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ÚVOD 

Filmové zpracování pohádky Morozko z roku 1964 se stalo neodmyslitelnou 

součástí českých vánočních svátků. Jejím prostřednictvím český národ může poznat 

mnohé z ruské kultury, proto jsem si vybrala toto téma pro diplomovou práci, jejíž 

název je „Kulturologický potenciál pohádky Morozko“.  

Cílem práce je téma rozpracovat z hlediska ruských reálií, jak kulturních, tak i 

jazykových a rovněž z hlediska využití materiálů ve školní praxi pro žáky druhého 

stupně, kteří se učí ruský jazyk. Diplomová práce se také bude zabývat charakteristikou 

lidové pohádky a adaptací mýtů a pohádkových bytostí. Součástí bude porovnání 

originálu filmové pohádky Morozko s českým překladem.  

Práce je rozdělena do pěti kapitol, tematických celků, ve kterých se prolínají 

poznatky teoretické i praktické. První kapitola bude věnována lidové pohádce, její 

žánrové struktuře a adaptaci mýtů a pohádkových bytostí. Charakteristiky těchto jevů 

budou doplněny o konkrétní příklady z pohádky. Rovněž zde budou zmíněny některé 

adaptace pohádky Morozko. 

Ve druhé kapitole se seznámíme výběrově s ruskými reáliemi. Výběr bude 

učiněn na základě shlédnutí pohádky Morozko a zvolené jevy budou obecně popsány. 

Poté se zaměříme na jejich výskyt v pohádce, aby mohla být splněna základní 

myšlenka, a sice představení jevů kulturologického charakteru, přibližující ruský národ 

prostřednictvím ruské pohádky.   

Třetí kapitola se zaměří na lingvoreálie jako součást kulturologie. Opět  

na základě zfilmované pohádky bude provedena analýza textu a budou vybrány 

nejčastěji užívané jazykové prostředky.  

Ve čtvrté kapitole porovnáme ruský originál s českou verzí. Zaměříme se  

na odlišnosti v překladu a adekvátnost ekvivalentů. Zvláštní pozornost bude věnována 

srovnání ruských a českých textů pohádkových písní.  

Poslední kapitola se bude zabývat náměty, jak využít téma ve školní praxi. 

Důraz bude kladen na práci s autentickým materiálem a provázanost tématu 

s mezipředmětovými vztahy.  

Na konci bude zhodnoceno, jaké závěry z této práce vyplývají.  
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1. LIDOVÁ POHÁDKA A JEJÍ ŽÁNROVÁ STRUKTURA, 
ADAPTACE MÝTŮ A POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ 

Následující kapitola je rozdělena do tří podkapitol. Nejprve se tato část zabývá 

vysvětlením pojmu lidová pohádka, jejími charakteristickými rysy a strukturou. Dále 

odkazuje na příklady zejména z filmového zpracování pohádky Morozko z roku 1964. 

Součástí kapitoly je také adaptace mýtů a pohádkových bytostí se zaměřením  

na nadpřirozené postavy pohádky Morozko. Poslední část je věnována adaptacím 

pohádky Morozko. 

 

1.1. Lidová pohádka a její žánrová struktura 

Pohádka je jedním z žánrů dětské literatury a nejrozšířenějším a 

nejvýznamnějším útvarem lidové slovesnosti. Pro pohádku je typické sloučení pojmů, 

bytostí, věcí obvyklých s jevy neobyčejnými. V pohádce mohou být běžné věci tak 

nadsazeny neboli hyperbolizovány, že ztrácejí své reálné vlastnosti a získávají 

nadpřirozené.1  

 

Příkladem mohou být sáňky samochodky z pohádky Morozko, které sami jedou 

a dovedou Ivana za jeho Nastěnkou.  

 

Důležitou roli měly pohádkové postavy. Průběh jejich ztvárňování byl dlouhý a 

složitý. Přestože postavy vznikaly na základě bohaté lidské fantazie, nebylo přerušeno 

spojení se skutečností. V pohádkách se odrážely lidské vlastnosti a vždy vítězilo dobro 

nad zlem. Díky tomu, že pohádky byly odrazem citů a událostí ze skutečného života, 

byly oblíbené nejen u dětí, ale i dospělých.2 

Charakteristickým znakem pohádky je spravedlnost. Každá pohádka má vždy 

šťastný konec, kdy dobro poráží všechny zlé síly.3  

 

Přesně tak je tomu i v pohádce Morozko. Nejprve je macecha na Nastěnku zlá a 

chová se k ní jako ke služce, obdobný vztah chová i ke svému muži. Teprve až 

                                                             
1 PLESKOT, Jaroslav. Úvod do literatury pro mládež. 1964. Str. 18 - 19. 
2 Tamtéž. Str. 19 - 20. 
3 Tamtéž. Str. 20. 
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když se Nastěnka vrátí s ženichem a věnem od Mrazíka a Marfuša bez ničeho, 

tak si vše uvědomí a své chování změní.  

 

S tím je spojeno i poučení, protože do pohádek se vkládají zkušenosti a morální 

hodnoty mnoha generací. Pohádka má v sobě rovněž výchovné hodnoty. Velmi 

jednoduchou a srozumitelnou formou pohádka učí děti o životě a chápat skutečnost. 4 

Neodlučitelnou součástí tohoto žánru je dějovost. Neexistuje pohádka, ve které 

by se nic nedělo. Častým jevem je překvapivost, napínavost, hrdinné činy, láska, 

pravda, věrnost, spravedlnost a dobro. 5 

Existuje několik druhů pohádek. Rozeznáváme pohádky novelistické, zvířecí, 

legendární a kouzelné. Pohádky novelistické vypráví smyšlené děje, avšak bez 

nadpřirozených sil a bytostí. Hrdina využívá přirozených lidských vlastností, a tak 

dosahuje vítězství vlastním důvtipem, chytrostí a silou. V novelistických pohádkách 

najdeme humor, vtip i nadsázku. 6 

Ve zvířecích pohádkách jsou obvykle hlavními hrdiny zvířata, která vystupují 

v roli lidí. Tyto pohádky se podobají bajkám, ale rozdíl je v tom, že nenesou 

charakteristické rysy bajek, jako je jinotaj či pointa. V některých případech mohou 

vystupovat zvířata jako pomocníci lidí a dělat kouzla. Někdy dokonce místo zvířat 

v tomto druhu pohádek vystupují oživlé věci. Jako příklad lze uvést šídlo nebo 

koblížek.7  

Dalším typem pohádky je pohádka legendární. V těchto pohádkách vystupují 

biblické postavy, které bývají často zjednodušené a zlidštěné. 8 

Podstatou pohádek kouzelných jsou nadpřirozené postavy, které mohou být buď 

dobré, nebo zlé. Takovými mohou být například čarodějnice, draci, vodníci nebo čerti.  

 

V pohádce Morozko vystupují postavy jako Mrazík a dědeček Hříbeček, kteří 

přestavují dobro, nebo Baba Jaga, u které převládají vlastnosti zlé a špatné. Dále 

se v kouzelných pohádkách objevují kouzelné předměty, které mají nějakou 

zvláštní moc. Například Mrazík má svou berlu mrazilku, kterou dokáže vše 

zamrazit a tak uchovat před zimou.  

                                                             
4 PLESKOT, Jaroslav. Úvod do literatury pro mládež. 1964. Str. 20. 
5 Tamtéž. Str. 20 - 21. 
6 CHMELÍKOVÁ, Věra. Literatura pro děti a mládež: (texty pro literární rozbor). 1995. Str. 8 - 9. 
7 Tamtéž. Str. 8. 
8 Tamtéž. Str. 9. 
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Neodmyslitelnou součástí tohoto druhu pohádek jsou zázračné události. 

Typickými událostmi jsou proměňování a oživování. 9 

 

S oběma se setkáváme i v naší pohádce. Ivan je proměněn v medvěda, aby se 

poučil poté, co střílí bez rozmyslu po medvíďatech, jen aby se předvedl před 

Nastěnkou. V pohádce dojde i k oživování. Nastěnka se dotkla berly mrazilky a 

usnula navždy. Ivan přijde pozdě a je smutný. Omluví se Nastěnce, že ji ublížil a 

slzou, která mu ukápne, ji probere k životu.  

 

Kouzelné pohádky často vznikaly v důsledku toho, že si lidé nedovedli vysvětlit 

některé věci, jako jsou například některé přírodní úkazy. „Za folkloristickým obrazem 

domečku na kuřích nožkách může být dům postavený na modřínových nebo borových 

pařezech, které svými zauzlenými kořeny vybavují představu ptačí nohy.“ 10  

Pohádka může být klasická, ale i moderní umělá. V pohádkách moderních 

umělých se neopakuje motiv starých pohádek, ale musí zde být skutečnost té doby,  

ve které vzniká. Postavy představují nové lidské typy a podstatou děje jsou nové lidské 

osudy. 11 

Klasické pohádky jsou obvykle dílem ústní lidové slovesnosti. Taková díla se 

nejčastěji předávala v ústní podobě. Autor bývá neznámý, často zapomenutý, tedy 

anonymní. Charakteristickými rysy lidové slovesnosti jsou anonymita, kolektivnost a 

ústní tradování. Pohádka představuje součást kulturního dědictví, je to výsledek 

umělecké tvořivosti generací našeho lidu. Ústní lidová slovesnost má zvláštní význam 

pro kulturní vývoj národa, ve kterém vznikla. Je součástí folklóru, a proto se 

v pohádkách objevují prvky lidové kultury a lidového umění. Z pohádek, které jsou 

součástí lidové slovesnosti, děti mohou pochopit a naučit se základy lidové národní 

filozofie. Prostřednictvím konkrétních pohádek, stejně tak i jiných útvarů lidové 

slovesnosti, se předávají také národní tradice a zvyklosti, mravní ideály a jazyk. 12 

Skladba pohádky je určena původním zaměřením, kdy byla šířena ústně. 

Z tohoto důvodu posloupnost příběhu následuje ustálené schéma. Pohádka začíná tzv. 

expozicí, kdy se čtenář či posluchač seznamuje s hlavními hrdiny a postavami, se situací 

a s postupem pohádky. Poté nastávají neočekávané změny. Tato část schématu se 
                                                             
9 CHMELÍKOVÁ, Věra. Literatura pro děti a mládež: (texty pro literární rozbor). 1995. Str. 9. 
10 PLESKOT, Jaroslav. Úvod do literatury pro mládež. 1964. Str. 22. 
11 Tamtéž. Str. 25. 
12 Tamtéž. Str. 16 - 17. 
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nazývá kolize. Následně děj graduje a dochází ke zvratu. Po vyvrcholení přichází 

rozuzlení v podobě šťastného konce, což může být například svatba nebo nějaká 

odměna. 13 

  

Pokud tento vzorec aplikujeme na pohádku Morozko, schéma bude následující: 

1. Expozice - Nejprve se seznámíme s hlavní hrdinkou Nastěnkou a s celou její 

rodinou - macechou, tatínkem a nevlastní sestrou Marfušou. Již v prvních scénách 

poznáváme charakter jednotlivých členů rodiny. Macecha je zlá, všechny kolem 

sebe sekýruje, jen pro svou vlastní dceru Marfušu by udělala vše. Marfuša je 

rozmazlená, líná, a proto nic neumí. Tatínek je moc hodný, ale své ženy se bojí a 

poslechne ji na slovo. Nastěnka je také velmi hodná, pracovitá, má ráda celou svou 

rodinu a tak plní všechny možné i nemožné úkoly, které jí macecha zadá. 

Poznáváme i druhou stěžejní postavu příběhu - Ivánka. Ten zpočátku vystupuje jako 

chvástavý mladík, který jde do světa na zkušenou.  

2. Kolize - Ivánek se setkává s dědečkem Hříbečkem, od kterého získá luk s šípy. 

Jelikož Ivan za dar nepoděkoval, dědeček Hříbeček jej začaroval. Když poprvé 

mladík vidí Nastěnku, moc se mu líbí a chce se před ní ukázat. Ivan chce předvést, 

jak umí střílet a míří na medvíďata. Nastěnka si to nepřeje, nasadí Ivanovi vědro  

na hlavu a ten se promění v medvěda. Když Ivan zjistí, co se stalo, Nasťu prokleje a 

uteče. Zanedlouho však zjišťuje, že pro to, aby se mu vrátila jeho původní podoba, 

musí udělat dobrý skutek. Ivan se snaží pomáhat lidem a teprve až pomoc myslí 

upřímně, zmizí jeho medvědí tvář. Mezitím co Nastěnka čeká, zda se Ivánek vrátí, 

nastane zima a macecha dívku vyžene z domu. Tatínek musí svou dceru odvézt  

do lesa a tam ji nechat. Přestože se tatínek po cestě rozhodne, že se své ženě vzepře, 

a dceru v lese nenechá, Nastěnka sesedne ze saní, v lese zůstane a v tuhých mrazech 

málem umrzne.  

3. Gradace - Jakmile se Ivanovi navrátí jeho tvář, začne svou milou hledat. Dostane se 

tak do lesa, kde bydlí Baba Jaga. Mladík ji žádá o pomoc, avšak čarodějnice 

pomáhat nechce a snaží se Ivana odehnat svými kouzly. Ivan Babu Jagu přelstí a 

ona mu chtě nechtě musí pomoci. Mezitím Nastěnku najde v lese děd Mrazík, který 

ji zachrání před umrznutím a odveze ji do svého domu. Když jde Mrazík ven, aby 

zkontroloval stromy, zapomene si s sebou vzít svou čarovnou berlu mrazilku. Toho 
                                                             
13 CHMELÍKOVÁ, Věra. Literatura pro děti a mládež: (texty pro literární rozbor). 1995. Str. 7. 
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okamžiku využívá Baba Jaga, která poslala za Nastěnkou svou kočku, ta proklouzne 

do domu, dívka za ní běží a dotkne se Mrazíkovy hole. To se dívce stává osudným a 

usíná. 

4. Vyvrcholení - Mrazík si na svou berlu vzpomene pozdě a honem spěchá domů. 

Přichází pozdě, stejně jako Ivánek. Nastěnka spí a sama se nevzbudí. Ivánek je 

z toho nešťastný, omlouvá se dívce, že jí křivdil a slzou, která mu ukápne, svou 

milou probere k životu.  

5. Rozuzlení - Nakonec vše dobře dopadne. Nastěnka a Ivánek se vrací domů s koňmi 

a věnem, které jim věnoval děd Mrazík a všichni se veselí na jejich svatební hostině.  

 Jelikož se jedná o filmovou adaptaci pohádky, objevují se zde i vedlejší 

příběhy, jako například námluvy u Marfuši, její cesta k Mrazíkovi za ženichem a 

bohatstvím nebo osudy loupežníků. Pro konkrétní příklad kompozice pohádky byl 

využit jen stěžejní příběh. 

 

Pohádky mají pěstovanou a kultivovanou normu, která se promítá  

do kompozice, slohu a jazyka pohádky.  14  

Pro pohádky jsou typické ustálené formule a rčení. Pro začátky pohádek se 

užívají vstupní formulace, jako například „bylo, nebylo“, „za sedmero horami, sedmero 

řekami“, „kdysi žil v jedné zemi“, „byl jednou jeden“, atd. Ruskými ekvivalenty jsou 

například fráze «жили-были» nebo «живало-бывало». Funkcí počátečních formulí 

nebylo jen upozornit čtenáře a posluchače na začátek pohádky, ale i na to, že se jedná  

o smyšlený příběh. Takové začátky navozují atmosféru fiktivní skutečnosti.  

Pohádky bývají zakončené závěrečnými ustálenými obraty, které svědčí  

o šťastném konci. Příkladem mohou být fráze typu: „zazvonil zvonec a pohádky je 

konec“ nebo „a jestli nezemřeli, žijí tam dodnes“. Ruské pohádky mohou být zakončeny 

následovně: «И стали они все вместе жить-поживать, добра наживать.», «И я там 

был, мед-вино пил, по усам текло, во рту не было.», «Тут и сказке конец, а кто 

слушал - молодец!».  

 

Další typickou ruskou závěrečnou formulí je konec filmové pohádky Morozko 

«И я там была. Мед, пиво пила. И невеста у места, и жених молодец. Тут и 

сказке конец.»  

                                                             
14 SIROVÁTKA, Oldřich. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. 1998. Str. 39. 
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 Takové ustálené obraty oddělují čas pohádky od času vypravěče. Čas pohádky 

je daný začátkem a koncem syžetu pohádky. 

V kompozici pohádky se často setkáváme s opakováním motivů, které slouží, 

buď pro zpomalení děje, nebo pro zrychlení. V pohádkách se užívají i čísla, typickými 

jsou 3, 7, 9 a 12. Jako příklad můžeme uvést 3 oříšky pro Popelku, Sněhurka a 7 

trpaslíků, 12 měsíčků. Výjimkou není ani hyperbola neboli zveličení, to znamená, že 

činy hrdinů bývají nad jejich možnosti. Z kompozičního hlediska má rovněž svůj 

význam vyprávěč, jehož řeč bývá spíše úsporná.15 V kouzelných pohádkách se objevuje 

symetričnost.  

 

Například setkání dvou sester s Mrazíkem. Když Nastěnka potká Mrazíka, vrátí 

se od něj se spřežením koní, ženichem a drahými dary. Marfuša chce také, proto 

se vydá za Mrazíkem do lesa, aby dostala ještě víc než Nasťa, avšak domů 

přijede se spřežením prasat, bez ženicha a s truhlou plnou havranů.  

 

Častěji se v kouzelných pohádkách můžeme setkat s triádou, a sice opakování 

věcí třikrát, kdy vztah mezi členy triády může být, buď kontrastní, nebo stupňovaný. 16 

Co se týče stylu pohádky, často se užívá metafora, personifikace (na podzim vítr 

zazpíval), deminutivum čili zdrobnělina (I břízka neroste bez sluníčka, nikdy mne nelíbá 

má matička, život, má milá žežuličko, skončí se, skončí zakratičko.), přirovnání (nevěstu 

si vyhledám, ta musí být jak jarní květ), přívlastek (Máš zřejmě náramně zlou 

macechu.) a augmentativ neboli slovo zveličelé (Babice, dej peníze.). 17 

 

1.2. Adaptace mýtů a pohádkových bytostí  

Adaptace je úprava, díky které čtenáři, jimž chybí určité informace, nejčastěji 

z oblasti kultury jiných národů, dokážou tak dílo lépe vnímat. Nejčastěji se provádějí 

úpravy mýtů, které jsou pro dnešního čtenáře neznámé, nebo se využívá adaptace pro 

seznámení dětí se základními kulturotvornými texty. Většina adaptací určitým 

způsobem zjednodušuje skladbu díla, tematické a jazykové aspekty nebo je dílo 

adaptováno do jiného literárního druhu. Adaptace by teoreticky neměla měnit dílo  

po stránce hodnotové i umělecké. Avšak ve skutečnosti dochází, ať už vědomě nebo 
                                                             
15 CHMELÍKOVÁ, Věra. Literatura pro děti a mládež: (texty pro literární rozbor). 1995. Str. 7. 
16 SIROVÁTKA, Oldřich. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. 1998. Str. 40. 
17 CHMELÍKOVÁ, Věra. Literatura pro děti a mládež: (texty pro literární rozbor). 1995. Str. 7 - 8. 
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nevědomě, ke změnám v obou rovinách. Pokud adaptujeme mytický text pro děti, může 

ztratit všeobecnou platnost a přiblíží se tak pohádce. 18 

Veškeré mýty náleží k textům, které tvoří kulturu jednotlivých etnických skupin. 

Podstatou mýtu je ta skutečnost, že pro příslušníka daného národa představuje mýtus 

samozřejmý a reálný jev. 19 

Adaptace mýtu má v současnosti dva významy. V prvním případě taková 

adaptace seznamuje čtenáře všech věkových skupin se základními kulturotvornými 

mýty naší civilizace. V případě dalším mohou čtenáři poznat mýty ostatních kultur 

mimo Evropu nebo evropské mýty, které mají národní nebo lokální charakter. 20  

Kromě literárních adaptací existují adaptace divadelní, filmové, televizní nebo 

rozhlasové. Zde bývají zásahy větší, a proto může dojít k tomu, že vznikne dílo nové. 21 

 

1.2.1. Baba Jaga 
Baba Jaga je jednou z postav slovanské mytologie. Původně to byla bohyně 

smrti, měla hadí ocas a střežila vchod do podsvětí a doprovázela duše do říše mrtvých. 

Proto ve všech pohádkách hraje Baba Jaga důležitou roli. Pohádkoví hrdinové se k ní 

uchylují jako k poslední naději, poslední pomocnici, což je považováno za nesporné 

stopy matriarchátu. Podle jiné legendy předávala smrt duše Babě Jaze, se kterými 

putovala po celém světě. Při té příležitosti se Baba Jaga a její podřízené čarodějnice živí 

dušemi mrtvých a tím se stávají lehkými, jako jsou sami duše. Dříve lidé věřili, že Baba 

Jaga může žít v jakékoliv vesnici, převlečená za obyčejnou ženu, která se stará  

o zvířata, vaří a pečuje o děti. Přesto je Baba Jaga daleko nebezpečnější než jakákoliv 

čarodějnice, protože má mnohem větší sílu. Nejčastěji žije v hlubokém lese, který 

vzbuzuje v lidech strach a představuje hranici mezi světem mrtvých a živých. Není 

divu, že její chaloupka je obehnána plotem z lidských kostí a lebek, a v mnoha 

pohádkách se živí lidským masem, a dokonce se sama nazývá «Баба Яга - костяная 

нога». Baba Jaga patří do dvou světů - do světa živých i mrtvých, proto má téměř 

neomezené možnosti. 22 

                                                             
18 ČEŇKOVÁ, Jana a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, 
pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. 2006. Str. 87 - 88. 
19 Tamtéž. Str. 88. 
20 Tamtéž. Str. 89. 
21 Cesty současné literatury pro děti a mládež: [sborník]. 2005. Str. 48. 
22 Баба-Яга. Энциклопедия мифологии. [online]. Dostupné z: http://godsbay.ru/slavs/babayaga.html 
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V kouzelných pohádkách může vystupovat ve třech zosobněních. V prvé řadě 

Baba Jaga může představovat bohatýrku, hrdinku, která má meč a bojuje s bohatýry 

jako rovný s rovným. Druhá její podoba je zlodějka dětí, někdy je unášela už mrtvé na 

střechu své chaloupky na kuřích nožkách, na pole nebo pod zem. Z její podivné 

chaloupky se děti, ale i dospělí, snažili utéct tak, že čarodějnici přelstili. Nakonec se 

můžeme setkat s Babou Jagou, která přátelsky uvítá hrdinu či hrdinku, dobře je pohostí, 

dá jim užitečné rady, koně nebo vzácné dary, jako například kouzelné klubko, které je 

dovede k cíli. 23 

Baba Jaga nechodí pěšky, ale po celém světě cestuje v železném hmoždíři, ale 

pokud se prochází, je nutné, aby se hmoždíř rychle pohyboval a bouchal železnou 

palicí. A aby nebyly vidět její stopy, zametají je košťata přidělaná k hmoždíři. Babě 

slouží žáby, černé kočky, vrány, hadi a všechna stvoření, která představují hrozbu a 

moudrost. 24 

S postavou Baby Jagy se kromě filmového zpracování pohádky Morozko 

můžeme setkat v ruských lidových pohádkách, jako například: «Баба-Яга», «Баба-Яга 

и Заморышек», «Гуси-лебеди», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная», 

«Марья Моревна», ale i v mnohých dalších. Výše uvedené pohádky můžeme najít  

na ruských webových stránkách s lidovými pohádkami: http://www.tale-

store.ru/russkie-narodnye-skazki nebo http://hyaenidae.narod.ru/.  

 

Baba Jaga v původní lidové pohádce Morozko není. Tato postava byla přidána 

až do filmové adaptace. Ivánek Babu vyhledá, aby mu pomohla najít Nastěnku. 

Mladíkovi se samotnému nepodařilo svou milou najít, a proto se uchýlí 

k ježibabě jako poslední naději. Ivan dojde až k její chaloupce na kuří nožce, 

která se nachází v hustém lese. Baba Jaga zde vystupuje jako negativní postava, 

přestože Ivanovi pomůže. Stará čarodějnice pomáhat nechce, a tak vyzívá Ivana 

na souboj. Ona používá svá kouzla, nechá obživnout stromy, které mládence 

dotáhnou do chaloupky a snaží se ho strčit do pece, aby si ho Baba Jaga mohla 

upéct a sníst. Avšak Ivan vítězí svou silou a chytrostí. Přelstí Babu tím, že neví, 

jak si sednou na lopatu a dát se upéct. Baba Jaga mu to předvede a Ivan toho 

využije. Šoupne Babu do pece a zavře ji tam. Mezitím z chaloupky vyhodí 

obživlé stromy a nakonec Babu z pece pustí, aby mu poradila, kde hledat 
                                                             
23 Баба-Яга. Энциклопедия мифологии. [online]. Dostupné z: http://godsbay.ru/slavs/babayaga.html 
24 Tamtéž. 
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Nastěnku. Čarodějnice Ivanovi půjčí starý kožich, aby v závějích neumrzl, a 

začarované sáňky samochodky, které Ivana dovedou k Nastě. Baba se trápí, 

zlobí a cítí se uražená, protože už málem měla Ivana v peci, aby ho snědla, ale 

nechala se přelstít. Nechce to tak nechat, a proto svého černého kocoura pošle  

za Nasťou, aby ji dostal do záhuby. Kocour se dostane k Mrazíkovi do domu, 

který zapomněl na svou berlu mrazilku a odešel bez ní. Nastěnka hladí černého 

kocoura, ale on se jí vysmekne, utíká a Nastěnka, která ho následuje, se dotkne 

berly mrazilky a usíná navždy. Naštěstí láska je silnější a Ivan Nastěnku 

zachrání. Baba Jaga vše vidí na hladině vody a chce svou odplatu. Letí tedy  

ve svém hmoždíři za loupežníky, aby se s nimi spolčila proti mladému páru. 

Čarodějnice loupežníky naláká na měďáky a zlaťáky. Když se Ivan a Nasťa 

vracejí domů, loupežníci je v lese přepadnou. Ivanovi se podaří loupežníky 

přemoci, hlavně díky kyjům, které na jaře vyhodil do nebe a které spadnou  

ve správný okamžik loupežníkům na hlavy. Baba Jaga využívá poslední 

možnosti a chce Ivanovi na hlavu nasadit svůj hmoždíř, avšak silnější Ivan Babu 

přemůže a nasadí hmoždíř na hlavu jí a ta konečně poraženě utíká.  

 

1.2.2. Děd Mrazík  
Děd Mrazík představuje další postavu slovanské mytologie, jakožto ztělesnění 

zimních mrazů, ale zároveň i postavu lidové pohádky. V ruském folkloru se můžeme 

setkat s různými variantami obrazu děda Mráze. V pohádkách je to starý muž, který žije 

v domě v lese. Mrazík sesílá nesnesitelný mráz, prověřuje si hrdiny a podle zásluh je 

obdarovává. Proto ve známém pohádkovém syžetu bohatě odmění pracovitou nevlastní 

dceru a krutě potrestá tu vlastní, línou a lajdáckou. V ruských bylinách Mrazík 

představuje malého staříka s dlouhým šedivým plnovousem. Běhá po polích a lesích 

s holí, s jejíž pomocí vše pokrývá mrazem. Čas od času se Mrazík objevuje jakožto 

bohatýr nebo obr, který chodí po lese a zmrazí stromy i vodu. 25 

Mráz také představuje jeden z důležitých přírodních elementů. Některé národy 

Mráze uctívají tak, že mu dají jídlo, aby ochránili svou úrodu. Tento zvyk se dodržuje 

v předvečer Vánoc. Nejstarší člen rodiny na prahu domu nabídne Mrázovi pohár želé 

                                                             
25 Герои славянской мифологии. Дед Мороз. Словянская слобода. [online]. Dostupné z: 
http://slavyans.myfhology.info/herous/moroz.html 
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nebo kaše a zdvořile jej zve, aby přišel jídlo ochutnat, se slovy: „Mrázi! Pojď žele sníst 

a náš oves nech být.“ 26 

S šířením křesťanství se legendy a pohádky o dědovi Mrázovi prolínaly 

s bylinami a pověrami o novoročním dědečkovi, které byly velmi rozšířené mezi národy 

západní Evropy. Výsledkem tohoto spojení vznikla myšlenka o tom, že děda Mráz žije 

daleko na severu, kde je po celý rok zima a každý rok se vydává na cestu kolem celého 

světa na saních taženými soby nebo koňmi, na nichž veze pytle s dárky pro malé děti. 

S příchodem dědy Mráze přichází i nový rok. 27 

 

Mrazík v pohádce Morozko z roku 1964 vystupuje jako hodný a spravedlivý 

stařík s dlouhým bílým plnovousem a svou čarovnou berlou mrazilkou, který 

chodí po lese a stará se o to, aby bylo v zimě vše chráněno mrazem. Při prvním 

setkání s ním v pohádce zkouší Nastěnku otázkou „Je ti teplo, děvče?“. 

Prochladlá dívka odpovídá, že jí je teplo a Mrazík ví, že Nastěnka je hodné 

děvče. Protože už dívka zimou usíná, dědeček Mrazíček ji na svých saních 

odveze domů, aby se o ni postaral. Když už je Nasťa v pořádku, jde Mrazík na 

obhlídku lesa, ale zapomene si vzít s sebou svou mrazilku. Naneštěstí se mezitím 

děvče dotkne berly a navždy usne. Vše nakonec zachrání Ivan, který svou milou 

probudí k životu. Dědeček Mrazíček odměňuje podle zásluh, a proto dal 

Nastěnce Ivana za muže a dvojici štědře obdaroval. Když to viděla závistivá 

Marfuša, ihned vše chtěla také. Proto macecha poručila, ať ji tatínek odveze do 

lesa, kde předtím zanechal vlastní dceru. Marfuša čeká na Mrazíka. Když se 

objeví a zeptá se, zda je dívce teplo, Marfuša nevychovaně a drze odpoví, že 

mrzne. Ke všemu se na Mrazíka vrhne a vyžaduje ženicha a spoustu peněz. 

Dědeček Marfušu odmění opět podle jejího chování. Domů Marfušu přivezou 

prasata a dostane jen truhlu plnou havranů.  

 

1.3. Adaptace pohádky Morozko  

Syžet filmového zpracování pohádky Morozko z roku 1964 byl již popsán výše, 

proto se v této části zaměříme na další adaptace, protože tato kouzelná pohádka existuje 

v desítkách zpracování. My se zaměříme na zpracování, která byla publikována ve 
                                                             
26 Герои славянской мифологии. Дед Мороз. Словянская слобода. [online]. Dostupné z: 
http://slavyans.myfhology.info/herous/moroz.htm.  
27 Tamtéž.  
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sbírce pohádek «Народные русские сказки» od autora Alexandra Afanasjeva a také 

verzi v díle «Сказки и легенды пушкинских мест».  

 

1.3.1. Mrazík (č. 95) v pojetí Afanasjeva 
Stařík a stařena měli tři dcery. Nejstarší dcera Marfuška byla stařeny nevlastní. 

Marfuška byla pracovitá a trpělivá dívka, ale macecha ji neměla ráda a chtěla se jí 

zbavit, a tak jednoho dne řekla muži, ať ji odveze do lesa a provdá ji za Mrazíka. Stařík 

se neodvažoval neuposlechnout svou ženu, a tak dcerku odvezl do borového lesa, kde ji 

u velké borovice zanechal a vrátil se domů.  

Zanedlouho se v lese objevil Mrazík. Třikrát se Marfušky zeptal: „Je ti teplo, 

děvče? Je ti teplo, krasavice?“ a zabalil zmrzlou dívku do kožichu.  

Další den se stařík vrátil do lesa a zjistil, že jeho Marfuška je živa a zdráva a 

navíc dostala spoustu drahých darů. Když macecha uviděla nevlastní dceru v novém 

kožichu a s truhlou nádherných šatů, rozhodla se, že své dvě vlastní dcery pošle 

k ženichovi také. Ty ale na Mrazíkovu otázku odpověděli drze, a proto brzy v lese 

umrzly. 28 

 

1.3.2. Mrazík (č. 96) v pojetí Afanasjeva 
Macecha měla dceru nevlastní i vlastní. Ta vlastní nic dělat nemusela a matka ji 

stále chválila. Nevlastní dcera musela dělat všechno, ale ničím se maceše nezavděčila. 

Jednoho dne mužovi poručila, ať svou dceru odveze pryč a na mráz. Tatínek ji se slzami 

odvezl, vysadil ji, požehnal a spěchal domů, aby neviděl smrt své dcery.  

Zanedlouho se objevil Mrazík a říká: „Děvče, já jsem Mrazík, červený nosík!“. 

Dívka Mrazíka přivítala s tím, že Bůh ho poslal pro její hříšnou duši. Mrazík chtěl dívku 

zmrazit, ale zalíbila se mu její moudrá slova, a tak jí dal kožich. Když Mrazík přišel 

podruhé, rozhovor se opakoval, ale tentokrát Mrazík rovnou přinesl dívce truhlu 

naplněnou věnem a ta se na ni posadila. Poté Mrazík přišel do třetice a dal jí šaty 

vyšívané zlatem a stříbrem. Děvče si je obléklo, posadilo se a začalo zpívat písničku.  

Mezitím macecha chystala bliny na pohřební hostinu a poslala muže pohřbít jeho 

dceru. A tak jel. Stařík dceru přivezl živou a zdravou se všemi dary. Když to macecha 

uviděla, ihned poslala muže, aby i její dceru odvezl na stejné místo. Stařík dceru vysadil 

na poli.  
                                                             
28 Морозко [Сказка] Н 95. – 1984 (текст). Фундаментальная Электронная Библиотека. [online]. 
Dostupné z: http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-1132.htm 
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Když se přišel Mrazík podívat na nového hosta, nedočkal se laskavé odpovědi, 

to ho rozzlobilo a druhou dceru popadl a zabil.  

Macecha poslala muže pro dceru, ale stařík domů dovezl jen studené tělo. Matka 

naříkala, ale už bylo pozdě. 29 

 

1.3.3. Mrazík v díle «Сказки и легенды пушкинских мест» 
Ovdovělý stařík se znovu oženil, ale jeho nová žena neměla ráda jeho vlastní 

dceru a tak mu nařídila, ať se dcery zbaví. Tatínek svou dcerku odvezl do lesa, řekl jí, ať 

zatím nasbírá větvičky a odjel. Dívka udělala, jak tatínek řekl, a čekala, až pro ni 

přijede. Avšak tatínek nejel, tak se vydala po cestičce. Když se začalo stmívat, narazila 

na chaloupku a chtěla zde přespat. V noci tam přišel Mrazík a přinesl jí šaty, kabát, 

boty, přivedl koně a přistavil kočár.  

Když pes maceše říkal, že staříkova dcera jede ve zlatě a stříbře domů, macecha 

tomu nejdříve nevěřila. Ale brzy viděla, že je dívka živá, zdravá a bohatá. Když to 

macecha viděla, poručila, aby její vlastní dceru také stařík odvezl k té samé chaloupce. 

Avšak dcera macechy se chovala povýšeně, přivítala Mrazíka nevlídně a za to zaplatila - 

zůstaly z ní jen kosti. 30 

 

S h r n u t í 

Pokud srovnáme jednotlivé verze pohádky Mrazík (č. 95 a 96) v pojetí 

Afanasjeva a z díla «Сказки и легенды пушкинских мест», zjistíme, že existuje 

základní model. Vždy si stařík vezme druhou ženu, která nemá ráda staříkovu dceru. 

Macecha má dceru vlastní, která nemusí nic dělat, a tu rozmazluje. Naopak dcera 

nevlastní je hodné a pracovité děvče, které udělá vše, co ji macecha poručí. Jen 

v Mrazíkovi, pohádce č. 95, kterou napsal Afanasjev, měla macecha dvě dcery. 

Nalezneme zde ještě jeden malý rozdíl. V této verzi se nevlastí dcera macechy 

jmenovala Marfuška, zatímco ve filmové pohádce to bylo jméno dcery vlastní.  

Ve všech případech macecha poručí muži, aby nevlastní dceru odvezl do lesa, na 

mráz. Tatínek, který se macechy bojí, tak vykoná a svou dceru v lese zanechá. Poté 

vždy následuje setkání s Mrazíkem. Většinou Mrazík vystupuje jako kladná postava, 

                                                             
29 Морозко [Сказка] Н 96. – 1984 (текст). Фундаментальная Электронная Библиотека. [online]. 
Dostupné z: http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/af0/af1/af1-116-.htm 
30 Морозко. – 1950 (текст). Фундаментальная Электронная Библиотека. [online]. Dostupné z: 
http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/slp/slp-062-.htm 
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která zhodnotí charakter příchozího a podle zásluh jej odmění. Výjimkou je 

Afanasjevův Mrazík (č. 96), kde prvotní úmysl bělovousého mužíka byl macechy 

nevlastní dceru zmrazit. Nakonec vždy hodnou dívku obdaruje šaty vyšívanými zlatem 

a stříbrem, koňským spřežením, ženichem nebo truhlou plnou drahých darů.  

Závistivá macecha samozřejmě všechno chce pro svou dceru a nechá ji odvézt 

na stejné místo. Když se ale setká Mrazík s vlastní, nevychovanou, dcerou macechy, 

nikdy se vlídného slova nedočká. Ve třech zmiňovaných literárních adaptacích pohádky 

vlastní dcera umrzne, ve filmové verzi dcera přežije, ale přijede domů na saních 

tažených prasaty s truhlou plnou havranů a všichni se jí jen vysmějí.  
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2. RUSKÉ REÁLIE 

Tato kapitola je věnována ruským reáliím jako například lidové umění, tradice, 

folklor, venkov, typický oděv, stolování apod. Soustředí se pouze na popis vybraných 

kulturologických jevů. Autorka práce se zaměřuje na základní a vybrané informace, aby 

bylo co nejlépe dosaženo základní myšlenky, a sice představení kulturologických prvků 

ruského národa na základě filmového zpracování pohádky Morozko z roku 1964.  

Kapitola může sloužit pro učitele a jejich žáky. Díky tomu, že tato kapitola 

představuje výběr ruských reálií, které jsou prezentovány ve zmiňované adaptaci 

pohádky, učitelé mohou jednoduchou a zábavnou formou své žáky upozornit na tyto 

prvky a seznámit je tak s nimi. Pro tento účel mohou učitelé využít informace z této 

kapitoly. 

Z výše uvedených důvodů není pokryto široké spektrum ruských reálii a tato 

kapitola se nezaměřuje na detailní rozbor jednotlivých prvků.  

 

2.1. Ruský lidový oděv 

Ruský lidový oděv je velmi cennou součástí lidového umění. Své základní znaky 

si zachoval až do počátku 20. století. Barvitost oděvů zdobených mnohými vyšívanými 

a vytkávanými vzory а jinými ozdobami svědčí o vkusu a tradicích národa a také o tom, 

jak národ chápe krásu a harmonii. 31 

Původní ženský oděv je překvapivě různorodý, co se týče formy, zdobení  а 

způsobem, jakým jej ženy nosily. V jedné gubernii často existovalo více než 30 druhů 

oděvu. Můžeme ho rozdělit na dvě skupiny, a sice na oděv žen žijících na jihu Ruska a 

na posléze na oděv žen žijících na severu 

Ruska. 32 

Oděv seveřanek se skládal z košile 

- rubachy (obr. 1), sarafánu (сарафана), 

(obr. 2), a pokrývky hlavy. Vdané 

seveřanky nosily kokošnik (кокошник), 

(obr. 3), soroku (сороку), (obr. 4), nebo 

čepec a dívky mašli nebo věneček (венец). 33 

                                                             
31 ГОРДЕЕВА, В. И. Русская народная одежда в рисунках Валентины И. Гордеевой. 1974. Str. 4 
32 Tamtéž. Str. 4 
33 Tamtéž. Str. 4 

Obr. 1 - Rubacha Obr. 2 - Sarafán 
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Základním rozdílem ženského oblečení jižanek 

představovala paněva (панева),  

(obr. 5) zvláštní druh ženské sukně, která se skládala z několika 

pláten vlněné látky. Osobitou ozdobu šatů představovala zástěra. 

Dalším doplňkem byla pokrývka hlavy, přičemž vdané ženy 

nosily šátek, čepec, který se nosil pod šátek (повойник), nebo 

tzv. kičku (кичку), (obr. 5), soroku (сороку) a svobodné dívky 

nosily buď šátek, nebo mašle. 34 

Základem ženského oblečení byla dlouhá široká košile, tzv. 

rubacha (рубаха), s nabíraným límcem často i spodní částí rukávů. 

Byla sestříhána z pravoúhlých kusů látky. Na ramenou se většinou 

dělaly vsadky. 35 

Nejvíce zdobenou částí ženského oděvu byla zástěra 

zakrývající přední část ženské postavy. Zástěra byla obvykle 

vyráběna z plátna a zdobena výšivkou, tkanými vzory, barevnými 

vsadkami a hedvábnými vzorovanými stuhami. Okraj upravovali 

bílou nebo barevnou krajkou, třásněmi z hedvábných nebo 

vlněných nití nebo volány různé šířky. 36 

Sarafány dělali z pevné látky bez vzorů - z modrého plátna, 

hrubého kalika, červené barvené látky, černé doma tkané vlny. 

Vzorovaná a barevná výšivka košil a zástěr vyhrávala na tmavém 

hladkém pozadí sarafánu. Nejrozšířenější typ sarafánu byl se švem 

ve středu předku, ozdobený vzorovanými stuhami, krajkou a 

svislou řadou měděných a cínových knoflíků. Takový sarafán byl ve tvaru komolého 

kužele, přičemž spodek byl hodně rozšířený, což dělalo štíhlou postavu. 37 

Poněva je sukně do pasu, vyráběná z vlněné látky a někdy je její součástí plátěná 

podšívka. Látky byly nejčastěji tmavě modré, černé, červené, s kostkovaným vzorem 

nebo proužky. Poněvy nošené ve všední dny byly skromné, spodní část byla zdobená 

vlněnou vzorovanou stuhou. Sváteční poněvy se bohatě zdobily výšivkou, vzorovanou 

                                                             
34 ГОРДЕЕВА, В. И. Русская народная одежда в рисунках Валентины И. Гордеевой. 1974. Str. 4 
10 РАБОТНОВА, И. П. Русская народная одежда. 1964. Str. 5 
36 Национальный русской женский костюм. Виртуальный музей. Каждый народ – золотой фонд 
России. [online]. Dostupné z: http://www.goldmuseum.ru/zhenskiy-kostyum-rus/ 
37 Tamtéž. 

Obr. 3 - Kokošnik 

Obr. 4 - Soroka 

Obr. 5 - Paněva  
a kička 
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stuhou, vsadkami z kumače, barvené látky, krajky a flitry. Barevné řešení poněv bylo 

především zářivé a pestré díky jejich tmavému podkladu. 38 

Ruské ženy používaly na oblečení všemožné druhy a způsoby zdobení látky. 

Jsou to například výšivky, vzorované tkaní, barvení a tisk na látku. Tyto ozdoby jsou 

často doplněny vsadkami z kumače, červené bavlněné látky, nášivkami z barevných 

pruhů tkaniny a krajkami. Jejich umístění závisí na střihu oblečení a proporcemi 

postavy člověka.39 

Sváteční oblečení žen mělo stejný střih jako to, co nosily každý den. Jediným 

rozdílem bylo množství vzorů. Neodmyslitelnou součástí svátečních šatů byly pokrývky 

hlavy, které byly často velmi složité, zdobení na hrudi a barevné pásky, které ženy tkaly 

doma. 40 

Na základě zdobení a barevného provedení bylo možné určit rodinný stav a věk 

žen. Například dívka po svatbě měnila účes а začala nosit pokrývky hlavy zakrývající 

vlasy, které nosily vdané ženy - soroku a kokošnik. Paněvu nosily pouze vdané ženy. 41 

Mužský oděv se skládá z košile s nízkým stojáčkem nebo bez něj a úzkých 

kalhot z plátna nebo barvené látky. Košili z bílého nebo barevného plátna nosili přes 

kalhoty přepásanou páskem. Košile bývají zdobené výšivkou ve spodní části oděvu, 

spodní části rukávů a kolem krku. Výšivka se často objevovala se vsadkami z látek 

různých barev. 42 

Kalhoty byly vyráběny z pruhovaného plátna s převahou modré, šedé a bílé 

barvy.  Šily se úzké, aby obepínaly nohy, bez kapes a zavazovaly se v pase provázkem. 

Existovaly i široké kalhoty, tzv. šarovary (шаровары). Mladíci nosili pásky širší a delší 

než ženatí muži. Předtím, než přišly do módy kapsy, k pasu se věšely hřebínek а 

pytlíček na tabák, tzv. kiset (кисет). Střih mužského oděvu, na rozdíl od ženského, 

zdůrazňoval členění postavy. Mladí muži se zpravidla pásali v pase a starší pod 

břichem, aby zdůraznili svou důležitost. Opasek hrál významnou roli při různých 

obřadech, jako jsou svatby - páskem se spojovaly ruce novomanželů. 43 

                                                             
38 Национальный русской женский костюм. Виртуальный музей. Каждый народ – золотой фонд 
России. [online]. Dostupné z: http://www.goldmuseum.ru/zhenskiy-kostyum-rus/ 
39 РАБОТНОВА, И. П. Русская народная одежда. 1964. Str. 3 
40 ГОРДЕЕВА, В. И. Русская народная одежда в рисунках Валентины И. Гордеевой. 1974. Str. 4 
41 РАБОТНОВА, И. П. Русская народная одежда. 1964. Str. 5 
42 Национальный русской мужской костюм. Виртуальный музей. Каждый народ – золотой фонд 
России. [online]. Dostupné z: http://www.goldmuseum.ru/muzhskoy-kostyum-rus// 
43 Tamtéž. 
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V létě, na jaře a na podzim muži nosili kaftan (кафтан), 

který byl z plátna obvykle tmavě hnědé barvy. Kaftan do pasu 

obvykle míval plátěnou podšívku a otvory na kapsy. Zapínal se na 

háčky a zleva se přepásával. Sváteční kaftany se lišily krajem 

pravého cípu, úhlem lemu, klopami kapes v podobě barevných 

stuh, pruhy červené látky  kumače, knoflíky a výšivkou 

barevnými nitěmi. V zimě jako svrchní oblečení sloužily ovčí 

kožichy tzv. шубы nebo тулупы - dlouhý ovčí kožich, 

полушубки - krátké kožíšky. Kožichy se šily z vyčiněné ovčí 

kůže, která se barvila žlutě nebo černě. Zámožní rolníci měli 

kabáty pokryté látkou, byly to tzv. суконные шубы - soukenný 

kožich. Šosy a přední část takových kabátu byly obvykle 

vyšívané a olemované jemnou usní z koziny, teletiny nebo 

skopovice, tzv. safiánem, nebo drahou kožešinou. Kožich bez 

textilie se nazýval нагольная. 44 

 Na jaře a na podzim, při jízdě na koni, obvykle muži nosili 

čapan (чапан) nebo azjam (азям) - plášť bez zapínání s velkým 

límcem. V zimě se čapany nosili pod kožichy. 45 

 Na nakrátko ostříhané hlavě muži obvykle nosili tafi 

(тафьи), (obr. 6). Tafja je malá kruhová čepička. Na tafi se nosili 

ještě čepice. Kromě čepic se nosily treuchy (треухи),  

(obr. 7), murmolky (мурмолки), (obr. 8) a tzv. горлатные шапки 

(obr. 9), čepice ze zvířecích kožek. Treuchy, čepice s třemi částmi, 

připomínající ušanku, nosili muži i ženy. Ženám z pod treuchy byly 

vidět manžety zdobené perlami. Murmolky jsou vysoké čepice 

s ploskou.  Čepice ze zvířecích kožek se dělali na výšku lokte, 

nahoře širší a u hlavy užší. Byly zdobené liščími, kuními nebo 

sobolími kožkami z hrdélek kožešinových zvířat. Tafi a murmolky 

nosili pouze bohatí a urození lidé, princové a bojaři.  46  

                                                             
44 Национальный русской мужской костюм. Виртуальный музей. Каждый народ – золотой фонд 
России. [online]. Dostupné z: http://www.goldmuseum.ru/muzhskoy-kostyum-rus// 
45 Tamtéž. 
46 Tamtéž. 

Obr. 6 - Tafja 

Obr. 7 - Treucha 

Obr. 8 - Murmolka 

Obr. 9 - Čepice ze 
zvířecích kožek 
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Oblečení bylo těsně spjato s životním stylem a tradicemi na ruské vesnici. 

Nepsané pravidlo určovalo, které oblečení se má nosit ve všední dny, které v neděli,  

o svátcích, na svatbu, při sklizni, jaké na pohřeb a při držení smutku. 47 

Volné široké oblečení rolníků bylo dobře přizpůsobeno k tomu, aby mohli dělat 

různé zemědělské práce. Sváteční šaty byly až na pár výjimek týkajících se střihu šatů 

stejné se všedními. Odlišovalo se pouze množstvím vyšívaných a vytkaných vzorů, 

které z šatů z hrubého domácího plátna nebo vlněné látky vytvořily ojedinělá díla 

lidového umění. 48 

Zdobení oblečení odpovídalo i vnitřnímu vybavení rolnického domu. Zářivé 

barvy ručníků, vyřezávaných říms dřevěných staveb, ubrusů, koberců, vík truhlic a 

rovněž dřevěného malovaného nádobí připomínaly barevné látky oblečení. 49 

 

2.1.1. Lidový oděv v pohádce Morozko  
Ve filmové verzi pohádky Morozko vystupuje mnoho postav, proto se 

setkáváme se širokou škálou oděvů, jak ženských, tak mužských.  

Seznámíme se s tradičním ženským oděvem sarafánem, který nosí například 

hlavní postavy Nastěnka i Marfuša, ale můžeme ho vidět například i na mladých 

svobodných děvčatech z vesnice, odkud pochází Ivánek. Pod sarafánem dívky nosily 

rubáchy. Je zde i široká ukázka pokrývek hlavy, jako jsou kokošniky i šátky vdaných 

žen. Podle sarafánu a kokošniku můžeme určit, že se děj odehrává v nějaké vesničce  

na severu Ruska, protože takový oděv nosily pouze seveřanky.  

Co se týče mužského oděvu, v pohádce vidíme příklady mužské rubáchy, které 

mohly mít různé vzory. Například Ivánek nosí rubáchu s červeně vyšívanými vzory 

zvěře. Nejsou opomenuty ani pásky, u svobodných mužů delší a přepásané v pase,  

u ženatých kratší a vázané pod břichem. V pase se pásal například Ivánek nebo ženich a 

pod břichem Nastěnčin tatínek a dědeček Hříbeček. Pokud se zaměříme na kalhoty, 

můžeme si všimnout, že například Ivánek má úzké barevné kalhoty, zatímco tatínek 

Nastěnky má pruhované široké kalhoty, zvané šarovary, které lze zahlédnout na konci 

pohádky, kdy se Marfuša vrací od Mrazíka bez ženicha a tatínek si konečně může před 

macechou dupnout. Poznáváme i konkrétní příklady mužských pokrývek hlavy. Nejvíce 

se objevují dva typy - murmolky a treuchy. Tyto druhy čepic nosili například 

                                                             
47 РАБОТНОВА, И. П. Русская народная одежда. 1964. Str. 5 
48 Tamtéž. Str. 5  
49 Tamtéž. Str. 6 
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loupežníci. Stejně tak je tomu i s kabáty. Loupežnici měli na sobě nejčastěji kaftany. 

V pohádce rovněž vidíme i kožichy. Například Mrazíkův, což byl soukenný kožich, 

nebo starý tulup, dlouhý ovčí kožich, který zapůjčí Baba Jaga Ivánkovi.  

V pohádce se setkáváme s oblečením, které se nosilo každý den, ale i s tím, které 

se nosilo ve svátek. To bylo daleko víc zdobené a barevné. Takové můžeme vidět 

například na svatbě Nastěnky a Ivánka.  

 

2.2. Vesnické stavby 

Ruské vesnické stavby mají spoustu charakteristických prvků, které se v průběhu 

století měnily. Všechny rozmanitosti lze shrnout do několika základních typů a celků  

na základě souhrnu několika rysů a zvláštností. Typy domů lze rozdělit podle 

stavebního materiálu, konstrukčních specifik, jako například tvar střechy, počet podlaží 

či podle toho, zda dům měl sklep, a rovněž podle rozmístění obytného prostoru. 50 

Stavba ruských lidových obydlí byla ovlivňována zvláštnostmi hospodářství a 

zeměpisnou polohou. Lokální specifika obydlí, která se stala pro venkovské stavitele 

tradičními, nesou určité etnografické rysy kultury různých regionálních skupin ruských 

rolníků. Mnohé stavby byly natolik odolné, že je rolníci přenášeli dokonce při stěhování 

do regionů odlišných od původního místa jejich žití z hlediska klimatu a geografických 

podmínek. Kromě toho, že se ve stejných přírodních podmínkách při přestěhování 

zachovaly obvyklé typy obydlí, docházelo k jejich dalšímu rozvoji. 51 

Kulturní vztahy Rusů se sousedními národy přispívaly k šíření běžných 

stavebních postupů a konstrukčních detailů staveb. Obvyklé a běžné typy ruských 

staveb byly často inspirací pro jiné národy, naopak ruští stavitelé přejímali od těchto 

národů některé prvky obydlí a technické postupy. 52 

Základním stavebním materiálem bylo dřevo. Díky rozlehlým lesům v evropské 

části Ruska se dřevo využívalo na stavby městské i vesnické. Obzvlášť intenzivně se 

dřevo využívalo na severu, kde základním typem obydlí byly srubové domy. Naproti 

tomu na jihu se stavěly zemnice a podzemnice. Tyto stavby měly dřevěné střechy, ale 

podle archeologů nebyly převážně ze dřeva, jak tomu bylo na severu. Vysvětlení 

                                                             
50 АЛЕКСАНДРОВ, В. А.; КОЗЛОВ, В. И.; КУШНЕР, П. И. и др., Русские. Историко-
этнографический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. Крестьянская одежда. (Середина ХIХ-
начало ХХ века). 1967. Str. 131 
51 Tamtéž. Str. 131 
52 Tamtéž. Str. 131 
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najdeme v geografických podmínkách - na severu bylo spoustu lesů, zatímco na jihu 

převládaly lesostepi a stepi. 53 

 Jedním z rysů vesnických staveb je podoba 

střechy, zejména její konstrukce a materiál, ze kterého je 

vyrobena. Na jihu převládaly střechy valbové  

(obr. 10), méně často polovalbové (obr. 11) pokryté 

slámou nebo rákosem. Pro sever byly charakteristické 

střechy sedlové (obr. 12) ze dřeva nebo slámy. 54  

Existuje několik základních typů ruských 

obytných celků. Šest základních celků představuje 

severoruský, středoruský, západoruský, jihoruský, 

celek ruského obyvatelstva v povodí řeky Don a celek 

ruského obyvatelstva regionu Kubaň a řeky Těrek. 55  

 Pro severoruský celek je typická světnice 

s roubenou stěnou, vyvýšeným neоbytným patrem 

určeným pro skladování a dřevěnou sedlovou střechou. 

Pec stála ve světnici běžně v určité vzdálenosti od stěny 

s dveřmi. Charakteristickým rysem je bohatě 

vyřezávaná výzdoba. Převládalo spojení domu s krytým dvoupatrovým dvorem v jedné 

řadě. 56 

Středoruský celek se dělí na dva typy. V prvním případě je světnice s roubenou 

stěnou vystavěna s vyvýšeným nebo nízkým neobytným patrem určeným pro 

skladování, sedlová střecha pokrytá dřevem nebo slámou. Objevovali se i střechy 

valbové. Dvůr byl krytý, jednopatrový se sloupovou konstrukcí. Střecha dvoru byla 

častokrát nižší než střecha domu. Stejně jako na severu se objevuje vyřezávaná 

výzdoba. Druhá varianta se od první odlišuje hlavně polootevřeným nebo otevřeným 

dvorem. 57 

Západoruské domy se nejčastěji stavěly s nízkým nebo vyvýšeným neobytným 

patrem určeným pro skladování, později se stavěly i světnice bez tohoto patra 

                                                             
53 АЛЕКСАНДРОВ, В. А.; КОЗЛОВ, В. И.; КУШНЕР, П. И. и др., Русские. Историко-
этнографический атлас. Земледелие. Крестьянское жилище. Крестьянская одежда. (Середина ХIХ-
начало ХХ века). 1967. Str. 132 
54 Tamtéž. Str. 135 
55 Tamtéž. Str. 152 - 155 
56 Tamtéž. Str. 152 
57 Tamtéž. Str. 153 

Obr. 10 - Střecha valbová  

Obr. 11  - Střecha polovalbová 

Obr. 12 - Střecha sedlová 
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s hliněnou nebo dřevěnou podlahou. Střecha bývala sedlová s dřevěnou nebo slaměnou 

krytinou. Vyřezávaná výzdoba nebyla příliš rozvitá. Západoruské celky se rozlišovaly 

podle typů dvorů - třířadá zástavba, otevřený dvůr a krytý. 58 

Jihoruské typy domů jsou známy ve dvou variantách, a sice západní a východní. 

Jejich rozdíl spočívá ve vnitřním rozmístění. Pro jihoruský celek je typický srubový 

dům s hliněnou podlahou. V některých oblastech stěny domů pomazávali hlínou a 

barvili je křídou. Střecha domu byla valbová а dvory bývaly otevřené nebo 

polootevřené. 59 

Obytné celky ruského obyvatelstva v povodí řeky Don zahrnují dva typy, a sice 

obydlí Kozáků а bohatých rolníku z jiných měst a obydlí ostatních přespolních 

obyvatel. Pro první typ je charakteristický srubový dům s několika místnostmi pod 

valbovou střechou. Dům stál nad prostorem, který se někdy využíval jako sklad a někdy 

jako obytná část.  V druhém typu byly světnice z vepřovic nebo pomazané hlínou, 

skládaly se z jednoho obytného prostoru а předsíně nebo z dvou obytných prostorů a 

předsíní. Střechy byly sedlové, obvyklé pokryté rákosem. 60 

Co se týká obydlí ruského obyvatelstva regionu Kubaň a řeky Těrek, převládaly 

domy nesrubového typu s hliněnou podlahou. Střechy domů bývaly valbové pokryté 

rákosem nebo slámou. Tato obydlí měla hodně společného s jihoruskými stavbami. 61 

 

2.2.1. Vesnické stavby v pohádce Morozko  
Nejen oblečení, ale i ruské vesnické stavby ve filmové adaptaci pohádky 

Morozko svědčí o tom, že se pohádka odehrává v některé severní oblasti Ruska. 

Důkazem toho jsou domy, které stavěli ze dřeva, byly srubového typu a světnice měly 

roubené stěny. V celé pohádce se objevuje pouze sedlový typ střechy.  

2.3. Okna 

Pro vesnické stavby byla na přelomu 19. a 20. století charakteristická okna 

s prkenným orámováním nebo kulatinou, často zdobená řezbou a malbou. Zaoblení 

                                                             
58 АЛЕКСАНДРОВ, В. А.; КОЗЛОВ, В. И.; КУШНЕР, П. И. и др., Русские. Историко-
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60 Tamtéž. Str. 155 
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klády kolem okna se otesávalo, poté se vyrývaly jednoduché vzory. Zdobené rámy 

mohly rovněž posloužit jako okenice (obr. 13). 62 

Tato zdobení rámů oken se rusky nazývají naličniky (наличники). Vytvářely se 

naličniky různých tvarů a stylů, s různými ornamenty, ale i s vyobrazením zvířat (obr. 

14), rostlin či pracovních nástrojů. Některé naličniki mohly být malované, jiné pouze 

vyřezávané.  Každá oblast měla svůj specifický styl, který byl pro ni typický. 63 

Naličniki sloužily k orientaci ve vsi, protože dříve se neoznačovaly ulice názvy a domy 

čísly.   

 

 

2.3.1. Okna v pohádce Morozko  
Okna s krásným malovaným zdobením se objevují v pohádce hned několikrát. 

Vypravěčka na začátku i na konci pohádky povídá příběh a přitom je vykloněna z okna 

s malovanými okenicemi, které zdobí malé červené kvítky. Další typy oken a jejich 

zdobení lze spatřit ve vesnici, ve které bydlí Ivánek. Dívky zpívají píseň a lákají 

mladíka k sobě. První dívka vybíhá z domu s okny s modro-hnědými okenicemi a další 

se vyklání z okna zdobeného motivy ptáků. 

 

2.4. Kolovrat 

Kolovrat je stroj pro předení nití sestávající se z kola, ploché podnožky, cívky, 

dřevěné tyče a koženého hnacího řemene. Kolo bylo spojeno s podnožkou dřevěnou tyčí 

a s cívkou řemenem. Práce spočívala v tom, že přadlena ručně stáčela vlákno v přízi a to 
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Obr. 14 - Naličniky se zvířecím motivem Obr. 13 - Naličniky s okenicemi  
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přes háčky cívky a stáčela se na špulku za pomoci uvedení kola do pohybu, které 

roztáčelo cívku. 64 

Kolovraty a přeslice (ruční nástroj pro předení) provázely dívky od narození až 

do manželství. Východní Slované novorozeným děvčatům přeřezávali pupeční šňůru  

na přeslici nebo kolovratu. Osobně podepsané kolovrátky se vzájemně ani nepůjčovaly, 

protože lidé věřili, že jinak může dojít k neštěstí, jako například že vypukne požár nebo 

jim vymřou včely. Když na severu Ruska mladík napsal na kolovrat dívky své jméno, 

musel se s ní oženit. Obvykle dával ženich dívce nový kolovrat, který vyrobil a 

vlastnoručně ozdobil. Předlo se celý podzim a zimu, pouze na vánoční svátky se 

kolovraty zastavily. 65 

 

2.4.1. Kolovrat v pohádce Morozko  
Přestože v pohádce žádná žena na kolovratu nepřede, několikrát je možné ho 

zahlédnout. Můžeme jej vidět v domě Mrazíka nebo ve světnici hlavní hrdinky. 

Konkrétně je vidět v pozadí světnice, když macecha češe a líčí Marfušu na námluvy, 

poté když macecha vyčítá tatínkovi Nastěnky, že dceru odvezl do lesa a naposledy 

vidíme kolovrat ve scéně, kdy se macecha připravuje na příjezd Marfuši.  

 

2.5. Bříza 

Bříza je neoficiální národní strom Ruska. Strom známý svou bílou kůrou 

představuje symbol čistoty, světla a nového počátku. Nový začátek je spojován s jarem 

a břízou jakožto jeho symbolem a zmiňovaný symbol čistoty dokazuje užívání 

březových větví, z kterých se dělala košťata. O vánocích Rusové používali břízu  

ve svých domech, aby symbolizovala znovuzrození. O svatodušních svátcích pomocí 

břízy vítali zimní slunovrat a to tak, že ji oblékali do ženských šatů. 66 

Březové větvičky jsou známé v souvislosti s parními lázněmi, kde se jimi lidé 

šlehají, aby se tělo lépe prokrvilo. Dříve se také používaly pro odhánění nepříjemného 

hmyzu. 67 
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Březové lesy jsou v Rusku jedny z nejrozsáhlejších, zaujímají třetí místo po 

listnatých a borových lesích. Rostou téměř ve všech oblastech, ale převládají v lesním, 

lesostepním a horském pásu. Březové lesy jsou lesy houbové, protože s břízami je 

spojen rozvoj mnohých druhů jedlých hub, jako například hřiby bílé březové nebo 

kozáky březové. V březových lesích také hojně rostou nejrůznější druhy ryzců a 

holubinek. Břízy jsou velmi mrazuvzdorné, mohou růst dokonce v permafrostu. 68 

 

2.5.1. Bříza v pohádce Morozko  
Velmi často se ve filmovém zpracování pohádky Morozko objevují březové 

háje. Nejprve březovým hájem jde Ivánek, když odchází do světa. Také kolem břehů 

jezera, kde Nastěnka zalévá pařez, rostou mladé břízky. Mezi břízami Ivánek s medvědí 

hlavou honí dívky, které přišly do březového lesa sbírat houby. Houbám se v takovém 

lese daří, roste tam bezpočet velikých hřibů i dalších druhů. Nutno rovněž zmínit využití 

březové větvičky na odpuzování hmyzu. Hned v úvodních scénách tatínek Nastěnky 

odhání touto větvičkou komáry od spící Marfuši.  

 

2.6. Copy  

Už od dávných dob jsou copy typických účesem 

v Rusku. Nosily je ženy všech sociálních vrstev a v každém 

věku. Dívky si copy ještě zdobily mašlemi nebo  

tzv. kosnikami (косниками). Byly to ozdoby (obr. 15), které 

se vplétaly do copů, ženy nosily copy zakryté šátkem. Jeden 

cop nosily svobodné dívky, zatímco vdané ženy nosily copy 

dva. Poprvé dívkám splétaly dva copy v den svatby. Jeden cop symbolizoval život, 

druhý budoucí potomstvo. Od té doby, co ženy vstoupily do svazku manželského, nikdo 

kromě manžela jejich copy neviděl, protože vlasy nosily zahalené.  Copy o dívkách a 

ženách mnohé vypovídaly. Pokud dívka nosila jeden cop, hledala svého ženicha. 

V copu byla zapletená mašle, dívka už byla na vdávání. Jestliže se v copu objevily 

mašle dvě a nebyly vpletené od začátku copu, ale od prostředku, to znamenalo, že dívka 

už ženicha má. Mašle představovaly oficiální požehnání od rodičů k sňatku. Cop pro 

ženy představoval symbol počestnosti. Zatahat dívku za cop znamenalo dívku ponížit, 
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Obr. 15 - Kosnik 
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nemluvě o ustřihnutí vlasů. Za standard ženské krásy v Rusku se považoval velmi silný 

cop. O budoucí manželce vypovídaly její zdravé a lesklé vlasy. Ne každá dívka se ale 

mohla pyšnit takovým copem, proto se dívky uchylovaly k podvodu - do svých copů si 

vplétávaly koňské žíně. 69 

 

2.6.1. Copy v pohádce Morozko  
Prostřednictvím pohádky Morozko se můžeme částečně seznámit s významem 

copů. Skutečně vidíme, že copy nosily jen svobodné dívky, ostatní ženy mají vlasy 

zakryté. Nastěnka měla zdravé pěkné vlasy a silný cop na rozdíl od Marfuši, která si 

musela doplétat cop falešný, koupený na trhu. Proto také cop Nastěnky macecha před 

příchodem ženicha na námluvy skryla pod špinavý hadr. Macecha svou nevlastní dceru 

Nastěnku velmi často ponižovala také tím, že jí tahala za vlasy, ale ustřihnout jí cop  

na pobídku Marfuši si nedovolila.  

 

2.7. Ruská zima 

Vzhledem ke své velikosti se Rusko rozprostírá v několika podnebných pásech, 

jimiž je ovlivňováno. Země se rozléhá na dvou kontinentech - evropském a asijském. 

Většina území se nachází v Asii. Tato oblast je méně osídlena kvůli drsným 

klimatickým podmínkám a trvale zamrzlé půdě. Zimy v Rusku jsou známé svou 

extrémností, mrazy dosahují až hodnot - 67 stupňů Celsia a to především na Sibiři a  

ve stepích. V zimním období je celé územní pokryté souvislou vrstvou sněhu. Mírnější 

zimy bývají jen v oblasti Černého moře. Průměrná lednová teplota dosahuje - 19 stupňů 

Celsia, přičemž na jihu země bývá v průměru - 5 a na Sibiří teploměry ukazují až - 40 

stupňů Celsia. 70 

 

2.7.1. Zima v pohádce Morozko  
Při vyslovení názvu země Rusko často vznikají asociace se zimou, sněhem a 

velkým mrazem. Takový obraz nám podává pohádka prostřednictvím několika scén, 

například Ivánek při hledání Nastěnky se brodí hlubokými závějemi, kdy mu sníh sahá 

až po stehna, nebo kdy v hlubokém sněhu a mrazivém dni čekají Nastěnka a Marfuša  

                                                             
69 7 тайн русской косы. Русская семерка. [online]. Dostupné z: http://russian7.ru/2014/02/7-faktov-o-
russkoj-kose/ 
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na Mrazíka. O krutých mrazech svědčí rovněž okamžik, kdy Mrazík pokrývá větve 

stromů sněhem a ledem.  

 

2.8. Trojka 

Trojka (obr. 16) je druh ruského koňského spřežení 

pro rychlou jízdu na velké vzdálenosti. Spřežení se sestává 

ze tří koní - prostředního tzv. korenika (коренника), který 

běží klusem a dvou krajních tzv. prisťažnych 

(пристяжных), kteří cválají. Koně se takto pomaleji unaví 

a zároveň tento způsob spřežení udržuje vysokou rychlost. 

Trojka dosahuje rychlosti až 45 - 50 km/h. Trojspřeží v minulosti bylo nejčastěji 

využíváno pro doručování pošty, jako požární vůz a v případech, kdy bylo potřeba 

překonat velkou vzdálenost co nejrychleji. Trojky se také dříve často zapřahávaly v den 

svatby a při jiných svátečních událostech. 71  

Ve vědomí ruského lidu se trojspřeží koní se saněmi stalo ruským národním 

symbolem. Ten se také často objevoval v ruské literatuře. 72 

 

2.8.1. Trojka v pohádce Morozko  
Dalším kulturologickým prvkem ve filmové adaptaci Morozko je výše zmíněné 

trojspřeží. Objevuje se v tradičním uspořádání - tři koně táhnou na sněhu sáně, v tomto 

případě se zde objevuje trojspřeží vezoucí Nastěnku a Ivánka na saních na cestě  

od Mrazíka domů. Přestože trojku mohou tvořit i jiná zvířata, není obvyklé, aby sáně 

byly taženy třemi prasaty, jako tomu bylo ve scéně, kdy se Marfuša vrací domů.  

 

2.9. Sáně 

Sáně jsou velmi rozšířeným typem povozu bez kol, obvykle tažené koňmi, soby, 

mulami, voly nebo psy. 73 

Na vesnicích sáně zapřahávali obvykle za jednoho nebo dva koně. Kůň byl 

umístěn mezi oje, přivázané k předním kopytům, zřídka k hlavě pomocí silného lana a 
                                                             
71 Тройка лошадей. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. Dostupné z: 
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Obr. 16 - Trojka 
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tenkých ohebných tyčí. Sáně se lišily velikostí, tvarem, designem, atd. Konstrukce saní 

se lišila podle účelu, ke kterému byly určené. Sáně, které se využívaly na vesnici, lze 

rozdělit na dvě skupiny: nákladní sáně pro přepravu 

zavazadel a sáně pro různé vyjížďky. 74  

Sáně byly základním způsobem dopravy v zimě, 

ale v některých oblastech na severu evropské části 

Ruska je používaly i v létě, nejčastěji v případě, kdy 

bylo potřeba jet tam, kde nebyly cesty. Ve venkovských 

životních podmínkách byly nutností v každé rolnické 

rodině. Nákladní sáně (obr. 17) používali pro odvoz 

pokácených stromů, pro převoz dřeva, sena, slámy, 

snopů, atd. Výletní sáně (obr. 18) se používaly na cesty 

na návštěvu, na trh, při svatbách a pohřbech. To, jestli 

rodina měla tento druh sání, bylo důkazem blahobytu. 
75  

2.9.1. Sáně v pohádce Morozko  
V pohádce se setkáváme s oběma typy saní - s výletními i nákladními. Výletní 

sáně můžeme spatřit několikrát. Nejprve vidíme velké sáně Mrazíka, ve kterých veze 

prochladlou Nastěnku do svého domu, další sáně přivezou Nastěnku a Ivánka  

od Mrazíka domů a na posledních, nejmenších sáních tohoto typu se vrací Marfuša.  

Na velkých saních odváží Nastěnku její tatínek do lesa.  

 

2.10. Ruská svatba 

Tradiční ruská svatba mívala tři etapy. První etapa byla předsvatební, která 

zahrnovala tzv. svatostvo (сватоство) neboli dohazování, poté následují námluvy, které 

do ruštiny překládáme jako smotriny (смотрины). Součástí první etapy bylo rovněž 

ujednání (рукобитье) a loučení se svobodou - pro dívky  

tzv. devičnik (девичник), pro muže to byl malčišnik (малчишник). Poté následovala 

etapa druhá, a to samotná svatba. Tradiční ceremoniál Rusové nazývají věnčanije 

(венчание) a zahrnuje dvě části - zásnuby a korunovaci. Poslední etapu představovalo 

                                                             
74 ШАНГИНА, И. И. Русский традиционный быт. Энциклопедический словарь. 2000. Str. 315 
75 Tamtéž. Str. 316 

Obr. 17 - Sáně nákladní 

Obr. 18 - Sáně výletní 
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dění po obřadu. Nejprve se nevěsta, ženich a svatebčané vydali na vycházku a následně 

usedli ke svatební hostině. 76 

Svatostvo, dohazování, je počáteční fáze celého svatebního procesu. Během této 

etapy přichází ženichova strana k nevěstě, nejčastěji to byli ženichovi příbuzní, zejména 

otec nebo bratr, méně často matka, ale v roli svata (сват) neboli dohazovače mohl být i 

člověk nepříbuzný. 77  

Úkolem svata nebylo pouze domluvit sňatek s rodiči nevěsty, ale i vybrat pro 

ženicha vhodnou nevěstu. Musel také zjistit, jaké má nevěsta věno. Prostřednictvím 

dohazovače ženich zjišťoval informace o vzhledu i charakteru budoucí nevěsty. 78 

Pokud jde o svatební obřady, svatební hostina měla velký význam. U stolu se 

novomanželům říkalo князь a княгиня, což by se dalo přeložit jako pán a paní. Čestné 

místo novomanželů bylo pod ikonami a čelem ke dveřím. Při zasedacím pořádku  

u svatebního stolu se braly v úvahu příbuzenské vztahy, stejně tak jako jestli byl 

svatebčan muž nebo žena. Kromě rodiny a sousedů byli na svatbu zváni i obyvatelé 

nejbližších okolních vesnic. 79 

Na svatební hostině se podávalo to nejlepší, co bylo doma. Z pravidla to byly 

rybí pirohy, polévka šči, sulc, pečené jehněčí, kachna, krůta а svatební chléb. Pilo se 

víno, pivo a také vodka. Pokud svatba připadla na postní den, servíroval se okoun 

s octem, rybí pirohy, rybí polévka, med a želé. 80 

V některých oblastech Ruska novomanželé při svatební hostině nic nejedli a 

nepili. Byli usazeni na lavicích, na kterých byly kožešiny kvůli tomu, aby byl jejich 

život bohatý. Během hostiny hosté zpívali písně, oslavovali novomanžele a byly 

pronášeny přípitky. 81 

 

                                                             
76 Русская свадьба. Российский этнографический музей. [online]. Dostupné z: 
http://www.ethnomuseum.ru/russkaya-svadba 
77 Русский свадебный обряд. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. Dostupné z: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1
%81%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B
1%D1%80%D1%8F%D0%B4 
78 Сватовство по-русски. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. Dostupné z: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%
82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8 
79 Русская свадьба – традиции и современность. HISTORICUS.RU. [online]. Dostupné z: 
http://www.historicus.ru/799/ 
80 Tamtéž.  
81 Русская свадьба. Российский этнографический музей. [online]. Dostupné z: 
http://www.ethnomuseum.ru/russkaya-svadba 
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2.10.1. Svatba v pohádce Morozko  
Tato podkapitola se zaměřuje pouze na dvě části celého svatebního procesu, 

protože i ve filmovém zpracování pohádky vidíme jen tyto. Jedná se o svatostvo čili 

dohazování nevěsty a také svatební hostinu.  

V pohádce na svatostvo přichází do domu rodičů Nastěnky a Marfuši ženich, 

jeho matka a dohazovačka, tzv. svacha, aby pro ženicha našli tu pravou nevěstu a ověřili 

si, jaká ve skutečnosti nevěsta je. Macecha se samozřejmě snaží provdat svou dceru 

Marfušu, ale ženich nakonec chce za ženu Nastěnku.  

Další součást svatby, kterou můžeme v pohádce vidět, už je svatební hostina 

Nastěnky a Ivánka. Novomanželé mají čestné místo v čele stolu a po jejich bocích sedí 

jejich rodiče, matka Ivánka a otec Nastěnky. Svatebčané připíjí na zdraví 

novomanželům a zpívají svatební píseň.  

 

2.11. Nádobí 

Důležitou ozdobou stolů bylo nádobí. Pro pití nápojů, například pro pivo a víno, 

se používaly tzv. kovši (ковши) neboli lžíce, naběračky. 

Nepoužívaly se jen pro pití z nich, ale třeba i pro 

servírování na stůl, pro rozlévání do jiných nádob, pro 

nalévání vody a dokonce pro přesypávání mouky, obilí a 

krup. Naběračky pro různé účely měly různé rozměry, 

podoby a také různé názvy. 82 

Pro servírování piva, medoviny a kvasu na slavnostní stůl 

se používaly tzv. velké kovši - nádoby (большие ковши), které 

pojmou až dvě vědra (jednotka objemu, 1 vědro = cca 12, 3 litrů83) 

nápoje. Měly ploché dno, širokou rukojeť a tělo, které 

připomínalo svou siluetou plovoucí kachnu (obr. 19). 84 

Pro pití nápojů a jejich rozlévání při slavnostní hostině se 

používaly malé nádoby - kovšiki (оbr. 20), byly to jakési lžíce či 

naběračky. Byly malých rozměrů, s kulatým nebo polokulatým dnem a dlouhou 

rukojetí, která bývala téměř do pravého úhlu. Obvykle se vyřezávaly z kusu dřeva. 

                                                             
82 ШАНГИНА, И. И. Русский традиционный быт. Энциклопедический словарь. 2000. Str. 386 
83 Ведро. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. Dostupné z: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE 
84 ШАНГИНА, И. И. Русский традиционный быт. Энциклопедический словарь. 2000. Str. 386 

Obr. 19 - Kovš pro 
servírování nápojů 

Obr. 20 - Lžíce na pití 
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Nejprve se vydlabala lodička a poté rukojeť, která byla zdobená hlavou berana, koně, 

medvěda, draka nebo i jinými podobami zvířat a ptáků. 85 

 

2.11.1. Nádobí v pohádce Morozko 
S oběma typy nádob se setkáváme v pohádce na konci, a sice na svatební hostině 

Nastěnky a Ivana, kdy všichni hosté pozvedávají lžíce k přípitku, a na stole můžeme 

vidět různé typy nádob s nápoji, jako jsou výše zmiňované kovše.  

  

                                                             
85 Шангина, И. И. Русский традиционный быт. Энциклопедический словарь. 2000. Str. 386 - 387 
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3. LINGVOREÁLIE JAKO SOUČÁST KULTUROLOGIE 

Filmové zpracování pohádky Morozko vykazuje příznaky hovorového jazyka. 

Přestože je v pohádce prvek vypravěčský, příběh je postaven na bázi rozhovorů, a tak 

umožňuje užívání různých specifik hovorového stylu. Nejčastěji užívanými příznaky 

v pohádce jsou expresivní a emocionálně zabarvená slova vyjádřená nejrůznějšími 

příponami, hovorové výrazy a citoslovce.  

 

3.1. Slova zdrobnělá, zveličelá, lichotivá a hanlivá 

Slova zdrobnělá, zveličelá, lichotivá a hanlivá se tvoří pomocí slovotvorných 

přípon, které mají emocionálně-expresivní zabarvení a vyjadřují kladný či záporný 

postoj mluvčího. Zmiňovaná slova se mohou odvozovat od podstatných jmen, 

přídavných jmen kvalitativních a příslovcí. 86 

 

3.1.1. Slova zdrobnělá a lichotivá 
Slova zdrobnělá obvykle vyjadřují vřelý a kladný vztah k označovanému, avšak 

nemusí tomu tak být vždy. V některých případech mohou poukazovat na opovržení, 

neúctu či výsměch, důležité je při jejich hodnocení vycházet z kontextu. Zdrobněliny 

lze vytvořit např. za pomoci přípon: -ок, -ёк, -ек; -ик, -чик; -ка; -ко, -ико. Příponám 

se souhláskou -k- odpovídají české -ek, -ík, -ka, -ko. Dále jsou to přípony se 

souhláskou -c-: -ец; -ца, -ица; -це, -цо, -ице, -ецо, avšak tyto přípony nemají české 

protějšky a jsou emocionálně výraznější. Zdrobňovacími příponami jsou rovněž přípony 

typu -шек, -ушек, -ышек; -ушка, -юшка; -ушко, -юшко, -ышко; -урка; -онька, 

-енька. Čeština podobné přípony nezná a netvoří jimi deminutivní deriváty. Co se týče 

poslední skupiny přípon -онька, -енька, tak jejich české ekvivalenty jsou využívány 

více (např. tatínek, maminka, dívenka, chvilinka). V ruském jazyce v nich převládá 

význam lichotivý. 87 

Pokud připojíme další přípony, vzniknou zdrobnělá slova 2. stupně, která mají 

význam výrazně lichotivý. Jako příklad si můžeme uvést slovo голос, kdy při prvním 

připojení přípony vznikne голосок. Dále pak vznikají zdrobněliny 2. stupně, a sice 

                                                             
86 Суффиксы субъективной оценки. Академик. [online]. Dostupné z: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/1642/%D1%81%D1%83%D1%84%D1%84%D0%B8%D0%BA
%D1%81%D1%8B 
87 HAVRÁNEK, Bohuslav. Příruční mluvnice ruštiny: hláskosloví a tvarosloví I. Str. 345 - 346. 
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v daném případě голосочек. Patří sem přípony: -очек, -ёчек; -очка, -ечка, -ичка, -

оночка; -ечко.88 

V pohádce Morozko se můžeme setkat s následujícími zdrobnělinami а jejich 

příponami:  

-ок, -ёк, -ек: (ряд) рядок, (Старик-Боровик) Старичок-Боровичок, (пень) пенёк, 

(ветер) ветерок, (снег) снежок, (петух) Петушок 

-ик, -чик: (комар) комарик, (браз) братик, (голубь) голубчик, (суп) супчик, 

(тулуп) тулупчик, (кот) котик, (живот) животик 

-ка: (дорога) дорожка, (берёза) березка, (зоря) зорька, (нога) ножка, (песня) 

песенка, (птица) птичка, (спина) спинка, (шерст) шерстинка, (метла) метёлка 

-ко, -ико: (Мороз) Морозко 

-ца, -ица: (сестра) сестрица 

-шек, -шок, -ушек, -ышек: (гребень) гребешок 

-ушка, -юшка: (Марфуша) Марфушка, (Ваня) Ванюшка, (Иван) Иванушка, 

(свата) сватушка, (изба) избушка, (старуха) старушка, (лапа) лапушка  

-ушко, -юшко, -ышко: (солнце) солнышко, (перо) пёрышко, (Мороз) Морозушко 

-онька, -енька: (Настя) Настенька, (Марфуша) Марфушенька, (дочь) доченька, 

(ночь) ноченька, (папа) папенька, (душа) душенька, (внучка) внученька, (киска) 

кисонька 

-очек, -ёчек: (сын) cыночек, (цвет) цветочки, (пень) пенёчек  

-очка, -ечка, -ичка, -оночка: (калитка) калиточка, (нить) ниточки, (кукушка) 

кукушечка, (сестра) сестричка, (елка) ёлочка 

-ечко: (окно) окошечко, (крыло) крылечко 

 

Výše uvedené deminutivní a meliorativní deriváty bývají poměrně často 

zastoupeny právě v žánru pohádky. Kromě substantiv mohou mít zdrobnělé tvary 

rovněž přídavná jména (сладенькая, медовенькая, чёрненький, рыженький) nebo 

příslovce (помаленьку, спокойненько,  немножечко, далечко аj.). 

Pro pohádku Morozko jsou velmi typické zdrobněliny jmen vlastních, které se 

objevují v různých variantách, jako například: Иван - Иванушка, Настя - Настенька, 

Марфуша - Марфушка - Марфушенька, Мороз - Морозко - Морозушко.  

 

                                                             
88 HAVRÁNEK, Bohuslav. Příruční mluvnice ruštiny: hláskosloví a tvarosloví I. Str. 346. 
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3.1.2. Slova zveličelá, hanlivá a hrubá 
Protipólem slov zdrobnělých jsou slova zveličelá. Jsou to slova, která 

v porovnání s neutrálními slovy příbuznými nesou zveličelý nebo hrubý význam. 

Zvláště hanlivé přípony vnášejí do derivátu zápornou konotaci. Při tvoření ruských slov 

zveličelých se užívá přípon: - ище, - ища, -ина. V pohádce Morozko se vyskytují 

například slova змеище (od ženského podstatného jména змея) a силища (od ženského 

podstatného jména сила).  

Další emocionálně zabarvenými slovy jsou slova hanlivá, která mají zápornou 

konotaci, jako např. opovržení. Mohou také mít urážlivý nebo vulgární charakter. 89 

Jako příklady si uveďme slova z pohádky Morozko: хулиган, дуреха, дурень. Někdy 

se jedná o vyjádření ironie, kdy je pro posouzení významu důležitý kontext. Ironické 

vyjádření v pohádce slyšíme v následujících větách: Крепче надо привязывать, 

голубушка. А у тебя бороденка паршивая, головенка плешивая! Negativní 

význam je zdůrazňován spojením s adjektivy vyjadřujícími rovněž negativní nádech.  

 Pokud slovy zveličelými nebo hanlivými někoho oslovujeme, jedná se o hrubé 

výrazy. V pohádce Morozko jsou několikrát použity například taková jako: змеище, 

ведьма проклятая, змея подколодная, xулиган, дурень nebo квашня.  

 

3.2. Hovorové výrazy 

V pohádce Morozko se setkáme s různými hovorovými výrazy napříč různými 

slovními druhy. Mezi podstatnými jmény se objevují tyto hovorové výrazy: скотина - 

dobytek, зорька - svítáníčko, маманя - máma, ерунда - pitomost, хвороба - choroba, 

дармоед - příživník, душегубчики - vrahouni, метелка - košťátko. Setkáme se i 

s hovorovými slovesy:  пошевеливаться - hýbat se, přidat na tempu, повыдергать - 

vyškubat, жрать - žrát, притомиться - unavit se, куражиться - vytahovat se, очуметь - 

zbláznit se. Hovorovými částicemi jsou: неужто - copak,  ишь - ejhle,  давай - jdeme 

na to. K hovorovým výrazům můžeme přiřadit i příslovce: впрямь - doopravdy, 

vskutku, вмиг - okamžitě, bleskově, позарез - strašně, jako sůl, зря - nadarmo, 

zbytečně. 

 

 

                                                             
89 Pejorativum. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pejorativum 
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3.3. Citoslovce  

Pro jazyk pohádky Morozko jsou rovněž typické citoslovce. Pomocí tohoto 

slovního druhu lze vyjadřovat city, vůli mluvčího nebo napodobovat zvuky a hlasy. 

Citoslovce se dělí na citoslovce citová, vybízející a imitující.90 V pohádce se setkáváme 

se všemi skupinami, přičemž jednotlivá citoslovce lze překládat různým způsobem, 

protože mohou vyjadřovat různé nálady a city. Do skupiny citových citoslovcí spadají: 

ах - ach, ó uf, ой - ach, au, ох - och, ó, эх - ech, och, ух - oj, jejda. Citoslovce vybízející 

jsou reprezentovány následujícími: эй - hej, ну-ка - no tak, jen. Příkladem citoslovcí 

imitujících neboli zvukomalebných jsou: бай-бай - hajej dadej, тьфу - fuj, pfuj, ай 

люли - tralala, lalala.  

 

  

                                                             
90 BAUER, Jaroslav. Školní mluvnice ruského jazyka: pomocná kniha pro žáky škol 2. cyklu. 1973. Str. 
174. 
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4. PŘEKLAD  A EKVIVALENTNOST  RUSKÉ A ČESKÉ 
VERZE POHÁDKY MOROZKO 

Následující kapitola porovnává originální text pohádky s jejím českým 

překladem. První část je věnována celkovému rozboru textu a jeho překladu a zároveň 

je zaměřena na veškeré odlišnosti. V části druhé analyzuji všech pět písní, které 

v pohádce můžeme slyšet. Zde opět porovnávám jednotlivé rozdíly ruské a české verze.  

 

4.1. Porovnání ruského originálu s českou verzí  

První rozdíl v překladu jednotlivých replik uslyšíme téměř na úplném začátku 

pohádky. Macecha vyčítá Nastěnce, že probudí Marfušu ťukáním jehlic. V originále 

říká macecha: «Теперь она от самого бесшумного шороха проснуться может», i 

sebemenší šramot by ji probudit mohl. A v české verzi Marfušku „teď klidně může 

probudit, jen když hrášek na zem spadne“.  

Nastěnka musí doplést punčochu venku, a pokud to nestihne, než první kohout 

zakokrhá, macecha jí vytrhá všechny vlasy. Ale v originále, macecha nebude vytrhávat 

vlasy, ale «косы», tedy copy.  

Poté Nasťa prosí kohoutka, že musí plést ještě chvíli, zatímco v ruské verzi už jí 

zbývá jen řádek a jedno oko. Ale český kohoutek odpoví, že: „Kohouti jsou malí páni, 

Jitřenka řídí kokrhání!“. Přičemž v originále kohoutek řekne, že kohout je závislý pták a 

je potřeba se obrátit na «Зорьку», což znamená úsvit.   

Když Nastěnka prosí slunce, aby ještě nevycházelo, vysvětluje, že pokud 

nestihne doplést punčochu, čeká ji trest. V českém překladu je na tom děvče hůře, 

protože ji stihne krutý trest.  

Nastěnka v české verzi děkuje kohoutkovi: „Kohoutku, kohoutku zlatý, pán Bůh 

ti to splatí. Děkuji ti, kohoutku, zachránil jsi mě“. Avšak v originále oslovuje kohoutka 

„zlatý hřebínku“ a jen řekne „děkuji ti, kohoutku“.  

Macecha se zlobí, že nevlastí dcera stihla punčochu doplést a říká jí „ty zmije 

jedovatá“, přičemž v ruském jazyce ji nazývá «змея подколодная». Toto oslovení si 

můžeme přeložit jako ty zmije zlá či zákeřná. Macecha se zlostí zadává Nastě těžší 

úkoly, kromě toho, že má nakrmit drůbež, napojit dobytek, nasekat dřevo, tak i poklidit 

dvůr. V ruském originálu jsou úkoly stejné. Vyjma poslední činnosti, kdy postačí, když 

dvůr jen zamete.  
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Další rozdíl v překladu uslyšíme, když se Ivan setká s dědečkem Hříbečkem a 

ten mu za to, že si s ním mladík zahraje na honěnou a chytí ho, slibuje luk a šípy, 

přičemž v ruské verzi jsou to šípy přesné, a v české hbité. Ivan dědečka Hříbečka chytit 

nemůže a malý čaroděj se v originále raduje «не догнал, не догнал », nedohonil, 

nedohonil. V překladu však slyšíme „nechytil, nechytil“. Když se Hříbeček zeptá, zda 

ho Ivan chytil, dohonil, ten mu rusky odpoví «твоя взяла» neboli ty jsi lepší, ty máš 

navrch. V češtině mládenec konstatuje, že dědeček je lepší. Dále jsou obě verze stejné 

až do okamžiku, kdy Hříbeček chce, aby se mu Ivan poklonil. Odpoví mu, že pokud by 

se každému klaněl, odkutálela by se mu hlava («Каждому кланяться - голова 

отвалится.»). V překladu se Ivan nerad klaní hned, protože to potom bolí hřbet.  

Dále se tedy dostáváme k rybníčku, který zalévá Nastěnka, aby vykvetl. Setkává 

se zde poprvé s Ivanem. V jejich rozhovoru jsou jen drobné odlišnosti. Prvním rozdílem 

je oslovení Nastěnky. Macecha jí říká «змея подколодная». Překlad je v této části 

stejný, jako již bylo zmíněno výše, a proto není třeba je znovu analyzovat. Když se Ivan 

zeptá Nasti, zda si ho vezme, na dívčinu odpověď se zeptá Ivan: „Nelíbím se ti? Jsem 

přece mladý a hezký.“ Avšak v originálu zní «не косой, не рябой», což bychom mohli 

přeložit jako „nešilhám a ani nejsem pihatý“.  

Ivan proměněný v medvěda se setkává s dědečkem Hříbečkem. Mladík žádá 

čaroděje o radu, jak získat zpět svou podobu a ten mu odpovídá, že neuměl vykonat 

dobrý skutek. V originále je replika následující «Никто от тебя добра не видел.», 

nikdo od tebe dobra neviděl.  

Nastěnka se mezitím ptá květů na Ivánka a oslovuje je kvítky mé, z pařezu 

rozkvetlé. V původním znění se ke květům dívka obrací jako ke kvítkům na suchém 

pařízku.  

Ivánek běhá po lese, aby udělal dobrý skutek. Potká žebráka, který ho prosí  

o almužničku, za kterou se mu pán Bůh odmění. V originále však žebrák žádá almužnu 

na živobytí a o odměňování neřekne nic.  

Když macecha chystá vlastní dceru na námluvy, Marfuša závidí Nastěnce její 

cop. Macecha nevlastní dceři vlasy přikryje a utrhne se na ni, že se „jen krmí a hloupě 

čumí“. V ruštině neuslyšíme urážku, že by děvče hloupě koukalo, ale macecha říká, že  

v kamnech jsou saze.   

Další rozdíly mezi originálem a překladem můžeme slyšet na námluvách. 

Macecha svou dceru vychvaluje, jak pracuje pilně od rána. V ruské verzi je Marfuša 
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ještě šikovnější, ona totiž dělá ve dne v noci, šije, plete a slovo při tom neřekne. Dalším 

rozdílem je, že v české verzi Marfuša zametá dvůr a v originále vytírá podlahu. Staré 

dohazovačce se dcera líbí, protože „taková krasavice se hned tak nepotká“. V původním 

znění dokonce „takovou krásu ani ve snu neuvidíme“. Když matka ženicha chce vidět i 

druhou dceru, v české verzi Marfuša vůbec nepřipustí, že by v domě žily dcery dvě. 

Zato původně dívka přizná, že jsou dvě, ale ta druhá je nevlastní. Macecha přivede 

dceru s tím, že takové husy se každí leknout musí, ale ruská replika je jiná. Macecha 

říká, že ta jejich husa nemá hezký ani obličej, ani postavu. Dál přichází čas  

na pohoštění. V překladu je ženich větší gurmán, má rád husí játříčka. Původně mu 

stačily husí «потроха» neboli droby, vnitřnosti. Když se ženich nakonec rozhoduje, 

kterou nevěstu si vybere, v české verzi ženich se smíchem říká, že Nastěnku chce za 

ženu. V ruském scénáři řekne jen „tu, která se jmenuje Nastěnka“.  

Přichází zima a vypravěčka vypráví, jak to bylo dál. Krom toho, že minuly týdny 

celé, tak se v ruské verzi dozvíme navíc, že se přehnaly vánice.  

Ivan vyhledal Babu Jagu, aby mu pomohla najít Nastěnku. Ta si však chce 

mladíka upéct v peci. Čarodějnice se obrací na své dřevěné pomocníky: „Strčte 

holoubka sem, já si z něj po polévce udělám pečínku!“ V překladu Baba přikazuje, ať 

Ivana strčí do pece, bude z něj dobrá pečeně. Dál Ivanovi říká, že se zbytečně brání,  

do pece ho stejně dostanou. V originálním znění slyšíme „zbytečně se, Ivane, bráníš, 

nožkami se opíráš.“ Mladík odpoví, že to nedělá schválně. Překlad je prostší - Ivan 

konstatuje, že se nebrání. Dále je kvůli rýmu česká verze významově obsáhlejší. Ivan 

nezná tyhle věci, jak se dá upéct v peci. Rusky mluvící Ivan vysvětluje, že ho na lopatu 

nikdo neposazoval.  

Když Ivan strčí Babu Jagu do pece, ta po chvilce skučí, ať se Ivan smiluje. 

Rusky si čarodějnice stěžuje, že se smaží a paří, zatímco česky, že je tam horko a snést 

se to nedá.   

Několik rozdílů lze najít i při prvním setkání Nastěnky a dědečka Mrazíčka. 

V originálu se Mrazík diví, odkud se vzal takový zázrak a v překladu se dívky ptá, 

odkud zabloudila. Dědeček půjčí Nastě svůj kožich a ta se strachuje, aby nezmrzl. 

V českém textu je přeložena otázka jako „A co ty, dědečku, není ti zima?“. Naopak 

Nastěnka umrzá, a tak Mrazík volá na své sáně, ať okamžitě a střelhbitě přiletí. 

V původním znění stařík s bílým plnovousem volá na saně, které jsou mrazivé, 

samojízdné a pohybují se velkou rychlostí. 
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V chaloupce Baby Jagy půjčuje čarodějnice Ivanovi svůj ovčí kožich, v překladu 

je kožich huňatý. Kromě kožichu Baba mladíkovi poskytne sáňky, jak zní v překladu, 

jako loďky, krásné sáňky samochodky, samovodky, které samy řídí, samy jedou a  

za Nastěnkou ho dovedou. V ruštině to jsou sáňky «шустрые», tedy čiperné, 

samojízdné, udávající směr, které samy jedou, samy řídí a samy ho k dívce dovedou. 

Čarodějnice si pak libuje, jak mu to pěkně zavařila, přičemž původně Baba Jaga říká, že 

mu dobře prase podstrčila. Baba Jaga vymýšlí, jak se Ivanovi pomstí a využije svého 

kocoura. V české verzi kocoura oslovuje kocourku můj, kocourku zlatý, kožíšku 

chlupatý a pokračuje - jsi jak peklo černý, jsi služebník můj věrný. Říká mu, že jí musí 

pomoci, a ptá se, zda ví, kam povede jeho cesta. Nakonec dodá, aby se Ivanova nevěsta 

na smrt přichystala, a libuje si, jakou má radost. Originál je mírně odlišný. Baba Jaga se 

obrací na svého kocourka, který má teplé bříško, černý hřbet a hedvábnou srst, ať jí 

pomůže, běží rovnou po sněhu a zahubí Ivanovu nevěstu. S radostí říká «теперь пойдет 

потеха», teď začne mela.  

Ve stejnou chvíli se dědeček Mrazíček postaral ve svém domě o Nastěnku. 

V původní verzi dívku oslovuje «внученька», tedy vnučka. V překladu ji dědeček říká 

„má milá“. Když už je Nastěnka v pořádku, odejde Mrazík do lesa, zapomene si vzít 

svou berlu mrazilku, v originále «посох морозильный».  

Když se pomocníci Baby Jagy vrátí, chystá se je štědře odměnit. V ruské verzi je 

odmění «по-яговски». Zatímco kocour v obou verzích dostane smetanu, čuník 

v originále přezdívaný «рыженький», zrzeček, si pochutnává na «холодце» tedy sulcu, 

v překladu rypáček, jak mu čarodějnice říká, jen na pomejích.  

Ivan spěchá za Nastěnkou a Mrazík na něj již čeká před svým domem. Zdraví ho 

„Buď zdráv, Ivane!“. V originálním znění jej vítá „Dobrý den, Ivane, vdovin synu!“.  

Macecha vyčítá tatínkovi, že vlastní dceru odvezl do lesa, pro zábavu dědovi 

Mrázovi nebo vlkům, aby ji potrestali. V českém znění ji buď mráz k smrti utýrá, nebo 

ji roztrhají vlci. Kvůli dědkovi už macecha vlastní dceru mlátí! V originále kvůli němu 

vlastní dceři dává po ruměné tvářičce.  

Nastěnka se vrací domů se svým ženichem Ivanem. Dívka vysvětluje, jak to vše 

bylo a že je Mrazík obdaroval. V původní verzi se dozvíme, že dal Nastě hojné věno. 

Celá vesnice se směje Marfuše, jaká to je nána. Rusky v davu zní «квашня». Takto se 

označuje člověk, který je pomalý a těžkopádný. Mohli bychom termín přeložit například 

jako „špekoun“ nebo „tlusťoch“.  



42 
 

Marfuša v lese čeká na Mrazíka, a když ji přijde zahřát, rozmazlená dcera 

macechy s ním lomcuje, aby jí přičaroval ženicha a peníze a hodně moc. Původně chtěla 

Marfuša ženicha, věno a ještě víc.  

Baba Jaga přiletí za loupežníky a nabídne jim peníze za to, že jí pomůžou 

s odplatou. Řekne jim, jestli si nechtějí přilepšit stem dukátů ve zlatě, čtyřmi vědry 

stříbra a měďáky kolik budou chtít, když svou práci provedou. V originále se zeptá, 

jestli mimochodem nechtějí dvě plné vany zlata, čtyři vědra stříbra a mědi nepočítaje  

za jednoduchou práci.  

V závěru pohádky vyhlíží macecha svou dceru a počítá, kolik darů dostane. 

V překladu je macecha skromnější, myslí si, že nejdřív Marfuša dostane truhlu a dvě 

skříňky, pak si to rozmyslí a řekne čtyři skříňky a dvě truhlice. V ruské verzi macecha 

čekala, že dostane čtyři truhly a dvě skříňky, nakonec ale řekne, že určitě dostane čtyři 

truhly a čtyři skříňky. Naopak v překladu se macecha Marfuši ptá, kde má poklady, 

původně jen, kde má věno. 

Pohádku uzavírá vypravěčka povídáním o svatební hostině. Říká, že tam byla, 

jedla, pila. Nevěsta byla jak z růže květ a ženich jakbysmet. Avšak originál je trošku 

jiný. Liší se v tom, že med a pivo pila. Nevěsta měla své místo a ženich byl chlapík. 

V češtině vypravěčka uzavírá pohádku tradičně - zazvonil zvonec a pohádky je konec. 

Ruská alternativa je «тут и сказке...», a pohádky je…. konec, jak si přečteme na 

okenici.  

 

4.2. Porovnání ruské a české verze písní z pohádky Morozko 

V pohádce je pět písní, v jejichž překladu nacházíme větší či menší rozdíly. 

Těmto písním je věnována následující podkapitola, ve které nalezneme originální texty 

písní, české překlady a jejich rozbor.  

 

4.2.1. Píseň Ach ty Váňo, Ivane 
Ой, ты, Ванюшка, Иван, 

Подходи к калиточке! 

На мне новый сарафан, 

Шелковые ниточки! 

 

Ваня, Ваня, погоди,

Ach ty Váňo, Ivane, 

jen se podívej na mne, 

šaty mám vyšívané 

a jsou celé hedvábné. 

 

Váňo, Váňo, Ivánku, 
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Подожди немножечко. 

Мимо дома не ходи, 

Загляни в окошечко! 

 

Не ходи, Иван, далечко, 

Сядем рядом на крылечко.  

Яблочко отведай, 

С нами побеседуй!91  

                                                             
91 Mrazík [Морозко] [film]. Režie Alexander 
ROU. Sovětský Svaz. 1964 
 

 nikam už nepospíchej, 

proklouzni k nám za branku, 

na mé okno zaťukej. 

 

Nechoď, Váňo, v širý svět,  

přijď si k nám posedět, 

jablíčko ti dáme, 

pak si zazpíváme.92 

                                                             
92 Tamtéž.  

V první písni pohádky, ve které mladé dívky lákají Ivana k sobě, se objevuje 

několik menších rozdílů mezi ruským originálem a českým překladem, avšak tyto 

drobné nuance příliš význam sdělovaného nemění.  

V první sloce si můžeme všimnout, že je zde zdrobnělina oslovení - „Vaňuška“, 

vzhledem k tomu, že čeština na rozdíl od ruštiny využívá pro oslovování 5. pád, vznikla 

by zde slabika navíc, a proto překladatel nemohl zvolit zmiňovanou zdrobnělinu.  

Druhý verš je lehce významově jiný. V originále dívka zpívá „přijdi k brance“, zatímco 

v české verzi by dívka chtěla, aby se na ni Ivan podíval. Ve stejné sloce, ve verzi 

původní, má dívka nové šaty s hedvábnými nitkami. V překladu jsou šaty vyšívané a 

celé hedvábné. 

Druhá sloka začíná zavoláním na Váňu, aby měl strpení a trochu posečkal. 

Překladatel zde zvolil opis „nikam už nepospíchej“. V originálu chce dívka, aby se 

nevzdaloval od domu a podíval se do okénka. V českém překladu je dívka odvážnější, 

už Ivana zve, aby proklouzl za branku a zaťukal na okno.  

V poslední sloce dívky zpívají, ať nechodí Ivan daleko, posadí se vedle sebe  

na verandě, ochutná jablíčko a s děvčaty si popovídá. Na druhé straně dívky zpívající 

česky chtějí, aby nechodil Ivan v širý svět, ale přišel si k nim posedět. Jablíčko mu dají 

a pak si zazpívají. V originále dívky zvou Ivana na verandu a chtějí si povídat, na rozdíl 

od toho, v české verzi dívky zvou Ivana k sobě, místo dále nekonkretizují a chtějí si 

společně zazpívat. Tato odlišnost význam a myšlenku písničky nijak zvlášť nemění.  
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4.2.2. Píseň Před naší, za naší
Расступись, честной народ, 

Не пыли, дорожка. 

Добрый молодец идет 

Погулять немножко. 

 

Ай люли, ай люли, 

Эй, дорожка, не пыли. 

 

Погляжу я на себя - 

Сам себе отрада. 

Не косой и не рябой, 

Атакой, как надо. 

 

Ай люли, ай люли, 

Ой, дорожка, не пыли. 

 

По морям пешком пройду, 

Горы передвину. 

Красну девицу найду, 

Ягодку-малину. 

 

Ай люли, ай люли, 

Эй, дорожка, не пыли.93 

                                                             
93 Mrazík [Морозко] [film]. Režie Alexander 
ROU. Sovětský Svaz. 1964 
 

Ustupte, jen ustupte, 

nebuď prašná, cestičko. 

Dobrý junák teď tebou jde, 

chce poznat svět maličko. 

 

Před naší za naší, 

cesta má ať nepráší. 

 

Když se dívám na sebe, 

tak se musím pochválit, 

nevypadám já věru zle, 

zkrátka chlapec jak má být. 

 

Před naší za naší, 

cesta má ať nepráší. 

 

Cestičkou půjdu stále vpřed, 

nevěstu si vyhledám, 

ta musí být jak jarní květ, 

jinak budu radši sám. 

 

Před naší za naší, 

cesta má ať nepráší.94  

                                                             
94 Tamtéž.  

V pohádce ihned následuje píseň, kterou zpívá Ivan, když se vydává do světa  

na zkušenou. Obě verze první sloky se shodují, vyjma posledního verše. V originále se 

Ivan chce „trochu projít“, zatímco v češtině „chce poznat svět maličko“.  

Refrén obsahuje přípěv „aj ljuli“, který se používá v ruských lidových písních. 

Překladatel zvolil alternativu „před naší, za naší“. Následující verš se v obou variantách 

shoduje.  
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Druhá sloka se drobně liší v druhém a třetím rýmu. V ruštině zpívá Ivan, že má 

ze sebe radost, nešilhá a není pihatý. Je takový, jak je třeba. V písni s českým textem se 

Ivan musí pochválit, protože nevypadá věru zle a je to zkrátka chlapec, jak má být.  

Poslední sloka obsahuje nejvíce rozdílů. Ruský mladík přejde moře pěšky, hory 

bude přenášet a najde si krásnou dívku, jako malinu. V českém textu zazní, že Ivan 

půjde cestičkou stále vpřed, vyhledá si nejen dívku, ale rovnou nevěstu. V závěru 

dabovaného zpracování se dozvíme informaci navíc - nevěsta musí být jak jarní květ, 

jinak bude Ivan radši sám.    

 

4.2.3. Píseň Proč kukáš, žežuličko 
Все кукуешь, кукуешь, кукушечка. 

Долгий век обещаешь мне, глупая.  

А не знаешь того, и не ведаешь, 

Как живется сиротке без матери. 

 

Не подняться березке без солнышка, 

Не цвести белоствольной без ясного. 

Так чего ж ты кукуешь, кукушечка, 

Долгий век обещаешь мне, глупая.95 

                                                             
95 Mrazík [Морозко] [film]. Režie Alexander 
ROU. Sovětský Svaz. 1964 

Proč kukáš, proč kukáš, žežuličko, 

že mám žít dlouhý čas, nekratičko, 

 ty nevíš, co je to život celičký 

žít sama, jen sama, bez matičky. 

 

I břízka neroste bez sluníčka, 

nikdy mne nelíbá má matička, 

život můj, milá žežuličko, 

skončí se, skončí se zakratičko.96 

                                                             
96 Tamtéž.  

 

Význam písně, kterou si zpívá Nastěnka, když v lese zalévá pařez, aby na něm 

vykvetly květy, je v překladu zachován, avšak je zde i několik podstatných rozdílů. 

Písnička je krátká, má pouze dvě sloky. První výraznější odchylka, kterou bych zmínila, 

je na konci druhého verše. V ruském originálu Nastěnka nazývá kukačku hloupou. 

Zatímco v překladu se ke kukačce vůbec tímto způsobem neobrací. Dál už vidíme jen 

drobný rozdíl. V původní verzi se zpívá, že kukačka neví, jak se žije sirotě bez matky. 

Ruský text je významově obsáhlejší. Víme, že dívčina maminka nežije. Tato informace 

v překladu chybí, dozvídáme se jen, že žežulička neví, co je to život celičký žít sama 

bez matičky.  

Ve sloce druhé již slyšíme více zásadní odlišnost. Srovnáme-li druhý verš, 

zjistíme, že v originálu stojí, že bez slunce strom nepokvete, a v překladu se objevuje 

nová informace, a sice že matička Nastěnku nikdy nelíbá. Poslední dva verše obou verzí 
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se od sebe naprosto odklání. Zatímco v originálu se opakují ty, které znějí na začátku, 

český text naznačuje fatální konec. Dívka očekává, že se její život skončí zakratičko.  

 

4.2.4. Píseň Vyrostla štíhlá jedlička  
В лесу родилась елочка,  

в лесу она росла, 

зимой и летом стройная, зеленая была, 

зимой и летом стройная, зеленая была. 

Метель ей пела песенку:  

''Спи, елочка, бай-бай''.  

Мороз снежком укутывал 

смотри, не замерзай. 

смотри, не замерзай.97  

                                                             
97 Mrazík [Морозко] [film]. Režie Alexander 
ROU. Sovětský Svaz. 1964 

Vyrostla štíhlá jedlička,  

tam mezi modříny, 

zelená byla celičká od jara do zimy, 

zelená byla celičká od jara do zimy. 

Na podzim vítr zazpíval:  

spi, jedličko, jen spi. 

Mrazík ji sněhem přikrýval: 

pozor jen nezmrzni,  

pozor jen nezmrzni.98 

                                                             
98 Tamtéž.  

 

Čtvrtá píseň v pohádce patří Mrazíkovi. Překlad se v několika případech 

významově liší, ale jedná se o významy, které pro děj nejsou důležité. V první sloce 

originálu Mrazík zpívá o smrčku, který roste v lese a v zimě i v létě je zelený a pěkně 

rostlý. Naopak v překladu se zpívá o štíhlé jedličce, která rostla mezi modříny a byla celá 

zelená od jara do zimy.  

 Druhá sloka pokračuje tím, že vánice zpívá smrčku písničku- spi, smrčku, hajej 

dadej. V české verzi zazpíval na podzim vítr - spi, jedličko, jen spi. Zbytek písničky už je 

v obou verzích shodný.  

 

4.2.5. Píseň loupežníků
Спят медведи в берлогах спокойненько. 

У лисицы под снегом нора. 

У вороны гнездо, 

у разбойника 

Ничего - ни кола, ни двора. 

Ох, и голодно нам!  

 

Medvědi v brlozích teď krásně spí, 

a lištičky mají své nory, 

všechno má své hnízdo, 

my nemáme nic - vůbec nic, 

jenom les a hory. 

Hrozný hlad trápí nás
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Ох, и голодно нам!99 

                                                             
99 Mrazík [Морозко] [film]. Režie Alexander 
ROU. Sovětský Svaz. 1964 

hrozný hlad trápí nás.100

                                                             
100 Tamtéž.  

 

Poslední píseň v pohádce pějí loupežníci. V ruské verzi loupežníci zpívají o tom, 

jak medvědi si v klidu spí v brlozích, liška má pod sněhem noru, vrána má hnízdo a 

loupežník nemá nic - ani dům, ani dvůr. Překlad začíná stejně, jen ne jedna liška, ale 

lištičky mají své nory a nejen vrána, ale všechno má své hnízdo. A oni nemají vůbec nic, 

jen les a hory.  

 

S h r n u t í 

Podle mého názoru byla pohádka včetně písní přeložena velmi zdařile. Nejsou zde 

žádné větší rozdíly, které by měnily význam jednotlivých situací nebo dokonce děje 

pohádky. Jelikož se překladatel pokoušel dodržet rým veršů, v některých případech byl 

nucen překládat volněji, opisem, nebo použil slovo, které se mu do rýmu hodilo lépe, ale 

myšlenku to nijak nezměnilo.  
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5. MOŽNOSTI VYUŽITÍ MATERIÁLU VE ŠKOLNÍ PRAXI 
S PŘIHLÉDNUTÍM K MEZIPŘEDMĚTOVÝM VZTAHŮM  

V této části diplomové práce popisuji možnosti, jak využít téma pohádky Morozko 

ve školní praxi. Jsou zde návrhy, jak pracovat s autentickými materiály, a sice s filmem, 

písněmi a reáliemi. Dále zmiňuji využití tématu s přihlédnutím k mezipředmětovým 

vztahům, například ve výchově výtvarné, hudební nebo dramatické. V závěru kapitoly 

prezentuji náměty k rozvoji psaní a také další tematická cvičení.  

 

5.1. Ruské reálie na hodinách ruského jazyka 

Ruská pohádka Morozko je v České republice velmi oblíbená, a protože je 

každoročně vysílána v televizi v období vánočních svátků, zná ji téměř každý Čech. Z toho 

důvodu ji můžeme využít při diskuzi v rámci vyučovací hodiny ruského jazyka, v tom 

případě, kdy chceme seznámit žáky s ruskými reáliemi. Žáci se pomocí filmového 

zpracování mohou jednoduchou formou obeznámit s reáliemi jako například ruský národní 

oděv, vesnické stavby, tradice, typické předměty, atd.  

Diskuze může být zahájena bez předchozího promítání ve třídě žákům, pokud si je 

učitel jist, že všichni pohádku znají, a není na hodinách prostor pro společné shlédnutí 

pohádky. Osobně považuji za lepší variantu žákům pohádku pustit nebo alespoň ty části, 

které jsou stěžejní pro seznámení se s potřebnými jevy.  

Doporučuji, aby si učitelé před diskuzí s žáky, přečetli druhou kapitolu této práce - 

Ruské reálie, která je upozorní na jevy, jež jsou pro ruskou kulturu typické a kde se s nimi 

v pohádce Morozko můžeme setkat. V kapitole se mohou dočíst o některých zajímavostech 

jednotlivých fenoménů a rovněž se dozví, kde přesně se v pohádce objevují. Tyto 

informace si po diskuzi mohou žáci společně přečíst, aby si poznatky ucelili.  

 

5.2. Práce s filmem na hodinách ruského jazyka 

Při výuce ruského jazyka lze využít filmovou podobu pohádky Morozko v ruském 

znění mnoha způsoby. Film nebo jen jednotlivé scény nám pomáhají zlepšovat především 

poslechové a komunikativní dovednosti žáků. Při práci s filmem můžeme zapojit i 

dramatickou výchovu, a tak v hodinách cizího jazyka můžeme soustředit pozornost žáků 

na lidské jednání a mezilidské vztahy.  
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Zde uvádím několik příkladů, jak pracovat s vybranou scénou: 

 

a) Zavři oči 
Žáci zavřou oči a pouze poslouchají scénu, kterou jim učitel přehraje. Poté žáci  

ve dvojicích či skupinách diskutují a odpovídají na otázky typu „Co jste slyšeli?“, „Kdo 

v scéně mluvil?“, „Co říkali?“ nebo „Co se stalo?“.  

Metodický komentář 

• Učitel zadá instrukce a přehraje scénu.  

• Učitel rozdělí žáky do dvojic či skupin.  

• Žáci diskutují a učitel monitoruje činnost žáků.  

• Cvičení může sloužit jako cvičení typu „warming“. Lze jej využít jako 

prostředek motivace nebo v případě, kdy chceme, aby mluvili všichni žáci.  

 

b) Poslouchejte a zapisujte si 
Žáci pozorně poslouchají a každý si zapíše 10 jakýchkoliv slov, které zachytí. Ve 

dvojících či ve skupinách žáci prodiskutují slova, která si zapsali.  

Metodický komentář 

• Učitel zadá instrukce a přehraje scénu.  

• Učitel rozdělí žáky do dvojic či skupin.  

• Žáci diskutují a učitel monitoruje činnost žáků.  

• Cvičení může sloužit jako cvičení typu „warming“. V tomto cvičení žáci 

musí koncentrovat svou pozornost na jednotlivá slova.  

 

c) Zapište si repliky vybrané postavy 
Žáci pracují ve dvojicích. První skupina si zapisuje, co říká Nastěnka, a druhá, co 

říká Ivan. V každé skupině žáci zpočátku pracují ve dvojicích. Jeden z žáků zapisuje, 

druhý diktuje.  

Při druhém poslechu si žáci ve dvojicích vymění role a doplňují, co nestihli 

napoprvé zaznamenat.  

Poté žáci pracují ve skupinách a vzájemně si pomohou, aby všichni měli repliky 

kompletní.  
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V dalším kroku žáci pracují opět ve dvojicích, ale dvojice jsou utvořeny znovu. 

Jeden žák ve dvojici bude ze skupiny „Nastěnka“, druhý ze skupiny „Ivan“. Úkolem žáků 

je přehrát dialogy.  

Metodický komentář 

• Učitel zadá instrukce a rozdělí žáky do skupin.  

• Učitel přehraje video dvakrát, žáci si ve dvojicích zapisují.  

• Žáci diskutují ve dvojicích, učitel monitoruje jejich činnost. Pokud je 

potřeba, učitel žákům pomáhá.  

• Je nutné, aby žáci zkoncentrovali svou pozornost na jednotlivé repliky.  

• Toto cvičení je vhodné pro rozvoj dovedností (poslech, mluvení) a pro 

rozvoj správné výslovnosti a intonace.  

 

d) Zkuste dabovat 
Tuto aktivitu lze použít jako rozšíření aktivity předchozí („Zapište si repliky 

vybrané postavy“).  

Žáci sledují video a za použití svých textů se pokoušejí postavy dabovat.  Nejprve 

dabují se zvuky, poté bez zvuku.  

Metodický komentář 

• Aktivitu lze provádět ve třídě, kde je menší počet žáků, nebo ve třídě 

vybavené počítači, aby si mohli vyzkoušet dabing všichni žáci.  

• Učitel zadá instrukce, přehraje video a žáci ve dvojicích dabují.  

• Tato aktivita slouží pro trénink správné výslovnosti a intonace. 

 

e) Divadlo 
V této aktivitě opět můžeme navázat na „Zapište si repliky vybrané postavy“. Žáci 

si nejprve ve dvojících nacvičí scénku, jak se poprvé setkali Nastěnka a Ivan, na základě 

připraveného textu a shlédnutí scény. Poté jednotlivé dvojice scénku předvedou. Nakonec 

sami žáci mohou hlasovat, která dvojice byla nejvěrohodnější a nejlepší.  

Jako alternativa může být sehrání scénky bez vizuální a textové opory. Úkolem 

žáků by v tomto případě bylo sehrát první setkání Nasti a Ivana na základě vlastních 

schopností.  

Další možností je změnit místo. Žáci mohou zdramatizovat první schůzku například 

na vesnické zábavě nebo na jarmarku.   
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Metodický komentář 

• Učitel rozdělí žáky do dvojic a zadá instrukce.  

• Žáci nacvičují scénku a učitel monitoruje jejich činnost.  

• Dvojice přehrávají scénku, učitel a ostatní žáci sledují a vybírají nejlepší a 

nejvěrohodnější výkon.  

 

Všechny výše uvedené aktivity je možné aplikovat na scéně, kterou si učitelé 

mohou stáhnout či ji přehrát přímo na internetu skrze odkaz 

http://www.youtube.com/watch?v=i2yOB3KqUY8.  Pro tyto aktivity se doporučuje 

přehrát scénu v rozmezí 0:55 - 2:26. Tyto aktivity je možné realizovat i na jiných scénách a 

jakýchkoliv videozáznamech, které učitelé pro výuku budou potřebovat.  

 

5.3. Práce s písní na hodinách ruského jazyka 

Provázanost hudební výchovy ve výuce cizího jazyka je jedním z výborných 

prostředků, jak motivovat žáky k učení se cizího jazyka a zvýšit jejich zájem nejen o jazyk, 

ale třeba i kulturu daného národa.  

Považuji písně z filmové adaptace pohádky Morozko za oblíbené u české 

společnosti a tedy i známé. Téměř každý někdy pohádku v českém znění viděl a písničky 

slyšel. Avšak texty v originále nezná téměř nikdo. Toto může u českých žáků učící se 

ruský jazyk zvýšit zvědavost seznámit se s originálními texty písní a následně zvýšit zájem 

o jazyk. Je známo, že skrze písně lze prohlubovat znalosti v oblasti gramatiky a slovní 

zásoby. Avšak písně mohou být i účinným nástrojem pro osvojování výslovnosti.  

Kromě toho, že si žáci originální písně mohou zazpívat, dalšími velmi rozšířenými 

typy aktivit jsou doplňování vynechaných slov v textu, opravování chyb nebo seřazení 

rozházených frází. Písničky v hodinách ruského jazyka lze využít mnohými dalšími 

způsoby. 

 

A. Náměty na využití písně „Proč kukáš, žežuličko“ 
Následující příklady poslechových cvičení jsou zaměřeny na hledání specifických 

informací nebo slov, na které žáci musí koncentrovat svou pozornost.  
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a) Žáci poslouchají píseň a seřadí slovesa podle toho, jak za sebou následují v textu. 

кукуешь, живется, обещаешь, не ведаешь, не подняться, не знаешь, не цвести, 

обещаешь, кукуешь 

(správná odpověď: кукуешь, обещаешь, не знаешь, живется, не подняться, не 

цвести, кукуешь, обещаешь) 

 

b) Žáci poslouchají píseň a rozhodnou, které slovo v písni není.  

все, век, сам, мне, как 

(správná odpověď: сам) 

 

c) Žáci poslouchají píseň a počítají, kolikrát zazní slova:  кукуешь, глупая, долгий 

(správná odpověď: кукуешь 3x, глупая 2x, долгий 2x) 

 

B. Náměty na využití písně „Před naší, za naší“ 

Zde uvádím dvě varianty poslechových cvičení, které lze využít pro ověření 

porozumění textu a jeho významu.  

 

a) Žáci poslouchají píseň a označí spojení, která v písni uslyší. Jejich úkolem je najít 

spojení, které v písni není.  

молодец идёт, погляжу я на себя, пою песню, девицу найду  

(správná odpověď: пою песню) 

 

b) Žáci poslouchají píseň a jejich úkolem je pro každou sloku namalovat obrázek. 

Každou sloku můžeme pustit několikrát. Sloky pouštíme postupně. Žáci by na konci 

aktivity měli mít tři obrázky.  

(možná odpověď: Zde mohou být různé obrázky, přičemž v prvním by se měla objevit 

postava, která jde po cestě. Na druhém obrázku může být postava, která si drží zrcátko 

a prohlíží se. Na posledním obrázku mohou být hory, které člověk přenáší, postava, 

která jde přes moře, a/nebo jak chlapec našel dívku (např. chlapec a dívka se drží za 

ruce).) 
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Obr. 21 - Kokošnik  
- obrázek 

C. Náměty na využití písně „Vyrostla štíhlá jedlička“ 
Dále následují možnosti jak pracovat s písní a slovní zásobou.  

 

a) Žáci dostanou otázky, na které mají po poslechu písně odpovědět.  

1) Какое дерево росло в лесе? 

2) Какие время года ты услышал? 

3) Какие цвета ты услышал? 

(správná odpověď: 1) елочка, 2) зима, лето, 3) зеленый) 

 

b) Žáci vypíší alespoň 4 slovesa z písně.  

(správná odpověď: родилась, росла, была, пела, спи, укутывал, смотри, не 

замерзай) 

 

5.4. Psaní  

Téma pohádky Morozko můžeme dále využít při rozvoji produktivní činnosti - 

psaní. Nejvhodnějším útvarem je v tomto případě vyprávění. Navrhuji možná témata:  

• Nastěnka a Ivan po 20 letech 

• Co dělala Marfuša po návratu od Mrazíka bez ženicha? 

• Jak by to bylo, kdyby Nastěnku Mrazík v lese nenašel? 

• Ivan se zamiloval do Baby Jagy 

• Ivan se dal k loupežníkům 

 

5.5. Propojení s výtvarnou výchovou 

Téma pohádky Morozko a ruských reálií můžeme propojit s hodinou výtvarné 

výchovy, kdy si žáci mohou vytvořit vlastní kokošnik (obr. 21). Žáci se nejprve na hodině 

ruského jazyka seznámí s pojmem «кокошник». Učitel vysvětlí, že se jedná o pokrývku 

hlavy, jakousi čelenku, kterou nosí dívky a ženy. Kokošniky mají špičatý 

nebo oblý tvar a bývají zdobeny vzory, které odpovídají vzorům 

sarafánu, ke kterému ženy daný kokošnik nosí. Rovněž odpovídá i 

barevné provedení. Pomocí stuh se pokrývka přivazuje k temeni hlavy. 

Dále učitel ukáže různé fotografie nebo se vrátí k filmu, ve kterém ukáže 

kokošniky Nastěnky a Marfuši.  
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Na hodině výtvarné výchovy žáci dostanou šablonu, podle které si obkreslí a 

vystřihnou svůj kokošnik, nebo si nakreslí vlastní tvar. Pokrývku hlavy si dále žáci 

vyzdobí podle libosti. Lze využívat různé výtvarné techniky. Na závěr na obou koncích 

kokošniku provléknou žáci stuhu, aby bylo možné 

pokrývku nosit na hlavě.   

Šablony (obr. 21, 22) lze najít skrze odkaz: 

http://www.liveinternet.ru/users/jurlenka/post211195782/ 

 

5.6. Další náměty  

V této části uvádím další návrhy pro využití tématu pohádky Morozko na hodinách 

ruského jazyka. Aktivity je možné využít jako doplňující cvičení, rozcvičky, soutěže 

s časovým či jiným limitem nebo jen jako inspiraci.  

 

• Kdo to řekl? / Кто это сказал? 

1) Медведь мне будет кланяться, а согнётся твоя спина. 

2) Избушка, встань к лесу задом, ко мне передом. 

3) Тепло ли тебе, девица? 

4) Я и спать не могу, я и жрать не могу. 

5) Здравствуйте, цветочки на сухом пенёчке. 

(správná odpověď: 1) Старичок-Боровичок, 2) Иван, 3) Дед Морозко, 4)Баба Яга, 

5) Настенька) 

 

• Jaká je Nasťa a jaká Marfuša? / Какая Настя и какая Марфуша? 

трудолюбивая, не вежливая, скромная, не скромная, ленивая, вежливая 

Настя    Марфуша 

_________________  ___________________ 

_________________  ___________________ 

_________________  ___________________ 

(správná odpověď: Настя - трудолюбивая, скромная, вежливая; Марфуша - 

ленивая, не скормная, не вежливая) 

 

 

 

Obr. 22 - Šablony 
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• Kdo v pohádce nevystupuje? / Кто в сказке не выступает?  

Дед Мороз   разбойники    царь 

   Баба Яга    Иван 

Старичок-Боровичок  дракон    Тяпа 

(správná odpověď: царь, дракон) 

 

• Napiš co nejvíce slov na téma pohádka Morozko během jedné minuty. / Выпиши 

наиболее слов по теме сказка Морозко в течение одной минуты.  

(možné odpovědi: Настя, Иван, Марфуша, Морозко, Старичок-Боровичок, Баба 

Яга, снег, сани, избушка на курьих ножках, свадьба, любовь, медведь, разбойник, 

кокошник, тройка, посох морозильный, мачеха, неродная дочь, жених, невеста) 

 

• Vypiš všechna slovesa z textu a uveď jejich infinitivy. / Выпиши все  глаголы из 

текста и приведи их инфинитивы.  

Злая мачеха, Марфушка и старик выбежали на улицу. А там уже народу видимо-

невидимо. Деревенские из своих тёплых изб повыскакивали на такое диво 

посмотреть. Мачеха не верила своим глазам: по улице неслись хрустальные 

сани, белыми конями запряжённые. В санях Настенька с красавцем женихом 

сидят, оба в царских одеждах; при них три серебряных сундука и два золотых 

ларца - Настенькино приданое. Подъехали молодые к старой избе, а здесь уже 

вся деревня собралась. 101 

(správná odpověď: выбежали - выбежать, повыскакивали - повыскакивать, 

посмотреть, верила - верить, неслись - нестись, сидят - сидеть, подъехали - 

подъехать, собралась - собраться) 

 

• Najdi definici slov (1 - 5) a zkus odhadnout jejich význam. / Найди определения 

к словам (1 - 5) и отгадай их значение.  

1. ведьма    а. грабитель 

2. сани     b. злая женщина выступающая в сказках 

3. избушка на курьих ножках c. имеющий способность делать чудеса 

4. разбойник    d. здесь живёт Баба Яга 

                                                             
101 Сказка о Морозко: по мотивам русских народных сказок. Pohádka o Mrazíkovi: na motivy ruských 
národních pohádek. 2008. Str. 11. 
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5. колдун    e. транспортное средство для  

     перемещения по снегу 

(správná odpověď: 1. b, čarodějnice; 2. e, sáně; 3. d, chaloupka na kuřích nožkách; 4. 

a, loupežník; 5. c, čaroděj) 
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Z Á V Ě R 

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat a zpracovat kulturologické téma 

v rámci pohádky Morozko. Vytyčené cíle se podařilo splnit prostřednictvím pěti 

tematických celků, které byly rozděleny do jednotlivých kapitol.  

 První kapitola byla věnována charakteristikám lidové pohádky, jako je například 

vítězství dobra nad zlem, hyperbolizace běžných věcí či spravedlnost, dále pak byla 

pozornost věnována druhům pohádek, přičemž pohádka Morozko byla zařazena  

do skupiny pohádek kouzelných. Toto zařazení bylo podloženo příklady z pohádky, které 

odpovídají kritériím tohoto druhu pohádek. V  kapitole se rovněž hovoří o pohádce jakožto 

součásti ústní lidové tvořivosti. Je zde rovněž stručně charakterizován žánr pohádky a její 

jednotlivé součásti. S oporou na uvedená teoretická východiska byl proveden rozbor 

struktury pohádky Morozko. V kapitole není opomenuto ani typické opakování motivů a 

užívání vstupních a závěrečných ustálených formulí s konkrétními příklady. Součástí je i 

vysvětlení pojmu adaptace, adaptace mýtů a jejich významů se zaměřením na mýty Baby 

Jagy a Děda Mrazíka a jejich adaptaci v pohádce Morozko. Dále následuje porovnání tří 

adaptací pohádky Morozko v literatuře.  

Ve druhé kapitole byl učiněn výběr ruských reálií na základě filmového zpracování 

pohádky. Byly vybrány jevy, jako například lidový oděv, vesnické stavby, saně, trojka, 

bříza nebo nádobí. Základní informace či zajímavosti o daných reáliích byly doplněny 

drobnou analýzou či upozorněním, kde se příslušné prvky ruských reálií vyskytují. Tato 

část práce může být využita jako podklad pro diskuzi o ruské kultuře nebo alespoň jako 

výchozí informace pro učitele, kteří se rozhodnout využít téma pohádky Morozko  

na hodinách ruského jazyka.  

Nedílnou součástí kulturologie jsou také lingvoreálie, kterým je věnována 

navazující kapitola. V tomto tematickém celku byla provedena analýza užitého jazyka a 

byly vybrány příznaky hovorového jazyka, které se často v pohádce objevují. Konkrétně se 

jedná o expresivní a emocionálně zabarvená slova, a sice slova zdrobnělá, zveličelá, 

lichotivá hanlivá a obhroublá. V této části jsou uvedeny přípony, s jejichž pomocí se tvoří 

tato slova včetně příkladů. Zdůrazněn je častý výskyt zdrobnělin onomastického 

charakteru, především vlastních jmen typu Иванушка, Марфушенька. Další zmiňované 

expresivní příznaky jsou v pohádce zastoupeny hovorovými výrazy a citoslovci.  

Následující kapitola porovnává překlad a ekvivalentnost ruského originálu a 

českého překladu pohádky Morozko. Zvláštní pozornost je věnována analýze pěti písní a 
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rozdílům mezi ruskou a českou verzí. V závěru této části byl překlad zhodnocen jako 

zdařilý, bez faktických rozdílů, které by nějak měnily význam.  

V poslední kapitole byly nastíněny možnosti využití materiálů ve školní praxi. Jsou 

navrhovány různé způsoby, jak pracovat s písněmi a filmem jako autentickými materiály. 

V této části jsou předkládány rovněž náměty, jak by bylo možné využít zkoumané téma 

v rámci mezipředmětových vztahů, například ve výchově výtvarné, hudební či dramatické. 

Zařazeny jsou aktivity zaměřené na rozvoj psaní, diplomová práce zahrnuje další tematicky 

koncipovaná cvičení. Jedná se většinou o náměty, které učitelé mohou přizpůsobit 

znalostem i schopnostem svých žáků.  
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CIZOJAZYČNÉ RESUMÉ 

Р е з ю м е   

Настоящая дипломная работа посвящается культурологическому потенциалу 

сказки Морозко и возможностям ее внедрения  на уроках русского языка как 

иностранного.   

Работа состоит из пяти глав. В пеpвой главе освящается понятие народной 

сказки, ее структура, объясняются такие понятия, как, напр., адаптации мифов и 

сказочных существ. Отдельные объясняемые положения дополняются конкретными 

примерами из сказки - фильма Морозко.  

Выборочно объясняются русские реалии, связанные с русским бытом, 

встречающиеся в анализируемом фильме.   

В третьей главе уделяется внимание лингвистическим средствам, 

применяемым в сказке. Объясняются отдельные  составляющие элементы 

лингвореалий:  экспресивнные и эмоционально окрашенные слова, разговорная 

лексика, а также междометия.  

В работе решается вопрос перевода сказки Морозко, сделана попытка 

выявить различия в оригинале и переводе сказки. В жанре сказки заслуживают 

внимание песни, поэтому значительное внимание уделяется их сравнительному 

анализу.    

В последней главе наглядно показаны некоторые конкретные возможности и 

предложения, как использовать тему сказки Морозко на уроке,  как работать с 

аутентичными материалами. Сделана попытка показать применение темы с 

усмотрением межпредметных отношений, напр. на уроках музыки, рисования и 

драмы.  

 

A b s t r a c t 
This thesis deals with the topic of the culturological potential of the fairy tale 

Morozko and using the thematic material in a school practice.  

The first chapter is dedicated to a folk fairy tale, its structure, an adaptation of 

myths and fairy tale characters. This part is completed by examples from the fairy tale 

Morozko.  

Russian facts are discussed in the second chapter. The selection was done on the 

base of the film Morozko.  
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The third chapter deals with issue of linguistic facts from the fairy tale, such as 

emotional and expressive words, colloquial expressions and interjections.  

The translation of the fairy tale Morozko is compared to the original text of the film 

as well as songs in next chapter.  

In the last part of the thesis ideas how to use the topic of Morozko in teaching 

Russian can be found. There are also suggestions how to work with authentic materials and 

using the topic in art, music and drama lessons.   
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