. Syy, etten anna käännösvaihtoehtoja on mat-sanojen, kuten 
suomalaisten kirosanojenkin kulttuuri- ja tilannesidonnaisuus, joten olisi hankala rajata 
käännösvaihtoehtoja vain tiettyyn määrään. Onnistuin mielestäni antamaan selittävällä 
sanastolla hyvän pohjan sanojen käyttövaihtoehdoille ja mahdollisille tilanteille. Selityksien ja 
käyttöesimerkkien perusteella ihminen saa osviittaa ja suuntaa mikä voisi olla vastaavanlainen 
sana tai tilanne suomenkielellä. 
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2 Mat-sanoista  
Seuraavissa luvuissa käsittelen yleisesti mat-sanastoa, mistä se on lähtöisin, mitä se on joskus 
merkinnyt ja mitä se merkitsee nykyään. Mat-sanojen etymologia avaa sen, mitä sanat tai 
lauseet ovat aikoinaan merkinneet, mistä nämä olivat lähtöisin ja miksi.  
Tutkielmassani käytän mat-sanoista nimitystä mat-sanat, joka on translitteraatio venäjän 
kielestä. Päätin, etten kotouta nimeä millään tavalla yrittäen verrata sanoja kirosanoihin. Syy 
tähän on se, että kaikki kirosanat venäjän kielessä eivät ole mat-sanoja. On olemassa myös 
paljon eufemismeja, joita käytetään mat-sanojen tavoin. Siitä syystä, että työni kertoo 
nimenomaan vain ja ainoastaan näistä mat-sanoista, jotka ovat kiellettyjä, päätin välttääkseni 
mitään sekaannuksia puhutella sanoja omalla nimellään. Tutkielmani kohderyhmänä ovat 
venäjän kielen opiskelijat, kääntäjät sekä tulkit, joiden uskon tietävän jo ennalta mitä ovat 
mat-sanat.  
 
2.1 Mat-sanojen historia 
Mat-sanaston alkuperästä löytyy erilaisia hypoteeseja. Mainitsen työssäni kaksi, jotka ovat 
mielestäni todennäköisimpiä. Ensimmäisen version mukaan mongolitataarit toivat mat-
sanaston venäjän kieleen 1200-luvulla Mongolien hyökkäysten aikana. Tämä teoria kuitenkin 
voidaan mahdollisesti kumota sillä, että jo 100 vuotta ennen hyökkäystä 1100-luvulta oli 
löytynyt kirje, jossa käytettiin ебать-sanaa. (Argumenty i Fаkty nro 43)  
Slaavilaisen pakanuuden aikoihin mat-sanastolla on ollut kulttinen merkitys kulttuurissa. Mat-
sanastoa on käytetty pakanallisissa rituaalisissa tapahtumissa kuten esimerkiksi hääjuhlissa, 
maatalouden hedelmällisyyden juhlissa, eli usein hedelmällisyyteen liittyvissä juhlissa. 
(Uspenski, 1994) Kristinuskon saapuessa Kiovan Venäjään kirkko alkoi vastustaa 
pakanallisia kultteja. Lisäksi alettiin vastustamaan mat-kieltä, koska sen koettiin olevan iso 
osa pakanallisuutta. (Ekaterina Baranova, komsomolskaja pravda) Tästä asti kieli on ollut 
Venäläisessä kulttuurissa tabu, eikä sen käyttöä ole katsottu hyvällä.  
Tsaarin Aleksei Mihailovic Romanovin aikana vuonna 1648 rituaalinen mat-sanojen käyttö 
hääseremonioiden aikana oli kiellettyä tsaarin käskystä. 1500-luvun puolessa välissä Iivana 
julman käskyissä oli kiellettyä pakanalliset rituaalit. (Jepiskop 2015) 
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2.2 Mat-sanojen etymologia ja juurisanat 
Tutkimukseni perusteella mat-sanastolla ovat pitkät etymologiset juuret, jotka ovat 
kiinnostavat ja kertovat sanojen merkityksestä ennen vanhaan ja sen heijastumisesta 
nykyiseen tarkoitukseen ja käyttöön. Mat-kieltä on verrattu rukouksiin, sillä niillä on ollut 
vastaavanlainen funktio ihmisten elämässä. Suojautuakseen demonisilta mytologisilta 
voimilta on aikanaan käytetty joko kristillisiä rukouksia tai niin sanottuja pakanallisia 
rukouksia, eli mat-sanoja ja -sanontoja. Ennen vanhaan sairauksien taustalla uskottiin olevan 
demonisia ja pahoja henkiä. Yhtenä niiden parannuskeinona pidettiin mat-sanoja, -sanontoja 
ja niiden lausumista rituaalisessa merkityksessä. Mat-sanoja on pidetty jopa kristillisiä 
rukouksia voimakkaampana keinona pahuuksia vastaan. Lisäksi mat-sanoilla on slaavilaisten 
keskuudessa kirouksien funktio. (Uspenski 1994) 
Käytetyin alatyylinen sanonta venäjän kielellä on job tvoju mat (ёб твою мать), joka 
muodostuu slaavilaisesta sanonnasta pesъ jebъ tvoju matь, joka on kirjaimellisesti 
käännettynä ’sinä piski, olet huoran lapsi’ (Uspenski 1994). Mokienkon (1994) mukaan 
мать-sana kuvasti slaavilaisessa kulttuurissa kolmea äitiä yhdenaikaisesti, käyttämällä tätä 
mat-lausetta ihminen loukkaa yhden äidin lisäksi kaikkia muitakin äitejä (Uspenski 1994). 
Slaavilaisessa etymologiassa äiti-sanan tarkoitus oli konkreettisesti kolme äitiä – äiti maa, 
Jumalansynnyttäjä Neitsyt Maria ja oma äiti. Kirotessa ihminen siis ei viitannut vain yhteen 
äitiin, vaan kaikkiin kolmeen sakraaliseen äitiin. Eroavaisuudet alkuperäisellä ja nykyisellä 
sanonnalla perustuvat siihen, että ennen sanonnassa oli subjekti, persoona, joka niin sanotusti 
kirottiin suorittamaan kyseinen toimenpide. Tekijänä oli piski, jota pidettiin vääräuskoisten 
kanssa samaistuttavana, eikä uskomuksen mukaan kummallakaan, ei piskillä eikä 
vääräuskoisella ollut sielua. Nykyään lause on subjektiton, eikä tekijää ole. Näin Uspenskin 
(1994) oletuksen mukaan hahmo lauseessa pesъ jebъ tvoju matь kuvaannollisesti korvaa 
taivaan, ja näin se häpäisee kaiken, mikä on jumalalta peräisin. Sanonta tulee oletettavasti 
mytologisesta kansanperinteestä, jossa taivas ja maa muodostivat sakraalisen liiton 
keskenään, jonka seuraus on maan hedelmällisyys ja kyky tuottaa satoa.  
Venäjän mat-sanaston pohjana ovat joidenkin tutkijoiden mukaan (esim. Mokienko 1994) 
kolme pääsanaa huj (хуй), pizda (пизда) ja ebat (ебать), ja joidenkin mukaan enemmän. 
Näiden sanojen taustalla ovat slaavilaista kantakieltä olevat huj, jebti ja pisьda. Jebti tarkoitti 
lyödä tai hakata. Huj taas havupuun neulaa tai muuta terävää, ja pisьda tarkoitti virtsaa 

poisjohtavia virtsaelimiä. (Mokienko 1994) Plutser-Sarnon (2005) mukaan mat-sanasto 
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koostuu neljästä pääsanasta, joita ovat edellisten pääsanojen lisäksi sana bljad (блядь). Näistä 
sanoista on lähtöisin moninainen rikas venäjän kielen mat-kieli. 
 
2.3 Kielen käyttö, kiellot ja seuraukset 
Tässä luvussa käsittelen mat-sanaston merkitystä ja käyttöä venäläisten ihmisten keskuudessa 
yleisesti sekä arjessa. Lisäksi käyn läpi sanaston käyttöä kulttuurillisesti kirjallisuudessa, 
taiteessa ja muissa taideteoksissa. Sanastolla on hävyttömämpi merkitys ja se merkitsee eri 
tavalla ihmisten sivistyneisyyttä kuin esimerkiksi täällä meillä suomessa. Sen perusteella 
jaotellaan, kuinka kouluttautunut ihminen on, kuinka hyvästä perheestä ja niin edelleen. 
Samalla kuitenkin löytyy niitä teoksia ja taiteilijoita, joita ihaillaan. Esimerkkinä Leningrad -
yhtye ja heidän kappaleet, jotka sisältävät rivouksia, samoin kuten jotkin muut teokset 
venäläisessä kulttuurissa.    
Lakimuutos mat-sanojen käytön kiellosta astui voimaan Venäjällä 1.7.2014. Sanojen käyttö 
kiellettiin kirjallisuudessa, taiteessa, massamediassa, konserteissa, teatteriesityksissä, 
viihdetapahtumissa sekä elokuvanäytöksissä. (Venäjän federaation perustuslain N 101-F3 
alkaen 05.05.2014, ven. закон о государственном языке Российской Федерации) 
Julkisissa esityksissä kiroillessa tapahtumajärjestäjille seuraa sakkoa jopa 2000-2500 ruplaa, 
virkailijoille 4000-5000, juridisille henkilöille jopa 40 000-50 000 ruplaa ja toistuva lain 
rikkominen saattaa johtaa toiminnan keskeyttämiseen. Kiroilu yleisillä paikoilla on myös 
sakkojen uhalla kiellettyä. Sakkojen summa on 500-1000 ruplaa ja joissakin tapauksissa siitä 
voi seurata jopa enintään 15 vuorokauden pidätys. (Venäjän federaation perustuslain N 101-
F3 alkaen 05.05.2014, ven. закон о государственном языке Российской Федерации) 
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3 Mat-sanojen kääntäminen ja sen haasteet 
Tässä luvussa käsittelen mat-sanojen kääntämistä liikaa syventymättä kirosanojen 
käännösstrategioihin, ja lisäksi käsittelen mat-kielen eroavaisuuksia suomen kielessä 
esiintyviin kirosanoihin. Liikaa en uppoudu strategioihin siitä syystä, ettei minulla ole tarjota 
varsinaisia käännösvaihtoehtoja, mutta siitä huolimatta kääntäjän on ne hyvä tietää ja 
tarvittaessa voi sen pohjalta pohtia minkä vaihtoehdon valitsee. 
 
3.1 Mat-sanat ja niiden käyttö venäläisessä kulttuurissa 
Venäläisten keskuudessa mat-sanojen käyttö merkitsee sivistymättömyyttä sekä 
hävyttömyyttä. Sanoja ei levitellä yhtä helpoin perustein kuin Suomessa. Pienemmissä kylissä 
sanojen käyttö esiintyy suuremmissa määrin ja se on yleisempää kuin suuremmissa 
kaupungeissa, tai korkeammissa asemissa olevista ihmisistä.  
Mat-sanoja käytetään pääsääntöisesti kirosanojen tavoin, silloin kun halutaan loukata tai 
raivostuessa jollekin henkilölle tai asialle. Joskus sanoja käytetään myös keskustelun 
täyttäjinä, jolloin niiden tarkoitus ei ole kohdistua ketään tai mitään tiettyä kohti, eikä niiden 
funktio ole loukata tai kirota. Sama on silloin, kun sanoja käytetään korostaakseen asian 
tunteellisuutta, tai purkamalla omia tunteitaan. (lingvostrаnovedtšeski slovаr) Tšаstuškа on 
venäläinen kansanperinteen lyyrinen laulugenre, joka on lähtöisin muinaisvenäläisistä 
runoista. Runoja on aikoinaan, niin kuin nykyäänkin laulettu ja tanssahdeltu niiden tahtiin. 
(infourok.ru) Tšаstuškа -laulugenre on käytössä etenkin kaupungin ulkopuolella, useimmiten 
kylissä asuvien ihmisten keskuudessa. Lyriikoissa saatetaan käyttää mat-sanoja, ja niitä onkin 
tässä genressä enemmän. Jotkin sanaston esimerkit ovat tšаstuškа -kappaleiden lyriikoista. 
On paljon eufemismeja, joita monet ihmiset käyttävät mat-sanojen tilalta niiden tavoin. 
Nykyvenäjässä suurimmalle osalle mat-sanoista ei ole lainkaan kirjallista vastaavuutta. 
(lingvostrаnovedtšeski slovаr) 
Venäjällä on pyritty erilaisin keinoin taistella mat-sanojen käyttöä vastaan, mutta tuloksetta. 
On puhuttu, että Venäjällä mat-sanaston ja muiden rivouksien käyttö on yleistä sen takia, ettei 
maan väestö ole kulttuurillisesti sivistynyt. (Ahmetova 1997) Puheista huolimatta, lainaten 
Tatjana Ahmetovaa (1997), Venäjällä oli, sekä on tälläkin hetkellä monia sivistyneitä ja 
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kulttuurillisesti merkittäviä ihmisiä, jotka käyttävät mat-sanoja teoksissaan ja jopa omassa 
kielenkäytössään. Se ei siis ole yhteydessä ihmisten sivistyneisyyteen. 
Mat-kieli on tapa ilmaista taiteellisuutta sekä tunteita. Kulttuuriin alatyyliset ilmaisut ovat 
ilmestyneet perestroikan aikaan. Tällöin ensimmäisiä alatyylisiä ilmaisuja ilmestyi 
dramaturgisten teosten kautta, ja sitä kautta ne ovat jääneet elämään vahvasti kulttuuriin.  
Mat-kieltä käytetään kirjallisuudessa eri tavoin. Sillä voi osoittaa aggressiivisuutta ja 
röyhkeyttä, intiimisyyttä ja lempeyttä, se voi tarkoittaa konkreettisesti kiroamista tai osoittaa 
ihmisen sivistymättömyyttä. (Rudnev, Pavel 2014)  
Venäjän mat-sanasto on suurimmaksi osaksi seksuaalisanoista koostunut. Sanoja on monia, 
joilla jokaisella on muutama eri merkitys käyttötavasta riippuen. Suomenkielinen mukautuvin 
kirosana on vittu, jota ei kuitenkaan voida käyttää ihmisen viittaamiseen (Juva, Kersti 2013) 
toisin kuin venäjänkielessä. Hävyttömiä ilmaisuja kirjallisuudessa ovat käyttäneet 
suomalaisillekin tunnetut Aleksander Pushkin, Mihail Lermontov, Lev Tolstoi ja monet muut 
tunnetut kirjailijat. (Novaya gazeta) 
 
3.2 Kirosanat ja kiroileminen suomalaisessa kulttuurissa 
Kirosanoja on suomen kielessä yhtä lailla, kuin kaikissa muissakin maailman kielissä. Eero 
Voutilaisen (2008) kuvailua lainaten Suomessa, niin kuin Venäjälläkin, kirosanat ovat tunteita 
ilmaisevia voimasanoja, joita pidetään tabuna. 
Kirosanoilla on kirjaimellinen ja ei kirjaimellinen merkitys (Hjort 2007). Esimerkkinä vittu 
voi tarkoittaa konkreettisesti emätintä, mutta puheessa sillä voidaan tarkoittaa ”voi vitsit!” ei 
positiivisessa merkityksessä. Lisäksi monista kirosanoista on kehittynyt adjektiiveja, joilla on 
ihan eri merkitys eivätkä ne liity sanan alkuperäiseen merkitykseen lainkaan. Kirosanat 
perustuvat niiden konkreettiseen tarkoitukseen, mutta se ei enää nykyään toimi sillä tavalla. 
Kirosanojen merkitykset ovat haalistuneet ajan saatossa. 
Suomen kielessä kirosanoilla on ollut noitusmisajoista merkitys. Niitä käytetään 
tunneilmaisujen vahvistuksena, vahvistussanoina, ja Lari Kotilaisen mukaan kieltävässä 
kieltosanattomassa lauseessa, esimerkiksi ”vitut mennä mihinkään”. Suomalaiset kirosanat 
jakautuvat kolmeen luokkaan, uskonto- (helvetti), seksuaalisuus- (vittu) sekä 
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eritesidonnaisuuden (paska) mukaan. Uskonnollisuuteen viittaavat sanat eivät ole aina 
toimineet kirosanoina, vaan ne ovat ajan saatossa muokkautuneet sellaiseksi, nykyään niiden 
käyttö ei ole kuitenkaan enää niin yleistä ja seksuaalisuussanojen käyttö on lisääntynyt. 
(Voutilainen, Eero 2008) 
 
3.3 Käännösstrategiat ja alatyylisten ilmaisujen kääntäminen 
Kirosanojen tulkinnat ovat sekä tilanne-, että kulttuurisidonnaisia. Tässä luvussa käsittelen 
mat-sanojen kääntämistä suomen kieleen päin ja sen tuomia haasteita. 
Tehdyn tutkimukseni perusteella kiroilun kääntäminen tai tulkkaaminen on vaikeaa, ja 
joissakin tilanteissa tarpeetonta – kun taas toisissa erittäin tarpeellista. Se miksi valitsin jättää 
kokonaan suositeltavat käännökset työstäni pois, oli se, että mielestäni kirosanat eivät ole 
kielten välillä verrattavissa. Sanoja voi olla samanlaisia ja samaa tarkoittavaa, mutta loppujen 
lopuksi niillä on ihan erilaiset painoarvot ja sanojen liikkumavara on kulttuurista riippuen 
erilainen. Useissa tilanteissa ei välttämättä kahden kielen välillä voi korvata samaa 
tarkoittavalla sanalla toisen kielen sanaa, puhuttaessa voimasanoista, vaikka välillä sekin on 
mahdollista ja hyvä ratkaisu.  
Käännösstrategioilla pyritään tehdä tekstistä sopiva luettava kohderyhmää ajatellen, säilyttäen 
lähdetekstin asia ja tuomalla kulttuurisidonnaiset elementit oikealla tavalla esille. Andrew 
Chesterman jakaa strategiat kolmeen eri ryhmään – syntaktisiin, semanttisiin ja pragmaattisiin 
strategioihin, nämä jakautuvat vielä 30 alaluokkaan. (Riikonen 369) Pragmaattiseen 
kääntämiseen liittyy tekstin voimakas kotouttaminen.  
Kirosanoja kääntäessä tulee ottaa huomioon mikro- ja makrostrategiat. Mikrostrategia 
tarkoittaa yksittäisiä käännösratkaisuja, kun taas makrostrategia on koko tekstiä koskeva 
käännösperiaate. Esimerkkinä makrostrategiassa kääntäjä voi valita alkuperäistä lievempiä 
käännösratkaisuja, mihin Hjortin tehdyn tutkimuksen mukaan moni kääntäjä pyrkiikin. (Hjort 
2006, 76) Idiomaattisuus tarkoittaa yhdelle kielelle ominaisia piirteitä, esim. sanontoja, joita 
ei pysty kääntämään sana sanalta suoraan. Tähän pyrkiessä kirosanoja tai muiden kielten 
alatyylisiä sanoja tai sanontoja kääntäessä tärkeintä ei ole muoto vaan sanoman funktion ja 
voimakkuusasteen säilyttäminen (Hjort 2006, 78). Kääntäjän tehtävä on arvioida sanan 
merkitys tilanteessa ja etsiä vastine, joka aiheuttaa kohdelukijoissa samanlaisen reaktion. On 
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olemassa myös vakiokäännöspareja, jotka eivät äänteellisesti eikä kirjallisesti vastaa toisiaan, 
mutta niitä silti käytetään toistensa kääntämisessä, esim. englannin fuck, joka tarkoittaa naida-
verbiä alatyylisesti ilmaistuna, käännetään usein suomeksi vittu. (Hjort 2006, 78) 
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4 Sanaston laatimisperiaatteet  
Sanastossani on 24 sanaa, joille olen antanut suomenkielisen selityksen ilman konkreettista 
käännöstä tai käännössuositusta. Tämä on siis selittävä sanasto. Selittävä sanasto antaa 
sanoille selkeät määritelmät konkreettisten käännösten tilalta. Minun työssäni kielisuunta on 
venäjä–suomi, eli sana on venäjäksi ja selitys suomeksi. Selityksissä en käytä alatyylisiä 
sanoja, vaan kaikki on selitetty yleiskieltä käyttäen. Alatyylisillä ilmaisuilla on eri kielissä 
erilaiset merkitykset, ne omaksutaan eri tavalla ja niillä on erilaiset tarkoitukset eri 
konteksteissa. Alatyylisten ilmaisujen karakterisaatio rakentuu kulttuurin ympärille. Tästä 
syystä en käyttänyt alatyylisiä ilmaisuja edes selityksissä, ettei ne sanat loisi vahingossakaan 
väärää assosiaatiota sanalle. Lisäksi niin venäjän kielessä, kuin suomenkin, sanojen 
käyttömerkitykset ovat lisääntyneet ja loukkaavan alatyylisen ilmaisun tarkoitus voikin olla 
jossain lauseyhteydessä päinvastoin kehuva eikä loukkaava, jopa mairitteleva. Tutkielmaa 
tehdessäni olen kokenut venäjänkielisten alatyylisten sanojen olevan voimakkaampia kuin 
suomenkielisten. Sanojen käyttö arjessa ei ole niin yleistä ja arkipäiväistä, ja se kuvastaa 
ihmisen sivistyneisyyttä ja taustaa eri tavalla kuin Suomessa. Mat-sanoilla, 
käyttötarkoituksesta riippuen tietenkin, on todennäköisesti voimakkaampi symboliikka ja ne 
ilmaisevat vihaa ja aggressiivisuutta voimakkaammin kuin suomessa vastaava kiroilu. Sen 
takia on tärkeää ymmärtää sanojen merkitys, ja merkityksille hakea sopivin ilmaisutapa 
tilanteeseen nähden. 
Sanastoon en laittanut suomenkielisiä esimerkkejä enkä suositeltavia käännöksiä. Sanasto on 
suunnattu venäjän kielen kääntäjille, tulkeille ja opiskelijoille. Sanakirja tulee suunnitella 
kohderyhmän tarpeiden mukaiseksi (Kudashev 2013). Eri kohderyhmillä on erilaiset tarpeet 
ja vaatimukset sanaston suhteen tietomäärästä aineistojen järjestykseen (Kudashev 2013). 
Kirjallisissa töissä kirosanoja tarvitaan esimerkiksi kauno- tai runokirjallisuudessa, jolloin 
sanoja täytyy punnita tarkkaan ja miettiä mikä vastaisi sävyltään ja voimakkuudeltaan toinen 
toistaan. Ilmaisut harvoin menevät yksi yhteen, ja kääntäjän tehtävänä on pyrkiä säilyttämään 
tekstin sama merkitys painosanoineen. Näin päätin jättää suomen alatyyliset esimerkit 
kokonaan pois, sillä uskon merkityksen antavan tulkeille sekä kääntäjille käsityksen, mitä 
sanalla tarkoitetaan ja miten sanan voisi kääntää suomenkielelle mukautuen tilanteeseen ja 
sanan voimakkuuteen.  
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4.1 Tutkimusmenetelmät  
Sanojen valinnan apuna käytin verkkosivua www.sketchengine.eu ja sieltä korpusta ruTenTen. 
Sieltä hain sanalistoista venäläisiä mat-sanoja, joita todella oli pieni määrä verrattuna 
joihinkin ei mat-sanoihin. Sanoja hakiessa pyrin käyttämään erilaisia hakuvalintoja ja erilaisia 
kirjainyhdistelmiä saadakseni varmasti monta erilaista sanaa. Hain mat-sanoja ensimmäisillä 
tavuilla, esimerkiksi оху (ohu), jolloin löytyi paljon erilaisia sanavaihtoehtoja. Niistä valitsin 
listojen kärjessä olevat sanat. monipuolisuuden vuoksi jätin myös ensimmäisen o -kirjaimen 
pois, jolloin tavu oli ху (hu) ja löytyi lisää muita mat johdannaissanoja, joita tosin oli listalla 
paljon vähemmän koska hakusana ei ollut niin tarkka. 
Huomasin eron suomalaisella ja venäläisellä listalla. Suomalaisesta listasta löytyivät 
huomattavasti nopeammin ja käyttötiheydeltään suuremmalla luvulla kirosanat, kun taas 
venäläisessä listassa mat-sanat eivät löytyneet niin helposti ja niiden käyttötiheys oli 
huomattavasti pienempi verrattuna suomalaisiin kirosanoihin. 
Keräsin sanoista listan. Otin käyttötiheydeltään käytetyimpiä sanoja, eli käytännössä 
järjestyksessä nappasin listalta mat-sanoja Joidenkin sanojen kohdalla, esimerkiksi bljad-
sanasta (блядь) ei löytynyt hirveän paljoa johdannaisia sanoja. Tämänkin sanan kohdalla 

käytin tavuja ja kirjainyhdistelmiä, esimerkiksi бля (blja). Verrattuna esimerkiksi hui-sanaan 
(хуй), josta johdannaisia sanoja löytyi enemmän ja eri tavuvaihtoehtojakin oli enemmän. Sain 
aikaiseksi listan, jossa sanoja oli mistä valita. Jaoin sanalistan neljään osioon juurien mukaan 
(hui, pizda, jebat, bljad). Jokaisessa osiossa oli yhden juurisanan johdannaisia sanoja. 
Taulukossa (taulukko 1) näkyy osa sanoista mitä listalla oli ja mitkä lopulta äänestystulosten 
perusteella valikoituivat työhöni, niiden lisäksi oli näitä sanoja: отхуярить, найухарит, 
хуярить, расхуячить, хуйный, нахуяшеньки, захуярить, хуйло, хуйца, хуйли, ебануться, 
ебальник, ебашит, ебарь, проебывание, ебанат, ебло, ебанько, ебля, еблан, ебеня, 
ебучий, отпиздить, попиздеть, пиздовать, пиздюк, пиздеж, пиздатый, блядун, 

блядюга, выблядок, блядски. Järjestelin sanat juurisanojen mukaan saadakseni loogisen 
listan, josta pystyin valitsemaan sanastooni temaattiseen järjestykseen juurisanat ja niistä 
lähtöisin olevat johdannaissanat. Näin tein myös siksi, että sain tasapuolisesti kaikkia sanoja.  
Tulostin sanalistat ja annoin ne kuudelle venäjänkieliselle henkilölle, joista kolme oli naisia ja 
kolme miehiä. Listan jaottelu juurisanojen mukaan helpotti sitä, ettei käynyt niin, että 
esimerkiksi suurin osa haastateltavien valituista sanoista olisi ollut vain tietyn juurisanan 
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johdannaissanoja. Haastateltavieni tehtävänä oli alleviivata jokaisesta osiosta viisi omasta 
mielestään yleisintä sanaa. Kaikki haastattelemani henkilöt ovat syntyneet Venäjällä (ent. 
Neuvostoliitossa) ja kaikkien äidinkieli on venäjä. Haastateltujen miehien ikähaarukaksi 
muodostui n. 30-50 vuotta, naisten ikähaarukka on n. 30-60 vuotta. Kummassakin ryhmässä 
oli yksi korkeakoulutettu akateeminen ihminen, eli oletettavasti mat-sanasto ei kuulu omaan 
kielenkäyttöön juuri ollenkaan. Lisäksi kummassakin ryhmässä oli nuoremmat, lapsettomat 
noin 30 vuotiaat, jotka saattavat käyttää seurasta tai tilanteesta riippuen mat-sanoja. 
Kolmansina haastateltavina olivat satunnaisesti valikoituneet ihmiset, jotka saattavat mat-
sanoja käyttää, mutta se ei kuitenkaan kuulu yleiseen sanavarastoon vaan ennemmin 
esimerkiksi suuttuessa saattaa lipsahtaa. Näin ajattelin saada valintoja eri näkökulmista. 
Haastateltavat alleviivasivat laatimistani sanalistoista viisi omasta mielestään yleisintä 
venäläistä mat-sanaa yhdestä osiosta, ja niiden pohjalta tutkin, mitkä olivat eniten 
alleviivattuja ja mitkä sanoista sijoitan sanastooni. Huomasin, että ihmisten ns. status ja 
sanojen käyttö ei vaikuttanutkaan niin paljoa valintoihin, kuin mitä olisin luullut. Kuitenkin 
sukupuolen roolin huomasi selkeämmin, kun löytyi sanoja, jotka olivat selkeästi vain toisen 
sukupuolen mielestä käytetympiä. (kaavio 1) Muutama yksittäinen alleviivaus oli sellainen, 
joihin löytyi vain sen yhden ihmisen tekemä alleviivaus eikä enempää. Nämä alleviivaukset 
tulivat juurikin näiltä nuorimmilta vastaajilta. Kahden juurisanan johdannaissanoissa kävi 
niin, että äänet menivät sillä tavalla tasan, että viimeisiin vaihtoehtoihin jäi kaikkiin kaksi 
ääntä. Tällöin pyysin vielä yhdeltä henkilöltä äänen, mutta hänelle vaihtoehdoiksi annoin vain 
ne sanat, joihin äänet olivat menneet tasan. Ohessa on taulukon muodossa (kaavio 1) merkitty 
äänet, kuinka ne olivat jakautuneet vastaajien kesken. Saatuani jokaiselta haastateltavalta 
paperit, valitsin järjestyksessä eniten ääniä saaneet sanat. Pyrin selittämään tarkemmin 
kuinka, ja esimerkkinä käytän tässä jebat-juurisanan (ебать) johdannaissanoja. Jobаnyi 
(ёбаный) sana sai täydet äänet, eli kolme mieshaastateltavilta ja kolme naishaastateltavilta. 
Toiseksi eniten ääniä eli viisi ääntä sai zаjebаt verbi (заебать). Järjestyksessä seuraavia olivat 
jebаnutyi (ебанутый) ja jebаtsja (ебаться) sanat, kumpikin saivat kolme ääntä. Tämän 
jälkeen jäljelle jäi kahdeksan sanaa, joista sanat jebаlnik (ебальник), jeblo (ебло) ja jebаlo 

(ебало) saivat kaikki kaksi ääntä, ja loput viisi saivat yhden äänen. Tässä tilanteessa annoin 
seitsemännen haastateltavan valita näistä kolmesta vaihtoehdosta hänen mielestään 
käytetyimmän sanan, jolloin hän valitsi sanan jebаlo (ебало) ja näin se valikoitui viidenneksi 
johdannaissanaksi sanastooni.  
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Saatuani sanat, etsin niille merkitykset eri lähteistä, muun muassa käytetyimpiä kirjallisuuksia 
tätä varten minulla oli venäläiset mat-sanakirjat, joista löytyi ihan hyvin tietoa kirosanoista ja 
niiden tarkoituksista. Mat-sanoille käyttöesimerkkejä, eli esimerkkilauseita ja -fraaseja etsin 
ympäri internettiä. Jotkin esimerkit saattoivat löytyä (edellä mainituista) sanakirjoistakin, 
mutta ei kaikki. Paljon kielen käytöstä löytyi esimerkiksi erilaisilta foorumeilta. 

 
kaavio 1 
 
4.2 Sanaston makrorakenne 
Makrorakenne tarkoittaa sanaston sana-artikkeleiden vuorovaikutusta keskenään ja niiden 
keskinäistä suhdetta, esimerkiksi aakkosjärjestys (Hartmann ym. 2002). Pieni sanastoni on 
tarkoitettu venäjän kääntämistä, tulkkausta ja yleisesti venäjän kieltä opiskeleville, jotka 
mielestäni tarvitsevat tietoonsa yleisimmin käytetyt venäjänkieliset mat-sanat. Ottaen 
huomioon, että jokaisella juurisanalla ovat omat johdannaissanat, päädyin mielestäni 
loogisimpaan sanaston järjestykseen, eli temaattiseen järjestykseen. Vaikka opiskelijoille 
suositellumpi järjestys on temaattinen, ja kääntäjille aakkosjärjestys (kudashev 2013), päädyin 
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ehdottomasti näistä kahdesta vaihtoehdosta temaattiseen järjestykseen, koska koen, ettei 
kääntäjäopiskelijoilla, keiden uskon olevan tämän työn suurin lukijakunta, ole niin laaja 
tietämystä näistä sanoista, että aakkosjärjestys olisi ollut ajan säästämiseksi yhtään 
järkevämpi. Pääsanat, eli juurisanat ovat aakkosjärjestyksessä keskenään: блядь, ебать, 

пизда… ym. Juurisanojen alle olen luetellut johdannaissanat merkityksineen, ja nekin ovat 
aakkosjärjestyksessä keskenään: блядина, блядки, блядовать… ym. Tämä toimii mielestäni 
hyvin, ottaen huomioon, että jokaisen juurisanan alla on vain viisi vaihtoehtoista 
johdannaissanaa, jotka ovat kyselyn perusteella käytetyimpiä venäläisiä mat-sanoja. Sanojen 
selitykset ja merkitykset ovat sanojen alla numerojärjestyksessä.  
 
4.3 Sanaston mikrorakenne 
Mikrorakenne tarkoittaa yksittäisen sana-artikkelin rakennetta (Hartmann ym. 2002). 
Selittävässä sanastossani jokaisen sanan alle on numerojärjestyksessä lueteltuna sanojen eri 
merkitykset ja selitykset. Berkovin (2004) mukaan on olemassa sekä selittävälle, että 
tavalliselle sanastolle kolme erilaista sanojen järjestystapaa, joita ovat historiallinen, looginen 
ja käytetyin. Nimiensä mukaisesti, ensimmäisessä eli historiallisessa tavassa sanat ovat 
ilmestymisensä kronologisessa järjestyksessä. Loogisessa järjestyksessä sanat ovat järjestetty 
sanojen loogisen merkityksen mukaan, kun viimeisessä, eli käytön perusteella järjestetyssä 
sanastossa sanat ovat järjestetty käytetyimmästä harvinaisimpaan. (Berkov 2004) Itse 
järjestelin sanat omasta mielestäni, ja oman ymmärrettävyyden mukaan loogiseen 
järjestykseen. Oman ymmärrettävyyden lisäksi loogisessa järjestyksessä ovat auttaneet 
sanakirjat, joita käytin apuna. 
Työssäni jokaisen sanan kohdalla on annettu sanojen sanaluokat suomeksi. Alla olevasta 
esimerkistä 1a näkee, kuinka olen asetellut sanan, ja sen perään kirjoittanut sanan sanaluokan 
lyhenteen pienemmällä kursiivilla fontilla. Samalla tavalla olen merkannut kaikkien 
muidenkin sanojen perään sanaluokat. Verbeihin kirjasin sanan perään ensin verbin aspektin, 
sitten sanaluokan eli lyhenteen sanasta verbi (verb.), ja lisäksi lisäsin sanan vastakkaisen 
aspektin, joka on merkitty sanaluokan perään tähtimerkillä (*) (esimerkki 1b). 
(1a)   
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(1b)  
 
5 Sanasto 
блядь subst.  
1. prostituoitu 
Где же вы, бляди, выручайте дядю. (Leningrad, Bljadi, 2002) 
2. seksuaalisesti aktiivinen, irtosuhteita harrastava nainen 
Краснела каждый, каждый раз она, была бы идеальная жена.  
Дух тут стал нам объяснять, что она последняя блядь. (Sektor gaza, Zlaja notš, 1994) 
3. paha ihminen 
– От такой бляди, как этот хмырь, держись подальше, – советовал Кочин. (Ahmetova 
1997) 
4. sidossana, foneettinen pilkku 
Вот уж, блядь, что за хуйня - У тебя бабла как у короля. (prikolnie stishki 1) 
5. vannoutuminen 
Блядь буду! (Iljasov 1994) 
6. mitätön, halveksittava ihminen  
Ебу я в рот таких нахалов, умри ты, блядь, среди шакалов. (prikolnie stishki 2) 
7. nainen, tyttö 
Тебе только сигарету в зубы и будешь настоящая блядь. (Ahmetova 1997) 
 
блядина subst. 
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1. voimakkaampi nimitys prostituoidulle  
А та блядина спереди, что танцоркой выступает? (Bukowski 2012) 
 
 
блядки subst. 
1. seksuaalisen käyttäytymisen harrastuspaikka 
Пойдем на блядки? (Iljasov 1994) 
2. seksuaalisen kanssakäymisen prosessi  
Устроил тут блядки. (Iljasov 1994) 
 
блядовать imperf. verb. *заблядовать 
1. seksuaalinen kanssakäyminen 
Блядовала?! - Нет, родной - калядовала! (prikolnie stishki 4) 
2. rakastella, ei oman kumppanin kanssa (esim. rakastajan kanssa) 
Некоторые дети от отца воровать, а от матери блядовать научаются. (Slovar mata 
1) 
 
блядский adj. 
1. adjektiivinen muoto sanasta bljad, sama tarkoitusperiaate 
Положиться на него ни в чем было нельзя. Характер он имел блядский. (Ahmetova 1997) 
2. paha, ilkeä 
Только в блядскую жару хорошо сидеть в бару. (Ahmetova 1997) 
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блядство subst. 
1. sekasorto, sotku 
…таким блядством я заниматься не буду… (Ahmetova 1997) 
2. jokin paha 
Что за блядство, что за жопство… (Iljasov 1994) 
3. seksuaalinen kanssakäyminen 

По молодости была замечена в блядстве. (pickup forum)  
 
ебать imperf. verb. *выебать  
1. olla sukupuoliyhteydessä  
Только тебя одну сегодня буду я ебать! (Leningrad, Tolko s toboi, 1999) 
2. moittia, naljailla 
Ну за это тебя ебать будут до потери пульса! (Iljasov 1994) 
3. huolettaa, vaivata 
Кого ебёт чужое горе?! (Iljasov 1994)  
4. häiritä, ahdistaa 
Тебя не ебут, ты не каркай! (Iljasov 1994) 
 
ебало subst.  
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1. suu 
Заткни ебало — чтоб не поддувало! (Iljasov 1994) 
 
 
ебанутый adj. 
1. outo ihminen, hyypiö 
Oткуда ж столько ебанутых дур! (Slovar mata 1) 
2. älyllisesti jäljessä oleva, vajaamielinen 
…по твоим глазам я вижу, что ты ебанутая. (Ahmetova 1997) 
3. hullu  
А нам по хую, мы ебанутые! (anekdoty iz Rossii 3) 
 
ёбаный adj. 
1. paha, pahamaineinen 
Фу! Какие у вас ледяные ноги! И этот ёбаный буран еще раскачивает их! (knijky.ru) 
2. ärsyttävä, tympäännyttävä 
Что за ёбана деревня? Никто замуж не берёт. (chastushki)  
3. halveksittava 
Ах ты, ёбаная блядь! (anekdoty iz Rossii 1)  
 
ебаться imperf. verb. *поебаться 
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1. harrastaa seksiä  

Все ебутся с женами… (Ahmetova 1997) 
2. tehdä jotain kyllästyttävää, tympäännyttävää 
…Я ебусь с баллонами! (Ahmetova 1997) 
заебать perf. verb. *заёбывать 
1. naida 
Ну, заебет ее Лука! (Ahmetova 1997) 
2. rasittaa, pitkästyttää 
Заебу-замучаю, как Пол Пот Кампучию! (Iljasov 1994) 
3. lyödä 
Заебать камнем в окно. (Slovar mata 2)  
 
пизда subst. 
1. naisen ulkoiset synnytyselimet 
Нахуй не иду, а иду в пизду. (Leningrad, Skoro v shkolu, 2014) 
2. emätin 
В пизде друзей не ищут. (Iljasov 1994) 
3. ihminen loukkaavassa merkityksessä 
Куда ты, старая пизда, туда не ходят поезда. (anekdoty iz rossii 4) 
4. tuntematon nainen 
Я из деревни Блудово, а ты, пизда, откудова? (Iljasov 1994) 
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5. sähläri, tunari 
Ну и пизда ты! (Iljasov 1994) 
 
 
 
пиздато adverb. 
1. hyvin, hienosti 
Как дела? — Пиздато. (Slovar mata 1) 
 
пиздеть imperf. verb. *попиздеть 
1. valehdella, selittää 
Он пиздит, как сука. (Iljasov 1994) 
2. keskustella, jutella, rupatella 
Хватит пиздеть, пора работать! (Iljasov 1994) 
 
пиздец subst. 
1. tosi huono homma, loppu, kuolema kuvaannollisessa merkityksessä  
Пиздец подкрался незаметно. (Iljasov 1994) 
2. huudahdus, lisämerkitystä antava sana  
Ну машина — пиздец! (Iljasov 1994) 
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пиздюли subst. 
1. lyönti  
А у самых у дверей мне навещал пиздюлей. (Ahmetova 1997) 
 
 
спиздить perf. verb. *пиздить 

1. varastaa  
Кто-то спиздил балалайку. (Iljasov 1994) 
 
хуй subst. 
1. miehen sukupuolielin 
Бабка любит чай горячий, внучка любит хуй стоячий! (Prikolnie stishki 2) 
2. mies (tuttu tai tuntematon)  
Сидели в баре выпивали, заходит хуй – его не ждали. (Prikolnie stishki 1) 
 
3. ei kukaan, joku 
Пойди, открой дверь, — какой-то хуй стучится. (Iljasov 1994) 
4. kieltosana 
Тебя любить хуй буду я! (Prikolnie stishki 2)  
5. painua, häipyä, lähteä (todella negatiivinen merkitys) 
Иди на хуй! (Slovar mata 3) 
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охуенно adv. 
1. tosi, todella  
…А говоря обыкновенно — Вчера нажрались охуенно. (Ahmetova 1997) 
 
 
охуенный adj. 
1. uskomaton, mahtava 
А говоря обыкновенно — Вчера нажрались охуенно. (Ahmetova 1997) 
2. iso, painava 
Накидали мы друг другу охуенных пиздюлей. (anekdoty iz Rossii 2) 
 
охуеть perf. verb. *охуевать 
1. hullaantua, seota 
Я пока не охуел, чтоб жалеть чужого мужчину! (Ahmetova 1997) 
2. kokea jokin voimakas tunne (voi käyttää negatiivisessa tai positiivisessa mielessä) 
Включив свет, я охуела, в доме лампочка сгорела. (prikolnie stishki 3) 
4. väsyä 
Охуеть от жары. (Iljasov 1994) 
 
охуительный adj. 
1. mahtava, loistava, erinomainen  
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Денёк был охуительный! (Iljasov 1994) 
 
хуйня subst. 
1. huonolaatuinen asia/esine 
Какая всё-таки хуйня эта ваша заливная рыба. (slowari.ru) 
2. pötypuhetta, humpuukia  
По миру ходи, да хуйню не городи! (Iljasov 1994) 
3. jokin, joku 
Проходил я по лесам, стрелу искал везде, А это что за хуйня сидит на листе? (Sektor 
Gaza, Arija Ivana i ljagushki, 1994) 
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6 Johtopäätökset 
Sanasto onnistui oppimistarkoitukseen mielestäni hyvin. Sanasto ei ole liian laaja, eikä sen 
tarvitse mielestäni sellainen ollakaan, koska mat-sanat, kuten ei kirosanatkaan ole niin 
aktiivisesti mukana jokapäiväisessä elämässä. Koska alatyyliset sanat ja sanonnat, mat-kieli ja 
kirosanatkin ovat kulttuuri- sekä tilannesidonnaisia, oli paras tapa mielestäni tehdä selittävä 
sanasto. Se onnistui mielestäni hyvin, ja antaa kääntäjälle juuri sopivasti vapautta. 
Sanalistoissa, jotka jaoin haastateltavieni kesken, sanoja olisi voinut olla tasapuolisemmin, 
nyt minulla ei ollut sama määrä kaikkia juurisanojen johdannaissanoja. Se tosin johtui siitä, 
ettei tiettyjen juurisanojen kohdalla vain löytynyt hirveästi sanoja, eikä tämä ole mielestäni 
vaikuttanut sanastoni laatuun. Haastatellut ihmiset valitsin hyvin, sain jonkinnäköisen ikä- 
sekä koulutusjaon aikaiseksi, mikä antoi mielestäni enemmän varmuutta ja uskottavuutta 
käytetyimmät mat-sanat -tittelille. Sukupuolijako näkyi selkeästi sanavalinnoissa, tosin 
tästäkin olisi saanut enemmän irti isommalla porukalla haastateltuja, mutta itselläni ei tähän 
riittänyt resurssit.  
Työssäni sanojen merkitykset ovat kaikki poimittu kirjallisuuksista, joita käytin työssäni. 
Tähän olisi saanut lisää näkökulmaa, jos merkityksistäkin olisi kysynyt jollain tavalla 
haastateltavilta, esimerkiksi mikä on heidän mielestään käytettävyysjärjestys, näin olisi 
tarkoituksetkin saanut käytettävyyden mukaan järjestettyä. Kokonaisuudessaan sanastotyö 
onnistui hyvin ja mutkitta. 
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Русское резюме 
Свою бакалаврскую работу я решила посвятить теме русского матерного языка, 

который является большой частью русского языка. Тема мне показалась увлекательной 

и интересной, поскольку я предполагала, что это просто ругательства, но оказалось, что 

у матерного языка очень далекие исторические корни. Также он очень разнообразен и 

богат. В связи с тем, что язык является неофициальной частью русского языка, 

обучение иностранных переводчиков этому языку является невозможным, но так как 

он достаточно широко используется, его основы надо обязательно знать тем, кто 

связаны с изучением русского языка и культуры.  
В своей исследовательской работе я опиралась на работы таких известных 

исследователей матерного языка как А. Плуцер-Сарно, Б. А. Успенский, В.М. 
Мокиенко, Ф. Ильясов и т.д. Изучая исторические корни мата, я решила основываться 
на версии Б.А. Успенского о сакральном происхождений мата. Также я исследовала 

работу В.М. Мокиенко, в которой меня привлекла его теория о том, что есть три 

основных матерных корня, которые обозначают женское начало, мужское начало и 

совокупление (плодородие). По версии А.Плуцер-Сарно, есть четыре основных 

матерных корня: к трём сакральным основам он добавляет слово блядь. Раньше эти 

слова использовались при магических обрядах, связанных с плодородием. После 

крещения Руси эти слова попали в разряд табуированных и до сих пор их 

использование запрещено законом. История происхождения мата мне показалась 

важной, потому что это открывает изначальные значения слов, а также помогает 

понять, какие изменения произошли в их значении. В связи с тем, что матерный язык 

очень богат, и в нем есть очень большое количество производных слов и эвфемизмов, 
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но в финском языке такого количества ругательных слов нет, я решила не давать 

конкретные переводы для матерных слов. Конкретный перевод слов не сможет 

передать все возможные варианты использования и назначения слов. Я решила 

составить толковый словарь, который сможет объяснить возможные значения и случаи 

употребления матерных слов.  
При составлении толкового словаря, который является частью моей исследовательской 

работы, я использовала опрос среди респондентов. Для проведения опроса был 

составлен список матерных слов, составляя который я использовала корпус. Этот 

список я предоставила респондентам, которые выбрали, по их мнению, наиболее часто 

используемые матерные слова. Основываясь на ответах, я составила толковый словарь 

из 24 слов, из которых 4 основных корня и 20 производных от них. 
В моем толковом словаре нет перевода слов с русского на финский. Переводя 

ненормативную лексику, переводчик не всегда может использовать прямой перевод. В 
связи с тем, что одно слово может иметь большое количество значений и эвфемизмов, 
переводчику надо ориентироваться на ситуацию, тему беседы и культуру. Неправильно 

понятое значение слова может кардинально изменить значение перевода, и именно 

поэтому я дала четкие значения слов с примерными фразами, но без перевода. Я не 

сильно углублялась в стратегию перевода бранной лексики, но коротко я ее описала и 

дала нужную информацию.   
В своей работе я немного коснулась темы финских ругательств. Как и русские 

матерные слова, они могут иметь прямое и непрямое значение, а также многие 

производные слова не имеют никакого отношения к первоначальному значению. В 

отличии от русской, финская ненормативная лексика не такая богатая и разнообразная.   
Эта работа была очень интересной и познавательной. Я узнала много нового о 

матерном языке, о его использовании и значении в прошлом и настоящем. Также я 

считаю, что моя работа поможет нерусскоязычным понимать культуру русского языка 

и значение матерного языка. Словарь, в свою очередь, даст переводчикам хорошую 

основу для перевода текстов и речи, где используются матерные слова. 


