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0. Úvod
Tato práce je pokusem o odhalení obrazu ženy v českém a ruském jazyce a o nalezení
shod a rozdílů mezi nimi. Velkou inspiraci mně pří tom sloužily práce z etnolingvistiky,
kognitivní lingvistky a lingvistické antropologie.
Podle etnolingvistů a lingvistických antropologů se v jazyce odráží smyslová a tělesná
zkušenost jeho mluvčích, stejně tak v něm mohou být zachyceny různé historické a
kulturní události. Když však řekněme, že ženy existují v každé společnosti a v každé
kultuře, to ještě neznamená, že jsou příslušníky různých společností vnímány stejně. Ženy
jako biologické pohlaví jsou všude relativně podobné, ale ženy jako sociální konstrukt, což
je gender, mohou mít nečetnou podobu variant. To znamená, že různé společnosti a kultury
se mohou lišit tím, co považují za maskulinní nebo femininní. Na základě biologického
pohlaví jsou tak lidem jakoby diktována určitá implicitní pravidla ohledně toho, jak se mají
chovat, vypadat nebo jakou práci mají vykonávat (Renzetti 2003). Můžeme pak mluvit o
obrazu typické ženy nebo typického muže, tj. o představiteli své kategorie, který má
všechny vlastnosti v ideální míře (Vaňková 2001:73). Tomu, jak by se měl chovat, vypadat
nebo jaké vlastnosti by měl mít, se člověk učí během procesu socializace a jedním z
prostředků, který k tomu slouží, je jazyk. Pomocí jazyka lze proto zjistit, jak by měla
vypadat typická žena v různých kulturách. Toto téma považuji za aktuální, protože se v
poslední době rychle mění postavení žen a mužů ve společnosti, například ženy začínají
pronikat do dřívějších dominantních „mužských“ rolí, funkcí a profesí (Valdrová 1997:88).
Je zajímavé sledovat, jestli ženské vlastnosti a role, které jsou zachyceny v mnoha
rovinách jazyka, odpovídají skutečnému obrazu ženy ve společnosti. Podle Pokorného
jazyk sice podléhá neustálým změnám, ale „společný původ zanechává stopy ve stavbě
jazyků i po celých tisíceletích“ (Pokorný 2010:113).
Jelikož je gender sociálním konstruktem, nikoli biologickou daností, obraz ženy v
ruském a českém jazyce se může lišit. V této práci se pokusím o odhalení typických rolí a
vlastností ženy v ruštině a češtině a o jejich následné srovnání. K tomuto účelu jsem zvolila
analýzu českých a ruských výkladových a synonymických slovníků, stejně jako analýzu
českých a ruských přísloví a pořekadel. Výkladové a synonymické slovníky považuji ze
užitečný zdroj dat, jednak z nich lze zjistit, jaká slova vůbec existují k označení ženy,
jednak v nich lze najít příklady užití slovníkových hesel, které mohou sloužit jako typické
kontexty užití oněch hesel. Wierzbická se domnívá, že existuje určitá souvislost mezi
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slovní zásobou a životem společnosti, proto může být lexikum důležitým zdrojem
informací (Wierzbická 1997:2). Zařazení přísloví do analýzy také nebylo náhodným,
jelikož jako součást frazeologie mohou sloužit „základem pro nalezení jakéhosi základu či
půdorysu daného jazykového obrazu světa“ (Vaňková 2001:24). V této práci pozornost
bude věnována zejména slovům s morfémem žen-/жен- а nejvíc užívaným synonymům ke
slovu žena, což jsou podle Českého národního korpusu slova matka, paní, manželka, dívka
a holka, počemž se podívám na jejich ruské ekvivalenty jako мать, госпожа, жена,
девушка а девочка. Ze slovníkových dat a z informací obsažených v příslovích a
pořekadlech se pak pokusím dospět k odhalení typických vlastností a rolí ženy v českém a
ruském jazyce a zjistit, jestli jsou mezi nimi nějaké shody a rozdíly.
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1. Vztah mezi genderem a jazykem
Než se pustím do svého výkladu, ráda bych vymezila a upřesnila některé klíčové pojmy,
s nimiž budu pracovat. Jedním z takových pojmů je gender. Gender je společenským
konstruktem, který je odvozen od biologicky daného pohlaví (Renzetti 2005:20)1.
Existence takové kategorie jako gender nám vůbec umožňuje mluvit o tom, že ve
společnosti může existovat jakýsi obraz ženy nebo obraz muže. Pohlaví jakožto biologická
danost vymezuje jedince na základě odlišných anatomických rysů jenom jako muže nebo
jako ženu, ale sociální konstrukce pohlaví může mít nečetnou podobu variant a výrazně se
lišit napříč společnostmi nebo se měnit v průběhu času. To je stanovisko, které zaujímá
feministická sociologie (Renzetti 2005:24). Proto můžeme zkoumat, jestli je obraz ženy v
ruském a českém jazyce chápán odlišným způsobem.
Nowosad-Bakalarczyk říká, že „genderová identita se formuje od raného dětství. V
procesu socializace získává dítě takové vzory chování, které odpovídají jeho pohlaví a jsou
‚diktovány‘ kulturou společnosti, ve které vyrůstá“ (Nowosad-Bakalarczyk In: Kedron
2014:31). Pro stanovení a reprodukci genderové identity má klíčový význam jednak
systém odměn a trestů, jednak jazyk. Státní instituce se snaží podřídit regulaci alespoň
některé oblasti života žen a mužů, například často zasahují do dělby práce nebo
společenské regulace sexuality (Renzetti 2005:21), což určitě má vliv na život žen a mužů
a vede k tomu, že lidé z různých společností mohou získat rozdílnou zkušenost, a proto i
rozdílné představy o maskulinitě a femininitě.
Hodně lingvistických antropologů tvrdí, že to, co v životě zažíváme, má vliv na naše
myšlení, které se pak odráží v jazyce, a to jednak v podobě odlišných jazykových struktur,
jednak v podobě různých přesvědčení, která se mohou nacházet za týmiž pojmy (Pokorný
2010:211). Různé společnosti tak mohou mít různé pojmy pro označení ženy a lišit se
jejich počtem (což se ruštiny a češtiny také týká, jak lze vidět v kapitolách 2.1.1.; 2.1.2.;

1

Zdá se ovšem, že se prvořádý význam slova gender nevztahoval k rozdílům mezi maskulinitou a
femininitou, neboť první dvě definice tohoto hesla v The English Oxord Dictionary jsou následující: 1. Kind,
sort, class, also genus as opposed to species 2. ...a principle of grammatical classification (The Oxford
English Dictionary, Vol.VI :427)
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2.2.1. a 2.2.2.), ale i když mluvíme o slovech, jež se zdají být významově ekvivalentní,
mohou vyvolávat různé kulturně specifické asociace, proto je důležité zkoumat slova v
kontextu (Pokorný 2010:228). V následující kapitole uvidíme, že taková rozdílná uchopení
ženy v jazyce mohou být výsledkem nejenom odlišného prostředí, v němž mluvčí
vyrůstají, ale i odlišné interpretace okolních jevů a zkušeností, jež zažívají.
Jazyk tudíž odráží nečetné množství genderových vztahů a vzorců chování, které se za
jeho pomoci předávají z generace na generaci, ale které nejsou neměnné. Zkoumáním toho,
jak se maskulinita a femininita odráží v jazyce, se zabývá genderová lingvistika. Teď se
podíváme na to, jak je celá tato záležitost chápána v rámci etnolingvistiky.
1.1. Gender a etnolingvistika
Etnolingvistika, která může být rovněž označena jako antropologická lingvistika,
lingvistická antropologie nebo kulturní lingvistika, „bývá nejčastěji charakterizována jako
věda zabývající se vztahem jazyka a kultury“ (Tolstoj 2016:7).
Samotný pojem kultura lze chápat z pozice lingvistických antropologů, podle nichž to
není něco věcného nebo pouze soubor různých předmětů, lidí, chování a emocí, jde spíš o
uspořádání takových a dalších věcí, o to, jak je lidé vnímají, jak se k nim vztahují a jak je
interpretují (Duranti 1997:27). Takový postoj znamená, že kultura je něco, co se člověk
může naučit, přičemž toto učení začíná od dětství, a to za pomoci jazyka, který rovněž
umožňuje předávání kulturních znalostí dalším generacím (Duranti 1997:24). Gender je
proto možno vnímat jako součást kultury a nabývání genderové identity se začíná bez
uvědomění jedince už od dětství.
Pokud za doby nadvlády strukturálního funkcionalismu byly jazyk a kultura chápány
jako věci navzájem oddělené, v současné době převažuje názor, že jsou ve vztahu
vzájemné závislosti. Jazyk v sobě totiž nejenom obsahuje kulturní informace, ale i
ovlivňuje lidské poznání okolního světa a lidské myšlení (Tolstoj 2016:8). Odraz kultury
můžeme najít ve všech jazykových rovinách, dále se například ukáže, že genderové
projevy lze spatřit jak v gramatice jazyka, tak i v jeho slovní zásobě (například velký počet
slov pro označení venkovské ženy v češtině, které v ruském jazyce nenajdeme, viz. 2.1.1.;
2.2.1. a 2.3.) a obzvlášť ve frazeologii, kam patří i přísloví. Bez jazyka bychom kulturu
vůbec nemohli pochopit a osvojit nebo, jak píše Bartmiński, „bez jeho ovládnutí není
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možná účast v kultuře ani ve společenském životě“ (Bartmiński 2016:17). Pomocí jazyka
poznáváme svět a naše znalosti a zkušenosti se pak odrážejí v jazyce. V souvislosti s tím
pak můžeme mluvit o tom, že je v jazyce „uložen určitý obraz světa“, který Apresjan
nazývá naivní obraz, to je běžné povědomí o věcech a světě, tzv. lidová a společensky
sdílená „konceptualizace skutečnosti“ (Bartmiński 2016: 19, 2016:22). To znamená, že se s
osvojováním jazyka učíme i tomu, jaké role jsou ženské a jaké jsou mužské, jak by se žena
měla chovat a vypadat a jaké chování a vnějšek jsou naopak výhradně mužské – to vše je
uloženo v jazyce. Přičemž rozdíly v těchto představách a očekáváních lze najít i mezi
příbuznými jazyky, zatímco mezi jazyky nepříbuznými lze naopak občas najít překvapivé
shody. Důležitá při tom není jenom skutečnost, že mluvčí mohou vyrůstat v rozdílných
kulturních světech a získávat kvůli tomu rozdílné zkušenosti, ale i to, jak svoji zkušenost
interpretují. Podlé Pokorného například neexistuje žádná objektivní realita, nýbrž jenom
její odraz v naši mysl, který je založen na pouhé interpretaci toho, co zažíváme (Pokorný
2010:207-208). Tak pokud je žena, která pořád pracuje, v jedné kultuře hodnocena
negativně, ale v jiné pozitivně, důležité je podle mě to, že pracující žena má negativní nebo
pozitivní asociace, nikoli skutečnost, že v této společnosti ženy mohou pracovat.
Pokud se při kontrastivní analýze pohybujeme v rovině denotace, tj. zkoumáme
doslovný význam, můžeme zjistit, čím se liší slovní zásoba v tom či onom jazyce. V
českých slovníkách například můžeme najít větší počet slov pro označení ženy než v
ruských slovnících (viz. kapitoly 2.1.1.; 2.1.2.; 2.2.1. a 2.2.2.), ale za ještě důležitější
považuji význam konotativní, což je „přenesený význam, založený na souvýskytu
typických znaků a kulturních asociací“ (Pokorný 2010:220). Je dost možné, že slova v
různých jazycích, která jsou ve slovníku ukázána jako ekvivalentní, nejsou významově
stejná, protože za nimi stojí odlišná smyslová a tělesná zkušenost (Wierzbická 1997:4;
Vaňková 2001:76). Proto pokud chceme nějakému slovu nebo, přesněji řečeno, konceptu
porozumět, je nutné ho zkoumat v kontextu. Jedním ze způsobů, jak koncept uchopit a
získat kulturně významné informace, je výzkum frazeologismů, mezi něž rovněž patří
přísloví a pořekadla (Kedron 2014:26). Jak bude dál vidět v kapitole 2.6., přísloví a
pořekadla nejenom zobrazují typické ženské vlastnosti, role a atributy, ale i pomáhají
pochopit, jak jsou všechny takové a další věci hodnoceny.
Je však třeba pamatovat i na historický aspekt a na skutečnost, že jazyk může
obsahovat dávnou zkušenost, která v současné době nemusí být tatáž (Vaňková 2001:89).

11

Tak například v praktické části bude znázorněno, že definice téhož slova se v různých
výkladových slovnících českého a ruského jazyka liší, že některá slova mizí, zatímco nová
slova se objevují (viz. kapitoly 2.1. a 2.2.). Rozdíly nastávají i v gramatické struktuře a v
kategorii rodu, v současné době lze například v češtině pozorovat „míšení rodových rolí a
abstrahování od omezení daných rodem přirozeným“ (viz. kapitola 1.1.3.2.) (Čmejrková
2002:277). Proto se lze souhlasit se Skaličkou, že se jazyk vyvíjí spolu se společností a že
do sebe vstřebává nové zkušeností lidí (Skalička In: Vrhel1997:161).
Je jasné, že všichni lidé ve stejném jazykovém společenství nesdílejí stejnou
zkušenost. Jazyk však také není jednotvárný, můžeme v něm najít různé variety a
styly, protože musí současně sloužit různým lokálním kulturám, které jsou
součástí mnohem širší národní kultury. Je podivuhodné, kolik nespisovných
výrazů lze najít pro označení ženy například v Tezauru českého jazyka od Aleše
Klégra nebo ve Šmírbuchu jazyka českého od Patrika Ouředníka. Takové výrazy
se nacházejí na periferii a jsou srozumitelné zejména těm lidem, kteří jsou
součástí této okrajové kultury, zatímco slova jako žena, matka, manželka, dívka,
holka, paní (kterým je věnována zvláštní kapitola, viz 2.1.3.) a další patří podle
mě do jazykového jádra. Můžeme také mluvit o existenci centrální variety jazyka,
která odráží celonárodní sdílenou zkušenost a je srozumitelná všem členům
společnosti, uznání této centrální variety je přitom založeno na společenském
konsenzu.
Tento společenský konsenzus se zdá být relativně stálý a můžeme mluvit o
existenci kánonu jazyka, který se vztahuje k tomu, co by v jazyce mělo zůstávat
neměnné (Vaňková 2001:90). I když bylo řečeno, že se jazyk vyvíjí spolu se
společností, tyto změny podle mně za prvé neprobíhají zároveň a za druhé některé
roviny jazyka, například slovní zásoba, pravděpodobně podléhají změnám rychleji
než jiné, třeba gramatická struktura (o jejíž změnu proto hodně usilují
feministické lingvistky, viz. kapitola 1.1.3.). Ale možná ještě jeden důvod, proč
změny v jazyce probíhají pomaleji než změny ve společnosti, je existence
jazykových stereotypů.
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1.2. Genderové stereotypy v jazyce
1.2.1. Definice jazykových a genderových stereotypů
Podle Kedron jednou ze součástí jazykového a kulturního obrazu světa jsou
jazykové stereotypy (Kedron 2014:43). Stereotyp může být chápan jako „příliš
silné přesvědčení spojené s nějakou kategorií“ (Allport 2004:215). Jelikož je
gender kulturním výtvorem, i on se odráží v stereotypech, a proto můžeme mluvit
o existenci stereotypů genderových. V každém kulturním společenství existují
různé představy o maskulinitě a feminitě, představy o tom, kdo je typický muž a
kdo je typická žena. Tyto představy jsou sdílené v rámci jazykového a kulturního
společenství, protože:
Pociťování konotací (které prototyp2 utvářejí a konstituují) je individuální
pouze do určité míry. Například tzv. kulturní konotace jsou nesporně
záležitostí sdílenou, intersubjektivní (Vaňková 2001:73).

Jedním z dalších důvodů, proč jsou genderové stereotypy sdílené, je
skutečnost, že jsou zakotveny v jazyce, a to jak v různých textech, například v
pohádkách, písničkách, příslovích a frazeologismech, tak i v podobě běžných
přesvědčení o mužích a ženách (Vojčenko 2009:66). Když dítě osvojuje jazyk,
získává určitý obraz světa, což je nezbytné pro porozumění společenství, do něhož
se narodilo, a kultuře, kterou vytvořili naši předkové (Vaňková 2001:24).
Ve vědeckém světě se často uvažuje o tom, jestli je existence stereotypů dobrá
nebo ne, jestli je třeba je odstranit a jestli je to vůbec možné. Podle Lippmanna
jsou stereotypy založeny na naši zkušenosti (Lippmann In: Bartmiński 2016:61),
pak to znamená, že pokud ve společnosti existuje stereotyp o tom, že žena je
hloupá, vychází z opravdové zkušenosti s ženskou hloupostí. Naopak Schaff se
domnívá, že jsou stereotypy „vůči vlivům zkušenosti rezistentní: do značné míry
jsou na zkušenosti nezávislé, nejen co se týče jejich geneze, ale i fungování“
2

V rámci etnolingvistiky je prototyp vnímán jako alternativní termím ke slovu stereotyp (Bartmiński
2016:79)
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(Schaff In: Bartmiński 2016:66). Pokud je to pravda, genderové stereotypy by
neměli odpovídat tomu, jak se muži a ženy skutečně chovají, oblékají a vypadají.
Domnívám se však, že v genderových stereotypech, jež se objevují v českých a
ruských příslovích a pořekadlech, je zrnko pravdy (viz. kapitola 2.6.). Jak píše
Allport, „některým stereotypům tedy chybí jakákoli opora ve faktech, jiné
vznikají na základě zdůrazňování a přílišného zobecňování některých fakt“,
stereotypy tak mohou, ale nemusí vycházet z lidské zkušenosti (Allport
2004:214). Proč se však uvažuje o odstranění stereotypů? To možná pochopíme,
když se podíváme na jejich funkce.
1.2.2. Funkce stereotypů
Ať už pozitivní či negativní, stereotypy mohou podle Schaffa plnit několik
funkcí (Schaff In: Bartmiński 2016:66):
1. Sociointegrativní – stereotypy pomáhají nám být příslušníky daného
společenství a rozumět ostatním. Genderové stereotypy se v různých
kulturách mohou lišit a znalost stereotypů, jež jsou součástí našeho
jazykového a kulturního společenství, nám pomáhá cítit se jako „doma“.
2. Obrannou – stereotypy se brání logickým úsudkům a udržují vědomí ve
stavu „uzavřenosti“.
3. Ideologickou nebo politickou – genderové stereotypy mohou být využity
pro ideologické cíle, například pro ospravedlnění vyššího postavení mužů,
zatímco ženy jsou podle obecné představy ve společnosti hodnoceny hůř
než muži (Vojčenko 2009:66)
Kromě toho je třeba zmínit o emocionálním vztahu nositele stereotypu k věci,
k níž se daný stereotyp vztahuje, tento emocionální náboj je jedním z důvodů výše
zmíněné uzavřenosti vůči racionálním úsudkům, což má za následek další
vlastnost stereotypů – jejich relativní stálost a neměnnost, stereotypy je těžce
nejenom odstranit, ale i uvědomit si je (Bartmiński 2016:65; Vojčenko 2009:66).
To je možná hlavní důvod, proč se uvažuje o tom jak stereotypy odstranit. V
současné době se svět rychle proměňuje a mění se i postavení žen a mužů a jejich
sociální role. Když příslušníky společnosti posuzujeme podle vzoru typického
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muže nebo typické ženy minulé doby, může to vést ke zmatkům a v případě
negativních stereotypů i k odmítavé reakci ze strany žen a mužů. Genderové
stereotypy, jež jsou přítomné v jazyce, jsou spojeny s hodnotícími soudy a vedou
k tomu, že od příslušníků určitého pohlaví očekáváme určitý typ chování
(Kirillina In: Vojčenko 2009:66).
Na druhé straně však existují pozitivní stereotypy, které mohou sloužit pro lidé
dobrým příkladem chování (Bartmiński 2016:77). Kromě toho „stereotyp funguje
jako nástroj na třídění či výběr, aby se nám vnímání a uvažování příliš
nekomplikovalo“ (Allport 2004:216). Zobecnění a schematizace se týká všech
situací a věci, s nimiž se v běžném životě setkáváme. Lidský mozek má tendenci
všechno třídit do jednoduchých kategorií, což nám zjednodušuje myšlení a
mluvení o světě, před stereotypů proto neutečeme, ani toho není třeba.
„Stereotypy ‚bydlí v jazyce‘, a proto boj s nimi tedy nemá naději na úspěch“
(Bartmiński 2016:78–79). Navíc stereotypy jsou hodně užívány v literatuře,
výtvarném umění, filmech, reklamě, anekdotách a vtipech. Satira, groteska nebo
komedie by bez stereotypových představ ztratily to, co je na nich zajímavé.
Domnívám se tedy, že se nebezpečí není skryto v samotných stereotypech, ale v
tom, že si je často neuvědomujeme. Tato práce je tak pokusem odhalit některé
stereotypní ženské vlastnosti a role na příkladu přísloví a pořekadel, neboť ty
odrážejí „fixované stereotypové kombinace, ustálené v jazyce v určité formě“
(Skorupka In: Bartmiński 2016:70).
1.3. Jazyková asymetrie
Pokud je pohlaví tím, co všechny společnosti a kultury mají stejné, jelikož je záležitostí
ryze biologickou, gender, jakožto sociokulturní fenomén, se může svými projevy lišit, a to
nejenom napříč různými kulturami, nýbrž i v rámci jedné kultury, ale v různých
historických obdobích (Kedron 2014:32).
Teorie diskurzu nám říká, že v jazyce jsou zakódovány určité stereotypy a možná i
mocenské mechanismy, které jsou výsledkem dlouhého historického vývoje, do jazyka se
tak vepsal „určitý rodový princip reprezentace světa“. V souvislosti s tím se J.Bauidon de
Courtenay domníval, že „živá příroda své rozdíly v pohlaví vnutila lidskému jazykovému
myšlení ve formě gramatických rodů, tím se myšlení sexualizovalo“ (Čmejrková
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2002:265). Proč je to ale pro nás důležité? Podle četných dokladů „rozdílná struktura
jazyka ovlivňuje naše nejazykové myšlení“ (Pokorný 2010:208), což pak znamená, že to
má vliv i na stanovení naše identity, nebo tady spíš na stanovení naše genderové identity.
Pokud mluvíme o jazycích slovanských jako čeština a ruština, ty podle Eisnera patří k
jazykům důsledně pohlavním (Eisner 1992:378). To například znamená, že se v nich
rozlišují koncovky pro osoby mužského a ženského pohlaví. Často se říká, že jak v češtině,
tak i v ruštině jsou ženské podoby substantiv odvozeny od mužských (jako bohyně, lvice,
pilotka a uvaděčka jsou odvozeny od bůh, lev pilot, uváděč; v ruštině podobně богиня,
львица, лётчица, ведущая od бог, лев, лётчик, ведущий) (Salzmann 1997:119). To se
týká i ženských příjmení, jež jsou jakoby odvozena od příjmení mužských (Eisner
1997:379). Tato skutečnost je jedním z důvodů, proč se často mluví o nadvládě muže nad
ženou v jazyce a o jazykovém androcentrismu, někdy označovaném jako jazyková
asymetrie, což je „nerovné zastoupení osob mužského a ženského pohlaví v jazyce,
přičemž se převaha přichyluje k mužskému pohlaví“ (Kedron 2014:43). Čmejrková nás
rovněž upozorňuje na existenci jazykové asymetrie a píše, že:
Asymetrie nacházíme již v rovině systému češtiny (i jiných slovanských jazyků)
a to například v sepětí kategorie rodu s kategorií životností: ta se uplatňuje jen
u maskulin, v klasifikaci maskulin do dvou tříd s vlastními paradigmaty, zvaných
maskulina životná (názvy osob i živočichů) a maskulina neživotná. U feminin a
neuter k této distinkci nedochází (Čmejrková 2002:266).

Takovými a dalšími genderovými projevy v jazyce se zabývá zejména lingvistika
genderová a lingvistika feministická. Pokud první z disciplín má neutrálnější a nezaujatější
přístup, feministická lingvistika se přímo snaží najít projevy ženské diskriminace v jazyce,
za což bývá často kritizována (Kedron 2014:33; Hoffmanová 1995).
Tím nejvíc znepokojujícím tématem pro feministickou lingvistiku je snad generické
maskulinum v jazyce a řeči. Označování ženy substantivy jako biolog, filozof, psycholog
apod. je mnohými lingvisty nebo spíš lingvistkami vnímáno jako jejich urážka a
zviditelňování (Valdrova 1997:90). Za další projev nerovnoprávnosti bývá považována
skutečnost, že slovo člověk často nabývá významu muž, nikoli žena. Dokonce i ženská
koncovka substantiv –a je vnímána jako pejorativní, když se používá ve vztahu k muži
(Eisner 1992:366, 1992:373).
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Celkový přehled tak pro ženy vypadá velmi znepokojivě, nenecháme se ale tím unést a
podíváme se trochu blíž na všechny uvedené jazykové zvláštnosti.
1.3.1. Gramatická kategorie rodu
Čeština a ruština stejně jako ostatní slovanské jazyky si zachovala tři rody – mužský,
ženský a střední. U neživých věcí je těžko zkoumat podle jakého principu byla přiřazena k
odlišným rodům, jelikož je rod velmi starou a desémantizovanou kategorií (Maňkov
2004:79). Tato substantiva, jejichž rod není sémanticky motivován pohlavím a má jenom
formální gramatický význam, tvoří jádro kategorie rodu a nacházejí se v následujícím
protikladu: mužský rod × ženský rod, mužský rod × střední rod, ženský rod × střední rod.
Rod živých věcí pak závisí na tom, jaké pohlaví má denotát, tj. buď mužský, nebo ženský,
jsou to tedy slova, jejichž význam je sémanticky motivován pohlavím, a která tak tvoří
následující protiklad: mužský rod × ženský rod (Šul’ga 1997:30). Existuje sice názor, že i u
neživých věcí „odlišnost podle pohlaví byla zapojena do jmenné klasifikace v důsledku
‚pozdější racionalizace, částečného přehodnocení předmětů na aktivní a pasivní‘“
(Kachnelson v Kedron 2014:44). Jelikož se však zajímám o jazykový obraz ženy, svou
pozornost soustředím na substantivech z poslední zmíněné skupiny.
Pokud mluvíme o věcech živých, můžeme je rozdělit do několika skupin, a to jak v
českém, tak i v ruském jazyce:
-

heteronymní dvojíce, která znázorňují mužský a ženský rod symetricky:
Oba rodové protějšky jsou příznakové a nemohou substituovat jeden druhý.
Tato starobylá skupina rodových pojmenování, která tvoří základ gramatické
kategorie rodu, je však nejen v češtině, ale i v dalších jazycích omezená a
neproduktivní (Čmejrková 2002:267).

Patří sem dvojice jako muž – žena, otec – matka, kluk – holka, ženich –
nevěsta, syn – dcera aj.3
-

vespolná pojmenování (epicence), která:

V ruštině jím odpovídají dvojíce jako мужчина – женщина, отец
– невеста, сын – дочь
3
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– мать, мальчик – девочка, жених

Patří po formálně gramatické stránce k jednomu z rodů a vyžadují odpovídající
mluvnickou shodu, po stránce sémantické, z hlediska rodu přirozeného, jsou
však obourodá (Čmejrková 2002:268).

Můžeme tady mluvit o vespolných pojmenováních rodu mužského jako
člověk 4 , jednotlivec, rodič 5 aj., a vespolných pojmenováních rodu ženského,
například osoba6, osobnost, postava7.
-

obourodá pojmenování, taková substantiva jsou zvláštností češtiny a v
ruštině je nenajdeme. Podíváme se, jak jsou definována:
Tzv. jména obourodá jsou taková, která mají v nominativu singuláru týž tvar
pro oba rody, ale patří k dvěma různým formálně morfologickým, rodově
rozlišeným paradigmatům, což se projevuje paradigmaticky (v nepřímých
pádech) i syntagmaticky. Není proto snadné rozhodnout, zda máme před
sebou jedno slovo s dvěma gramatickými rody (srov. termín obourodost),
anebo dvě slova s částečnou homonymií tvarů (Čmejrková 2002:272).

Příklady takových jmen jsou slova choť, mluvčí, pracující aj.
-

přechýlená pojmenování. Jsou to buď feminina, která vznikla připojením
koncovky ženského rodu (učitel – učitelka, čtenář – čtenářka, profesor –
profesorka), nebo jsou to naopak maskulina, která naopak vznikla
odstraněním „ženské“ koncovky (uklízečka – uklízeč, modelka – model,
prostitutka – prostitut).

Podle feministických lingvistek jsou substantiva ženského rodu odvozena od substantiv
mužského rodu a jelikož maskulina často vznikala dříve než jejich femininní protějšky,
některá ze jejich femininních protějšků chybí až doposud. Může se určitě stát i opačná
situace, když bude chybět nějaké maskulinum, ale je to vzácnější případ. Ale i pokud páry
4

Výraz člověk může být užít nejenom v generickém významu, ale i pro označení muže, nikoliv však ženy
Ruské ekvivalenty jsou человек, индивидуум, родитель
6
I když je substantivum osoba nejneutrálnější vespolné femininum, často je jím míněna žena nebo dívka
7
Ruské ekvivalenty jsou особа, личность, фигура
5
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maskulin a feminin existují, takové dvojice nemusejí být významové stejné, což dobře
ilustruje případ uvedený Čmejrkovou Byl to velký duch – Byla to křehká duše. Jsou to tzv.
zdánlivé dvojice, jejichž významy se překrývají jen částečně (Čmejrková 2002:276). Je to
ale otázka, jestli jsou substantiva ženského rodu opravdu odvozena od substantiv
mužského rodu, nebo jestli se celá záležitost spočívá v tom, že se substantiva mužského
rodu mají nulovou koncovku.
Kromě významu se slova v rodových dvojicích mohou lišit i svým zabarvením.
Femininní analog profesionálka je pociťován jinak než jeho maskulinní protějšek
profesionál (Čmejrková 2002:276). Podobné případy najdeme i v ruském jazyce, kde lze
najít skupinu substantiv ženského rodu, které jsou vnímány jako ponižující, pohrdavé a
ironické8, zatímco maskulina, od nichž byla odvozena, takové zabarvení nemají.
Maskulinní substantiva se ovšem používají k označení ženského pohlaví i tehdy, když
jejich femininní protějšky existují a svým zabarvením se nijak výrazně (nebo vůbec) neliší
(Žaža In: Doležalová 2015:50). Jak v češtině, tak i v ruštině, můžeme o ženě říct, že ona je
inženýr nebo biolog a bude to významově v pořádku. Substantiva ženského rodu rovněž
mohou být použitá k označení mužů, ale ta podle Eisnera, obzvlášť pokud mají koncovku –
a, se většinou považují za nadávková nebo hanlivá, například baba (Eisner 1997:369–370).
Domnívám se, že taková zvláštnost slovanských a jiných jazyků, že v nich může
docházet k posunu gramatického rodu, je také spojená s poetickou funkcí jazyka. Výrazy
typu Ty kluku vlasatá! jsou zajímavé tím, že hned přitahují naši pozornost a mají „vždy
význam afektivní, tedy citově zabarvený, ale odstínem se velmi kolísají: záleží jen na
kontextu a situaci, aby se z výrazu laskajícího stala mírná nadávka“ (Eisner 1997:375).
Určitá gramatická pravidla určitě existují, jinak by si lidé mohli jen těžko rozumět, ale
to neznamená, že tato pravidla jsou pevná a stálá. Jejich záměrné porušení vede ke vzniku
zajímavých rčení, která v hlavě zůstávají nadlouho, a ještě jednou upomíná, že jazyk je
živý. Posuny mohou jistě nastat i v důsledku společenských a kulturních změn, jak již bylo
vidět v předchozích kapitolách (viz. kapitola 1.1.1.).

8

To jsou většinou substantiva, jež končí na –ша, -иха, -ичка, například биологичка, музыкантша,
библиотекарша (Doležalová 2015:51)
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1.3.2. Generické maskulinum v jazyce
Již bylo zmíněno, že generické maskulinum a jeho užití v jazyce, je velmi znepokojující
otázkou obzvlášť pro feministickou lingvistiku. Tady se podíváme trochu blíž na některé z
jejich námitek.
V českém jazyce mají různé rody odlišné skloňování, což ovlivňuje i skloňování dalších
slovních druhů. Například pokud v českém jazyce řekněme Oni se vrátili domů, mohou to
být jen muži nebo muži a ženy, mužský rod tak v českém jazyce plní jednak funkci rodově
specifickou, jednak funkci generickou, pokud však řekněme Ony se vrátily domů, bude
nám jasné, že se mluví jen o ženách, ani jeden muž mezi nimi není (Kedron 2014:44–45).
Ženský rod je tak rod příznakový, zatímco ten mužský je nepříznakový. Ruský jazyk
takovou zvláštnost nemá, analogická věta Они вернулись домой bude proto znět stejně pro
osoby jakéhokoliv pohlaví a pokud není známý kontext, nepochopíme, zda jde o ženy,
muže nebo o ženy a muže. Vždycky to tak ale nebylo, v staroslovanských textech můžeme
totiž při skloňování ve množném čísle vidět rozdíly mezi mužským a ženským rodem, tyto
rozdíly však na sklonku 13. a 14. století zmizely (Šul’ga 1997:29).
Tato jazyková zvláštnost je předmětem častých napadení ze strany feministické
lingvistiky, jelikož věty typu Oni se vrátili domů se často považují za diskriminaci žen .
Můžeme ale uvažovat i o tom, jestli muži také nejsou takovými výrazy uráženi. Pokud
řekněme Ony se vrátily domů, je všem jasně, že jsou to jenom ženy, jak ale říct, že v té
skupině byli jenom muži a žádná žena se tam neobjevila? Vždyť věta Oni se vrátili domů
má podvojný význam.
To samé platí i pro substantiva. Oslovení typu milí kolegové může být použito i ve
společnosti, kde je například deset žen a jenom dva muži. Nabizí se proto „důsledně uvádět
formy mužského a ženského rodu“ jako milé kolegyně a milí kolegové, což se v českém
prostředí v mnoha případech už stalo běžným (Kedron 2014:46). Feministicky zaměřené
lingvistky většinou neuvažují o tom, jestli se jazyková asymetrie týká i můžů, a domnívají
se, že maskulina, která nebyla užita v protikladu k femininům, spíš vyvolávají rodově
specifickou interpretaci než interpretaci neutrální neboli generickou (Čmejrková 2002:279;
Valdrová 2008:32).
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I když se také domnívám, že generické maskulinum častěji vyvolává představu muže
než ženy, nevnímám to jako diskriminaci žen, nýbrž jako odraz kulturního a historického
vývoje, který se odráží v jazyce. Muži a ženy v průběhu století zastávali ve společnosti
různé role. Změny ve společnosti pak vedou i k postupným změnám v jazyce, o čemž
například svědčí feminina typu doktorka, starostka, ministryně a poslankyně, která byla
dříve pociťována jako příznaková, ale v současnosti se již stala neutrálními (Čmejrkova
2002:274). Snahy feministických lingvistů a lingvistek rozhodně nelze považovat za
zbytečné, jelikož přitahují naši pozornost k jazyku a upozorňují na jazykovou asymetrii,
která by možná z lingvistického a jazykového hlediska neměla být vnímána jako něco, co
ženy ponižuje. Jazyk není pevným konstruktem, který se musí skládat z určitého počtu
maskulinních a femininních prvků, jazyk je různorodý, pohyblivý, nestálý, ale v tom je
podle mě jeho hlavní půvab a přitažlivost. Je sice možná, že kvůli skutečnosti, že v
současné době lze ženy často vidět v dřívějších „mužských“ rolích, funkcích a profesích se
jazyková asymetrie trochu zmenšuje (Valdrová 1997:88), ale nemyslím si, že o to je třeba
záměrně usilovat. Veškeré změny v jazyce jsou ku prospěchu, pokud jsou spojeny se
změnou myšlení lidí a se změnou jejich představ o světě, což obvykle probíhá přirozenou
cestou, zatímco „násilné provádění jakýchkoliv umělých změn v jazyce (i kdyby šlo o
ideje, jež se nám v současné době zdají být správné a navýsost spravedlivé) většinou
nepřináší jazyku užitek, spíše naopak“ (Kedron 2014:34–35).
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2. Žena v českých a ruských slovnících
V následující části své bakalářské práce se pokusím popsat, jak je žena zobrazena v
českých a ruských slovnících. Podívám se do slovníků synonymických, výkladových a
také etymologických. Slova a jejich definice v sobě obsahují význam a mohou proto
sloužit jako „nejlepší klíč k hodnotám a základům charakteristickým pro danou kulturu“
(Wierzbická 2014:258). O tom svědčí i ten fakt, že se významy slov v různých jazycích, a
to znamená i v různých kulturách, liší (Wierzbická 2014:258). Abych měla širší záběr,
využívám tady hned několik slovníků. Podle Wierzbické by se popisy slovních významů v
různých slovnících neměly lišit, alespoň co se týče jejich základního obsahu, vždyť „cílem
definice je zachytit pravdu o významu slova a tato pravda je jen jedna...“ (Wierzbická
2014:281). Kromě samotných definic slovníky obsahují i řadu dalších užitečných
informací, například jsou v nich uváděny příklady použití oněch slov, které nejenom
pomáhají lepší pochopit jejich význam, ale také mohou představovat typické formy jejich
užití (Vachková 2014:66).
Jak již bylo řečeno, obraz muže a ženy se v různých jazycích může lišít. V
následujících kapitolách se podívám do českých a ruských slovníků s cílem najít shody a
rozdíly mezi jazykovým obrazem ženy v těchto dvou jazycích.
2.1. Žena v českých slovnících
2.1.1. Hesla s morfémem ženPodívám se nejprve na charakteristiky každého výkladového slovníku, který ve své
práci podrobím analýze. Začnu nejstarším slovníkem, to je Příruční slovník jazyka českého
(PSJČ), který vznikal v letech 1935–1957. Jde o vědecký deskriptivní slovník, který se
zaměřoval na upevnění spisovné slovní zásoby. Obsahuje 250 000 hesel a je
nejrozsáhlejším výkladovým slovníkem v devíti svazcích. Materiál pro slovník byl
excerpován z novočeského lexikálního archivu a jeho dolní hranicí je r. 17709.
Následovat mu bude Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ), ten je už
čtyřsvazkový, obsahuje přibližně 192 000 slov a po Příručním slovníku jazyka českého je
druhým největším českým výkladovým slovníkem. Není to už vědecký deskriptivní
slovník, nýbrž slovník s kodifikačním statutem, což znamená, že je určen spíš pro běžné
9
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použití. Tento slovník byl vydán v letech 1960–1971 a „zaznamenává především slovní
zásobu z let 1935-1971, ve výběru pak slova od 80. let 19 století.“ Slovní spojení, která
tento slovník obsahuje, nejsou citáty z autorů, jak je to v PSJČ, ale představují typické
kontexty a způsoby užití slov, což znamená, že lépe znázorňují významové, emocionální a
stylistické odstíny slov.10
Nejnovější výkladový slovník, který ve své práci podrobím analýze, je Slovník spisovné
češtiny pro školu a veřejnost (SSČ). Tento jednosvazkový slovník vydaný poprvé v roce
1978 je mnohem menšího rozsahu než ostatní slovníky a má jen kolem 50 000 slov. Je
však zajímavý svým výběrem materiálu, protože (na rozdíl od PSJČ a SSJČ) „přesouvá
těžiště spisovného jazyka od beletrie k publicistice a snaží se ve větší míře zachytit i
kolokviální vrstvu slovní zásoby 11 “. Z názvu slovníku je patrně, pro jakou vrstvu
obyvatelstva je určen, proto jsou v něm vynechávány méně frekventované výrazy,
nenajdeme v něm rovněž výrazy hodně zastaralé a nářečí. Tuto jeho zvláštnost si však beru
jako výhodu, protože tento slovník může posloužit jakýmsi vodítkem, při porovnání s
kterým se ukáže, jaké výrazy už nejsou natolik běžné. Pokud SSČ reflektuje obecně
užívanou mluvu, předchozí slovníky mají mnohem širší záběr a víc sahají do minulosti.
Do analýzy byla zahrnuta substantiva s morfémem žen- a také adjektivum ženský.
Všechna analyzována slova s příslušnými definicemi jsou uvedena v následující tabulce,
tučně jsou znázorněny rozdíly v definicích mezi slovníky, pomlčka znamená absenci
příslušné definice ve slovníku. Pak následují mé komantáře k tabulce a shrnutí klíčových
ženských vlastností a rolí, které z ní lze vyvodit. Typické ženské vlastnosti, role a způsoby
chování byly v mých komentářích tovněž znárorněny tučně.

Žena

10
11

PSJČ

SSJŠ

SSČ

1.Dospělý člověk
ženského pohlaví

1.Dospělá osoba
ženského pohlaví (op.
muž)

1.Dospělá osoba
ženského (samičího)
pohlaví

2.Osoba ženského
pohlaví, která je
provdána nebo prožila
pohlavní styk

2.Osoba ženského
pohlaví, která je
provdána nebo prožila
pohlavní styk (op.
panna)

2.Provdaná žena

http://lexiko.ujc.cas.cz/heslare/dictionary.php
http://lexiko.ujc.cas.cz/heslare/dictionary.php
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Ženačka
Ženička

Ženská

Žensko
Ženstvo

3.Prostá osoba ženského
pohlaví, zvláště, která se
musila sama živiti svou
prací (zast. op. paní)

3.Osoba ženského
pohlaví najímaná k
určité práci

3. –

4.Manželka

4.Manželka: expr.
zdrob. žínka, ženka,
ženička, ženuška,
ženulinka
1.Nář. vdaná žena
1.Expr. zdrob k žena

4.Manželka

2.Nář. vdaná venkovská
žena, hospodyně

2. –

3. –
1.Zast. ob. ženská
osoba, žena

3.Nář. manželka
1.Ob. žena 1, 3

3. –
1.Hovor. žena 1,2

2.Ob. prostá nebo
venkovská žena

2. –

2. –

3.Pejor. ženština, osoba

3. Ob. hanl. (v oslovení)
osoba
1.–
1. Ženy jako celek

3.

2.Žert.skupina žen
mající určité poslání,
zejména ženské
sportovní družstvo (op.
mužstvo)
1.Zast. ob. žena

2. –

2.Pejor. žena s
povahovými, mravními
kazy, zvláště mravně
zpustlá žena
1.Expr. zdrob. k ženština
1.Žert. žena, ženy
1.Expr. mladší žena
1.Zdrob. k žena, mladá
žena, zpravidla drobné
postavy
2. –
1.Expr. zdrob. k žena

2.Hanl. žena s
povahovými, mravními
kazy, zejména mravně
zpustlá.
1.Expr. zdrob k ženština
1.Žert. ženy (jako celek)
1.–
1.Expr. zdrob. k žena 1,
mladá žena

2.Hanl. žena mající
záporné vlastnosti (zvl.
morální)

2.Expr. manželka
1.Zprav. expr. zdrob. k
žena 1, 4

2. –
1.Expr. žena 1, 2,
ženuška

2. –

2. –

3. –

2.Zprav. ženka, hanl.
prodejná žena, nevěstka
3. –

1.Podstatná vlastnost
někoho nebo něčeho
ženského, zvláště
jemnost, něžnost, půvab

1.Souhrn vlastností
typických pro ženu,
zejména vynikajících,
kladných (např.

1.Lid. vdaná žena
1.Zdrob. žena
žena, hospodyně
2.Dial. vdaná venkovská

1.Žena, ženy
1.Souhrn žen, ženy
2.Skupina žen s určitým
sportovním posláním,
ženské sportovní
družstvo

Ženština

Ženštinka
Ženštivo
Ženulinka
Ženuška

Žínka, ženka

Ženskost

1.Zast. ženská osoba,
žena
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1.–
1.–

–

1.–
1.–

1. –

1.–
1.–
1.–
1.–

3. Lesní, divá žínka
(pohádková bytost)
1. –

jemnost, něha ap.)

Ženský

Ženství

2. –

2.Souhrn
charakteristických
pohlavních znaků ženy

2. –

3. Ženská přirozenost,
ženství

3. –

3. Ženství

4..Tělesný půvab ženy

4.. –

4. –

1.Týkající se ženy jako
příslušnice pohlaví

1.Týkající se ženy
jakožto příslušnice
pohlaví

1.Týkající se ženy

2.Obvyklý u žen, vlastní
ženám

2.U žen obvyklý, ženám
vlastní

2. Ženám vlastní

3.Určený ženám, pro
ženy

3. –

3. –

4.Mající vynikající
kladné vlastnosti ženy,
zvláště jemnost, ženství,
něžnost, půvabnost,
obětavost apod.

4.Mající vynikající,
kladné vlastnosti žen

4.Mající typické (zvl.
kladné) vlastnosti žen

5.Nemužný, zbabělý,
zženštilý

5.Nemužný, zženštilý,
zbabělý

5. –

6.Samičí (u rostlin)

6. –

6. –

1. Souhrn
charakteristických
pohlavních znaků ženy

1.Souhrn
charakteristických
pohlavních znaků ženy

1.Souhrn
charakteristických
(pohlavních) znaků ženy

2.Souhrn vynikajících
nebo kladných vlastností
ženy

2. Souhrn vlastností
typických pro ženu,
zejména vynikajících,
kladných (např. jemnost,
něha ap.)

2. –

3. –
4.Kniž. zř. žena

3. –
4.Kniž. žena

3. Ženskost
4. –

Už ze samotného morfému žen-, můžeme usoudit o některých ženských vlastnostech,
stačí se podívat do etymologického slovníku, podle něhož žena souvisí z řec. gyne a
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vychází ze základu gen, což znamená rodit, plodit.12 První podstatnou vlastností ženy je tak
pravděpodobně rození dětí.
Další typické vlastností a charakteristiky můžeme vyvodit z definic slova žena.
Uvidíme, že je to příslušnost k ženskému pohlaví, pohlavní styk a manželství. V PSJČ a
SSJČ jedna z definic odkazuje k tomu, že žena dělá nějakou práci, zatímco v SSČ takové
definice není. Vzhledem k pozdější době vydání posledního zmíněného slovníku lze
usoudit o proměnách ve významu slova žena, které pravděpodobně vycházejí ze změn ve
společnosti. Domnívám se, že práce nebo dokonce konkrétní druh práce byl velmi
důležitou charakteristikou ve třídní společnosti, což s průběhem času ztratilo svůj prvotní
význam.
V dalších slovech s morfémem žen- můžeme najít společná témata. Ve starších
slovnících najdeme slova jako zenačka, ženička, ženuška, která odkazují ke vdané ženě a
různá slova popisující ženu ve venkovské společnosti, což v novějším slovníku jako SSČ
zase nenajdeme. Nenajdeme v něm rovněž slova ženuška a ženulinka, která se používají k
označení mladé ženy. Zvláštní slova ve slovnících najdeme i pro označení ženy s
mravními nebo povahovými kazy: ženská, ženština, avšak slova ženství, ženský a
ženskost mají jenom pozitivní konotace a rovněž ukazují, jaké vlastnosti jsou pro ženu
typické, což je jemnost, něžnost, tělesný půvab a obětavost.
Zajímavé jsou podle mě i drobné posuny ve významů některých slov. Tak například u
slova ženička se v SSJČ objevuje další význam – manželka, což znamená, že už nejde
jenom o vdanou venkovskou ženu (jako v PSJČ), zatímco u slova ženská naopak mizí
jeden z významů – prostá nebo venkovská žena. To je podle mně další důkaz toho, že
různé změny ve společnosti, jako třeba rozvoj městského života a narůstající nezávislost
města na venkově, změnily význam některých slov.
U definic slov ženskost, ženský a ženství můžeme sice vidět malé rozdíly mezi SSJČ a
PSJČ, například u definice slova ženskost tady není zmíněna ženská přirozenost a tělesný
půvab ženy, zatímco u slova ženský chybí třetí (určený ženám) a šestá (samičí u rostlin)
definice z PSJČ, zdá se však, že jsou významy těchto slov stejné, stačí se podívat na
příklady užití těchto slov v SSJČ:

12
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Ženskost: něžná, ušlechtilá ženskost, kouzlo ženskosti, vyspělá ženskost (tělesný půvab
ženy).
Ženský: ženský klobouk, ženské romány (určené ženám, mající zpravidla jen milostnou
tematiku a nižší literární úroveň), ženské květy samičí.
Za podstatnější však považuji další změnu, což je to, že v SSJČ adjektivum ženský
nabývá nového významu – nemužný, zženštilý, zbabělý. Vypadá totiž, že se může
používat i ve vztahu k muži a přitom nabývat negativní konotace.
V SSČ dochází k posunu významu slova ženština, u něhož zmizela jedna z definic, toto
slovo se podle SSČ už nepoužívá jenom pro označení ženy, ale má výhradně negativní
konotace. Můžeme však spatřit i to, že některá hesla nabyla nových významů: žínka –
pohádková bytost. Před tím byly ženy zobrazeny jako pohádkové bytosti jenom v
některých příkladech k heslům, ale nebylo to uvedeno jako zvláštní definice.
Již bylo řečeno, že SSČ je slovník menšího rozsahu, v němž chybí různá expresivní, lidová
nebo žertovní slova, z tabulky je vidět, že jsou to slova ženštinka, ženulinka, ženstvo,
ženštivo, ženička, ženačka.
2.1.2. Žena v českých synonymických slovnících
Ve výše uvedených slovnících jsem se vždycky zaměřovala na slovo s morfémem žen-,
je však podivuhodně, jakými různými slovy můžeme ženu označovat, která vůbec s tímto
morfémem nemají nic společného. Podíváme se proto do některých synonymických
slovníku a začneme Českým slovníkem věcným a synonymickým (ČSVS), který byl vydán v
letech 1969–1986. Nemá abecední uspořádání, ale věcné, přičemž pokrývá důležitý pro mě
tematický okruh – člověk po stránce fyzické a duševní. Svůj materiál ČSVS čerpal z již
analyzovaných prvních dvou slovníků (PSJČ, SSJČ).
Slovo žena najdeme ve druhém svazku v tematickém okruhu Člověk jako tělesná
bytost: pohlaví. Jeho definice je:
Dospělý člověk ženského pohlaví.
Žádná další definice není uvedená, následuje pak rozsáhlý seznam dalších hesel, která
ženu nějakým způsobem popisují. Je tady vidět všechna hesla, jež jsem již potkala v
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předchozích slovnících (kromě hesel ženačka a ženina neboli ženima), ale i spoustu
synonymických výrazu jako: ženská bytost, ženská postava, ženská osoba, ženský tvor,
ženské duše, ženská dušička, ženské srdce, ženská noha, paní, panička, dáma, matrona,
femininum, člověčiče, pozemšťanka, smrtelnice, dcera Evina, Eva, grácir, víla, kost,
kůstka, sukně, sukníčka, zástěra, zástěrka, matka, matička, panímama, paňmama,
pajmáma, kmotra, kmoška, tetka, paňteta, babka, bába, baba, majolena, majdalena,
manda, vlasatice, frcna, roba, frclena, chuchla, squaw, fraucimora.
Jelikož svůj materiál slovník čerpal ze staršího období, vidíme v něm hodně zastaralých
výrazů, například pozemčanka, panímama, tetka, které pravděpodobně vznikly ze života na
venkově stejně jako i některé výrazy další: matka, matička, kmotra, kmoška. Najdeme
rovněž mnoho výrazů pejorativních nebo žertovných, kterými se označují ženy s nějakými
negativními vlastnostmi: panička, femininum, grácie, baba, robsko, frclena, chuchla.
Některá hesla poukazují na typické ženské atributy: sukně, zástěra, vlasatice, zatímco jiná
vypovídá o ženských vlastnostech: ženské duše, ženské srdce (citlivost, něžnost). Konečně
tady vidím vliv i náboženství: smrtelnice, Eva, dcera Evina.
Jako v předchozích slovnících i tady se soustředím na analýzu hesel ženství, ženskost a
ženský, která jsou v ČSVS doplněna o jejich synonyma:
Ženský: zř. kniž. femininní, feminální (ráz, povaha, něžnost), expr. babský (práce,
pláč, vrtochy), zř. babí (rod), dial. robský (práce, rozum) op. mužský.
Ženství: ženskost, ženská povaha (jemnost, něha, půvab ap.), ženská přirozenost.
Hesla ženství, ženskost a ženský zase potkáváme s významy jako něžnost, jemnost, něha
a půvab. Některá jejich synonyma (robský, babský, babí) ale už vidíme v jiném kontextu, a
to spíš negativním.
Poslední, ale neméně důležitý slovník, na který se ve své práci soustředím, je Tezaurus
jazyka českého. Na rozdíl od klasických výkladových slovníků tezaurus „nabízí pohledy z
různých úhlů prostřednictvím výrazů významově nadřazených, podřazených, paralelních,
opačných, kauzálně spjatých a mnoha dalších“ (Klégr 2007:13). Slovní jednotky řadí
nikoli abecedně, ale podle významu, což umožňuje hned najít všechna příbuzná slova a nic
neopomenout. Slova s podobným významem se v tezauru rovněž člení do různých
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odstavců. Každý odstavec se začíná určitým slovem, po němž sledují slova synonymická
nebo nějakým způsobem první slovo charakterizující.
Podíváme se tedy, jaká slova uvádí tezaurus pod heslem žena a jak tato slova člení.
První odstavec se začíná samotným slovem žena, po němž následuje soupis synonym,
některá z kterých jsme už potkávali v předchozích slovnících: osoba ženského pohlaví,
ženština, ženská, Eva, femininum. Najdeme tady však i slova nová: krásné pohlaví, něžné
pohlaví, slabé pohlaví, slabší pohlaví, která poukazují na typické ženské vlastnosti jako
krása, něžnost, jemnost, slabost. Žena je v tezauru rovněž označena jako heroina, zdá se
tedy, že i když je příslušnicí slabého pohlaví, nemusí jí chybět hrdinské vlastnosti. Jelikož
je tezaurus novější než předchozí slovníky (byl poprvé vydán v roce 2007), můžeme
pozorovat i pronikání do slovní zásoby cizích slov ze vzdálenějších zemí, například jin,
což je negativní, temný, ženský princip v čínské filosofii. To ale nebrání výskytu starších
výrazu založených na rozdělení mužského a ženského světa: ženská rodová linie, linie po
přeslici.
Další odstavec se začíná slovem ženskost, po němž sleduje ženství, ženská něha,
jemnocit, panenství, panenskosti, dívčenství, mateřskost, mateřská cítění, ženská citovost,
feminita, zženštilost, zženštění, efeminace. Zatímco následující odstavec se slovem
neženskost

doplňují

mužatství,

andromorfismus,

gynandrie,

misandrie,

ženská

homosexualita, lesbismus, lesbická láska, tribadismus, sapfismus. Muži a ženy se tak
nacházejí v nějakém protipólu, co je ženské nemůže být mužským a naopak. Je zajímavé,
že tady už vidíme nové ženské vlastnosti jako cudnost a panenskost, ale také mateřství,
které přímo souvisí s ženskou jemností, něžností a citlivostí. Panenství a mateřství jsou
pravděpodobně důležité pro naplnění ženskosti.
Zvláštní odstavec ve slovníku patří heslu feminismus a jeho synonymům, což odráží
významné historické události minulosti. Zmínky o emancipaci přitom najdeme nejenom v
tomto novém slovníku, ale i ve slovnících starších (SSJČ, SSČ: ženská emancipace).
Odstavec začínající slovem dívka překvapuje počtem zdrobnělin. Najdeme tady hesla
jako dívečka, dívenka, holčička, dcerka, žabka, holubička, kvíteček, poupátko, slečinka,
milostslečinka, dámička, nymfička, zajíček. Taková zdrobnělá slova mohou sloužit k
vyjádření pozitivních konotací a mít emocionální význam, mohou ovšem označovat i něco,
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co je menší a tím poukazovat na to, že dívka je ještě nedospěla nebo dospívající osoba
ženského pohlaví. Patrné je i ztotožnění dívky s nějakým zvířetem: žabec, žába, žabka,
čečetka, hádě, kotě, holubička, ještěrka, kukačka, zajíček, což může vypovídat o tom, že
dívka je malá, nedospělá, koketní, hloupá, čilá, lstivá, neposedná, roztomilá, milá,
mírná, něžná, čiperná, mrštná, nezkušená, bázlivá 13 . Stejně jako u ženskosti tady
vidíme odkaz na panenskost a panenství, které jsou typickou charakteristikou dívky.
Dále na řadě je heslo paní, k němuž je v tezauru uvedeno nejvíc synonym, jeho
podrobné definice lze najít v další části této práce (viz.kapitola 2.1.3.).
Samotné slovo paní nenese žádný negativní význam, je však pozoruhodně, kolik je v
tezauru synonym k tomuto heslu, jež mají negativní konotace. Pomocí slov milostpaní,
baba, buchta, čůza, škeble, rašple, rachomejtle, ježibaba, megera, fuchtle, fúrie, xantipa,
chlubna, fňukna, kňoura, fiflera, husa a dalších jsou ženy zobrazovány jako zlenivělé,
naduté, nepříjemné, zlé, klevetivé, staré, ošklivé, hloupé, mravně zpustlé, povrchní,
závistivé, zběsilé, hašteřivé, chvástavé a ufňukané. Slovo paní pravděpodobně s
průběhem času získalo i negativní význam, takové posuny ve významu nejsou neobvyklé,
o čemž například svědčí i slovo baba.14 Samozřejmě, že paní má i pozitivní vlastnosti, i
když je jejich celkem méně: může být hezká (šťabajzna), šikovná (štramanda), sloužit
vzorem, ideálem pro ostatní (hvězda) a být vynikající po stránce mravní a rozumové
(dáma).
Jedna z definic slova žena je manželka, která je v tezauru představena na začátku
zvláštního odstavce. Manželka se stará o domácnost (paní domu, žena v domácnosti,
hospodyně, matrona) a má zřejmé pozitivní konotace (lepší polovička, drahá polovice,
milá, mladá). Kromě domácnosti se pravděpodobně stará i o děti (mama, mamina,
panímáma).

Jelikož před manželstvím dochází k zasnoubení, manželka je rovněž

označena jako snoubenka, novomanželka nebo nevěsta. Je ovšem zajímavé, že hodně
synonym k tomuto heslu vůbec nepředpokládají sňatek: přítelkyně, družka, milenka,
konkubína, což podle mně zase souvisí se změnami ve společnosti a v rodinném životě lidí,
s nástupem volnějších vztahů a partnerského životu bez potvrzení úřadů. Další skupina

13

Seznam vlastností byl získán pomocí analýzy definic uvedených zvířat v českých slovnících (SSČ, SSJČ)
Pokud se podíváme na slovo baba ve starších slovnících, uvidíme, že je popisována jako dospělá a vdaná
žena nebo stará žena, babička, někdy i jako pomocnice při porodu a jenom pak jako ošklivá, nepříjemná, zlá
a klevetivá žena. V novějších slovnících se neutrální definice ztrátily a zůstalo jenom hanlivé označení.
14
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slov: vdova, ovdovělá žena, slaměná vdova, rozvedená žena rovněž svědčí o tom, že slovo
manželka má velmi široké pojetí a že manželkou je možno zůstat i po rozvodu s mužem
nebo dokonce po jeho smrti.
Poslední odstavec se synonymy ke slovu žena se začíná heslem samice. V tomto
odstavci najdeme jedině zvířata. Označení ženy nějakým zvířetem může sloužit jak k
popisu jejího zevnějšku: tlustá, nemotorná (bachyně, kachna, kobyla, kráva, slonice),
štíhlá (laň, srna), mladá (jalovice), s dlouhýma nohama (čápice), tak i k popisu jejích
povahových vlastností: hloupá (slepice, husa, velbloudice), bázlivá (pštrosice, zaječice),
pyšná (pávice, krůta), zlá, krutá, vzteklá (tygřice, lvice, vlčice).
Nechybí v tezauru i adjektiva ženský a dívčí s příslušnými synonymy, která popisují
stejné vlastnosti, které bylo vidět u substantiv žena a dívka. Dál tady najdeme adjektivum
feministický, které zase odkazuje k historickým událostem, ale používá se i dnes.
Tezaurus nám poskytl hodně nových a někdy i nespisovných, hovorových výrazů, které
se používají k označení ženy. Ještě víc takových výrazů lze najít v Šmírbuchu jazyka
českého od Patrika Ouředníka, který však není součástí mé analýzy.
Pokud to stručně shrneme, můžeme říct, že se pojem žena skládá z mnoha komponentů:
1. Žena jako příslušnice ženského pohlaví, opak muže
2. Osoba, která prožila pohlavní styk
3. Manželka
4. Osoba, která prožila pohlavní styk, opak dívky
5. Žena jako nositelka kladných vlastností (jemnost, něžnost, půvabnost, ušlechtilost,
obětavost, vytrvalost)
6. Žena jako nositelka negativních vlastností (hloupá, zlá, krutá, mravně zpustlá,
pyšná, klevetivá, závistivá ap.)
7. Žena jako matka, hospodyně, která se stará o děti a domácnost.
8. Ženské emoce (citlivost, pláč)
9. Vnější vzhled ženy (krásná, tlustá, ošklivá, mladá, stará)
10. Muž jako nositel ženských vlastností
11. Hanlivé oslovení ženy
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Z výsledků analýzy vyplývá, že pojem žena je tak různorodý, jako jsou ženy samotné.
Některé jsou něžné, citlivé, krásné a šikovné, zatímco jiné jsou klepavé, rozcuchané a
tlusté. Aby jazyk mohl veškerou tuto různorodost zachytit, potřebuje mnoho výrazů, navíc
se společnost pořád proměňuje, což znamená, že se mění i jazyk. Nová slova přicházejí
místo těch předchozích, která se postupně přestávají používat, některé slovníky však
obsahují pestrou škálu výrazů, a to i včetně těch starších, které možná nebudou vždycky
průkazné pro sestavení obrazu ženy v moderní společnosti, ale i přesto jsou podle mě
velmi užitečné, protože mohou odrážet zakořenělé jazykové stereotypy a vypovídat o
minulosti.
2.1.3. Matka, paní, dívka, manželka a holka v českých výkladových slovnících.
Poté, co jsem se podívala do ČSVS a do Tezauru českých synonym, bylo zřetelně vidět, jak
je čeština bohatá na výrazy, kterými lze označovat ženu. Z moje strany by bylo nesprávně
o těchto slovech neuvažovat z hlediska jejich významu v různých slovnících, avšak
vzhledem k jejich velkému počtu a omezenému rozsahu moje bakalářské práce, bylo třeba
uvažovat také o tom, která z těchto slov do analýzy zahrnout. K vyřešení tohoto dilematu
mi přispěl Český národní korpus (ČNK), což „je rozsáhlý soubor autentických
textů (psaných nebo mluvených) převedený do elektronické podoby v jednotném formátu
tak, aby bylo možné v něm jednoduše vyhledávat různé jazykové jevy – zejména slova a
slovní spojení (kolokace)“. 15 ČNK obsahuje přes tři miliardy slov a jeho obrovskou
výhodou je to, že jsou slova zobrazována v jejich přirozeném kontextu. Do korpusu byla
zadána hesla z ČSVS a z Tezauru českých synonym, jež jsou synonymická heslu žena, čímž
se podařilo zjistit, která z nich se vyskytovala nejvíc. Do analýzy pak byla zařazena pět
nejfrekventovanějších hesel: matka (37 403), paní (23 441), dívka (17 784), manželka
(13 168) a holka (10 306).16 Definice těchto slov byly zjištěny ze stejných výkladových
slovníků jako dříve, které následně porovnávám mezi sebou. Všechny definice hesel jsou
zpracovány do tabulky.

15

http://wiki.korpus.cz/doku.php
Druhé nejpočetnější heslo bylo sice osoba, ale nebylo vzato v úvahu kvůli tomu, že se často nevztahovalo
k označení ženy
16
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Matka

PSJČ

SSJČ

SSČ

1.Žena, která porodila dítě,
rodička

1.Žena mající dítě, žena ve
vztahu k svému dítěti

1.Žena ve vztahu k svému
dítěti

2.Expr. pojmenování
manželky manželem

2. viz.6

2.Hovor. (zvl. v oslovení)
manželka

3.Žena starající se velmi
pečlivě o někoho nebo něco,
něco moudře řídící

3.Žena pečlivě se o někoho
nebo o něco starající, někoho
nebo něco ochraňující nebo
moudře řídící ap.;
příznivkyně, ochránkyně,
dobroditelka

3.Žena pečující o někoho

4.Zakladatelka rodu, pramáti

4. –

4. –

5.Samice zvířete mající
mladé

5.Zvířecí samice mající mladé

5.Žvířecí samice mající mladé

6.Starší venkovská vdaná
žena (zvl. v oslovení)

6.Fam. a expr. (zejm. v
oslovení) starší žena vůbec,
zvl. venkovská; manželka

6.Hovor. expr. starší
(venkovská) žena

7.O něčem důležitém
milovaném, blízkém, k
čemu má člověk důvěrný
nebo těsný vztah

7.Kniž. něco, k čemu má
člověk vztah jako dítě k
matce, co považuje za
původce života, co má
vzhledem k něčemu jinému
podobný vztah jako matka k
dětem ap.

7.Kniž. k čemu má člověk
vztah jako k matce

8.Původ, příčina, základ
něčeho

8.Kniž. (čeho) původ, zdroj,
příčina, základ

8.Kniž. původ, zdroj, základ

9.Anat. mladá pletiva trvalá,
matice, pučnice.
Lihov. část holovice,
zákvasu k zakvašení nové
záparky.
Tech. první posiiv
gramofonové desky sloužící
k zhotovení negativu na
lisování desek

9. –

9. –

10.Lék. zř. děloha

10.Zast. a ob. děloha

10. –
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Paní

11.Lékár. hřebíčková matka
– plody hřebíčkovce
zavařené v cukr, užívané
jako žaludeční lék

11. –

11. –

12.Tech. matka šroubova
matice

12.Matice (tech.)

12. –

1.Žena něco nebo někoho
ovládající, vládkyně

1.Samostatná, vlivná,
rozhodující, někoho nebo
něco ovládající žena

1.Kdo ovládá někoho, něco

2.Majitelka, vlastnice,
držitelka

2.Majitelka

2.Majítelka, vlastnice

3.Zaměstnavatelka,
chlebodárkyně

3.(V třídní společnosti vůbec)
zaměstnavatelka

3.Dříve zaměstnavatelka

4.Zdvořilé označení žen
nebo titul, oslovení pro
ženy, zvl. vdané

4.(Zdvořilé) označení nebo
oslovení ženy (dříve zejména
ženy vdané) bez uvedení
jména, titulu ap.

4.Zdvořilé označení nebo
oslovení ženy bez uvedení
jména, titulu ap., součást
titulu vážených osob

5. –

5.Označení nebo oslovení
ženy uvedené příjmením (zkr.
pí) nebo rodným jménem,
označením povoláním, titulem
ap. (dříve též povoláním nebo
titulem manžela)

5.Označení nebo oslovení
ženy s uvedením příjmení,
titulu, povolání ap.
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Dívka

Manželka
Holka

6. –

6.(Za feud.) příslušnice
nejvyšší šlechty, šlechtična

6.Hist. příslušnice nejvyšší
šlechty

7.Manželka

7.Vdaná žena, manželka

7.Žena jako manželka

8.Příslušnice vyšší
společenské vrstvy, dáma
dobře situovaná, majetná,
bohatá

8.Zast. ob. (v buržoazní
společnosti) příslušnice vyšší
společenské vrstvy, dobře
situovaná, majetná, bohatá
žena, dáma

8.Žena dobře situovaná,
majetná, vlivná

9. Panna Maria

9.Paní náb. a zast. bás. Panna
Marie

9. –

10.Bílá paní – ochranný
rodový duch
1.Děvče, dívčina

10. –

10. –

1.Nedospělá nebo dospívající
osoba ženského pohlaví;
děvče

Děvče 1, 2
1.Nedospělá osoba ženského
pohlaví

2. –

2.Milá, milenka, děvče

2.Milenka

3.Dial. služka, děvečka

3.Nář. služebná, děvečka

3. –

1.K manžel; vdaná žena (v
poměru ke svému muži),
choť
1.lid. děvče

1.Vdaná ženu v poměru k
svému muži; choť

1.Vdaná žena v poměru ke
svému muži

1.Nedospělá nebo dospívající
osoba ženského pohlaví;
děvče, dívka

Hovor.
1.Děvče 1, dívka 1

2.Důvěrné pojmenování
nebo oslovení milých žen

2.Expr. (v důvěrném hovoru)
žena vůbec

2.Expr. žena

3.Milenka, nevěsta

3.Milá, milenka, nevěsta,

3.Milá, milenka, děvče
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děvče, dívka
4.Služka

4.(Dříve) služebná, děvče

4. –

5.Nevěstka

5.(Hanl.) nevěstka,
prostitutka

4.Hanl. (lehká) h. nevěstka

Z tabulky je možno vidět, jaké jsou shody a rozdíly mezi definicemi v různých
slovnících. Například u hesla matka najdeme ve všech slovnících důraz na vztah ženy ke
svému dítěti, PSJČ ještě navíc zdůrazňuje, že žena toto dítě porodila sama (což v současné
době nemusí vždycky platit). Dále může matka být také manželkou, pečovatelkou nebo
ženou, která něco ochraňuje, moudře řídí ap. tj. chová se k něčemu jako matka ke svému
dítěti, projevuje stejné vlastnosti. Platí to i naopak, matkou můžeme pojmenovat někoho,
ke komu máme podobný vztah jako dítě k matce.
Kromě spojení s dítětem a s manželem je ve všech slovnících možno uvidět, že matka je
také starší venkovskou ženou, v PSJČ a SSJČ je ještě důraz na to, že je to žena vdaná.
Zabarvení slov se sice liší v průběhu času, například v PSJČ je to výraz neutrální, zatímco
v SSJČ už nabývá familiárního a expresivního odstínu, ale jejich význam zůstal zachován.
Všechny slovníky pak uvádějí definice jako původ, příčina, základ něčeho, tj. zase
zdůrazňují nějaké zrození, a v PSJČ a SSJČ najdeme dokonce přímý význam slova matka
jako děloha.
Ze slovníkových definic lze vyvodit, že pro sémantické pole slova matka v sobě
obsahuje několik významů17. Matka je:
1. Žena, která porodila dítě nebo která se stala původem něčeho a má k němu zvláštní
vztah
2. Žena, která se stará o tom, čemu dala život, ochraňuje to, pečuje se o tom a moudře
řídí
3. Něco, k čemu má člověk vztah jako ke své matce
4. Zvířecí samice, která má mladé
5. Je to manželka
6. Je to venkovská žena (často vdaná)

17

Důraz byl hlavně kladen na význam matky jako ženy

36

U hesla paní jádro významu se už nepojí s dítětem, citem a péčí, ale s mocí. V
definicích

uvidíme,

že

je

označována

jako

vládkyně,

majitelka,

vlastnice,

zaměstnavatelka, příslušnice vyšší společenské vrstvy, a pojí se s adjektivy jako bohatá,
samostatná, vlivná, rozhodující ap. Může to avšak být jenom zdvořilé označení ženy
vůbec a v SSJČ a SSČ označení ženy s uvedením příjmení, povolání, titulu, dříve
dokonce titulu manžela. Manželství však je důležité nejenom pro oslovování titulem,
protože ještě jeden význam slova paní je manželka. Zvláštní případ představuje význam
Panna Marie, který označuje určitou náboženskou postavu. Kdo je tedy paní a jaké
vlastnosti má? Podle analyzovaných slovníků je to:
1. Vládkyně, samostatná, vlivná a rozhodující žena
2. Majitelka, vlastnice, držitelka
3. Zaměstnavatelka (dříve)
4. Manželka
5. Příslušnice vyšší společenské vrstvy, žena dobře situována, majetná, vlivná, bohatá.
Nebo příslušnice nejvyšší šlechty (SSJČ, SSČ)
6. Zdvořilé označení ženy vůbec nebo oslovení ženy s uvedením jejího příjmení,
titulu, povolání (dříve i povolání nebo titulu manžela) (SSJČ, SSČ)
U hesla dívka najdeme souhrnně tří definice:
1. Nedospělá nebo dospívající osoba ženského pohlaví
2. Služka
3. Milenka, milá
Avšak všechny tři definice najdeme jenom v SSJČ. Na tomto příkladu je velmi
zajímavé sledovat, jak se mění význam v průběhu času. V PSJČ, nejstarším slovníku,
najdeme jenom první dvě definice, které se v SSJČ obohacují o definici další, zatímco v
SSČ druhá definice mizí, což však určitě může souviset nejenom s posunem ve významu,
ale i s rozsahem slovníku a tomu, že opomíjí nářečí a zastaralé způsoby užití slov.
U hesla manželka se významy ve všech slovnících shodují a zdůrazňují, že je to:
1. Vdaná žena v poměru ke svému muži; choť
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Jestli slovem paní a matka označujeme dospělé ženy a slovem dívka nedospělé osoby
ženského pohlaví, to holka se můžeme vztahovat k obojím, navíc může nést jak význam
negativní, tak i pozitivní, coz dobře ilustrují následující významy:
1. Nedospělá nebo dospívající osoba ženského pohlaví
2. Důvěrné oslovení, pojmenování nebo expresivní označení ženy vůbec (SSČ)
3. Milenka, nevěsta
4. Služka (jen PSJŠ a SSJČ)
5. Nevěstka (PSJČ), hanl. nevěstka (SSJČ, SSČ), prostitutka (SSJČ)
Žena tak může nabývat různých vlastností v závislosti na svém věku, rodinném a
společenském postavení. U dospělých žen (matka, paní, manželka) bylo všude vidět jejich
vymezení ve vztahu k manželovi, zatímco mladé a dospívající osoby (dívka, holka) byly v
obou případech definovány jako milenky nebo služky.
2.2. Žena v ruských slovnících
2.2.1. Hesla s morfémem женPři výběru ruských slovníku byl brán zřetel na jejích rozsah a dobu vydání. Mým
prvotním záměrem bylo najít takové slovníky, které by svým rozsahem a dobou vydání
alespoň přibližně odpovídaly dříve analyzovaným slovníkům českým, ukázalo se však, že
ruskojazyčné výkladové slovníky nejsou tak rozsáhlé jako slovníky českojazyčné, proto
byly použity čtyři výkladové slovníky místo tří, které jsem také doplnila analýzou dvou
slovníků synonymických.

18

Stejně jako při analýze českojazyčných slovníků nejprve

uvádím popis použitých výkladových slovníků, po němž následuje tabulka s
analyzovanými slovy. Do analýzy byla zase zahrnuta slova s morfémem žen- (жен-),
rozdíly mezi slovy jsou znázorněny tučně.
První ruskojazyčný slovník, který ve své práci budu analyzovat, je Tolkovij slovar´
russkogo jazyka od Ušakova. Slovník je čtyřsvazkový a byl vydán v letech 1935–1940.
Slovník obsahuje přibližně 90 000 slov a odráží jak slovní zásobu 19. století, tak i začátku
20. století.
18

Abych zjistila, jestli lze menší počet hesel s morfémem žen- a menší počet synonymů ke slovu žena
považovat za záležitost jazykovou, nebo jestli to bylo způsobeno možná nedostatečně reprezentativními
slovníky, jsem srovnala několik dalších slov, která podle mě patří do jazykového jádra, v českých a ruských
slovnících (zvolila jsem slova otec a dítě). Ukázalo se, že svým rozsahem byly přibližně stejné.
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Výkladový slovník od Ožegova (Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka) je jednosvazkový a
byl poprvé vydán v roce 1949, ve své práci se však zaměřuji na jeho poslední vydání pod
vedením Švedové, protože jeho rozsah se zvětšil do 72 500 hesel. Slovník byl především
určen pro širokou vrstvu obyvatelstva a slova z ruského jazyka byla extrahována a podána
v krátké a přehledné podobě. Tento slovník se spolu se slovníkem od Ušakova považuje za
jeden ze základních výkladových slovníků ruského jazyka.
Bol´šoj akademičeskij slovar´ russkogo jazyka (BAS) je další slovník, jemuž se budu
věnovat. BAS je třetím vydáním, zatímco první vydání je známo pod názvem Slovar´
sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka (1948–1965). Třetí vydání se liší tím, že se
zbavilo zastaralých politických slov z období Sovětského svazu, místo kterých se objevila
slova nová, proto celkový rozsah slovníku se zvětšil do přibližně 150 000 hesel. Slovník je
však stále velmi různorodý a zachycuje slovní zásobu jak z devatenáctého, tak i z
dvacátého století. Můžeme v něm najít slova knižní, spisovná, ale i dialektická, lidová a
zastaralá.
Nakonec se podívám na slovník od Efremové, to je Sovremennyj tolkovyj slovar’
russkogo jazyka, který se liší od ostatních slovníků tím, že se zaměřuje nejenom ne
sémantiku slov, ale i analyzuje morfémy, které jsou jejich součásti, což spojuje sémantický
význam slova se slovotvorbou. Slovník přibližně obsahuje 140 000 hesel a odráží slovní
zásobu konce 20. a začátku 21. století. Kromě běžně používaných slov v slovníku lze najít
i slova profesionální a také přejátá.

Жена

Ušakov

Ožegov

BAS

Efremova

1.Vdaná žena,

1.Žena ve vztahu k

1.Vdaná žena (ve

1.Žena ve vztahu k

manželka

manželovi, která je

vztahu ke svému

muži, s kterým je ve

oficiálně jeho

manželovi)

sňatku; manželka

2.Zast.žena

2.Zast. osoba

manželkou
2.Kniž.poet. zast. žena

2.Zast. To samé
jako женщина 1

ženského pohlaví v

Zdrob. mazl. k

zralém věku; žena

žena 1 женка
жёнушка
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Женёнка

1.–

1.

1.Hovor. жена 1

1.–

Женка,

1.Mazl. k manželka

1.Zdrob. mazl k

1. –

1.Hovor. žena ve

жёнка

(hovor. famil.)

жена 1

vztahu k muži, s
kterým je ve sňatku;
manželka

2. –

2.Dial. жена 1

2. –

3. –

3. –

3.Zast. žena

3. –

4. –

4. –

4. –

4. Osoba ženského

2.To samé jako
manželka (lid.)

pohlaví ve zralém
věku; žena

Женушка,

1.Hovor, mazl. k

жёнушка

manželka

Женщина

1.Příslušnice určitého

1.–

1.Hovor. mazl. k

1.Hovor. mazl. k

жена 1

жена 1

1.Osoba opačného

1.Osoba opačného

1.Osoba opačného

pohlaví, které je

k muži pohlaví, ta,

k muži pohlaví;

pohlaví v opozici k

opakem pohlaví

která rodí děti a

osoba ženského

muži; osoba ženského

mužského; osoba

kojí je

pohlaví jako

pohlaví jako

ženského pohlaví jako

ztělesnění

ztělesnění vlastností

typické ztělesnění

vlastností,

příslušných tomuto

ženství

charakteristik

pohlaví

tohoto pohlaví
2.Dospěla op. dívka;

2.Osoba ženského

2.Osoba ženského

2.Osoba ženského

osoba ženského

pohlaví, která se

pohlaví, která je v

pohlaví, která je nebo

pohlaví, která prožila

oženila

manželském

která byla v

pohlavní styk op.

vztahu, nebo která v

manželském vztahu

dívka; vdaná žena

něm byla

3.Osoba ženského

3. –

3. –

3. –

pohlaví lehkých mravů,
koketa

Женственн

1.Mající příslušné

1.Mající vlastnosti

1.Mající vlastnosti

1.Mající vlastnosti

ый

ženám vlastnosti,

ženy, měkký,

typické pro ženy;

příslušné ženě;

půvabný, něžný.

něžný, půvabný.

měkký, něžný,

půvabný, něžný

půvabný

Женственн

1.Sub. od

ость

женственный

1.–
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1.Sub. od

1.Sub. od

женственный

женственный

Женский

1.Adj. k žena, ženám

1. –

vlastní

1.Týkající se ženy,

1.Týkající se

žen

substantiva
женщина, spojený s
nim

2. –

3. –

2.Mající vlastnosti

2.Charakteristický

2.Charakteristický

ženy: měkký,

pro osoby ženského

pro osoby ženského

půvabný, něžný

pohlaví

pohlaví

3. –

3. –

3.Určený ženám,
slečnám, dívkám

4. –

4. –

4. –

4.Sestávající ze žen,
slečen, dívek

Женоподоб

1.Kniž. ze vnějšku

1.O muži a jeho

1.Podobající ženě

1.Svým vnějším

ный

podobající ženě,

zevnějšku:

(o mužích)

vzhledem podobající

připomínající něco, co

podobající ženě

ženě (o muži, jeho

je ženské
2. –

zevnějšku)
2. Mající něco jako

2.Mající něco jako

žena

žena

2. –

Z tabulky je vidět, že mezi slovníky existují určité rozdíly. Zaměřím se na slovo
женщина, které odpovídá českému slovu žena. Ve všech čtyřech slovnících najdeme
definice jako:
1. Příslušnice určitého pohlaví, jehož opakem je pohlaví mužské
2. Manželka
3. Nositelka ženských vlastností
Pro ženu v ruských slovnících klíčový význam tudíž má:
1. Příslušnost k určitému pohlaví
2. Protiklad k mužskému pohlaví
3. Ženské vlastností
4. Manželství
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Podle nejstaršího slovníku (od Ušakova) se žena vyznačuje i několika dalšími
charakteristikami:
1. Koketním chováním
2. Tím, že prožila pohlavní styk. Je to už dospělá osoba (op. dívka).
Zatímco slovník Ožegova uvádí ještě jednu ženskou vlastnost:
1. Rození dětí a kojení
Definice slova жена (manželka) jsou skoro ve všech slovnících stejné. Vidíme důraz na
sňatek, přičemž je zase zdůrazňováno, že jde o vdanou ženu ve vztahu ke svému muži
nebo manželovi. Muži a ženy se jeví jakýmisi protipóly. Další definice je jenom označení
ženy nebo, podle slovníku Efremové, ženy v zralém věku.
Женёнка se objevuje jenom v BAS, důvodem je pravděpodobně větší rozsah slovníku,
ale slova женка nebo жёнка už najdeme ve všech analyzovaných slovnících, liší se však
svým zabarvením. Zatímco ve starších slovnících (Ušakov, Ožegov) jde o mazlivý způsob
označení manželky, v BAS a slovníku Efremové toto slovo nejenom ztrácí své předchozí
zabarvení a místo něho se stává hovorovým výrazem, ale i získává novou definici, kterou
je označení ženy vůbec. V BAS poslední definice je uvedena s poznámkou dial., zatímco v
slovníku Efremové je to už běžně používána definice, v níž žena dokonce získala ještě
další vlastnost a stala se osobou ve zralém věku. Vzhledem k tomu, že doba, z níž slovníky
čerpaly slovní zásobu, se trochu liší, lze sledovat jemné posuny ve významech slov.
Slova женушка, жёнушка se vyskytují ve všech slovnících za výjimkou slovníku
Ožegova a jsou významově stejné, je to hovorový a zároveň mazlivý způsob označení
manželky.
To je zatím všechno k analýze substantiv. Podívám se teď na adjektiva.
U slova женственный jsou významy ve všech slovnících stejné a zdůrazňují měkkost,
něžnost a půvabnost jako typické ženské vlastnosti.
Úplně jinak je to ale u adjektiva женский (ženský), u kterého se definice v různých
slovnících liší jak svým počtem, tak i svým obsahem. Čím novější je slovník, tím je v
něm rozvinutější popis tohoto hesla, a tím více vlastností zahrnuje. Začínající
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jednoduchou definicí adjektivum ke slovu žena k tomuto heslu se v dalších slovnících
přidávají něžnost, měkkost a půvabnost, příslušnost k ženskému pohlaví, a konečně
důraz na to, že se toto adjektivum netýká jenom dospělé ženy, ale i slečny nebo dívky.
Podle slovníku Efremové tudíž pohlavní styk nehraje klíčovou roli pro nabývání
ženských vlastností, zdá se, že ty jsou už dány od narození.
Poslední adjektivum obsažené v tabulce je женоподобный a je zvláštním slovem
pro muže, který se podobá ženě. Většinou jde o vnější vzhled muže, ale podle
některých slovníků může se to týkat i dalších vlastností. Je tady zase patrně, že mužské
a ženské světy jsou ve vzájemném protikladu.
V porovnání s českou tabulkou je tady celkem méně slov, nenecháme se tím ale
zmást, a podíváme se do slovníků ruských synonym, vždyť se může stát, že slov s
morfémem žen- je v ruštině opravdu méně, ale celkový počet synonym ke slovům žena
možná bude přibližně stejný.
2.2.2. Žena v ruských synonymických slovnících
Prozkoumala jsem různé ruské synonymické slovníky, z nichž do analýzy byly
zahrnuty dva: Slovar´ rusských synonymov a shodnych po smyslu vyraženij (Abramov)
a Bol´šoj synonymičeskij slovar´ russkogo jazyka (Koževnikov). Hlavním kritériem pro
výběr těchto slovníků pro mě byl počet synonym ke slovu žena, usilovala jsem o to,
aby jich bylo co nejvíce. Zaměřím se na poslední vydání slovníku Abramova, které
vyšlo v roce 1999, první vydání avšak bylo publikováno mnohem dříve, a to mezi lety
1900–1915. Velký časový odstup mezi dobou vydání slovníku Abramova a slovníka
Koževnikova (2003) může být užitečným a prozradit, jak se za jedno století změnila
slovní zásoba týkající se ženy.
V slovníku Abramova ke slovu žena najdeme následující synonyma: девочка,
подросток, девушка, отроковица, юница, девица, дева; барышня, дама, матрона,
старуха; баба. Особа женского пола. Pokud se podíváme na tato synonyma,
zjistíme, že středník je rozděluje na skupiny významově příbuzných slov. Tak v první
skupině najdeme slova, která popisují ženu ve vztahu k věku, českými ekvivalenty
prvních tří slov by mohly být holka, dívka, slečna, ostatní slova jsou zastaralé výrazy
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pro označení mladé slečny. V slově дева přitom můžeme najít spojení s panenstvím19.
Pokud se podíváme na definici slova девушка, najdeme i další vlastnost mladé ženy: je
to osoba neprovdaná, může to však být i mladá služka 20 . Další skupina slov po
středníku už popisuje ženu starší, ale zároveň poukazuje na její status v rodině:
барышня – neprovdaná mladá žena, дама – už dospěla vdaná žena, někdy uctivé
oslovení starší ženy, матрона – starší žena, matka, старуха – stará žena, babička21.
Poslední slovo баба je významově velmi různorodé, může totiž mít význam manželka,
sloužit k vulgárnímu, hanlivému označení ženy, mít význam jako babička, ba i jako
nerozhodný muž. Nakonec poslední synonymum oсоба женского пола (osoba
ženského pohlaví) je zajímavé už tím, že je od ostatních odděleno tečkou, nikoli
středníkem. To je možná proto, že jím můžeme označit jakékoliv synonymum ke slovu
женщина (žena), jelikož poukazuje na to, co všechny ženy mají společné – příslušnost
k ženskému pohlaví.
Druhý slovník ruských synonym, který je součástí mé analýzy, je Bol´šoj
synonymičeskij slovar´ russkogo jazyka od Koževnikova. Je to velmi moderní slovník,
který byl vydán roku 2003 a lze ho podle mně přirovnat k již analyzovanému Tezauru
jazyka českého od Aleše Klégra. Slovník obsahuje 13 000 synonymických skupin a je
určen jak pro odborníky, tak i pro studenty.
Jelikož je tento slovník novější než předchozí, obsahuje hodně hovorových a
nespisovných výrazů (právě v tom vidím hlavní shodu s českým tezaurem). Například
najdeme v něm nejenom slova баба nebo дама jako v slovníku Abramova, ale i jejich
odvozeniny, které slovům přidávají nový význam a zabarvení: баба (lid.), бабёнка
(lid.), бабец (lid.), бабища (lid., pejor.), дама, дамочка (lid.), мадам, мадама (lid.).
Některá slova svědčí o typických ženských rolích v rodině jako manželka (жена,
женка) nebo matka (мамаша, мамочка).
Celkově lze říci, že význam slova v mnoha případech také závisí na tom, kdo ho
používá, v jakém kontextu a s jakou intonací. Slovo особа například u Koževnikova
nese pejorativní význam, ale ve slovníku Efremové to tak není. Tento rozpor pak
19

Дева – 1. Dívka, slečna 2. Ta, která do starých let zůstala panenkou (slovník Ušakova)
Девушка – 1. Osoba ženského pohlaví, která je pohlavně dospělá, ale která není provdaná 2. Služka,
dělnice
21
Byly použity slovníky Efremové a Ušakova
20
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možná řeší slovník Ušakova, který poukazuje na to, že je to slovo zastaralé a může
opravdu mít pozitivní konotace a označovat počestného člověka, ale které později
nabylo spíš ironického významu. Proto je také třeba analyzovat slova v nějakém
kontextu, aby jím lépe porozumět. To také platí pro mnoha další slova, například
дамочка, тётя, тёлка, мамаша. Můžeme tedy vyvodit, že v ruštině jen těžko lze
najít nějaké slovo pro ženu, které by vždy mělo jenom pozitivní konotace.
Tento slovník ještě víc poukazuje na to, že ženy nejsou jednotvárným celkem,
protože mohou vykazovat řadu vlastností navzájem se odporujících. Tak ve slovníku
můžeme najít taková synonyma ke slovu žena jako слабый (нежный, прекрасный)
пол22, богиня, принцесса, царица, пава, мадонна, které ženu popisují jako slabou,
něžnou, krásnou, elegantní, půvabnou a jako předmět touhy mužů, a pak najednou
vidíme, že žena je to také бабища, бабец, гренадер в юбке и Марфа посадница, což
znamená, že je zmužilá, mužské postavy, s mužskými vlastnostmi a mužskou
povahou, je statečná, silná, rozhodná, hrubá a sprostá. Přirovnání ženy k muži, ale
svědčí o tom, že mužské vlastnosti jako statečnost, rozhodnost, tělesná zdatnost a
podobné nejsou přirozenými ženskými vlastnostmi, nýbrž výhradně mužskými, proto
pokud se vyskytují u ženy, začíná se o ní mluvit jako o muži. To samé platí i naopak.
Když je muž slabý, něžný, nestatečný, klevetivý a podobně, říká se, že je zbabělý
nebo zženštilý, že se chová jako žena.
Závěrem podle mně je, že existuje soubor vlastností, které se v konkrétní
společnosti považují za typicky ženské, to však neznamená, že ženy nevykazují řadu
vlastností dalších, ale ty se už vnímají jako nějaká odchylka od typického obrazu ženy.
Co se týče závěrů analýzy výkladových a synonymických slovníků, zjistila jsem, že
se žena objevuje v následujících kontextech :
1. Jako příslušnice ženského pohlaví, opak muže
2. Žena jako manželka
3. Žena se popisuje ve vztahu ke svému věku (stará, mladá, ve zralém věku)
4. Jako osoba, která prožila pohlavní styk, opak dívky
5. Typickými vlastnostmi ženy jsou půvabnost, měkkost, něžnost, krása, slabost,
nestatečnost
22

Slabé (něžné, krásné) pohlaví
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6. Žena jako matka, která rodí děti a stará se o ně
7.

Ironické, občas pohrdavé oslovení ženy

8. Žena jako předmět zbožňování nebo jako vzor
9. Žena, která se podobá muži buď svým vnějším vzhledem, nebo chováním
10. Muž jako nositel ženských vlastností
2.2.3. Мать, госпожа, девушка, жена, девочка v ruských slovnících
Jelikož usiluji o to, aby ta část práce, která je věnována českým slovníkovým heslům,
odpovídala svým záměrem té, která je zaměřena na slovníková hesla v ruských slovnících,
soustředím se také na ekvivalentní ruská slova českých hesel matka, paní, dívka, manželka
a holka. Postup analýzy zůstává stejný a pro větší přehlednost byly získané definice zase
zpracovány do tabulky. Zmíněným českým heslům odpovídají následující hesla v ruštině
мать, госпожа, девка/девушка, жена, девочка a jejich definice byly čerpány ze stejných
ruských výkladových slovníků jako v předešlých kapitolách, tj. BAS, slovník od Ušakova,
slovník od Ožegova a slovník od Efremové. Pomocí řadkování člením definice v tabulce
tak, aby významově podobné definice se nacházely vedle sebe. Po tabulce následují mé
komentáře.

Мать

Ušakov

Ožegov

BAS

Efremová

1.Žena ve vztahu ke
svým dětem

1.Žena ve vztahu
ke svým dětem

1.Žena ve vztahu
ke svým dětem

1.Žena ve vztahu
ke svým dětem

2.Žena, která má nebo
která měla děti

2. –

2.Žena, která má
děti

3.Samice ve vztahu ke
svým mláďatům

3. Samice ve
vztahu ke svým
mláďatům
4.Původ něčeho,
základ něčeho a
také o něčem
důležitém a
blízkém pro
každého člověka

3. Samice ve
vztahu ke svým
mláďatům
4.O něčem, co jest
důvěrné a blízké

5.Jako oslovení
staré ženy nebo
matky svých dětí
(lid.)
Jako familiární
oslovení ženy

5.Lid. jako
oslovení osoby
ženského pohlaví

2.Žena, která má
nebo která měla
děti
3.Samice zvířete ve
vztahu ke svým
mláďatům
4.Zdroj života, to,
co jest příčinou
něčeho, odkud lze
čerpat energii a
vitalitu. Často se
používa se slovy:
půda, rodná země,
Rusko atd.
5.Jako familiární
oslovení staré ženy

4.To, co je původem
něčeho, zdrojem života

5.Lid. jako oslovení
staré ženy
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6.Oslovení ženy, které
se připojuje k jejímu
jménu nebo k hodnosti
mnichyně

Госпожа23

vůbec
6.Pojmenování
mnichyně (hovor.)
nebo její oslovení

7. –

7.Jako součást
některých
hanlivých výrazů
nebo výrazů
vyjadřujících
překvapení

1.Užívá se ve spojení s
příjmením nebo titulem
jako zdvořilé označení
nebo oslovení osoby (z
vyšší třídy)

1.Způsob
zdvořilého
označení nebo
oslovení osoby ve
spojení s příjmením
nebo titulem

2.Vladkyně, vlastnice,
držitelka

2.Ta, která někomu
vládne, vladkyně;
Ta, která, může
něco řídit tak, jak
chce

3.Ve vztahu k
příslušnici buržoazní
společnosti

3.Příslušnice vyšší
společenské vrstvy

23

6.Zast. Označení
nebo oslovení
mnichyně nebo
manželky
duchovního
(obvykle se užívá
ve spojení s
jménem nebo
hodností)
7.Jako součást
některých výrazu
vyjadřujících údiv,
úlek apod.

1.Způsob
zdvořilého
označení nebo
oslovení: a) za
doby před revolucí
zejména ve spojení
s příjmením nebo
titulem ve vztahu k
příslišnícím vyšší
společenské vrstvy
b) v současné době
se používá ve
vztahu k oficiálním
představitelům
nebo k občanům
jiných zemí
2.Ta, kdo může
něčemu vládnout
(Za doby před
revolucí) osoba,
která může
vládnout jiným
lidem, kteří jsou na
ní závislí,
vládkyně, vlastnice
3. –

6.Mnichyně nebo
manželka
duchovního

7.Při vyjádření
zlosti, obdivu,
překvapení,
nespokojenosti a
také jako součást
hanlivých výrazů
nebo výrazů, které
se používají místo
nich
1.Užívá se jako
oslovení nebo jako
způsob zdvořilého
označení ženy,
obvykle ve spojení
s jejím příjmením
nebo jménem,
titulem nebo
profesí

2.Ta, kdo může
něco řídit tak, jak
chce

3.Příslušnice vyšší
třídy, šlechty nebo
buržoazní

Jelikož je sémantické pole slova paní dost široké, do ruštiny se toto slovo může překladat několika
způsoby (барыня, дворянка, дама, хозяйка, жена, супруга, госпожа). Slovo госпожа bylo zvoleno,
protože se zdá, že pokrývá nejširší okruh významů slova paní
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společnosti

Девушка

Жена

Девочка

4.Ta, která zevnějšku
vypadá jako příslušnice
vyšší šlechty

4. –

5.(Jen v množném čísle)
ve vztahu k milostpaní

5. –

4.Ta, která
zevnějšku vypadá
jako příslušnice
vyšší šlechty
5. –

1.Osoba ženského
pohlaví, která je
pohlavně dospělá, ale
která není vdaná

1.Osoba, která je
pohlavně dospělá,
ale která ještě není
vdaná (zast.)

1.Osoba ženského
pohlaví, která je
fyzicky dospělá, ale
která není vdaná

2.Služka, pracovnice
(hovor. zast.)

2. –

3. –

3.Osoba ženského
pohlaví, která je v
pubertě

2.Služka,
pracovnice,
uklízečka (zast.)
3. –

4. –

4.Oslovení mladé
ženy (hovor.)

4. –

4.Familiární
oslovení ženy

1.Vdaná žena, manželka

1.Žena ve vztahu k
manželovi, která je
oficiálně jeho
manželkou

1.Vdaná žena (ve
vztahu ke svému
manželovi)

1.Žena ve vztahu k
muži, s kterým je
ve sňatku;
manželka

2.Kniž.poet. zast. žena

2.Zast. osoba
opačného k muži
pohlaví, ta, která
rodí děti a kojí je
1.Dítě ženského
pohlaví
2. –
3. –

2.Zast.žena

2.Zast. osoba
ženského pohlaví v
zralém věku; žena

1.Dítě ženského
pohlaví
2.Dívka
3. –

1.Dítě ženského
pohlaví
2.Dívka
3.

4. –

4. –

4.Hovor. jako
mazlivé a
familiární oslovení
ženy nebo dívky

1.Dítě ženského pohlaví
2.Mladá dívka
3.Žena lehkých mravů,
prostitutka (vulg.)
4. –

4. –

5.Milostpaní (v
ruské sovětské
socialistické
republice do roku
1917)
1.Osoba ženského
pohlaví, která je
pohlavně dospělá,
ale která není
vdaná
2.Služka ve
velkopanském
domě
3.

Z tabulky lze vyvodit, že centrální význam hesla matka je spojen s dětmi, protože to je
první definice, kterou uvádějí všechny slovníky. Narození dítěte se zdá být klíčovou
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události v životě ženy, která pro ni znamená nabývání nové sociální role, role matky, a
tento statut může být pravděpodobně zachován i tehdy, když děti už nežijí (Ušakov,
Efremová). Matkou se tak žena stává jednou a navždy. Příznačně je, že se tímto výrazem
dá oslovit i starou ženu nebo ženu vůbec, jakoby se předpokládalo, že matkou je opravdu
každá. Zajímavou součástí sémantického pole slova мать v ruštině je i spojení s duchovní
hodností ženy. Celkem má sémantické pole slova matka několik významů:
1. Žena, která porodila dítě
2. Původ nebo zdroj něčeho
3. Zvířecí samice, která má mladé
4. Oslovení ženy vůbec (často starší)
5. Žena, která má duchovní hodnost nebo která je manželkou duchovního
U hesla госпожа je třeba zmínit to, že je to výraz zastaralý, který se v současné době
používá spíš jenom v ironickém významu. U tohoto hesla je příznačné to, že odráží
kulturní a historické události, bylo totiž užíváno k označení titulu, který dneska chybí, to je
pravděpodobně hlavní důvod, proč se v moderním světě neužívá, slovní zásoba se sice
mění pomaleji než svět kolem nás, ale mění se. Z tabulky lze vidět významy, které do sebe
toto slovo zahrnuje:
1. Označení nebo oslovení ženy z vyšší třídy, ve spojení se šlechtou nebo buržoazní
společností
2. Je spojováno s mocí, je to vládkyně, vlastnice
U slova девушка je ve slovnících zdůrazňována skutečnost, že jde o osobu ještě
nevdanou i když pohlavně dospělou. Vypadá tudíž, že přeměna v ženu se u ní nastává po
vstupu do manželství, zmínky ohledně pohlavního styku nebo předpokladu, že je to
událost, která z dívky dělá ženu u tohoto hesla nenacházíme, možná je to proto, že je
pohlavní styk vnímán jako součást manželství.
1. Pohlavní dospělá a současně nevdaná osoba, příslušnice ženského pohlaví
2. Mladá žena
3. Služka
4. Familiární oslovení ženy vůbec
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Жена je heslo, u něhož ve slovnících lze vidět největší shodu, co se týče slovníkových
definic. Toto slovo dříve označovalo jenom ženu a pak se jeho význam rozšířil a zahrnul
do sobě ještě manželku. Zdá se, že manželství je spolu s matkou další rolí ženy, která se
pokládá za přirozenou a která by měla být součástí života každé ženy.
1. Manželka
2. Příslušnice opačného k muži pohlaví
3. Ta, která rodí děti a kojí je
4. Žena v zralém věku
Do sémantického pole slova девочка patří podle slovníků následující významy:
1. Dítě ženského pohlaví, holka
2. Mladá dívka
3. Žena lehkých mravů
4. Mazlivé a familiární oslovení ženy nebo dívky vůbec
U tohoto hesla lze vidět, jak se měnil okruh významů, které do sebe zahrnuje, tak
slovník od Ušakova je jediný ze všech čtyř, který v sobe obsahuje třetí význam, zdá se
však, že se ten s průběhem času ztratil, ale objevil se nový význam, který najdeme v
slovníku od Efremove – toto slovo se tak může používat i ve vztahu k dospělé ženě a
přitom s příznivým odstínem (viz. bod 4).

2.3. Porovnání závěrů o heslech s morfémem žen-/жен- z ruských a českých
slovníků
Když srovnáme tabulky s českými a ruskými slovy mezi sebou, nalezneme mezi
nimi určité shody, ale i rozdíly. Pokud mluvíme o shodách, zdá se, že v ruském a
českém jazyce jsou ženě připisovány podobné vlastnosti, tj. půvabnost, měkkost,
něžnost apod. Kromě toho lze vidět, že se sémantické pole slova žena v obou jazycích
z větší části překrývá. Jak v ruštině, tak i v češtině jsou pro ženu důležité následující
charakteristiky: příslušnost k ženskému pohlaví (op. mužského pohlaví), pohlavní
styk (op. dívky) a manželský vztah. Z tabulek je patrné, že v češtině a ruštině je hodně
hesel k označení ženy vdané (žena, ženačka, ženička, ženuška; жена, женка,
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женушка, женщина, женушка). Dalším shodným rysem je možnost používat
adjektivum ženský nebo v ruském jazyce adjektivum женоподобный ve vztahu k
muži.
Mezi tabulkami ovšem existují i určité rozdíly. Ty lze najít již v definicích ke slovu
žena nebo женщина. Tak například na rozdíl od ruských slovníků některé české
slovníky (PSJČ, SSJČ) v jedné z definic poukazují na spojení ženy s prací, zatímco
některé ruské slovníky ženu spojují s rozením dětí a péčí o ně (Ožegov). Další rozdíl
spočívá v samotném počtu slov s morfémem žen- nebo жен-, v analyzovaných českých
slovnících je těchto slov dvakrát více (pokud se zaměříme na substantiva). Větší počet
slov v češtině se pak koreluje s větším počtem významů, některé z nichž v tabulce s
ruskými slovy chybí, například slova pro označení venkovské ženy (ženská, ženička)
nebo hanlivé výrazy pro ženu (ženská, ženština, ženka/žínka). Občas lze narazit se i na
protichůdné významy, zatímco v tabulce s českými slovy můžeme najít slovo, jež
označuje mladší ženu (ženulinka) (PSJČ), v tabulce s ruskými slovy nejenomže
nenajdeme slovo s podobným významem, ale naopak najdeme to, které označuje ženu
v zralém věku (жена) (Efremova). Dále je v ruských slovnících женщина
označována jako koketa (Ušakov) a je třeba zmínit i o pevnějším spojení ženy s
manželstvím než v slovnících českých, jelikož všechna uvedená substantiva s
morfémem жен- mají význam manželka. To je možná proto, že v ruštině, na rozdíl od
češtiny, mají slova женщина (žena) a жена (manželka) stejný kmen a je těžko soudit,
jestli je to záležitostí kulturní nebo morfologickou.

2.4. Příklady užití hesel s morfémem žen- ve slovnících
V předchozích kapitolách pozornost byla věnována slovníkovým heslům, která se
používají k označení ženy, ale ještě víc informací ze slovníků můžeme vytěžit, pokud
se zaměříme na slovní spojení a věty, tj. příklady použití oněch hesel. Ty totiž nejenom
pomáhají lépe pochopit význam slovníkových hesel, ale také mohou představovat
typické formy jejich užití (Vachková 2014:66).
2.4.1. Příklady v českých slovnících
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Po základních definicích téměř ve všech zvolených slovnících (kromě Tezauru jazyka
českého) následují příklady jejich užití, které jsem nejprve vypsala, a pak se podívala, jestli
se v nich objevovala nějaká společná témata. Pozornost byla věnována zejména těm
příkladům, které prozrazovaly typické ženské vlastnosti, role a postavení ženy ve
společnosti. Všechny příklady jsem uspořádala do několika skupin, z nichž každá ženu
zobrazuje v jiném světle. Nejprve uvádím samotné příklady s odkazem na slovníky, z
nichž byly čerpány, pak následuje stručná charakteristika každé skupiny příkladů. Začneme
první skupinou:
Ženské jdou časně ráno na pole (ČSVS).
Ženské na poli se činily (SSJČ, SSČ).
Několik venkovských kmochů a kmošek se vrácelo z trhů (ČSVS).
Roby jdou na pole (ČSVS).
S vozu slézá žena v bílé plachetce, v selském obleku (PSJČ).
Dříve žena otrokyně, dnes svobodná rolnice kolchozní vsi (PSJČ).
Jelikož ve slovnících je hodně slov, a to často zastaralých, k označení venkovské ženy,
příklady užití těchto slov také většinou ženu spojují s venkovem nebo venkovskou prací.
Zejména to platí pro starší slovníky jako ČSVS, PSJČ a SSJČ. Novější SSČ takové
příklady skoro vůbec neuvádí. V současné době ovšem ženu už nepředstavujeme v selském
obleku nebo jako tu, která časně ráno jde na pole. Svět se změnil a spolu s ním i obraz
ženy, proto předpokládám, že takové příklady ve slovnících svědčí o typických ženských
vlastnostech a povinnostech v minulosti, které jsou určitě zajímavé, ale které dneska už
neplatí.
Pokračujeme tedy dále a podíváme se na další skupinu příkladů:
Cítil, že by dům potřeboval nějakou ženskou bytost (ČSVS).
Musí už co nejdřív přivést do domácnosti nějakou šikovnou majolenu (ČSVS).
Ženské (ruční) práce (SSJČ, SSČ).
Ženská, jak to myjete nádobí! (SSJČ, PSJČ).
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Vzít si ženu na úklid (SSJČ).
Byla noc, najatá žena, ošetřovatelka, tvrdě usnula (PSJČ).
Sedali [robotníci] v ratejně, nejvíce ženské, a přadly vrchnosti nebo draly peří (PSJČ).
Klárinka uměla pěkné i sprosté práce ženské (PSJČ).
[Kníže Oldřich] potkal u potoka líbeznou žínku Boženu, tu co tam prala prádlo (PSJČ).
Žena, jak se zdá, je spojena nejenom s práci na venkově, za charakteristickou ženskou
práci je podle slovníkových hesel považována práce v domácnosti, ruční práce, úklid a
zachování čistoty. Umění vést domácnost a dělat ženskou práci má kladné konotace,
zejména se to zdá být důležitým pro manželství. Označení ženy podstatným jménem
zástěra ženu zase připoutává k domácnosti, přesněji řečeno ke kuchyni a vaření, a svědčí o
tom, co je ženskou doménou. Najdeme i několik příkladů, které ženu spojují s porodem
dítěte a s péčí o něm:
Zaplatí ženskou daň (porodí) (SSJČ).
Žena jeho mladá chová malé dítě (SSJČ).
Ženskou sférou je tak sféra domácnosti, v níž musí zachovávat čistotu a pohodlí a
pečovat se o děti. Domnívám se proto, že typickými ženskými rolemi, je žena hospodyně
a žena matka.
Na řadě je další skupina:
Žena jako karafiát (SSJČ).
Ze všech pozemšťanek nekrásnější (ČSVC).
Ženská plet’, ženská tvář (ČSVČ, SSJČ).
Hezká žena (SSJČ, SSČ).
Drobné ženské ruce (SSJČ).
Měl je [ruce] bělounské a měkké jako ženská (PSJČ).
Tu se nevidtelnému pozorovateli zjevila štíhlá a přece plná postava
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slečny v dokonalém rozpuku ženskosti, dámy na vdání (PSJČ).
V pase byla pořád ještě žensky pružná (PSJČ).
Potkal mladou, asi dvaacetiletou žínku (ČSVS).
[Mezi ženskými seděla] Mokříška, ženuška ještě mladá, drobná, hybná (PSJČ).
Hezká česká ženuška má jenom tomu ruku podat, kdo je vlasti věřen (PSJČ).
Jest to staré, škaredé, rozcuchané žensko (PSJČ).
Stará chuchla (ČSVS).
V uvedených příkladech se objevuje jednak důraz na tělesnost ženy, zmiňovány jsou
různé ženské časti těla, jednak na krásu nebo ošklivost ženy. Krásná, hezká, mladá žena je
hodnocena vesměs pozitivně, zatímco ošklivá a stará žena se objevuje jenom v negativním
významu. Zdá se tak, že pro ženu je důležitě, jak ona vypadá a že podle svého zevnějšku je
často hodnocena ostatními.
Pokračujeme zjišťovat, v jakých kontextech se žena ve slovnících objevuje:
Slunce, které ji [dívku, která přespala u milence] políbilo na čelo, když vycházela z domu,
pozdravilo v ní ženu (PSJČ).
Jejich Mesiáš bude král slavný, kterého ne žena, ale panna porodí (PSJČ).
Přes noc se stala ženou (SSJČ).
To byla totiž děvečka, kterou si chtěl vzít za ženu (PSJČ).
Nelze zajisté si pomysliti nic krušnějšího pro srdce ženské nad vdovství (PSJČ).
Je vidět, že pohlavní styk je mezníkem, jakýmsi rituálem, který z dívky dělá ženu, což
se už objevovalo i v samotných definicích. Avšak to nejenom pohlavní styk, ale i
manželství, co pro ženu hraje důležitou roli v jejím životě, svědčí o tom podle mně i
rozsáhlý počet slov, jimiž můžeme označovat vdanou ženu (viz. kap. 1.1):
Vdaná žena (SSJČ).
Ženská jest mnohem praktičtější osobou, jde-li o vdávky, nežli muž (PSJČ).
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Podíváme se na další ženské vlastnosti, které se objevují ve slovníkových příkladech:
Baby stály na cestě a klevetili (ČSVS).
Několik klepavých frcen by dovedlo zničit pověst člověka (ČSVS).
Nemám rád smíšků. Mně protiven ženský ten zvyk (PSJČ).
Ženský svět ji záviděl (ČSVS).
Muž, kterého závidět jí bude celý ženský svět (PSJČ).
Toť’ pouhá ženská lež (PSJČ).
Jednou z ženských negativních vlastností je proto klevetivost, závist a náchylnost ke lži.
Trochu s tím souvisí i další skupina vlastností, které však už nemají tak výrazné negativní
konotace:
Zvědavá Evina dcera (ČSVS).
Posedla ho také trochu, řekněme, ženská zvědavost (PSJČ).
Je jako žena zvědavý (velice) (SSJČ, SSČ).
Ah vida filosofa, je také jako ženská zvědavý (PSJČ).
Byl pověrčivý jako venkovská tetka (ČSVS).
Ženské obyčejně všetečné jsou (PSJČ).
Povídavá žena (SSJČ).
Ze slovníkových příkladů lze vyvodit, že ženy rády mluví, mohou být povídavé, ale i
klevetivé a klepavé. Dále jsou také pověrčivé a zvědavé. To ale nejsou všechny ženské
vlastnosti, které se ve slovnících objevují, o čemž svědčí další příklady:
Slabá žena (SSJČ).
Pečovat o ženu a děti (SSJČ).
Všechno ženštivo je v rukách vojáků (SSJČ, PSJČ)
Což pak jsem žena? – nejsem král a muž? (nestatečný) (PSJČ).
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[Chodové] v čas války ženy své a děti i nejlepší majetek [na hradě] uchraňovali (PSJČ).
Nebud’ jen tak bázlivý jako ženská (PSJČ).
Byla o hlavu větší než on, ale co chcete: slabá ženštinka! (ČSVS, PSJČ).
Uvedené příklady zobrazují ženu jako slabou, nestatečnou a bázlivou, proto je třeba ji
chránit před nebezpečím, což je odpovědností mužů, kteří by naopak měli být stateční a
silní.
Ženský instinkt, cit, soucit (SSČ, SSJČ).
Mne neošidíš, Zuzanko, jsem žena a tuším, co to jest toho příčinou (PSJČ).
Pomni, že kvílení ženské nesluší na bojovníka (PSJČ).
Babský pláč (ČSVS).
Některé prosté ženské duše mu uvěřily (ČSVS).
Všechna ženská srdce (ČSVS).
Nuže tedy, kteří ženské srdce máte, v okamžení se navraťte (PSJČ).
Žena jako žena, a kdyby měla učeností hlavu napěchovánu, srdce se nedá venkoncem
přestudovati (PSJČ).
To by ses zapotila, kdybys při zkoušce dostala otázku jako muž (PSJČ).
Mně vždy pohled učené ženské byl nesnesitelný (PSJČ).
Dále jsou ženy často spojovány s instinktem, citem, emocemi, pláčem. Rovněž se
objevují spojení jako ženské srdce nebo ženská duše, tyto ženské vlastnosti jsou jakoby v
protikladu k rozumu, který pro ženy není tak žádoucí. Žena všechno cítí svým srdcem,
svou duší, nemusí myslet racionálně nebo logicky rozumět věcem, to je podle slovníků
doménou mužů.
Další skupina vypovídá spíš o mužských vlastnostech než o ženských, ale vzhledem k
tomu, že je dost rozsáhlá, bylo by podle mně nesprávně o ní nezmínit:
Po ženách jen hořel (SSJČ).
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Nestačila po zkroušeném návratu ani jelení stopa, aby i jen na hodinu vylákala Antonína
od ženičky ze zadýchaného manželského pelíšku (PSJČ).
Utíká z nudy od ženy a od dětí a chytá se ženských (PSJČ).
Běhá za každou sukní (ČSVS).
Bláznil se každou zástěrou (ČSVS).
Zkoušel svádět hezké ženy (ČSVS).
[Propadl dojmu, že] nic jiného na světě není hodno žádosti, než být krásný a přemlouvat
hezké ženulinky k hříchu (PSJČ).
Výše uvedené příklady ale kromě některých mužských vlastností poukazují i na to, že
jsou ženy často předmětem touhy, což možná vysvětluje už zmíněný důraz na krásu,
mladí a vnější vzhled žen.
Jestli je ženská krása hodnocena vesměs pozitivně, to následující příklady prozrazují
něco o negativních vlastnostech žen:
Padlá ženština, lehká ženština, proběhlá ženština, prodejná ženština (SSJČ).
Nějaká taková frcinka by si chtěla se mnou zahrávat (ČSVS).
Ani před děckem se ta ženština nestyděla (SSJČ, PSJČ).
Na jedné straně [jest] žena, na druhé zchytrala ženština (PSJČ).
Ta panička je podvodnice! Je, a k tomu lehká ženská prostitutka (PSJČ).
Je vidět, že rozpustilost, absence studu a lehkomyslné ženské chování jsou
považovány za mravní kazy. V kapitole 2.1.2. lze také vidět, jak hodně existuje slov pro
označení ženy, které nesou negativní význam. Přitom hesla mající definice rozpuštěné,
mravní spadlé a lehkomyslné ženy můžeme najít jak ve starších slovnících jako PSJČ a
ČSVS, tak i ve slovnících pozdějšího vydání, jako je Tezaurus jazyka českého. Takové
vlastnosti pravděpodobně nezměnily svého významu ve společnosti a jsou i doposud
hodnoceny jenom negativně.
Samozřejmě ženy mají i vlastnosti pozitivní:
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Nejkrásnější její vlastnost byla její ženská něha (PSJČ).
Je ve vás takový zvláštní půvab. Neporušená ženskost (PSJČ).
Na tom je vidět ženskou ruku (dobré ošetření, jemné, pečlivé zacházení) (SSČ).
Všecky pohyby její byly žensky měkké, elegantní (SSJČ).
V tobě vypučelo měkké a něžné ženství (SSJČ).
Pozitivní konotace mají tedy ženská jemnost, něha, půvab, něžnost, měkkost,
elegantnost, a pečlivé zacházení, to vše se považuje za základ ženskosti. Několik příkladů
rovněž spojuje ženu s takovými vlastnostmi jako vytrvalost, kázeň, obětavost, trpění:
Síla mužova v činu, ženina pak v trpění se zakládá (PSJČ).
Ženská obětavost (SSJČ).
Ze všech výše uvedených příkladů lze podle mně vyvodit, že je žena jemný, něžný a
měkký tvor, nevyznačuje se rozhodností, ale spíš kázní, obětavostí a vytrvalostí. Ve
slovnících je také vidět důraz na tělesnost ženy, důležitá je ženská krása, která na rozdíl od
ženské ošklivosti má kladné konotace, přitom je žena fyzicky slabá, a možná právě proto je
nestatečná a bázlivá. Ve svých rozhodnutích se řídí emocemi, čímž se odlišuje od mužů,
kteří myslí logicky a racionálně, tyto emoce se mohou projevovat jako ženský pláč a
kvílení, což může být hodnoceno negativně, obzvlášť když se mluví o muži, tím se
poukazuje na jeho ne mužské chování. Jako hlavní negativní vlastnosti se jeví ženská
klevetivost, závist, mravní zpustlost a lehkomyslné chování. Souhrneme ještě jednou, v
jakých kontextech se žena objevuje ve slovníkových příkladech, jež uvádějí české
slovníky:
1. Spojení ženy a venkova
2. Ženská tělesnost
3. Žena jako předmět touhy mužů
4. Žena jako pečovatelka, hospodyně, ta, která se stará o domácnost
5. Žena jako matka
6. Ženské emoce
7. Žena jako dospělá osoba, která prožila pohlavní styk, opak dívky
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8. Pozitivní vlastnosti ženy: krása, půvab, něha, jemnost, měkkost, elegantnost,
pečlivé zacházení, ošetření, obětavost, trpění, vytrvalost.
9. Negativní vlastnosti ženy: klevetivost, závist, lež, zvědavost, lehkomyslné chování,
mravní zpustlost, absence studu.
Je vidět, že žena může být hodnocena jednak kladně, jednak záporně. Často je žena
vymezena v opozici k muži, což pravděpodobně svědčí o existenci dvou odlišných světů –
mužského a ženského – které se nacházejí ve vzájemném protikladu (Kedron 2014:31).
Některé ženské vlastnosti a role zůstaly už jenom na papíru, zatímco jiné přežívají ještě
dodnes. U některých z nich se mění hodnocení a vnímání ze strany společnosti, zatímco
jiné zachovávají svůj prvotný význam. Všechny takové jazykové změny mohou vypovídat
o změnách kulturních, například „Sapir zjišťuje, že ve srovnání se změnami v kultuře
přicházejí jazykové změny pomaleji a pravidelněji a že jazyk je daleko kompaktnější a
samostatnější než kultura, bereme-li jej jako celek, a proto z velké části nepodléhá
uvědomělé racionalizaci ze strany mluvčích“ (Salzmann 1997:94). Proto je třeba
pamatovat o tom, že to, co jazyk a jeho slovní zásoba znázorňuje, ne vždy odpovídá
skutečnosti, jazykové stereotypy mohou v jazycích přežívat dost dlouho, a to včetně
stereotypů genderových.
V následující kapitole se zaměřím na příklady v ruských slovnících, které pak
porovnám s údají ze slovníků českých, abych zjistila, čím se liší a v čem se shodují.

2.4.2. Příklady užití hesel s morfémem жен- v ruských slovnících
V následující části své bakalářské práce se zaměřím na to, v jakých slovních spojeních a
kontextech je žena zobrazena v ruských slovnících. Nevšechny z dříve analyzovaných
ruských slovníků obsahují příklady užití hesel, postrádájí je například slovníky
synonymické a výkladový slovník od Efremové. Zbyly proto tři slovníky, jež jsou dále
analyzovány, BAS, slovník od Ušakova a slovník od Ožegova. Postup analýzy je stejný
jako v předchozí kapitole. Rozdíl spočívá jenom v tom, že slovníkové příklady byly
nejprvé přeloženy do češtiny a až pak roztříděny do různých skupin podle významu,
oroginál je vždy dán do závorek. Nejprve uvádím samotné příklady, potom následuje jejich
stručný popis a vysvětlení. V závorce uvádím slovník, z něhož uvedený příklad pochází.
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Jelikož ruské slovníky celkově obsahují méně příkladů užití hesel než slovníky české,
proto je menší i počet takových príkladů ve skupinách. Začnu nejpočetnější skupinou:
Ženská něha (Женская нежность) (Ušakov).
Ať žijí něžné panny a mladé ženy, jež nás milují! (Да здравствуют нежные девы и юные
жены, любившие нас!) (Ušakov).
Ženská něžnost (Женская ласка) (Ožegov).
Ženský hlas (Женский голос) (BAS).
Ženský zevnějšek (Женственная внешность) (Ožegov).
Ženská povaha (Женственная натура) (Ožegov, Ušakov).
Jenom u Komissařevské byla Nora sama něha, sama ženskost, ale také i sama vůle k
osvobození (Лишь у Комиссаржевской Нора была сама нежность, сама
женственность, но вместе с тем и сама воля к освобождению) (BAS).
Je tak laskavá, něžná a velmi milá (Она – такая добрая, женственная, бесконечно
милая) (BAS).
Svou manželku považoval za velmi hodnou, ba i krásnou. Z dívčí hranatosti nic nezbylo a
zaměnila ji půvabná ženská měkkost (Он находил жену такою хорошей и даже
красивой. От девичьей угловатости не осталось и следа, а ее сменила чарующая
женская мягкость) (BAS).
[Kaťa] se dotkla jeho tváře lehkým a ženským pohybem ([Катя] легким женственным
движением провела рукой по его щеке) (BAS).
V Sekletěji bylo mnohem víc ženskosti než v Pavle: jednak měla menší postavu, jednak
jemnější rysy tváře a zpěvnější hlas (Секлетея была много женственнее Павлы: она и
ростом была ниже, и черты лица у нее мягче, и голос певучее) (BAS).
Měl moc dobré očí, když se smal – byly nějak žensky laskavé a jemné (Хороши были у
него глаза, когда он смеялся, - какие-то женски ласковые и нежно мягкие) (BAS).
Jeho hlas...překvapil mě. Nejenomže v něm nebylo slyšet nic nemohoucího, ale byl
překvapivě příjemný, mladý a skoro žensky něžný (Звук его голоса...изумил меня. В нем
не только не слышалось ничего дряхлого, - он был удивительно сладок, молод и
почти женски нежен) (BAS).
Všechny tyto příklady zdůrazňují, že je žena měkká, něžná, jemná, laskavá. Vypadá,
že to je základ ženskosti, přičemž tyto vlastnosti se týkají nejen toho, jak se žena chová
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nebo jak vypadá, ale i jejího hlasu a jejích pohybů. Poslední příklad poukazuje, že tyto
ženské vlastnosti jsou v protikladu s vlastnostmi mužskými, a proto, když je vidíme u
mužů, je to překvapivě. Pokračujeme hledat ženské vlastnosti a na řadě je mnohem menší
skupina:
Ženství se v Lise projevuje v plachosti, v její snáze podřídit svoji mysl a vůli cizí autoritě (В
Лизе женственность выражается в робости, в стремлении подчинить чужому
авторитету свою мысль и волю) (BAS).
Všechno ženské kouzlo přírody, všechna její dojemná ostychavost a plachost se
pravděpodobně nejvíc projevují na začátku podzimu (Вся

женственная прелесть

природы, вся ее щемящая душу застенчивость и стыдливость, пожалуй, полнее
всего раскрываются в начале осени) (BAS).
Pokorně a žensky se na něj podívala a vydechla úlevou (Она покорно и женственно на
него поглядела. И вздохнула с облегчением) (BAS).
Jeho druhá manželka byla trpělivá žena, která pro zachování míra v rodině byla ochotna
dělat ústupky (Вторая жена его [солдата] оказалась покладистой женщиной,
которая ради мира в семье пойдет на уступки) (BAS).
Zdá se, že zmíněná ženská jemnost, nežnost, laskavost a měkkost se může v určitý
okamžik projevovat jako plachost, ostychavost, pokora a trpělivost. Aktivní čínost a
rozhodná povaha se tak s ženstvím nepojí. Chovat se žensky proto znamená dělat ústupky,
jít na kompromisy a vyhýbat se konfliktům, i když to od ženy vyžaduje podřízení její mysli
a vůle. Bylo by ale chybně předpokládat, že se všechny ženy chovájí takovým způsobem.
Místo toho, aby ženy podřizovali svou vůli a svá přání ostatním, mohou využít
následujících ženských vlastností:
Ženské koketování (Женское кокетство) (BAS).
Ženská lstivost (Женское лукавство) (BAS).
Ženská záludnost (Женская хитрость) (Ušakov).
Hledejte za tím ženu! (jako náznak toho, že nějaká nejasná a spletitá záležitost se neobešla
bez ženy; žert.) (Ищите женщину! (говорится как намек на то, что какое-н. неясное,
запутанное делоне обошлось без женского участия; шутл.)) (Ožegov).
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Ženské vrtochy (Женские прихоти) (Ušakov).
Žena tady záse nevystupuje v roli aktivní činitelky, ale koketním, lstivým a záludným
ženám už pravděpodobně více jde o jejich vlastní touhy a požadavky, které se projevují
jako ženské vrtochy.
Pokračujeme zkoumat, jak se ženy ve slovnících zobrazují, a podíváme se na další skupinu
příkladů:
Ženská logika (hovor. iron.) – způsob myšlení, jenž opovrhuje logickými pravidly a
zaměňuje je emocionálními vztahy k jevům (tento zastaralý výraz odráží pohrdavý
vztah k ženě) (Женская логика (разг. ирон.) - способ мышления, пренебрегающий
правилами логики и заменяющий их непосредственным эмоциональным отношением
к явлениям (выражение, отражающее устар. пренебр. взгляд свысока на женщину))
(Ušakov).
Ženská logika žert. iron. O soudech, jež nejsou založeny na logice a zdravém rozumu, ale
na emocích (Женская логика. Шутл. Ирон. О суждениях, отличающихся
отсутствием логичности, основанных не на доводах рассудка, а на чувстве) (BAS).
Ženská část audience se rychle uklídnila, když uslyšela, že je Ivaška živý (Женская
половина слушателей быстро успокоилась, услышав, что Ивашка жив) (BAS).
To, co k tomu chtěl dodat, by mohlo zaznět s takovým ženským nadšením, že se zastyděl a
neřekl nic (То, что хотел он добавить, могло прозвучать так по-женски
восторженно, что он устыдился и не сказал ничего) (BAS).
S ženskou citlivostí mu poskytla pomoc přesně v ten okamžik, když to potřeboval (С
чуткостью женщины она оказала ему помощь как раз во-время) (Ušakov).
Na první pohled se možná zdá, že tyto výroky neobsahují společné jádro, ale domnívám
se, že vypovídají o tom, že je žena osoba emocionální a citlivá. Výraz ženské srdce
pravděpodobně také poukazuje, že se žena neřídí především logikou a rozumem, ale cití
vše svým srdcem.
Žena je také zobrazována jako protiklad dívky. To, co již bylo vidět v slovníkových
definicích se objevilo i v slovníkových příkladech. Poukazuje se na to, že žena není ženou
od narození, ale postupně probíhá přeměna dívky v ženu a nabývání jí ženských vlastností:
Stala se ženou (Она стала женщиной) (Ožegov).
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Jak pomalu se měnite v ženu! Máte před sebou svobodu, život, lásku, štěstí, ale vám jde o
způsoby chování! Kde je pak ve vás člověk, kde je ve vás žena?( Как медленно
развиваетесь вы в женщину! Перед вами свобода, жизнь, любовь, счастье – а вы
разбираете тон, манеры! Где же человек, где женщина в вас?) (BAS).
Ta žena, jež se v ní už probudila, napovídala jí ty nejkrásnější pohyby a to nezjevné koketní
chování, k němuž se uchylovala, když se chtěla někomu zalíbit (Уже проснувшаяся в ней
женщина подсказывала ей самые красивые движения и ту неуловимую форму
кокетства, к которой она прибегала из желания нравиться) (BAS).
Manželku považoval za velmi dobrou, dokonce krásnou. Od dívčí hranatosti nic nezbylo a
zaměnila ji půvabná ženská měkkost (Он находил жену такою хорошей и даже
красивой. От девичьей угловатости не осталось и следа, а ее сменила чарующая
женская мягкость) (BAS).
Myslíte si, že je dívka nebo žena? – Zeptal se mě, když jsme odcházeli z domu (Как вы
думаете - она девушка или женщина? –спросил меня Пал Палыч, когда мы вышли из
дому) (BAS).
Vidíš ve mně dívku, ale podívej se pak na mě, když se stanu ženou (Ты меня видишь
девушкой, посмотри женщиной, что из меня выйдет) (BAS).
Přeměna dívky v ženu se zdá být přirozeným jevem, který jí dodává nových, kládných
ženských vlastností.
Lze tak řicí, že v podle slovníkových příkladů v růských slovnících, k obrazu ženy patří
zejména následující vlastnosti a role:
1. Citlivost, emocionalita, nelogické chování
2. Je koketní, lstivá, záludná.
3. Měkkost, jemnost, něžnost, láskavost.
4. Žena jako opozice dívky, tj. dospělá osoba, která už prožila pohlavní styk a nabyla
fyzického zevnějšku ženy.
To jsou ženské vlastnosti, které se ve slovnících objevovaly opakovaně, příklady, v
nichž se projevovaly, byly na základě nějakého společného rysu roztříděny do různých
skupin, ale byly i ty ženské vlastnosti a role, které se objevovaly jen ojedinělé, například
spojení ženy s věkem, žena v roli dobré manželky, ženská krása, ženská upovídanost,
ženská péče.
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2.5. Porovnání závěrů o příkladech užití hesel s morfémem žen-/жен- ve slovnících
Co se týče pžíkladů užití slovníkových hesel, i tady české slovníky zvítězily nad
ruskými co do počtu příkladů. Může to být jedním z důvodů, proč se z ruských slovníků
dalo vytěžit relativně málo informace o typických ženských vlastnostech a rolech.
Skoro všechny ženské vlastnosti, jež jsme nalezli v příkladech užití hesel s morfémem
жен- v ruských slovnících, lze také najít v slovnících českých. Můžeme totiž mluvit, že se
v obou jazycích žena jeví jako jemná, něžná, měkká, emocionální, citlivá, upovídaná,
trpělivá a záludná. Žena se rovněž v obou jazycích objevuje v roli manželky a dále také
jako dospěla osoba, která již prožila pohlavní styk (opak dívky). Shodným rysem je také
důraz při popisu ženy na její části těla, hlas ženy nebo ženskou krásu.
Pokud mluvíme o rozdílech, v českých slovnících a příkladech, jež jsou v nich uvedeny,
je žena zobrazována jako matka – ženská role, která chybí v příkladech užití hesel v
ruských slovnících. Další odlišnou vlastností ženy v českých slovnících je slabost,
nestatečnost a bázlivost. Je také třeba poukazat na spojení s venkovem a venkovskou prací,
ale i s ženskou prací vůbec, za kterou je považována práce v domácnosti, ruční práce a
vaření. V českých slovnících se také setkáváme s větším důrazem na negativní vlastnosti
ženy, jedinou negativní vlastností ženy v ruských slovnících je to, že je lstivá a záludná,
zatímco české slovníky uvádějí také ošklivost ženy, babský pláč, pomlouvačnost,
klevetivost, absenci studu a nemravné chování ženy. Pro zajímavost tady uvedu příklad,
jak je v českých a v ruských slovnících znázorněna upovídanost:
Povídavá žena (SSJČ).
Jarčenko, velká a počestná žena, nebyla náchylna k ženskému tlachání a mluvila přímo k
věci (BAS).
Lze vidět, že vlastnost, která může být vnímána negativně, je v ruském slovníku
znázorněna pomocí její absence u ženy, nikoliv její přítomnosti.
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Tendence ruských slovníků k zobrazování ženy v přiznivém světle se projevuje i v tom,
že tam, kde české ženy jsou závistlivé a náchylné ke lži, ruské ženy jsou koketní.
Nemyslím si však, že taková zvláštnost ruských slovníků vypovídá o abcenci negativních
vlastností u žen, jinak bychom tyto vlastnosti nenalezli ani v ruských příslovích, což
zdaleka neodpovídá skutečnosti. Toto zjištění ovšem poukazuje na to, jak důležité je
nespoléhat se jenom ma jeden zdroj dat a mít širší záběr, k čemuž nám právě poslouží
přísloví.
2.6. Typické vlastnosti a role ženy v příslovích a pořekadlech
Přísloví a pořekadla jakožto součást jazyka v sobě obsahují kulturně významné
informace o konkrétním jazykovém společenství. V této kapitole se pokusím o
sémantickou analýzu přísloví a pořekadel za účelem odhalení obrazu ženy a stereotypů,
které se s ní pojí. Kirilina se domnívá, že jsou to právě paremie, které nám mohou hodně
prozradit o kulturních stereotypech, jež jsou zafixovány v jazyce (Kirilina 1999). Můžeme
proto zkoumat, jak vypadá typická žena, jaké má vlastnosti a v jakých rolích se objevuje.
2.6.1. Žena v českých příslovích a pořekadlech
Přisloví a pořekadla byla čerpána ze tří slovníků: Česká přísloví: soudobý stav konce
20. století (D. Bittnerová a F. Schindler), Slovník české frazeologie a idiomatiky: výrazy
větné (LEDA) a Česká přísloví (Karel Kraus). Celkem analýze bylo podrobeno kolem 250
přísloví a pořekadel, jež v sobě obsahují slova žena, ženska, baba, dívka, holka, matka a
další. Nejprve přísloví a pořekadla třídím podle ženských vlastnosti a rolí, pak následuje
typický obraz matky, dívky a baby. Občas bylo těžce zařadit přísloví jenom do jedné
skupiny, protože znázorňovala zároveň několik vlastností nebo ženských rolí, některá
přísloví proto byla zařazena do několika skupin. V práci byl kladen důraz na analýzu
kvalitativní, nikoliv kvantitativní. Mým cílem totiž nebylo zjistit, která vlastnost se
objevovala nejvíc a podle toho činit nějaké závěry, vždyť je podle Kiriline negativních
konotací ve frazeologii více než pozitivních, což se týká jak obrazu ženy, tak i obrazu
muže. Tento jev je dost obecný, protože „pozitivní“ je na rozdíl od „negativního“
nepříznakové, proto je přísloví a pořekadel s pozitivními konotacemi méně (Kirilina 1999).
Karel Čápek se však domnívá, že přísloví, která vyjadřují špatné zkušenosti se ženami je
hodně, na rozdíl od těch, která vyjadřují špatné zkušenosti s muži, což spojuje s tím, že to
byli právě muži, kdo dělal přísloví (Kraus 1931:11). Takové protichůdné postoje jsou
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možná výsledkem toho, že se zkoumala přísloví v různých jazycích – v ruštině a v češtině.
Ve své práci se soustřeďuji pevážně na obraz ženy a obrazu muže se dotýkám jen okrajově,
pokusím se prozkoumat, jestli se vlastnosti ženy v českých a ruských příslovích liší a jestli
je poměr negativních vlastnosti k těm pozitivním nějak odlišný.
2.6.1.1. Vlastnosti a role ženy
2.6.1.1.1. Žena je hospodyně
V českých příslovích se žena často objevuje v roli hospodyně a pojí se s domem,
domácností, domácí ruční prací, vařením a kuchyní. Lze potkat takové ženské atributy jako
zástěra nebo jehla (Ženská zástěra vše přikryje; Žena umí lépe jehlou šíti než v soudě muže
souditi). Umění vést domácnost má výrazné pozitivní konotace a je považováno za žadoucí
zejména pro manželský život. To můžeme vidět v příslovích jako: Dobrá hodpodyňka si s
kouskem masa vždycky poradí; Nestojí dům na zemi, ale na ženě; Běda té kuchyni, která
nevídá hospodyni; Dobrá hospodyňka má pro peříčko přes plot skočiti; Hospodář má
páchnouti větrem a hospodyně dýmem; Dobrá hospodyně dům střeže, a nešetrná ho v
rukávě roznese. Vést domácnost znamená nejenom vaření a ruční ženské práce, ale i šetrné
zacházení s penězma (Koruna, kterou žena ušetří, je tak dobrá jako ta, kterou muž vydělá).
Neumění vést domácnost je naopák považováno za negativní ženskou vlastnost. Z
přísloví je vidět, že špatná hospodyně je líná, nehospodárná, nepracovitá a neumí vařit: Co
mi po ženění, když není krmení; Kde hospodyně líná, dává i čeleď ruce do klína;
Nehospodárná žena majetek v zástěře roznese; Špatná ta hospodyně bývá, kterou slunce
pod peřinou vídá.
2.6.1.1.2. Ženská věrnost/nevěrnost
Zdá se, že podle přísloví a pořekadel je žena většinou nevěrná a tato ženská vlastnost
má negativní konotace: Ženská víra (věrnost) jako v plotě díra; Sama Mařka tím vinna, že
hosta na postel pustila.
Ženská nevěrnost se pojí s mladém věkem ženy: Běda mužům, kterým žena mládne!
Mladý kurvy, starý modlářky a také s konzumací alkoholu: Ženská opilá kůrva hotová;
Koně nepůjčuj, a ženy na hody nepouštěj
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Ženská věrnost se velmi cení, dokonce více než věno ženy, ale považuje se za výjímku:
Věrnost a ne bohatstvo při ženě si žádej; Žena věrná, milá jest divná co vrána bílá.
Často lze vidět rady mužům, aby své ženy jiným nepůjčovali a aby nesváděli jiné
manželky: Žena a dýmka/fajfka se nepůjčují/nepůjčujou; Koně, ženu a flintu nikdy
nepůjčuj; Hodinky a žena se nikdy nikomu nepůjčuje; Ženu a ručnici můžeš ukázati, ale na
zapůjčiti; Nepožádáš manželky bližního svého. Vypádá totiž, že věrnost je obzvlášť
důležita po vstupu do manželství.
2.6.1.1.3. Manželství v životě ženy
Manželství se objevovalo jako jedna z klíčových událostí v životě ženy už v kapitole o
slovníkových definicích (viz. kapitola 2.1.1) V příslovích se s manželstvím setkáváme dost
často. Spojení ženy a muže se tu jeví jako dokonálý celek, v němž každý plní patříčnou
jemu funkci: Muž a žena jedna duše; Holka bez hocha, ryba bez vody; Muž v domě hlavou,
a žena duší; Kde muž tam i žena; Adam musí mít svou Evu, které by ukázal, co udělal
Žena jako manželka má často pozitivní konotace a pomáhá svému muži se zlepšít:
Pomoz, Bože, neženatému, ženatému už žena pomůže; Dobrá žena dělá dobrého muže.
Zdá se však, že žena je nejenom duší manželského svazku, která inspiruje muže,ale i
tím, co vyvolává určité komplikace: Kdo se žení, srdcu radosť, hlave starosť; Strašně je, že
není možné žít ani s ženami, ani bez nich; Ženy vyvolávají/vzbuzují v mužích touhu vytvořit
veledíla, a překážejí jim v jejich realizaci.
2.6.1.1.4. Ženská krása
Ženská krása je v příslovích zmíňována dost často a pojí se s ní hodně stereotypů.
Krása má ambivalentní charakter, protože přísloví jako Krása je nejlepším věnem žen; Je
to holka krev a mlíko; Je to holka jako lusk mají pozitivní hodnocení, zatímco v příslovích
typu Krásná žena zbytečná starost; Žena nehezká se znelíbí, a pěkná se mnohým zalíbí;
Pěkná žena dvojnásobná útrata, a často celá ztráta se už poukazuje na starosti, které se
pojí s ženskou krásou.
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Zároveň je krásná žena často v příslovích hloupá24: Pěkná hubička, hlúpá hlavička;
Když má ženská hezké zuby, všechno je jí k smíchu; Chytří muži jsou zřídka krásní, krásné
ženy jsou zřídka chytré a neumí vařit: Kdo se ženil pro pouhou krásu, mívá v noci hody, a
ve dne hlady; Hledě na hladkou tvářičku syt nebudeš.
Jelikož má krása pomíjívou povahu Škoda je pěkný ženy a pěknýho koně, když
zestárnou, rádí se dávat důraz na jiné ženské vlastnosti: Nechval ženino tílko, ale chvál její
dílko; Kdo se žení pro krásu, ta trvá jen do času, kdo se žení pro statky, ty přichodí na
zmatky, kdo se žení pro ctnost, ta trvá na věčnost.
2.6.1.1.5. Věk ženy
V příslovích se často poukazuje na mládí ženy. Mladá žena nemá jednoznačně
přiznivého nebo negativního hodnocení. Může být hodnocena negativně: Plaché koně,
starý vůz, mladá žena, starý muž Ořech tvrdý, zub červivý, mladá žena, kmet šedivý,
toho spolku, radím se střez, věc nejlepší jest rovná spřez Starému muži mladá žena, smrt
hotová25, ale i pozitivně Mladá žena, starý muž na děti nůš Mladá žena, starý muž, to
ostatní se zmůže už Mladá srna, starý srnec, dětí bývá plný hrnec.
Hodnocení staré ženy už nemá natolik ambivalentní povahu a je vnímáno spíš
negativně: Starý muž a mladá žena – jisté děti, mladý muž a stará žena – jisté bití.
2.6.1.1.6. Upovídanost a pomlouvačnost
Jako typická ženská vlastnost se zdá být upovídanost a pomlouvačnost, vlastnosti,
které se hodnotí spíš negativně. V příslovích se ženy objevují jako ty, které často mluví
a neumí nic držet v tajnosti, mají rády drby a klevety: Ženské dílo a ženská řeč nemá
nikdy konce; Svěř se tetě, roznese tě po všem světě; Kde husy, tu smrad a štěběty, kde
ženy, tu svár a klevety; Kdyby všecky ženské byly bez jazyku, bylo by na světě málo
křiku; Šafránu nepřetřeš a ženy nepřepřeš; Žena muže jazykom bije a muž ženu pásťou;
Plaché zvíře okrotne, ale ženského jazyka zkrotiti nemůž; Žena smlčí každé tajemství, o
němž neví.
24

S ženskou hloupostí se setkáváme nejenom ve spojení s ženskou krásou, ale i jako se samostatnou
vlastností, která je ženám typická: Ženy mají dlouhé vlasy, ale krátký rozum; Žena – nejinteligentnější tvor po
člověku.
25

Připomeňme si ještě jednou, že se mladá žena často pojí s nevěrností (viz. 2.6.1.1.2.)
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2.6.1.1.7. Ženské emoce
Na rozdíl od mužů se ženy jeví jako velmi emocionální osoby, často pláčou, ale jelikož
jejich nálada je proměnlivá, tento plač netrvá dlouho a může ho brzy směnit jiná emoce:
Ranní dešť a ženský pláč brzo přejde; Ženskej/ženský pláč, babí hněv, psí kulhání nemá
dlouhýho/dlouhého trvání; Z ženského pláče smích.
Proměnlivost a nestálost tak patří do podstaty žen, což je dobře vidět z následujících
přísloví: Ženy jsou k tomu, abychom je milovali, a ne abychom je chápali; Ženy nevědí, co
chtějí, a nedájí pokoj, dokud to nedostanou; Úmysly ženské jako trest vrtké.
Ženský plač, ale není vždy projevem emocí, často ho ženy používají k dosážení svých
cílí: Slzy jsou zbraní žen; Jedna žena pláče od žalosti, a druhá od chytrosti; Když pes spí,
žid přisahá, žena pláče, nevěř.
2.6.1.1.8. Ženě nelze věřit
Do žen a do melounů nevidíš, říká nám přísloví a poukazuje na to, že nikdo nemůže
vědět, co žena má v úmyslu a jelikož Úmysly ženské jako trest vrtké nemůžeme ženám
věřit, protože mohou nás oklámat: Křesťan skrze žida, jako čert skrze babu (bývá ošizen);
Žena muže ošidí, by očí měl co říčice; Nevěř ženské vůli, a koni v poli; Koni, psu a žence
nikdy nevěř; Cizímu psu, cizímu koni a cizí ženě nikdy nevěř; Kdo ženě své nevěří, stávej s
oštípem u dveří. Ženy jsou tak v přísloví zobrazovány jako ty, které lidé ošizují, podvádějí
a klámají.
2.6.1.1.9. Shoda mezi matkou dcerou
Přísloví často zdůrazňují podobnost mezi povahovými rysy ženských členů rodiny a
radí těm, kdo si vybírá manželku, aby hleděli na její matku, protože právě tak se poznává
dívka, kterou si muž chce vzít: Bera dceru hleď na matku (jaká jest;) Jaká matka, taková
dcerka; Jaká matka, taková Katka; Po otci syn, po matce dcera se poznává; Jaká matka,
taková dcera a obě od lucipera.
2.6.1.2. Žena v různých obdobích života
Jelikož v kapitole o slovnících pozornost byla věnována takovým často používaným
slovům jako matka, manželka, paní, dívka a holka, považuji za užitečné podívat se i na to,
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jak jsou zobrazovány v českých příslovích. Nejčastěji se objevovala slova matka, dívka a
baba, proto jsem se soustředila právě na ně.
2.6.1.2.1. Matka
Obraz matky zaujímá důležité místo v českých příslovích a má výrazné pozitivní
konotace. Matka je podle přísloví srdcem rodiny a domácnosti, vždy se stárá o své děti, i
když nedostává od nich na oplátku žádnou pomoc nebo poděkování, může být přísná, ale je
spravedlivá a tato její přísnost je diktována jenom tím, že dbá na to, aby jejím dětem bylo
dobře. Zároveň se matce připisuje moudrost, a proto jsou matčiny rady vždy dobré a je jím
třeba naslouchat: Kulka se chybí, ale nechybí se matčino slovo; Matčiny ruce, i když bijí,
měkk; Matčiny rány nebolejí; Láská mateřská neumírá; Když umře táta, umře chleba, když
umře máma, umře všechno; Chudá/jedna matka spíš sedm dětí vychová, než sedmero dětí
jednu matku uživí; Jen jedna pravá láska je, a to je láska mateřská; Dítě za ruku, matku za
srdce; Mateřské srdce v dítkách, a dětské v horách (v kameni).26
2.6.1.2.2. Baba
Zdá se, že na rozdíl od matky má baba výhradně negativní konotace, jelikož je v příslovích
často přirovnána k čeru nebo k ďáblu a někdy ho svými špatnými vlastnostmi dokonce
převyšuje: Co nemůž ďábel dovésti, to baba vše hledí svésti; V dvou babách vězí tři čerti;
Kam čert nemůže, (tam) nastrčí bábu /ženskou; Kam ďabel nemůže, tam babu pošle; S
babou i čert prohrál; Kde baba, tu netřeba čerta
Baba je zároveň hněvivá a pořád komplikuje situací, kromě toho může podvádět a ošizovat
Baba s vozu, kolům lehčeji; Křesťan skrze žida, jako čert skrze babu (bývá ošizen); Sto
bab, sto nemocí; Ženskej/ženský pláč, babí hněv, psí kulhání nemá dlouhýho/dlouhého
trvání. Možná tím jediným, co je na babě hodnoceno pozitivně, je její nepřítomnost.
2.6.1.2.3. Dívka
Možná klíčovým tématem, které se objevuje v příslovích, když se mluví o dívce nebo
děvčete, je téma manželství. Dívku je třeba co nejrychleji vdát, protože Nebude-li Ančička,
bude jiná děvčička a o to usiluje celá její rodina: Děvče do dvanácti češ, do šestnácti střez,
po šestnácti děkuj tomu, kdo vyvede dceru z domu; Hezké děvče Ančička, když chválí
26

Kromě toho se výrazu matka v příslovích často užívá k v přeneseném významu, například Zahálka matka
neřesti; Opatrnost je matka moudrosti apod.
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matka a babička; Nejlépe dceru vdáti, když ženiši berou; Ožeň syna, kdy chceš a vdej
dceru, kdy můžeš.
U dívky se velmi cení, když je pracovitá, zatímco lennost je hodnocena negativně:
Dlouhá nitka, líná dívka; U děvčete jsou lepší mozoly než prstynky; Žbánky suché, děvky
hluché, aby z liné dívky se stala dívka pracovitá a třeba ji vyhovávat v přísnosti, protože
Strom neštěpovaný, děvče nekáraný za nic nestojí. Přísloví však varují, že pozitivní
vlastnosti dívky mohou být zdanlivé a že poté, co rodina dívku vdá, se její chování může
změnit: Dokud sedí u matičky, to jsou krotky jak ovčičky, ale když se s muži svedou, tu
teprv jim huby jedou
Zároveň je třeby zmínit o tom, že se dívka pojí s panenstvím: Dyž děvucha píska,
Panenka Marija plače.

2.6.2. Žena v ruských příslovích a pořekadlech
Je na čase podívat se na obraz ženy v ruských příslovích a pořekadlech. K tomuto účelu
byl vybrán Boľšoj slovar’ russkich poslovic jehož autory jsou Mokijenko, Nikitina a
Nikolajeva. Slovník obsahuje přibližně 70 000 přísloví, celkem anylýze bylo podrobeno
přes 400 přísloví, která se nějakým způsobem vztahují k ženě. Vzhledem k takovému
rozsáhlému vzorku, nebyla sbírána přísloví z žádného dalšího slovníku. Nejprve se
zaměřuji na přísloví, která popisují nějaké ženské vlastnosti a role a která v sobě obsahují
lexem женщина nebo жена, přičemž není vždy jasné, jestli jde o manželku nebo o ženu,
jelikož se slovo женa dřív používalo místo slova женщина, ale témata manželství se ze
všech potkává nejčastěji. Nejprve se zaměřuji na typické ženské vlastnosti tak, jak jsou
zobrazovány v příslovích, počemž následuje typický obraz matky, dívky a baby.
2.6.2.1. Vlastnosti a role ženy
2.6.2.1.1. Krása
Stejně jako v českých příslovích i v ruských příslovích má ženská krása ambivalentní
povahu, můžeme například vidět přísloví, která zpochybňují důležitost krásy pro ženu a
upozorňují na to, že krása ženy může pro jejího muže přinést zbytečné starosti: Кто имет
жену красную да лошадь хорошую, всегда не без мысли бывает (Ten, kdo má hezkou
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ženu a dobrého koně, nikdy nemá klid mysli). Zároveň se poukazuje na to, že pro
manželský život ženská krása není nejdůležitější a že přednost mají jiné ženské vlastnosti:
На красивую жену глядеть хорошо, а с умной жить хорошо (Na hezkou ženu se dobře
se dívá, ale s chytrou ženou se dobře žije); Не тот счастлив, кто женится на
прекрасной и богатой, а тот, чья жена любезна и добронравна (Šťastný není ten, kdo
si vezme velmi krásnou a bohatou ženu, ale ten, kdo má ženu laskavou a ctnostnou); Не
ищи жену модницу, а ищи заботницу (Nevybírej si fintilku, ale vybírej si ženu
pečlivou); Не хвали жену телом, а хвали ее делом (Nechval ženu podle těla, ale chval
ženu podle práce); Красную жену не в стенку врезать (Hezkou ženu si na zeď
nepověsíš); Выбирай жену не глазами, а умом (ушами) (Nevybírej si ženu očima, ale
hlavou (ušima)); Жена честнее – мужу красивее (Čestnější žena je pro manžela
krásnější); Возвышает жену не наряд, а домостройство (Ženu povyšuje nikoliv oděv,
ale umění vést domácnost). Podle přísloví je tak pro ženu důležitější, aby byla laskavá,
ctnostná, pečlivá a pracovitá.
Oproti této velké skupině však lze najít přísloví, která naopak důležitost ženské krásy
zdůrazňují: Не хвали жену по делу, а по телу (Nechval ženu podle práce, ale podle těla);
Жену выбирай и глазами и ушами (Ženu si vybírej jak očima, tak i ušima); Жена мила
пусть бы не доила, лишь бы по двору ходила (Hezká žena nemusí dávat mléko, stačí,
aby se procházela ve dvoře); Жена красовита – безумному/слепому радость (Hezká
žena je radost pro slepého); Всего милее у кого жена всех белее (Nejlepší je, když je
žena ze všech nejkrásnější).
2.6.2.1.2. Zlá žena27
V ruských příslovích je žena často popisována jako zlá nebo špatná, což má zjevné
negativné konotace. Špatná žena komplikuje život svému muži a je ji těžko zkrotit, občas
je dokonce přirovnána k satanu: Злую жену учить – что камень рубить (Učit něčemu
špatnou ženu je stejně jako sekat kámen); Злу жену имея учить ея умея (Pokud máš zlou
ženu, musíš umět ji zkrotit); Кто злую жену получит, тот всю жизнь свою погубит
(Ten, kdo dostane špatnou ženu, zničí sebe celý život); От злой жены не уйдешь (Od zlé
ženy se nedá utéct); Если женщина озлится, то будет хуже сатаны (Pokud se žena
rozzlobí, bude horší než satan); Перед злой женой сатана – младенец непорочный (V
27

Adjektivum злой se může z ruštiny překladat jednak nejenom jako zlý, ale i jako špatný
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porovnání se zlou ženou i satan je nevinným dítětem); Лучше не жениться, нежели на
злую жену угодить (Lepší se vůbec nevdávat, než dostat špatnou ženu); Разумная жена
прибавит мужу чести, а злая – разнесет худые вести (Rozumná žena šíří respekt
svého muže, zatímco špatná žena ho pomlouvá).
2.6.2.1.3. Chytrá žena
У женщины волосье долго, а ум короток (Žena má dlouhé vlasy, ale krátký rozum
říká nám přísloví, ale chytré ženy se přitom velmi vysoce cení, obzvlášť v manželství:
Умная женщина – украшение дома, глупая – украшение улицы (Chytrá žena zkrášluje
dům, hloupá – zkrášluje ulici); С умной женой пир пировать, а с глупой век горевать
(S chytrou ženou budeš hodovat a s hloupou se budeš sto let rmoutit); На красивую жену
глядеть хорошо, а с умной – жить хорошо (Na hezkou ženu se dobře se dívá, ale s
chytrou ženou se dobře žije); Чем умнее жена, тем сильнее семья (Čím je žena
chytřejší, tím je pevnější rodina); Умная жена – благодать Божья (Chytrá žena je
Božím darem); Умная жена как нищему сума: все сбережет (Chytrá žena je jako torna
pro chudáka: všechno ušetří); Разумная жена прибавит мужу чести, а злая разнесет
худые вести (Rozumná žena zvyší ctnost svého muže, zatímco zlá žena roznése špatné
zprávy); У разумной жены и неудельный муж в хозяйстве работник и даром хлеба не
ест (U chytré ženy i líný muž pracuje a nedostává chleba jen tak). Je vidět, že chytrá a
rozumná žena se považuje za Boží požehnání, dokáže se chovat šetrně a rozumně a může
dobře vést domácnost, což zajišťuje celkově dobré živobytí a šťastný manželský život.
2.6.2.1.4. Upovídanost a pomlouvačnost
Jednou ze ženských vlastností je to, že ženy rády mluví. Podle ruských přísloví jsou
ženy upovídané a tato vlastnost je hodnocena vesměs negativně. Upovídaná a
pomlouvačná žena je běda rodině: Две женщины сойдутся – базар, а три – так уж
ярмарка (Když se sejdou dvě ženy, bude trh, když tři tak už bude veletrh); Женщина без
разговора – что двор без забора (Žena bez řeči je jeko dvůr bez ohrady); С болтливой
женой горя не оберешься (S upovídanou ženou zažiješ hodně neštěstí); Сварливая жена
– в доме пожар (Svárlivá žena je jako požár v domě); Разумная жена прибавит мужу
чести, а злая – разнесет худые вести (Rozumná žena šíří respekt svého muže, zatímco
špatná žena ho pomlouvá); Жена говорлива мужу не мила (Upovídaná žena není pro
svého muže milá); Жена бранчива – мужу позор (Hášteřivá žena je pro muže ostudou).
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2.6.2.1.5. Lstivá/čestná žena
Přísloví nám znazorňují ženy jako osoby, které rády mluví, ale to, o čem mluví, nemusí
být vždy pravdivé, jelikož jednou z ženských vlastností se zdá být lstivost. Lstivá žena
může oklámat svého muže a je hodnocena negativně, ženská čestnost a upřímnost je
naopak vlastností pozitivní, která se cení jak v domácnosti, tak i v manželství: Жена
правдива – жизнь дому, спасение мужу, жена лукава – аки въялица въ дому (Čestná
žena zajišťuje život v domě a spásu pro muže, zatímco lstivá žena je jako ďábel v domě);
Жена – пазушная змея (Žena je jako had na prsou); Не всякая жена мужу правду
сказывает (Ne každá žena říká muži pravdu); Жена ублажает – лихое замышляет
(Žena, která oblažuje, má zlé úmysly); Жена честнее – мужу милее (Čestnější žena je
pro manžela krásnější). Přísloví tak znázorňují, že není jasné, co od ženy očekávat a že
může ošidit kdykoli, ženská čestnost je proto považována za výjimečnou ženskou
vlastnost, která se cení dokonce více než ženská krása.
2.6.2.2. Žena a manželský život
2.6.2.2.1. Špatná manželka/dobrá manželka
Nejpočetnější kategorie, s níž se setkáváme, je žena jako manželka, přičemž tato její
role může mít jak negativní, tak i pozitivní konotace: Одному с женою радость, другому
– горе (Jeden se s ženou raduje, zatímco jiný se trápí); Одному скучно, а с женой
трудно (Být sám je nuda, ale být s ženou je těžké) říká nám ruské přísloví. Pokud je žena
dobrá manželka, vyskytuje se v pozitivním významu, pokud má hodně negativních
vlastností a chová se špatně, je hodnocená negativně: Добра жена – венец мужу своему
и безпечалье, а зла жена – лютая печаль, истощение дому (Dobrá manželka je věncem
svého muže a zajišťuje mu bezstarostný život, kdežto zlá manželka je těžkým zármutkem a
ochuzením domácnosti); Добрая жена – так в дом метет, а худая жена из дома
метет (Dobrá manželka přináší domu, kdežto zlá odnáší ven); Добрая жена дом
сбережет, а плохая – рукавом разнесет (Dobrá manželka chrání dům, zlá manželka z
něj v rukávech odnáší).
Negativně může být hodnocena jak špatná manželka, tak i samotné manželství: Нет
жены – нет и заботы (Když nemáš manželku, nemáš starosti); Женатый – что
проклятый (Ženatý je stejně jako prokletý); Без жены как без поганого ведра (Bez
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manželky je jako bez odpadkového koše); Три жены имел, а ото всех терпел (Měl tři
ženy a se všemi se trápil); Женить – связать (Oženit je to spoutat); Много жен, а
добрых нет (Žen je hodně, ale dobrých málo); Худая жена – кара Господня (Špatná
žena je Božím prokletím); Худая жена и хорошего мужа портит (Špatná žena i
dobrého muže kazí); Женою и Адам из рая изгнан (I Adam byl z raje vyhnán kvůli ženě);
Одному с женою горе, другому- вдвое (Jeden se s ženou trápí, jiný se s ní trápí dvakrát
tolik); Брал жену разочек, а плакал годочек (Oženil se jenom jednou, ale plakal celý
rok); Лучше не жениться, нежели на злую жену угодить (Lepší se vůbec neženit, než
dostat zlou ženu); Жена – пазушная змея (Žena je jako had na prsou). Je vidět, že v
příslovích je manželství pro muže špatnou událostí, která mu přináší hodně starostí,
závazků a trpění a je přirovnáno k prokletí.
Na druhé straně, pokud je žena dobrá, manželství se může stát zdrojem radostí:
Женаты – богаты, холосты – бедны (Ženatí jsou bohatí, zatímco svobodní jsou chudí);
Добрую жену взять – милее с нею спать (S dobrou manželkou se lépe spí); Добрая
жена да жирные щи – другого добра не ищи (Když máš dobrou ženu a mastné ščí, nic
jiného nepotřebuješ); Без жены как без шапки (Bez manželky je jako bez čepice); Худо
жить без жёнки на чужой сторонке (V cizí zemi je těžko žít bez manželky); У хорошей
жены и дурак-муженёк в умниках слывёт (U dobré ženy i hloupý manžel je považován
za chytrého); Подчас и жена мужа красит (Občas i manželka krášlí manžela); Доброю
женою и муж хорош (I muž je lepší, když má dobrou ženu); С доброй женой горе –
полгоря, а радость – вдвое (S dobrou manželkou je smutek dvakrát menší, zatímco radost
je dvakrát větší); Жена моя – полсела для меня (Moje manželka je pro mě půl vesnice).
Vynikající a dobrá žena je čest pro muže a manžel takovou ženu velmi vysoce cení.
Žena tak může vystupovat jednak v roli dobré manželky, jednak v roli špatné.
2.6.2.2.2. Bohatství
Se vstupem ženy do manželského svazku je spojena otázka věna a hmotného zajištění
ženy. Přísloví vesměs upozorňují na to, že bohatství ženy není důležité, vždyť štěstí
spočívá v jiných věcech a lepším bohatstvím ženy jsou její kladné vlastnosti, kromě toho
majetná žena může být nafoukaná, což může vést k hádkám mezi manžely: Жена богатая
гордится и с мужем часто бранится (Bohatá manželka je pyšná a často se hádá s
manželem); Возьми жену в лаптях, будут полсапожки (Vezmi si ženu v láptích, budeš
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pak mít polobotky); Не жалей за женою богатства, а жалей постоянства (Nelituj,
když žena není bohatá, lituj, když není věrná); Не бери жену богатую, бери непочатую
(Neber si ženu bohatou, ale ber si nevinnou). Podle přísloví takové ženské vlastnosti jako
pracovitost, šikovnost, panenství a věrnost by měly pro manžele mít přednost před
majetným stavem ženy.
2.6.2.2.3. Věrnost
Věrnost je pro manželství velmi důležitá a, jak už bylo řečeno, ženská věrnost se cení
dokonce více než ženské věno. Ženská nevěrnost je naopak jednou z negativních vlastností
ženy a je spojována s ženskou krásou: Кто имеет жену красную и лошадь хорошую,
всегда не без мысли ходит (Ten, kdo má hezkou ženu a dobrého koně, nikdy nemá klid
mysli), ženě se tak radí, aby byla věrná svému manželovi: Женатого любить – опасно
ходить (Když miluješ ženatého, je to nebezpečné).
Manžel je také odpovědný za věrnost své ženy: Жены никому не поверяй (Ženu
nikomu nepůjčuj); Жены, ружья да собаки на подержанье не дают (Žena, puška a pes
se nepůjčují), ale i on sám musí být věrný: На чужую жёнку не заглядывайся – к своей
ближе подваливайся (Nehleď na cizí manželku a sedávej blíž ke své ženě); Свою жену
береги, на чужую не заглядывайся (Ochraňuj svoji ženu a nekoukej na ženu cizí);
Вольно дурить – чужих жён любить (Přestaň dovádět a milovat cizí ženy).
Nyní se podíváme na obraz matky, dívky a baby v ruských příslovích.
2.6.2.3. Žena v různých obdobích života
2.6.2.3.1. Matka
Jedním z centrálních témat obrazu matky v ruských příslovích je téma protikladu mezi
matkou a macechou. Podle přísloví všechno, co matka dělá svému vlastnímu dítěti, je
diktováno láskou, dokonce i v tom nejpřísnějším chování lze uvidět něco dobrého, zatímco
maceše mateřský cit chybí, proto může nevlastnímu dítěti přinést jenom bolesti: Мать
гладит по шёрстке, мачеха – супротив (Matka hladí po srsti, kdežto macecha proti);
Мать высоко замахивается, да не больно бьёт, мачеха низко замахивается, да
больно бьёт (Matka zvedá ruku vysoko, ale nebije silně, kdežto macecha nezvedá ruku
vysoko, ale bije silně); Мать и бьёт, так гладит, а чужая и гладит, так бьёт (Vlastní

76

matka bije stejně jako hladí, zatímco cizí matka hladí stejně jako bije); Своя матка и
бьёт, да не пробьёт, а чужая, гладя, прогладит (Vlastní matka i když bije neprobije,
zatímco cizí matka i když hladí, udělá díru); Грозила матка сыну ножом, а на ноже-то
блин большой, а пасынку блинок дает, да ножиком сует (Vyhrožovala matka synu
nožem, ale na něm byla velká palačinka, zatímco nevlastního syna píchala nožikem a
dávala mu palačinku malou); Матка головку мыит – приглажиит, а мачеха мыит –
прискубает, кошулю дает – проклинает (Matka když hlavu myje, tak hladí, zatímco
macecha, když myje, tahá za vlasy a když dává košili, proklíná).
Matka je dále zobrazována jako velmi pečlivá. Děti jsou pro ni smyslem života, pořád
se o ně stará a je připravena kvůli nim podstoupit všelijaká trpění. Děti se naopak jeví jako
lhostejné, nezáleží jím na citech maminky a dělají, co chtějí, i když jsou na své matce
závislé: Любая матка за дитятко глаза выдерет (Každá matka by za své dítě očí
vyrvala); Матка, на детей крадучи, прорвала пазуху, а детки, у матери крадучи,
прорвали три (Když matka kradla pro své děti, utrhla si kapsu, když děti kradly matce, tak
jím utrhly kapsy tři); Матка по дочке плачет, а дочка по Дёмке скачет (Matka pláče
kvůli dceři, zatímco dcera běží k Djomkovi); Без матки пропадут и детки (Děti bez
matky zahynou); Для каждой матери её ребёнок самый зарный (Pro každou matku je
její dítě nejlepší); Для матери ребёнок до ста лет детёнок (Pro matku je i stoletý
stařec dítětem); У матери сердце в детях, а у детей – в камне (Matka má srdce v
dětech a děti ho mají v kameni); Всяка мать за свое дитя молится (Každá matka se
modlí za své dítě); Больше одна мать заботится о семерых детях. чем семь детей об
одной матери (Jedna matka se o sedm děti postará lépe, než se sedm dětí postará o jednu
matku).
Takové nevděčné chování je možná jedním z důvodů proč se mluví o těžkém osudu
matky: Всем родись, одною матерью не родись (Naroď se kýmkoliv, jenom se nenaroď
matkou). Zároveň se poukazuje na to, že matka ze všech pláče nejvíc: Где мать плачет,
там колодец (Kde pláče matka, tam je studna); Мать плачет, что река льется, жена
плачет, что ручей течет, невеста плачет, как роса падает: взойдет солнце – росу
высушит (Matka pláče, jako řeka teče, manželka pláče jako potok běží, nevěsta pláče,
jako rosa padá: vzejde slunce – osuší rosu).
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Lze se setkat i s matkou jako s živitelkou svých dětí, což zase potvrzuje to, že se matka
stará o své děti, a to, že děti jsou na matce závislé: Мать у корзины накормит, отец у
сусека заморит (Matka u koše nakrmí, kdežto otec u sýpky umoří hladem); Мать –
кормилица, а кормилица – не мать (Matka je živitelkou, ale živitelka není matkou);
Мать кормит детей, как земля людей (Matka krmí děti jako země krmí lidi).
Ještě jednou vlastností matky je její moudrost a rozum, matčiny rády jsou vždy dobré,
proto je matce třeby naslouchat, jinak to může mít špatné výsledky: Ако матери не
послушает, в беду впадает (Kdo neposlechne matku, dostane se do maléru); Кто
матери не послухает, тот век мучаться будет (Kdo neposlechne matku, bude se sto
let trápit); Как вырастешь с мать, все будешь знать (Když budeš matkou, budeš
všechno vědět).
Zdá se tak, že obraz matky je založen především na kladných vlastnostech jako
obětavost, pečlivost a moudrost s odkazem na nepříznivost jejího osudu.
2.6.2.3.2. Baba
Úplně jinak je v příslovích zobrazována baba a její obraz má naopak většinou negativní
konotace: Худых девок не слыхано, а хороших баб не видано (O špatných dívkách jsme
neslyšeli, dobrých bab jsme neviděli). Baba je ze začátku vnímána jako překážka, jako
osoba, která komplikuje situaci: Баба с возу – кобыле легче (Baba s vozu, koňům lehčeji).
To je možná spojeno s tím, že baba má podle přísloví velmi vzrušivou, hněvivou
povahu. Může být zlá úplně na všechno počínaje mužem a končící vítrem a svůj hněv si
může vylévat jak ve slovech, tak i v činech: Баба что горшок: что ни влей – все кипит
(Baba je jako hrnek: co tam nalíješ, to bude vřít); Баба что кошка: глаза выцарапает
(Baba je jako kočka: vydrepe oči); Баба что глиняный горшок: вынь из печи, он пуще
шипит (Baba je jako hliněný hrnek: vyndej z trouby, bude vrčet ještě silněji); Сердилась
баба на ветер, а ветер про то и не ведал (Zlobila se baba na vítr, ale vítr o tom
nevěděl); Рассердилась баба на мужика и все горшки побила (Rozzlobila se baba na
muže a rozmlátila všechny hrnky); Бабы бранятся, так платки с голов валятся (Když
se baby hádají, šátky z hlav padají).
O negativním vnímání baby svědčí i její přirovnání k čertu nebo k satanu, s čímž jsme
se už setkali v českých příslovích: Баба – вторая сатана (Baba je druhý satan); Баба
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болтает – черт ее толкает (Baba kecá, čert ji k tomu pobízí); Баба да бес, один у них
вес (Baba a běs mají stejnou váhu); Баба и черта перехитрит (Baba i čerta přelstí); От
бабы утикай как од черта (Od baby utíkej jako od čerta). Baba tak někdy má stejné
vlastnosti jako čert, ale někdy ho dokoce převyšuje.
Další kontext, v němž se baba objevuje, je ve spojení s opilstvím a alkoholem: Не бей
бабу кнутом, а напой вином – всю правду скажет (Nebij babu bičem, ale dej jí víno a
řekne ti vši pravdu); Пьяная баба свиньям прибавка (Opilá baba je doplňek prasatům);
Баба пьяна – вся чужа (Opilá baba – cizí baba); Баба пьяна, а стыд свой помнит
(Baba opilá, ale svůj stud pamatuje). Lze vidět, že opilá baba je hodnocena především
negativně. Taková baba se nechová slušně a dělá si ostudu, i když alkohol může být
způsobem, jak dosáhnout toho, aby baba řekla pravdu, protože jednou z dalších babiných
vlastností je to, že ošizuje a podvádí lidé: Баба пока с печки слезает, семь раз мужика
проведет (Než baba sleze z pece, sedmkrát muže oklame), proto babě nelze věřit: Кто
бабе поверит, трех дней не проживет (Kdo babě uvěří nezůstane naživu ani tři dny);
Поверь бабе – дураком и будешь (Hlupák je ten, kdo babě uvěří).
Baba je také spojována se slzy a pláčem, ale na rozdíl od matčiných slz, slzy baby mají
významově jiný odstin: Рада б баба выть, да не по ком: муж долго не мрет (Baba by
ráda plakala, ale nemá důvod: manžel dlouho neumírá); Баба слезами беде помогает
(Baba slzami pomáhá neštěstí); Баба слезами откупается (Slzami se baba vykupuje);
Заплакала баба, что позапрошлый год на ярмарке кошель украли (Rozplakala se baba,
že předminulý rok jí na trhu ukradli peněženku); Любит баба плакать – с горя плачет,
с радости плачет (Baba ráda pláče – zarmutkem pláče, radostí pláče); У баб да у
пьяных слезы дешевы (Slzy bab a opilých nic nestojí); Баба плачет – свой нрав тешит
(Baba pláče – svoji povahu těší). Z přísloví je možné vyvodit, že baba ráda pláče, ale tento
pláč často nemá příčiny, proto není třeba na něj dávat pozor.
Dále je baba hašteřivá, povídavá a pomlouvačná osoba: Не уносится баба со
сплетней, а курица – с яйцом (Pro babu je drb jako pro slepici vejce); Бабу не
переговоришь (Není možné mluvit víc než baba); У бабы волос длинный, а язык еще
длиннее (Baba má dlouhé vlasy, ale jazyk má ještě delší); Две бабы – базар, три бабы –
ярмарка (Dvě baby – trh, tří baby – veletrh); У бабы язык не примелется (U baby jazyk
nikdy nepřestane mluvit); Вольна баба в языке, а черт – в бабьем кадыке (Baba je
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nespoutaná v mluvení a čert v jejím ohryzku). Baba je tak považována za tu, která blábolí
nejvíc, má ráda drby a mluví hlasitě, to vše má negativní hodnocení, což ještě jednou
svědčí o převážně negativním obrazu baby v ruských příslovích.
K obrazu baby je třeba také přidat takovou vlastnost jako tvrdohlavost. S babou se
proto není možné hádat ani se s ní nelze domluvit, vždyť je to zbytečné, protože všechno
udělá podle svého: Упрямая баба пуще ртачливой лошади (Tvrdošíjná baba je horší než
tvrdohlavý kůň); Стели бабе вдоль, а она меряет поперек (Prostírej babě podélně, stále
bude měřit příčně); С бабой не сговоришься (S babou se nedá domluvit); Баба не
стенка – не передвинешь (Baba není stěna, nedá se posunout).
Konečně se v příslovích poukazuje na babí práci, na to, čím se má baba zabývat: Баб
тогда людям зовут, как в поле идут (Když jdou na pole, tak babu zavolají); Баба в
доме – во всем порядок (Baba je v domě – ve všem je pořádek); Баба прядёт, а Бог ей
нити даёт (Baba přede a Bůh jí nitě dává); Знай, баба, гребень да кривое веретено
(Musíš, babo, vědět, kde je hřeben a křivé vřeteno); Бабе там место, где месят тесто
(Místo baby je tam, kde se míchá těsto). Lze vidět, že v příslovích je baba spojována s prací
v poli, v domácnosti a v kuchyni, její práce je vaření a ruční práce. Je příznané, že se tady
můžeme poprvé setkat s pozitivním obrazem baby jako dobré hospodyně, která všechno
udržuje v pořádku.
2.6.2.3.3. Dívka
Jednou z definic hesla dívka v kapitole 2.1.3. poukazuje na to, že je to osoba nedospělá,
a proto i nevdaná, o tom rovněž svědčí již zmíněná opozice ženy a dívky. V příslovích se
proto jedním z centrálních témat je téma manželství. Poukazuje se na to, že dívka je osoba,
která není vdaná a celá její rodina usiluje o to, aby ji někdo vzal za ženu: Кто девку
хвалит? – Отец да мать (Kdo dívku chválí? Otec a matka); Станешь гадать, как
девку замуж отдать (Budeš přemyšlet o tom, jak dívku provdat). Zdá se, že rodičům
často jde jenom o to, aby se dívky rychle zbavili, protože pro rodinu je spíš ke škodě než k
úžitku, proto je dívka, která se dlouho nemůže vdát má negativní hodnocení: Девка –
продажный (лишний) товар (Dívka je prodejné (neužitečné) zboží); Девок подымаешь
– как за окно кидаешь, а сына подымаешь – как взаймы даваешь (Dívku vychováváš,
jakobys ji házel z okna, ale syna vychováváš, jakobys ho půjčoval); В девках сижено –
горе мыкано, замуж выдано – вдвое прибыло (Dívku mít – trápit se, dívku vdát –
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dostat dvakrát větší užitek); Выходь хучь за старова, абы в девках не остаться (Vdej
se dokonce za starého muže, jenom abys nezůstala dívkou); Старая девка – семейная
язва (Stará dívka je rodinným neštěstím). Důležitým při tom se jeví otázka věna: Девка в
колыбельке – придано в коробейке (Dívka je v kolébce – věno je v truhlici); Девка не
лошадь: без сбруи не сбудешь (Dívka není kůň: bez postroje se jí nezbavit).
Dívka je hodnocena jako krásná, přičemž tato krása je pomijívá a může se zmízet poté,
co se stane manželkou: Красна девка в хороводе, что маков цвет в огороде (Dívka je
krásná v chorovodě jako barevné máky na zahradě); Девка красива, да прясть ленива
(Dívka je krásná, ale je líná příst); Красна девка косами, а изба – пирогами (Dívku
krášlí copy a chalupu koláče); Какова ни будь красна девка, а придет пора –
выцветет (Jak by dívka nebyla krásná, až přijde čas, uvadne); Девка красна до
замужества (Dívka je hezká, dokud se nevdá); Девицы – хороши, красные – хороши,
откуда же худые жены берутся?(Dívky jsou dobré a jsou hezké – odkud se pak berou
špatné manželky?). Zase se setkáváme s nejednoznačným hodnocením krásy, na jedné
straně má pozitivní konotace, na druhé straně je pomijívá a kromě toho krásná dívka
může být líná.
Lenost je jednou z dalších stereotypních vlastností dívky. Dívka má rády zábavy a často,
čemuž často dává přednost před prací: Девка игрива, да прясть ленива (Dívka je
skotačivá a je líná příst); Хвалят на девке шёлк, да худой в ней толк (Chválí na dívce
hedvabí, ale je v ní málo úžitku); Девки говорят: нам своя воля гулять, молодки
говорят: нам мужья не велят (Dívky říkají: můžeme se bavit, kolik chceme, mladé
manželky říkají: nám nedovolují muži); У девки бок болит, а в хоровод валит (Bolí
dívku v boku, ale jde tančit). Vypadá, že lenost a nepracovitost nosí negativní konotace,
proto se děvkám radí, aby nezapomínaly na své záležitosti, a rodičům se doporučuje, aby
dívku vychovávali způsobilou práce a šikovnou: Девица гуляй, а дело-то помний (Bav
se děvče, ale pamatuj na své povinnosti); Не научишь девку работать, так и сухарика
не принесет (Pokud nenaučíš dívku pracovat, nepřinese ti ani suchar, když budeš starý).
Dívka, která je schopna ženských prací je tak v příslovích hodnocena vesměs kladně: Всето красные девицы изошьют, а добрые молодцы износят (Krásné dívky dokážou
všechno ušít a slušní kluci to budou všechno nosit); Девка палец иглой уколет – похвалу
слышать (Když se dívka píchne jehlou do prstu – uslyší pochvalu); Не та дивка хороша,
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что в церкву идэ, а та, що свиньям дае (Dobrá není ta dívka, která jde do kostela, ale
ta, která krmí prasata).
V kapitole o slovníkových heslech byla dívka spojována také s panenstvím, tj. s
vlastností, která se v příslovích na dívce velmi cení. Rozpustilé chování má naopak
negativní konotace a jeho výsledkem může být dokonce i těhotenství a narození dítěte, což
je pro dívku, která není vdaná velkým hříchem: Девица погубляет красоту свою
бляднею, а муж мужество свое татьбою (Dívka svou krásu ničí rozpustilým
chováním, kdežto muž svou statečnost ničí krádeží); Родившая девка должна покрывать
голову – покрыть грех (Dívka, která porodila dítě, si musí přikrýt hlavu, aby schovala
hřích). Někdy jsou to ale muži, kdo je odpovědný za mravní pád dívky, protože ji svádějí:
Жаль девки – погубили парни (Je škoda dívky – zahubili ji kluci); Девица в красе что
горох на полосе: кто идет, тот и щипнет (Krásná dívka je jako hrách v poli: kdo
půjde kolem, ten štípne). Můžeme se proto setkat s poučením rodičům, aby svoji dceru
schováli před takovým nebezpečím, ale zároveň se poukazuje na to, že rodiče za tovždy
nemohou: Держи девку в темноте, а деньги в тесноте (Uchovej dívku ve tmě a peníze
v tísni); Девку в доме да горох в поле не уберечь (Dívku v domě a hrách v poli se nedá
uchovat); Никто не бывал, а у девки дитя (Nikdo u ní nebyl, ale dívka má dítě).
2.7. Porovnání závěrů o ruských a českých příslovích
Pokud v ruských výkladových a synonymických slovnících byl počet hesel a slovních
spojení menší než v slovnících českých, počet ruských přísloví byl v porovnání k příslovím
českým naopak překvapivě velký. Hlavní ženskou rolí je v ruských příslovích manželka a
hodně přísloví je věnováno rozdílům mezi dobrou a špatnou manželkou. Zdá se, že jednou
z nejdůležitějších ženských vlastností, zejména po vstupu do manželství, je ženská věrnost,
velmi pozitivní konotace má rovněž chytrá žena. Manželství je věnováno i hodně přísloví v
českém jazyce, kde lze také vidět, že manželka může být hodnocena jak kladně, tak i
zaporně. Stejně jako v ruských příslovích můžeme v českých příslovích najít rady mužům,
aby dbali na věrnost své manželky. Jednou z vlastností, která se objevuje v příslovích v
obou jazycích, je pomlouvačnost a upovídanost, která je většinou hodnocena negativně.
Dalším shodným rysem je ženská krása a její ambivalentní povaha, ale zatímco v českých
příslovích je krása často spojována s ženskou hloupostí, v ruských příslovích je spíš
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spojován s ženskou nevěrností. Ještě jednou shodou je to, že zena může klámat a ošizovat,
a proto jí nelze věřit.
Když se zaměříme na rozdíly v obrazu ženy, najdeme v českých příslovích větší důraz
na roli ženy jako hospodyně a na ženské emoce, zejména pláč (v ruských příslovích se tyto
vlastnosti spíš pojí se slovem baba a mají pohrdavý, většinou negativní odstín), pak na
ambivalentnost mladého věku ženy a na shodu mezi matkou a dcerou, zatímco v ruských
příslovích se velmi zdůrazňuje důležitost kladných vlastností ženy a jejích převaha nad
bohatstvím ženy nebo její krásou. Lze si také všimnout, že ženské vlastnosti jsou v ruských
příslovích často zobrazovány symetricky (věrnost – nevěrnost, čestnost – lstivost, hloupost
– chytrost), kdéžto v příslovích českých je většinou zmíňována jenom vlastnost negativní.
Trochu se v obou jazycích liší i obraz matky. Česká přísloví uvádějí jenom kládné
vlastnosti matky – pečlivá, stará se o děti, spravedlivá, moudrá. V ruských příslovích obraz
matky už nemá jednoznačně pozitivní vlastnosti, protože matka je určitě vždy dobrá, ale
jenom ke svým dětem, k nevlastním dětem se však může chovat dost krutě. Dále je v
ruských příslovích zmíňována role matky jako živitelky a poukazuje se na těžký osud
matky. Shodnýmy vlastnostmi v ruských a českých příslovích jsou pečlivost matky a její
moudrost.
V obrazu baby lze mezi ruštinou a češtinou také najít určité shody a rozdíly. V českých
příslovích je baba popisována jako hněvivá, zlá a vzrušivá osoba, která pořád komplikuje
situaci, často podvádí a ošizuje a je rovněž přirovnána k čertu. Obraz baby v ruských
příslovích je širší, a proto zahrnuje vyše zmíněny vlastnosti z českých přísloví, které ještě
doplňují vlastnosti další. V ruských příslovích je baba také tvrdohlavá, hašteřivá a
pomlouvačná, je spojována s pláčem a také s alkoholem, často se však pojí i s nějakou
ženskou prací, buď v poli nebo v domácnosti.
Nakonec se zaměříme na obraz dívky v příslovích. Jak v češtině, tak i v ruštině je dívka
spojována s tématem manželství, dívku je třeba co nejrychleji vdat a tím se jí zbavit.
Shodují se i takové divčí vlastnosti jako lennost, která má negativní hodnocení, a
pracovitost nebo šikovnost, které se naopak hodnotí kládně. V ruských příslovích je však
na rozdíl od přísloví českých velice zdůrazněna otázka zachování panenství a narození
dítěte dívkou je přirovnáno ke hříchu. V ruských příslovích je dívka také veselá a ráda se
baví, což v českých příslovích většinou nenajdeme. Dál se v nich rovněž poukazuje na

83

divčí krásu, která má však zase ambivalentní povahu, protože se může pojít s lenností, a
navíc je velmi pomijívá.
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3. Závěr
V této bakalářské práci jsem se pokusila o vymezení jazykového obrazu ženy v
českém a ruském jazyce a o jejich následné srovnání. Inspirací mi především
sloužily práce etnolingvistů, jazyk byl proto chápán jako součást kultury a zároveň
jako prostředek, pomocí kterého lze odhalit genderové stereotypy, jež existují ve
společnosti.
Součástí práce byla analýza slovníkových hesel s morfémem žen-/жен-, v níž se
ukázalo, že čeština má takových slov více než ruština. Dalším zjištěním byl i širší
počet významů, které jsme nalezli v českém jazyce, žena se například spojovala s
prací, s venkovem a s takovými zápornými vlastnostmi jako nemravné chování,
rozpustilost nebo absence studu. V ruských slovnících byla žena většinou
vymezena jako manželka a na rozdíl od slovníků českých lze vidět i větší důraz na
bojovnou a statečnou povahu ženy. Zjistilo se však, že podle slovníků mají ženy v
ruském a v českém jazykovém obrazu světa hodně podobných vlastností. V obou
jazycích je tak zdůrazňována příslušnost k ženskému pohlaví, opozice k pohlaví
mužskému, opozice k dívce (na rozdíl od ní je žena dospělá osoba, která prožila
pohlavní styk) a velký význam manželského vztahu pro ženy. Za typické ženské
vlastnosti jsou v obou jazycích považovány měkkost, jemnost, něžnost,
půvabnost.
Slova s morfémem žen-/жен- jsou ovšem pouhým zlomkem ze všech těch slov,
kterými bychom mohli ženu označit. Využila jsem Český národní korpus, abych
zjistila, která slova (ty jsem zjistila pomocí synonymických slovníků) se v něm
nejvíc potkávají. Ukázalo se, že to byla slova matka, paní, manželka, dívka a holka.
Zdá se tak, že pro ženu jsou důležité role matky a manželky, zatímco slova dívka
a holka ženu často charakterizují podle věku. Věk je tak dalším prvkem, který v
životě ženy nabývá zvláštního významu, jelikož dospělá žena je často spojována
nejenom s manželstvím a mateřstvím, ale i s pohlavním stykem, což je událost,
která z dívky dělá právě ženu. Co se týká hesla paní, podle výkladových slovníků
se používá k označení vlivné, samostatné a rozhodující ženy, k označení
manželky nebo může být pouhým označením ženy vůbec, dříve však sloužilo k
označení příslušnice vyšší společenské vrstvy. České synonymické slovníky ale
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poukazují na významové změny ve slovu paní, které v současné době může
nabývat i negativního zabarvení. Stejné poznámky bych přiřadila i k ruským
ekvivalentům мать, госпожа, жена, девушка, девочка.
Ve slovnících však lze nejít nejenom slovníková hesla, ale i příklady užití oněch
hesel, právě ty se staly další součástí mé analýzy, protože mohou představovat
typické kontexty užití zmíněných hesel. I tady jsme v obou jazycích nalezli takové
ženské vlastnosti jako jemnost, měkkost a něžnost, které byly doplněny o vlastnosti
další jako citlivost, emocionalita, trpělivost a záludnost. Zase lze ženu v obou
jazycích vidět v roli manželky, opakovaně se rovněž zdůrazňuje protiklad ženy a
dívky, spojení ženy a pohlavního styku. Dále jak v českých, tak i v ruských
slovnících jsme odhalili důraz na tělesnost ženy a na ženskou krásu. Nalezli jsme i
některé rozdíly mezi českými a ruskými slovníky, co se týká příkladů užití
slovníkových hesel v nich. Například české slovníky jako typickou ženskou
vlastnost uvádějí slabost, nestatečnost a bázlivost a zase připisují ženám takové
negativní vlastnosti jako absence studu a nemravné chování. Nalezli jsme v nich i
takové negativní ženské vlastnosti jako ošklivost, náchylnost ke lži, závist,
pomlouvačnost a klevetivost, negativní konotace mají i spojení jako babský pláč,
které poukazují na emocionální povahu ženy, ovšem se záporným zabarvením.
Ruské slovníky jsou zdrženlivější a o negativních vlastnostech ženy skoro vůbec
nic nezmiňovaly, výjimku představují příklady, v nichž se mluví o lstivé a záludné
povaze ženy. Celkově však byla žena v ruských slovnících zobrazena v příznivém
světle. Jedním z rozdílů je také větší spojení ženy s prací, jak na venkově, tak i v
domácnosti v českých slovnících.
Jednou z nejdůležitějších součástí této práce byla analýza českých a ruských
přísloví, která znázorňují typické ženské atributy, vlastnosti a role. Prostřednictvím
práce s rejstříkem byla sebrána taková přísloví, která v sobě obsahují slovo žena
nebo jeho synonyma (ta byla zjištěna pomocí použitých v práci synonymických
slovníků). Dále česká a ruská přísloví byla roztříděna do různých skupin, z nichž
každá vypovídá o nějaké ženské vlastnosti nebo roli. Podle analýzy přísloví se
zjistilo, že typickými ženskými vlastnostmi v obou jazycích je krása,
pomlouvačnost, upovídanost, nevěrnost a to, že žena muže ošidit a oklamat jiné,
dále je žena často zobrazována v roli manželky a matky. Pokud mluvíme o
rozdílech mezi oběma jazyky, objevilo se, že v českých příslovích je žena
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zobrazována v roli hospodyně, zatímco v ruských příslovích se tato role objevovala
jen okrajově a pojila se se slovem baba. Ještě jedním rozdílem je důraz na ženskou
hloupost, ženské emoce a obzvlášť na ženské slzy (v ruských příslovích se slzy
zase objevovaly ve spojení s babou a byly hodnoceny spíš negativně) v českých
příslovích. Ruských přísloví bylo celkem více a od českých se lišily tím, že ženské
vlastnosti většinou zobrazovaly symetricky, například věrnost – nevěrnost, čestnost
– lstivost, hloupost – chytrost, kdežto české slovníky uváděly jenom negativní
vlastnosti. Manželství podle ruských přísloví pravděpodobně tvoří jádro v životě
ženy a hodně přísloví se věnovalo rozdílům mezi dobrou a špatnou manželkou.
Dobrá manželka se vyznačuje takovými kladnými vlastnostmi jako čestnost,
věrnost, chytrost, laskavost, ctnost a pracovitost, které se cení dokonce více než
bohatství nebo krása ženy.
Hodně českých a ruských přísloví se zaměřovalo na obraz matky, který se v
češtině a ruštině trochu liší. I když se čeština a ruština shodují v tom, že je matka
moudrá a pečlivá, ruské přísloví pak navíc popisují, jak krutě se může matka
chovat k nevlastnímu dítěti, a také zdůrazňují nepříznivý osud matky, ještě
jednou rolí matky v ruských příslovích na rozdíl od přísloví českých, je role
živitelky.
Jelikož valná část přísloví byla věnována babě, nemohla jsem je opomenout.
Ukázalo se, že je baba v obou jazycích vnímána převážně negativně, často je
přirovnána k čertu nebo satanu a je popisována jako hněvivá, vzrušivá a
vzteklá. V ruských příslovích obraz baby ovšem není tak jednotvárný jako v
českých příslovích, jelikož je podle nich baba také tvrdohlavá, klevetivá,
pomlouvačná, často pláče bez příčiny a často klame, ale zároveň může být
pracovitá a pojí se s prací v poli nebo domácnosti.
Poslední skupina přísloví, na níž jsem se zaměřovala, v sobě obsahovala heslo
dívka. Jelikož je dívka osoba nevdaná, témata manželství a věna zaujímá klíčové
postavení v této skupině přísloví. V obou jazycích je pozitivní hodnocená
pracovitá a šikovná dívka, zatímco lenost má negativní konotace. Ruské přísloví
pak dívku rovněž popisují jako veselou a občas lehkomyslnou. Pro dívku je
důležité zachovat panenství, na což ruské přísloví vesměs poukazují, nezachování
panenství, těhotenství a porození dítěte bez manželského svazku je dokonce
přirovnáno ke hříchu.
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Jelikož popsané vlastnosti a role ženy v českém a ruském jazykovém obrazu
světa byly zjištěny pomocí určitých výkladových a synonymických slovníků,
jakožto i slovníků přísloví a pořekadel, doporučuje se jejich ověření na slovnících
dalších. Užitečné by bylo zkoumat rovněž to, jak je žena zobrazována nejenom v
příslovích a pořekadlech, ale i v různých textech nebo dokonce v písních. Větší
pozornost by rovněž mohla být věnována tomu, jak se obraz ženy proměňuje v čase
a jak je žena vymezena v opozici k muži. Vzhledem k omezenému rozsahu
bakalářské práce nebylo možné prozkoumat to zevrubněji, ale doufám, že tato
práce může posloužit inspirací a podnětem k dalším výzkumům v této oblasti.
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