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Aksjologiczny obraz kobiety
na przyk³adzie paremii rosyjskich

Przys³owia to, jak wiadomo, teksty kliszowane, powtarzalne, które utrwalaj¹
wiedzê o �wiecie danej spo³eczno�ci. S¹ zatem narzêdziem s³u¿¹cym do inter-
pretowania rzeczywisto�ci i w pewien sposób narzucaj¹ obraz �wiata, promuj¹ te
czy inne warto�ci.

Przys³owia poprzez swoj¹ powtarzalno�æ utrwalaj¹ w jêzyku cechê przedmio-
tu, zjawiska, osoby, a wiêc umacniaj¹ stereotypy. Poza powtarzalno�ci¹ charakte-
rystyki przedmiotu wa¿ne jest te¿ utrwalenie tej cechy w jêzyku, znaczeniu s³ów,
a to odnajdziemy w³a�nie analizuj¹c przys³owia1. W potocznym rozumieniu to, co
nazywamy stereotypem, jest charakterystyk¹ danej rzeczywisto�ci, ocen¹ utrwalo-
n¹, przypisywan¹ powszechnie okre�lonemu pojêciu, zazwyczaj ze skojarzeniem
pejoratywnym (np. stereotyp zawarty we frazeologizmie � æåíñêàÿ ëîãèêà, w in-
terpretacji mê¿czyzn ma konotacje negatywne (np. aforyzm Æåíñêàÿ ëîãèêà �

ýòî òâ¸ðäàÿ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî ëþáóþ îáúåêòèâíóþ ðåàëüíîñòü

ìîæíî ïðåîäîëåòü æåëàíèåì). Warto wspomnieæ równie¿ frazeologizm
æåíñêàÿ èíòóèöèÿ. Intuicja przypisywana jest g³ównie kobietom (stereotypowo),
poniewa¿ u mê¿czyzn wy¿ej ceni siê logiczne my�lenie. Uznaje siê, ¿e kobieta
kieruje siê uczuciem (b¹d� przeczuciem), a dopiero pó�niej rozumem.

Fakt, i¿ cz³owiek i jego postrzeganie rzeczywisto�ci stoi w centrum zaintere-
sowañ badawczych nad jêzykowym obrazem �wiata (JO�), poci¹ga za sob¹
uwzglêdnienie równie¿ charakterystycznej w³a�ciwo�ci jednostki ludzkiej, jak¹
jest warto�ciowanie2. Warto�ci s¹ podstawow¹ kategori¹ przy budowaniu JO�,

1 Podstawê materia³ow¹ niniejszego artyku³u stanowi¹ wybrane przez autorkê przys³owia
(choæ pojawiaj¹ siê te¿ powiedzenia, gdy¿ wiele z nich ma szansê staæ siê przys³owiami oraz
aforyzmy, poniewa¿ zawieraj¹ stereotypowe konotacje cech przys³owiowych). Za podstawowe �ró-
d³o przys³ów i powiedzeñ pos³u¿y³ S³ownik przys³ów i powiedzeñ rosyjsko-polski, polsko-rosyjski
R. Stypu³y (Wiedza Powszechna, Warszawa 2003) oraz strony internetowe: <www.aphorism.ru/
dal>, <http://poslovicy-pogovorki.ru/index/o_zhene/0-85>. Wyekscerpowano dla celów badawczych
oko³o 60 przys³ów, powiedzeñ i aforyzmów.

2 I. Bure�o-vá Wania, Jêzykowy obraz kobiety na podstawie polskich i czeskich czasopism dla
kobiet, Uniwersytet Palacki, O³omuniec 2003, s. 22.
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w którym pewne zachowania przyjêto traktowaæ jako zgodne z norm¹, inne jako
odbiegaj¹ce od niej. Oceniaj¹c, porównujemy zjawisko, zachowanie czy przed-
miot do tego, co jest uznane za ogólnie obowi¹zuj¹ce. Rezultatem tej oceny jest
nasza aprobata, potêpienie lub obojêtno�æ wyra¿ona w jêzyku, który jest narzê-
dziem s³u¿¹cym do interpretowania rzeczywisto�ci3.

Jêzykowy obraz �wiata skupia w sobie nie tylko zjawiska jêzykowe, ale
tak¿e uwarunkowania kulturowe i spo³eczne. To kultura, w której ¿yjemy oraz
panuj¹ce w niej stereotypy rzutuj¹ na pozycjê kobiet w �wiecie i nasze my�lenie
o nich. Na podstawie wielowiekowych do�wiadczeñ, zmian warunków ¿ycia,
zmian spo³ecznych wytworzy³ siê potoczny sposób my�lenia o kobiecie, zakodo-
wany w jêzyku � zw³aszcza w leksyce i frazeologii. Stereotypy s¹ czê�ci¹ JO�,
s¹ te¿ �ród³em wiedzy o sposobach warto�ciowania i wzorach zachowañ danej
kultury.

Rozwa¿ania nad jêzykowym obrazem �wiata s¹ powi¹zane ze stereotypami,
poniewa¿ �choæ stereotypy maj¹ swe �ród³o w percepcji i my�leniu ludzkim, to
jednak [...] zawdziêczaj¹ swe istnienie spo³ecznej naturze postrzegania i pozna-
wania �wiata, a wiêc tak¿e procesom powstawania kultury. Zatem stereotypy s¹
wytworem kultury, ale ich konotacja siê do tego nie ogranicza, s¹ one bowiem
równie¿ tej¿e kultury no�nikiem, dzia³aj¹cym aktywnie w procesach kulturo-
twórczych�4.

Jerzy Bartmiñski w swoim artykule Punkt widzenia, perspektywa, jêzykowy

obraz �wiata przyjmuje, ¿e JO� to zawarta w jêzyku interpretacja rzeczywisto-
�ci, któr¹ mo¿na uj¹æ w postaci zespo³u s¹dów o �wiecie. Mog¹ to byæ s¹dy
utrwalone w samym jêzyku, w jego formach gramatycznych, s³ownictwie, kli-
szowanych tekstach (np. przys³ów) b¹d� implikowane przez formy i teksty jêzy-
ka5. Renata Grzegorczykowa okre�la JO� jako strukturê pojêciow¹, za pomoc¹
której ludzie mówi¹cy danym jêzykiem ujmuj¹ (klasyfikuj¹, interpretuj¹) �wiat6.
Specyficzn¹ rolê w interpretacji jêzykowego obrazu �wiata odgrywa aksjologia.
W³a�ciwie ka¿de s³owo ma zabarwienie emocjonalne. U¿ywaj¹c go, warto�ciu-
jemy i oceniamy. Poznawanie cech jêzyka warto�ci wzbogaca nasz¹ ogóln¹ wie-
dzê o cz³owieku, mo¿e u³atwiaæ cz³owiekowi rozpoznawanie, hierarchizowanie

3 J. Bartmiñski, S. Grabias, A. Pajdziñska, R. Tokarski, J. Panasiuk, R. Grzegorczykowa,
B. Szymek, J. Maækiewicz, Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Wspó³czesny jêzyk polski,
Wroc³aw 1993, s. 284.

4 W. Wysoczañski, Jêzykowy obraz �wiata w porównaniach zleksykalizowanych. Na materiale
wybranych jêzyków, Wroc³aw 2006, s. 84.

5 J. Bartmiñski, Punkt widzenia, perspektywa, jêzykowy obraz �wiata, [w:] Jêzykowy obraz
�wiata, wyd. 2, UMCS, Lublin 1999, s. 104.

6 R. Grzegorczykowa, Pojêcie jêzykowego obrazu �wiata, [w:] ibidem, s. 45.
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oraz podejmowanie decyzji w czêstych sytuacjach konfliktów warto�ci oraz po-
maga w rozpoznawaniu intencji warto�ciuj¹cych wyra¿anych przez innych ludzi,
uczestników dialogu, mówców, autorów7.

W paremiach rosyjskich dotycz¹cych kobiet wystêpuj¹ ró¿ne synonimy s³o-
wa æåíùèíà: áàáà, æåíà, äåâêà, ñòàðóõà. Interesuj¹ce jest to, ¿e w wiêkszo-
�ci badanych i przytaczanych przeze mnie przys³ów nominacja æåíùèíà o za-
barwieniu neutralnym pojawia siê najrzadziej. Najczê�ciej ukazana jest kobieta
jako áàáà lub æåíà. Najwiêcej negatywnych emocji wzbudza leksem áàáà i to
on stanowi centrum przys³ów o kobietach starych, brzydkich, k³ótliwych. Áàáà
ju¿ w swojej semantyce zawiera element oceny8. Æåíùèíà � áàáà w przys³o-
wiach najczê�ciej jest przebieg³a, chytra, podstêpna, leniwa, jest ciê¿arem dla
swojego mê¿a: Áàáà ñ âîçó � êîáûëå ëåã÷å; Áàáà è ÷¸ðòà ïåðåõèòðèò; Áàáà

� íå êâàøíÿ: âñòàëà äà è ïîøëà; Áàáà ïëÿøåò, à äåä ïëà÷åò; Áàáüþ ðàáîòó

íå âèäíî. Jak ju¿ wspomniano, w jêzyku przys³ów i powiedzeñ charakterystyczna
jest powtarzalno�æ cechy, ta natomiast, przypomnijmy, jest jednym z kryteriów
stereotypowo�ci. W paremiach rosyjskich zakorzeni³ siê stereotyp kobiety:
� gadatliwej:

Îäíà æåíùèíà � áàáà, äâå áàáû � áàçàð, à òðè � ÿðìàðêà.

Æåíà ÿçûêîì, à ìóæ êîøåëüêîì.

Áàáó íå ïåðåãîâîðèøü.

� kapry�nej i z³ej:
Ëó÷øå ðàçäðàçíèòü ñîáàêó, íåæåëè áàáó.

� k³amliwej, chytrej i przebieg³ej:
Êòî áàáå (ñâàõå) ïîâåðèò, òîò òð¸õ äíåé íå ïðîæèâ¸ò.

Íå âåðü âåòðó â ìîðå, à æåíå â äîìå.

Áàáà áðåäèò, äà ÷¸ðò åé âåðèò.

Æåíùèíà õèòðåå ÷¸ðòà.

Ãäå áåñ íå ñìîæåò, òóäà áàáó ïîøë¸ò.

� g³upiej i s³abej:
Ñîáàêà óìíåé áàáû: íà õîçÿèíà íå ëàåò.

Ëó÷øå êàìåíü äîëáèòü, ÷åì áàáó óìó ó÷èòü.

Ó áàáû âîëîñ äîëîã, äà óì êîðîòîê.

7 J. Puzynina, Jêzyk warto�ci, PWN, Warszawa 1992, s. 7.
8 Do XVII wieku s³owo �áàáà� u¿ywane by³o w znaczeniu �æåíùèíà�, potem �çàìóæíÿÿ

êðåñòüÿíêà�. Â. Äàëü okre�la �áàáó� jako �çàìóæíÿÿ æåíùèíà íèçøèõ ñîñëîâèé, îñîáåííî

ïîñëå ïåðâûõ ëåò, êîãäà îíà áûëà ìîëîäêîþ, ìîëîäèöåþ, èëè âäîâó�. We wspó³czesnych s³ow-
nikach to 1) æåíùèíà (îáû÷íî ñ îòòåíêîì ïðåíåáðåæèòåëüíîñòè èëè ôàìèëüÿðíîãî

îäîáðåíèÿ); 2) ïðîñòàÿ, íåîáðàçîâàííàÿ æåíùèíà.
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Áàáèé óì � ïåðåêàòè-ïîëå.

Áàáüè óìû ðàçîðÿþò äîìà.

Îò æåíñêîãî óäàðà ñèíÿêîâ íå áûâàåò.

W przebadanym materiale prezentowany jest na ogó³ negatywny obraz ko-
biety jako istoty krn¹brnej, upartej, z³o�liwej, chytrej, niesta³ej, sk³onnej do
zdrady i k³amstwa. Przys³owia, powiedzenia i aforyzmy przypisuj¹ kobietom
sk³onno�æ do plotkarstwa, gadulstwo.

Ponadto w wielu przys³owiach rosyjskich zakodowana jest patriarchalno�æ.
Czêsto w kobieta zestawiana jest z mê¿czyzn¹ i traci na tym zestawieniu:

Ó ìóæà (ïåðåä ìóæåì) æåíà âñåãäà âèíîâàòà.

Ìî¸ äåëî ñòîðîíà, à ìóæ ïðàâ.

Ìóæ÷èíû ãðåõ çà ïîðîãîì îñòà¸òñÿ, à æåíà âñ¸ äîìîé íåñ¸ò.

Ìóæ ñîãðåøèë, òàê â ëþäÿõ ãðåõ, à æåíà ñîãðåøèëà, äîìîé ïðèíåñëà.

Æåíèøüñÿ ðàç, à ïëà÷åøü âåñü âåê.

W porównaniu z mê¿czyzn¹ kobieta zawsze gra drugoplanow¹ rolê. W �wie-
tle przys³ów to mê¿czyzna ma nad ni¹ pe³n¹ i absolutn¹ w³adzê, to on powinien
sprawowaæ kontrolê:

Ìóæ � ãîëîâà, æåíà � äóøà.

Íå ìóæ â ìóæüÿõ, êåì æåíà âëàäååò.

Ìóæèê äà ñîáàêà âñåãäà íà äâîðå, à áàáà äà êîøêà çàâñåãäà â èçáå.

Przys³owia daj¹ mê¿czyznom prawo do stosowania przemocy wobec swoich
¿on. Postawa taka ³¹czy siê z przekonaniem o ni¿szo�ci kobiet:

Âèíî ïåé, æåíó áåé, íè÷åãî íå áîéñÿ.

Áåé æåíó ê îáåäó, à ê óæèíó îïÿòü.

Ñèëà ìóæ÷èíû � â êóëàêàõ, à æåíùèíû â ñë¸çàõ.

W stereotypie wszystko to, co jest w kobiecie najlepsze, pochodzi od mê¿-
czyzny: je�li kobieta jest m¹dra, mówi siê, ¿e ma ìóæñêîé óì, je�li kobiecie siê
powodzi, to ìóæñêàÿ õâàòêà, a jej twardy charakter to ìóæñêîé õàðàêòåð itd.
U¿ycie tych okre�leñ ma byæ dla niej komplementem. Odwrotnie wypada po-
równanie mê¿czyzny z kobiet¹: áîëòëèâ, ëþáîïûòåí, êîêåòëèâ, ñàìîâëþáë¸í,

êàïðèçåí, èñòåðè÷åí êàê æåíùèíà.

Istniej¹ liczne stereotypy dotycz¹ce ró¿nic charakteru kobiety i mê¿czyzny.
Obiegowe s¹dy zwykle przyznaj¹ kobiecie wy¿szo�æ w sferze uczuæ. Uwa¿a siê,
¿e kobiety s¹ bardziej emocjonalne, p³aczliwe, czasem wrêcz histeryczne:

Áàáà ñëåçàìè áåäå ïîìîãàåò.

Áàáüè ñëåçû, ÷åì áîëüøå óíèìàòü, òåì õóæå.

Áåç ïëà÷ó ó áàáû äåëî íå ñïîðèòñÿ.

Æåíñêèé îáû÷àé � ñëåçàìè áåäå ïîìîãàòü.

Ó áàá äà ó ïüÿíûõ ñëåçû äåøåâû.
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W wiêkszo�ci przys³ów o kobietach wyczuwa siê ich dyskryminacjê. We-
d³ug stereotypu kobieta pe³ni okre�lone funkcje, g³ównie w domu: rodzi dzieci,
opiekuje siê domem, dba o mê¿a i jest zawsze krok za nim. Oczekuje siê od niej,
by by³a dobra, cierpliwa, pos³uszna, delikatna, wierna, zawsze piêkna i m³oda.
Podkre�la siê takie cechy dobrej ¿ony, jak gospodarno�æ i dba³o�æ o dom:

Áàáå äîðîãà îò ïå÷è äî ïîðîãà.

Ìóæèê äà ñîáàêà âñåãäà íà äâîðå, à áàáà äà êîøêà çàâñåãäà â èçáå.

Ëó÷øå ìîëîäàÿ âäîâà, ÷åì ñòàðàÿ äåâà.

Äîì ñ õîðøåé æåíîé � ðàé.

Ó êîãî ïëîõàÿ æåíà, òîìó è ïåêëà íå íàäî.

Ñàìûå êðàñèâûå æåíùèíû � áëîíäèíêè, ñàìûå ñòðàñòíûå � áðþíåòêè,

à ñàìûå âåðíûå � ñåäûå.

Ïóñòü äåâóøêà êðàñóåòñÿ ïåðåä ÷óæèìè ïàðíÿìè, à æåíà � ïåðåä

ñîáñòâåííûì ìóæåì.

Ìîå äåëî � ñòîðîíà, à ìóæ ìîé ïðàâ.

Âäîâó âçÿòü � ñïîêîéíåå ñïàòü.

Na jêzykowy obraz kobiety w rosyjskich paremiach sk³adaj¹ siê dwa stereo-
typy: nacechowany negatywnie i nacechowany pozytywnie � stereotyp kobiety
opiekuñczej, dobrej ¿ony. Centrum wypowiedzeñ o tym znaczeniu stanowi lek-
sem æåíà. Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e s³owo æåíùèíà pochodzi od
s³owa æåíà, wiêc ju¿ tutaj mo¿na dopatrzeæ siê podstawowej roli kobiety
� bycie ¿on¹ swojego mê¿a. Zapewne etymologia ma te¿ wp³yw na czêstotli-
wo�æ wystêpowania obu s³ów9.

Óìíàÿ æåíà, êàê íèùåìó ñóìà (âñå ñáåðåæåò).

Äîáðóþ æåíó âçÿòü � íè ñêóêè, íè ãîðÿ íå çíàòü.

Ñ äîáðîé æåíîé ãîðå � ïîëãîðÿ, à ðàäîñòü âäâîéíå.

Äîì ñ õîðîøåé æåíîé � ðàé.

Kobiety we wspó³czesnych przys³owiach to jednostki tajemnicze, nieodgad-
nione i niezmiennie piêkne, lecz tak¿e gadatliwe i przebieg³e:

Ñóùåñòâóþò 2 ñïîñîáà, êàê óïðàâëÿòü æåíùèíîé, íî èõ íèêòî íå çíàåò.

Æåíùèíà � êðîññâîðä, êîòîðûé ïðèõîäèòüñÿ ðåøàòü âñþ æèçíü.

Æåíùèíà ãîâîðèò ïðàâäó, òîëüêî òîãäà, êîãäà õî÷åò ñêðûòü çà íåé ëîæü.

Êîãäà æåíùèíå íå÷åãî ñêàçàòü, ýòî íå çíà÷èò, ÷òî îíà áóäåò ìîë÷àòü.

Æåíùèíû ìîãóò âñ¸, òîëüêî íåêîòîðûå ñòåñíÿþòñÿ.

9 Chocia¿ dok³adnie nie wiadomo, jaka jest etymologia s³owa �kobieta� w jêzyku polskim
(teorie s¹ ró¿ne), to z ca³¹ pewno�ci¹ mo¿emy stwierdziæ, ¿e jeszcze w XVII wieku by³o to okre-
�lenie obra�liwe i stosowane jako wyzwisko, g³ównie w �rodowisku mieszczañskim. Dopiero od
po³owy XIX wieku wyraz ten zyskuje neutralne konotacje.
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Nieco inaczej funkcjonuje obraz Rosjanki poza granicami kraju. Jest to
kobieta piêkna, gospodarna, dbaj¹ca o dom, mê¿a, pokorna: æåíùèíà-ìàòü,

æåíùèíà-êîðìèëèöà, æåíùèíà-õðàíèòåëüíèöà î÷àãà. Chocia¿ i takie oceny
ulegaj¹ pewnym zmianom. Êðàñèâî æèòü íå çàïðåòèøü � tak¹ filozofiê za-
czynaj¹ wyznawaæ m³ode Rosjanki dzisiaj.

W XXI wieku kobiety spojrza³y na siebie �na nowo� i wymagaj¹ od mê¿-
czyzny tego samego. Przede wszystkim chc¹ równych praw i równego traktowa-
nia we wszystkich sferach ¿ycia. Stereotypy funkcjonuj¹ce przez wiele pokoleñ
straci³y ju¿ du¿o ze swej aktualno�ci. Jeszcze do niedawna norm¹ by³a rodzina
z mê¿czyzn¹ na jej czele, a odstêpstwem od normy by³ brak mê¿a: Æåíà áåç

ìóæà � âñåãî õóæå; Áåç ìóæà æåíà � âñåãäà ñèðîòà. We wspó³czesnym
�wiecie ró¿nice powoli siê zacieraj¹ � kobiety coraz czê�ciej buntuj¹ siê przeciw-
ko spychaniu ich do roli gospodyñ domowych i realizuj¹ siê zawodowo, mê¿czy�-
ni ucz¹ siê wyra¿aæ emocje i prze³amywaæ stereotyp nieczu³ych i osch³ych. Mimo
to wci¹¿ wiele osób kieruje siê w swojej ocenie utartymi i wygodnymi pogl¹dami.

W przebadanych przys³owiach galeria cech kobiecych jest przebogata. Zary-
sowuje siê stereotyp kobiety jako istoty niepojêtej, pe³nej sprzeczno�ci. W jêzy-
kowym obrazie kobiety zawiera siê mieszanina podziwu i lekcewa¿enia widocz-
nego �w pozytywnych lub negatywnych konotacjach leksyki nale¿¹cej do pola
pojêciowego kobieta�10. Wymienione cechy nie wyczerpuj¹ oczywi�cie wszyst-
kich w³a�ciwo�ci, jakie mo¿na przypisaæ kobietom. Mo¿na je potraktowaæ jako
zespó³ charakterystyk sk³adaj¹cych siê na stereotypowy obraz kobiety w przy-
s³owiach rosyjskich.

Przebadany dla celów niniejszego artyku³u materia³ pozwala zauwa¿yæ, jak
zmienia³ siê obraz kobiety, jej rola i miejsce w spo³eczeñstwie na przestrzeni
wieków, jak to zosta³o udokumentowane w jêzyku, gdzie systematycznie utrwala
siê dynamiczny obraz rzeczywisto�ci widzianej i do�wiadczanej przez cz³owie-
ka. Znajdziemy tu równie¿ potwierdzenie, ¿e to otaczaj¹ca nas rzeczywisto�æ ma
wp³yw na powstawanie i istnienie stereotypów. �Stereotyp to [...] bardziej lub
mniej ogólne odzwierciedlenia zjawisk spo³ecznych. [...] Odzwierciedlenia te
zawsze s¹ warto�ciuj¹ce�11. S³uchaj¹c jakichkolwiek wypowiedzi o warto�ciach,

10 E. Jêdrzejko, Kobieta w przys³owiach, aforyzmach i anegdotach polskich. Konotacje i ste-
reotypy, [w:] Jêzyk a kultura, t. 9: P³eæ w jêzyku i kulturze, pod red.  J. Anusiewicza, K. Handke,
Wroc³aw 1994, s. 167, [online], <www.lingwistyka.uni.wroc.pl/jk/pobierz.php?JK-09/JK09.jedrzej-
ko.pdf>, dostêp: 16.06.2011.

11 J. Berting, Ch. Villain-Gandossi, Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach
miêdzynarodowych: podej�cie interdyscyplinarne, [w:] Stereotypy narodowe, pod red. T. Walas,
Miêdzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 1995, s. 14.
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w których odbiorca warto�ci nie jest wprost wskazany, warto zadaæ sobie pyta-
nie: warto�æ � dla kogo?12

Autorami wiêkszo�ci przys³ów o kobietach s¹ mê¿czy�ni, warto�ciuj¹ oni
�wiat kobiety, twierdz¹c, ¿e chce ona tylko ³adnie wygl¹daæ i dobrze wyj�æ za
m¹¿ (Áîëüøèíñòâî äåâóøåê ìå÷òàþò âûéòè çàìóæ çà áîãàòîãî ñàïåðà.

Åñëè âåðèòü ôðàçå �×åãî õî÷åò æåíùèíà � òîãî õî÷åò áîã�, òî áîã õî÷åò

öâåòû è çàìóæ.) Dlatego rozwa¿ania niniejsze zakoñczê aforyzmem, dotycz¹-
cym kobiet: Êàê áû ïëîõî ìóæ÷èíû íå äóìàëè î æåíùèíàõ, îíè î íèõ

äóìàþò, äóìàþò, äóìàþò...

Mimo i¿ wielu z nas ma �wiadomo�æ istnienia stereotypów i stara siê kon-
trolowaæ ich wp³yw na nasze my�lenie, to i tak odgrywaj¹ one ogromn¹ rolê
w naszej ocenie rzeczywisto�ci. Pos³ugiwanie siê stereotypami nie musi byæ
rozmy�lnym aktem zniewagi. Czêsto jest jedynie sposobem upraszczania obrazu
�wiata i wszyscy czynimy to w pewnym stopniu13.

Ðåçþìå

Àêñèîëîãè÷åñêàÿ êàðòèíà æåíùèíû íà ïðèìåðàõ ðóññêèõ ïàðåìèé

Â íàñòîÿùåé ñòàòüå îáðàùåíî âíèìàíèå íà êàðòèíó æåíùèíû, çàêîäèðîâàííóþ â ðóñ-

ñêîì ÿçûêå, à òî÷íåå â ïîñëîâèöàõ. Ìàòåðèàëüíîé îñíîâîé äëÿ ñòàòüè áûëè âûáðàíû

â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîñëîâèöû, ïîòîìó ÷òî çàêðåïëÿþò îíè â ÿçûêå ñòåðåîòèï. Ïðåäìåòîì

àíàëèçà ýòîé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ ÿçûêîâàÿ êàðòèíà æåíùèíû â ðóññêèõ ïaðåìèÿõ, êîòîðóþ

ñîñòàâëÿþò äâà ñòåðåîòèïa: îòðèöàòåëüíûé è ïîëîæèòåëüíûé. Àâòîð ñòàòüè îáðàùàåò

âíèìàíèå íà ñèíîíèìû ëåêñåìû �æåíùèíà� â ïîñëîâèöàõ, êîòîðûå èìåþò ðàçíóþ

ýìîöèîíàëüíóþ îêðàñêó è îöåíèâàþò ìèð æåíùèí.

Summary

The axiological image of women as an example of Russian proverbs

In the below article the whole attention was directed on an image of the woman coded in
Russian language, precisely in proverbs. As a basis material of the article were chosen mainly the
proverbs due to their repeatability, stereotype which is strengthened in the language. The subject
of the article�s analysis is the linguistic image of woman in the Russian proverbs, which is
composed of the two stereotypes: negative and positive. In the article the attention was paid to the
synonyms of the word �woman�, which appear in the proverbs and have different emotional tinge
and valuate world of women.

12 J. Puzynina, Jêzyk warto�ci, PWN, Warszawa 1992, s. 32.
13 E. Aronson, Cz³owiek � istota spo³eczna, PWN, Warszawa 2001, s. 282.


