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ÚÚvvoodd  

Během kulturního vývoje vţdy v té či oné míře docházelo a dochází k prolínání různých 

druhů umění. Inspirativním zdrojem byla mnohokrát literatura, i kdyţ v poslední době její 

dominantní postavení jiţ není tak výrazné, často například vzniká umělecký text v návaznosti 

na filmové zpracování. Ačkoli se můţe zdát, ţe jde o oblasti odlišné a někdy zcela 

protichůdné, které mezi sebou zápasí o diváckou nebo čtenářskou přízeň, publikum se nemusí 

dělit vţdy na dva tábory. Existuje i třetí divácká skupina, kterou tvoří ti, kteří umí ocenit 

kvality obou uměleckých přístupů, a proto v jejich  „soupeření“ vidí přínos.  

Tato bakalářská práce se zabývá románem Lva Nikolajeviče Tolstého Anna Kareninová
1
 a 

jeho vybranými filmovými adaptacemi. Nejdříve byla provedena analýza kompozice, postav a 

vyprávěcích postupů, pozornost je věnována rovněţ genezi románu, jeho ohlasům ve světě i u 

nás a ztvárnění románu v různých druzích umění – v baletu, opeře, muzikálu a některých 

divadelních inscenacích.   

Další kapitola se zaměřuje na základní principy filmového přepisu literárních předloh a dále 

na   rozbor a porovnání tří vybraných filmových podob románu L. N. Tolstého. Jedná se o 

filmy reţiséra C. Browna z roku 1935, reţiséra C. Browna z roku 1967 a poslední filmové 

zpracování Anny Kareninové reţiséra J. Wrighta z roku 2012. Analyzovány jsou hlavní 

aspekty těchto snímků – realizace filmu, výběr témat a motivů, symbolika, práce kamery, 

hudba, kostýmy a především herecké ztvárnění postav.  

Práce si klade za cíl zjistit, jakým způsobem a do jaké míry se jednotlivé přepisy (a tedy i 

interpretace) v souvislosti s dobovým kontextem blíţí nebo vzdalují originálu a najít 

nejvhodnější verzi pro vyuţití ve školní praxi.  

Autorka práce kromě samotných filmů čerpala z odborné literárněhistorické a filmové 

literatury, z korespondence, výpovědí reţisérů a recenzí na uvedené filmy i z vlastních 

čtenářských a diváckých zkušeností.  

K práci je připojena obrazová příloha dokumentující ţivot Tolstého a jednotlivé filmové 

verze.    

 

                                                 
1
 z ruského originálu Анна Каренина, v prvních českých překladech je název překládán jako Anna Karenina, 

později byl název románu počeštěn a překládán jako Anna Kareninová, v této práci je pouţíván pozdější název 

románu Anna Kareninová. 
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VVzznniikk  rroommáánnuu  AAnnnnaa  KKaarreenniinnoovváá   

  

Kdyţ Lev Nikolajevič  Tolstoj dokončil roku 1869 svůj román Vojna a mír, začal pomýšlet na 

napsání nového románu, tentokrát s jinou tematikou, a to se současným ţivotem 70. let ruské 

společnosti. Román pojmenoval Anna Kareninová. 

Annu Kareninovou Tolstoj psal v 70. letech 19. století, v době, kdy vznikala otázka o 

budoucnosti ruské země a národa, o které psalo mnoho spisovatelů. Proto byl tento román 

výjimečný i svým tématem. Tolstoj napsal současný rodinný román s milostným syţetem. 

Obsah Anny Kareninové, podle slov Bělinského, spočívá «Не во внешней форме, не в 

сцеплении случайностей, а в замысле художника, в тех образах, которые 

представлялись ему еще прежде, нежели он взялся за перо, словом – в творческой 

концепции»
2
 .  

V novém románě se zamýšlel nad tím, jak dílo tohoto ţánru zapůsobí na čtenáře této doby - o 

něverné ţeně, o ţeně, která nebrala v úvahu zákony manţelství, která spáchala sebevraţdu a 

mnoha lidem způsobila jen bolest. Základní konflikt se odvíjel od morálního a 

psychologického rozpadu osobnosti hlavní hrdinky. Autor chtěl v románě  rozvinout své 

oblíbené myšlenky o poslání ţeny, o povinnostech manţelky a matky. Hrdinka  se odváţila 

ohrozit svůj sňatek a právo na šťastný manţelský ţivot. Proto Tolstoj dřívě pomýšlel na jiné 

pojmenování románu,  a to Dva sňatky nebo Dva páry. Záměr psát o ţeně, která je nevěrná, 

nevznikl z ţivotní zkušenosti Tolstého, ale vnukla mu ho polemika s revolučními demokraty 

z koncentračních táborů. Podnětem mu byl současně úryvek z Puškinovy prózy, který jej 

okouzlil, a také přelud krásné aristokratky v plesových šatech, který se mu zjevil, kdyţ leţel 

na divanu a kouřil: „Vzhlíţela ke mně svýma smutnýma očima. Vidění zmizelo, ale já jsem se 

nemohl uţ osvobodit od jeho dojmu, pronásledoval mne ve dne v noci, a abych se ho zbavil, 

pokusil jsem se ho ztvárnit. Takový je začátek Anny Kareninové.―
3
  

Tolstoj budoval román na nejzákladnějších ţivelných silách a procesech lidského ţivota, 

všechny ostatní projevy a formy činnosti zobrazoval s ironií a s nedůvěrou. Ţena pro něho 

byla ztělesněním těchto sil, a proto se ocitla v centru románu. Zahynula pak jiţ proto, ţe její 

duše se nakonec dostala do slepé uličky, zřekla se sama sebe.  

                                                 
2
 БЕЛИНСКИЙ, В. Г. Полнoe собрaние сочинений. Санкт – Петербург, 1954, с. 219.  

3
 JEHLIČKA, M. Lev Tolstoj: vypravěč a vizionář. Ústí nad Labem: Ústav slovansko-germánských studií UJEP, 

1999, s. 103. 
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Dílo vznikalo pomalu, obtíţně a v řadě textových variant. V několika týdnech Tolstoj rozvinul 

příběh nevěrné ţeny v román psaný s obrovským nadšením, který se začal hned tisknout. 

Později se s psaním nehnul z místa. Pocity odpovědnosti za lid souvisely s řešením ţivotního 

poslání člověka, to přivádělo Tolstého k myšlenkám o ţivotě a smrti. V takových chvílích 

sedával skleslý, bez práce, z ničeho se nedokázal radovat. Nemohl přenést přes srdce 

bezvýchodnost příběhu o nevěrné ţeně, chycené do pasti vášně. Snaţil se pochopit v čem je 

skutečné štěstí a blaho člověka, ukázat, jak dosáhnout smysluplnosti lidské existence, 

překonat nesoulad mezi lidmi a sjednotit je. Na Tolstého také zapůsobilo napětí 

v jihovýchodní Evropě, vypuknutí povstání proti Turkům, které bylo krvavě potlačeno. 

Všechny tyto pocity se odrazily ve vznikající Anně Kareninové. Dá se to vyčíst nejen z jeho 

vyznání v dopisech přátelům ze sedmdesátých let, plných stesků na tíţivý smutek, 

pochybování o vlastních silách, apatie a blíţící se smrti, ale i z románu samého. Závěrečná 

slova Anny Kareninové, určená Levinovi, popisují duševní stav samotného Tolstého: 

„Vyřiďte své paní, ţe ji mám ráda stejně jako dřív, a nemůţe-li mi odpustit mé postavení, pak 

jí přeji, aby mi nikdy nemusila odpouštět. Aby někdo mohl odpustit, musel by proţít, co jsem 

proţila já, a toho ať ji Bůh uchrání.―
4
 

S. A. Tolstá, autorova manţelka, popsala toto strašné období velice jasně ve svém deníku 12. 

října 1875: „ Příliš osamělý venkovský ţivot stává se pro mne nesnesitelným. Malomyslná 

apatie, lhostejnost ke všemu, dnes, zítra, měsíce, roky – stále jedno a totéţ… Jsem s léty stále 

pevněji a pevněji připoutána k Ljovočkovi a cítím, ţe mne vtahuje, především on, do tohoto 

smutného, apatického stavu. Trápí mne to, nemohu ho vidět takového, jaký je nyní. 

Malomyslný, jako bez duše, nečinně sedí, nepracuje, bez energie, nešťastný celé dny a týdny a 

jako by se s tím stavem smířil. Je to jakási morální smrt, a já ji v něm nechci, a ani on sám 

takto dlouho ţít nemůţe.― 
5
 Tento záznam se vztahuje k období, kdy Tolstého dokonce 

přestala zajímat i umělecká práce. Musel udělat přestávku v otiskování románu a oznámit 

svým čtenářům, ţe je unaven. Po dubnovém čísle Ruského Věstníku roku 1875, v němţ byl 

román vydáván, končí text románu X. hlavou třetí části (Levin na vsi u Dolly), dále pokračuje 

otiskování aţ v únorovém čísle roku 1876. Za tu dobu došlo v Tolstého duševním stavu ke 

zlomu, ale smutek a myšlenky na smrt ho neopouštěly: „Nic víc nezbývá v ţivotě neţ zemřít,―
6
  

psal bratrovi v únoru roku 1876.  

                                                 
4
 TOLSTOJ, L. N. Anna Karenina. [z ruského originálu přeloţila Taťjana Hašková], Praha: Rozmluvy, 2008, s. 

748. 
5
 Lev Nikolajevič Tolstoj, jak ho viděl… . Sestavil M. Jehlička, Praha: Lidové nakladatelství, 1978, s. 70 – 71. 

6
 Lev Nikolajevič Tolstoj, jak ho viděl… . Sestavil M. Jehlička, Praha: Lidové nakladatelství, 1978, s. 71. 
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Zlom se dovršil na podzim roku 1876, poté, co Tolstoj uskutečnil cestu do Samary, Kazaně, 

Orenburgu a později do Moskvy, aby se dozvěděl podrobnosti o připravované rusko-turecké 

válce. Tento zlom se kryl s přepracováním poslední části Anny Kareninové a s napsáním 

závěrečných kapitol, kde Levin nalézal řešení svých pochybností. Podle knihy Lev Nikolajevič 

Tolstoj, jak ho viděl… končí desátá hlava epilogu charakteristickými slovy, která zachycují 

změnu, k níţ došlo v duševním stavu samého Tolstého: „Tak ţil, nevěděl ani neviděl moţnost 

poznání, co vlastně je a proč ţije na světě, trápil se pro tu nevědomost do té míry, ţe se bál 

sebevraţdy, ale přitom si pevně razil vlastní, osobitou, určitou cestu ţivotem.―
7
 V závěru 

románu ho ovlivnila a také inspirovala skutečná událost, kdy se na nádraţí nedaleko Jasné 

Poljany spořádaně vyhlíţející mladá dáma vrhla pod kola nákladního vlaku. 

Na podzim roku 1877 byla práce na Anně Kareninové dokončena. Závěr románu se zdá být 

nečekaný a záměrný, jako by se v něm Tolstoj vzbouřil proti vlastnímu výtvoru. Proto se zdá, 

ţe nejsilnější jsou právě první části románu, protoţe se autorovi nepodařilo přesvědčit některé 

čtenáře, ţe Anna mohla skončit sebevraţdou za těch okolností, v nichţ je zobrazena, jak to 

popsal John Galsworthy: „Anna je člověk plný vřelosti a energie, je příliš ţivotaschopná, neţ 

aby skončila tak, jak skončila. Toto působí, ţe Tolstoj začal svou knihu psát jako svobodný 

člověk, s neomezenými sympatiemi a s širokým názorem na věci, ale v letech, která 

předcházela dokončení práce, se nepozorovaně změnil jeho světový názor.―
8
 A tak po všech 

těchto zvratech a změnách vznikl román, členěný do osmi částí, který měl u čtenářů velký 

úspěch. Ani jedno z Tolstého děl nevyvolalo takové debaty jako Anna Kareninová. Román 

získal ocenění jako největší sociální román ve světové literatuře.  

 

 

 

  

    
 

                                                 
7
 TOLSTOJ, L. N. Anna Karenina. [z ruského originálu přeloţila Taťjana Hašková] , Praha 2008, s. 850. 

8
 Lev Nikolajevič Tolstoj, jak ho viděl… . Sestavil M. Jehlička, Praha: Lidové nakladatelství, 1978, s. 86. 
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RRyyssyy  nnaarraattiivvuu  

Narace neboli vyprávění příběhu není jen prostou informací o něm; je ţivým vylíčením 

individuálních osudů a událostí, poskytujícím záţitek z příběhu i z narativního aktu.  Narace 

je stylovým aspektem konstrukce příběhu neboli fabulace.
9
 Narativního aktu se účastní řada 

vyprávěcích postupů a forem, mezi které patří druh řeči, vypravěč, postavy, čas či prostor.  

Vychází z určitého úhlu pohledu na událost, kterou zobrazuje.  

Žánr díla 

Tolstého dílo Anna Kareninová se řadí mezi romány. Sám jednou zdůraznil, ţe Anna 

Kareninová je jeho prvním románem, který doposud napsal, je to tedy „výpravná próza 

velkého rozsahu zachycující široký a sloţitý úsek ţivota i jeho vývoj.―
10

 

Tolstého novátorství bylo chápáno jako odklon od norem. Neslouţilo ovšem ke zrušení norem 

ţánru, ale k jeho rozšíření. Balzac v «Письмах о литературе» přesně definoval 

charakteristické rysy tradičního románu: «Как бы ни было велико количество аксессуаров 

и множество образов, современный романист должен, как Вальтер Скотт, Гомер  

этого жанра, сгруппировать их согласно иx значению, подчинить их солнцу своей 

системмы – интриге или герою – и вести их, как сверкающее созвездие, в определенном 

порядке».
11

 Ale v Anně Kareninové Tolstoj nemohl dát svým hrdinům určité hranice  

«известные границы». Proto jeho román pokračuje i po svatbě Levina a také po smrti Anny.    

Anna Kareninová je nazývána Puškinovým románem «пушкинским романом», a to proto, ţe 

se Tolstoj inspiroval Puškinem, byl pro něj podnětem k jeho psaní, jeho učitelem. Vliv 

Puškina na Tolstého není spojován pouze k jednomu dílu tohoto básníka. Námět románu 

souvisí s Evţenem Oněginem. Jako by mu Puškin poradil formu tohoto současného 

svobodného románu. Původně čtenáři dokonce Annu nazývali Taťánou, Taťána je tedy 

prototypem Anny. 

Osobitost ţánru díla spočívá v tom, ţe v románu jsou spojeny rysy, které jsou charakteristické 

pro několik druhů románů. Jakým druhem románu tedy Anna Kareninová je? Můţe se jednat 

o román rodinný, společenský, psychologický, sociální, realistický či současný. Dodnes se o   

                                                 
9
 PETERKA, J. Teorie literatury pro učitele. Mercury Music & Entertainment s.r.o., Jíloviště 2007, třetí vydání, 

s. 205. 
10

 PETERKA, J. Teorie literatury pro učitele. Mercury Music & Entertainment s.r.o., Jíloviště 2007, třetí vydání, 

s. 267. 
11

 БУРСОВ, Б. И. Лев Толстой и русский роман. Москва: Акад. наук СССР, 1963, с. 69. 
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tom literární vědci a kritici přou. Nelze román zařadit jednoznačně, jednotlivé ţánry se zde 

prolínají navzájem. 

Anna Kareninová je nepochybně románem rodinným. Dokazuje to i začáteční věta románu: 

„Všechny šťastné rodiny jsou si podobny, kaţdá nešťastná rodina je nešťastna po svém.― 
12

  

V roce 1877, kdy byl román téměř dokončen, řekl své ţeně: «Мне теперь так ясна моя 

мысль, ... Так в Анне Карениной я люблю мысль семейную, в Войне и мире люблю мысль 

народную,..».
13

 Zobrazuje několik rodin, rodinné vztahy a jejich konflikty.  Kaţdá z rodin 

jinak chápe a vyjadřuje rodinné myšlenky. Таké píše o obecných zákonitostech a podmínkách 

rodinného způsobu ţivota. 

Román se také řadí k dílům ze současnosti. Tolstoj ho nazýval «роман из современной 

жизни». Současnost nespočívá jen v aktuálních problémech, ale i v detailech doby, které se 

odráţí v románě, například datování epizod. Ve velkém mnoţství scén, charakterů a situací 

současného románu je přísně dodrţována umělecká jednota a jednota morálních vztahů autora 

k předmětu. To přidává románu harmoničnost. Tolstoj napsal: «В области знания 

существует центр, и от него бесчисленное количество радиусов. Вся задача в том, 

чтобы определить длину этих радиусов и расстоьние их друг от друга».
14

    

Anna Kareninová patří ke společenským románům. Tolstoj píše o ruské společnosti 

v poreformní době, o obecné krizi hodnot, která postihuje všechny společenské vrstvy a třídy, 

od vlády, petrohradské vyšší společnosti, moskevské šlechty, aţ po prostý lid, rolníky. Autor 

je rozčarován morálními a kulturními hodnotami šlechty, dogmaty i principy pravoslavné 

církve. Satirická scéna voleb šlechty, lţivost a pokrytectví společnosti, šlechtický klub plný 

mluvek, výsměchu, to vše ukazuje Tolstého nedůvěru ke starým normám a myšlenkám 

šlechtického Ruska.  

Román obsahuje i psychologické prvky. Tolstoj dokázal zachytit pocity člověka v době, ve 

které román vznikal. Námětem Tolstého je pronikání do nitra postav, tzv. dialektika duše 

«диалектика души», kterou ve svém románu zdokonalil. Duch není zcela podřízen tělu, 

ducha a tělo pokládá ruský autor za přirozené, protikladné principy lidské podstaty. Tolstému 

jako psychologovi byly zvlášť blízké ty polohy lidství, v nichţ člověk proţívá soulad se 

společenstvím lidí nebo naopak lidí, kteří trpí. Dovedl jedinečně vyjádřit neslyšitelný 

rozhovor pohledů, gest, porozumění a vcítění, k němuţ dochází při styku blízkých lidí 
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v rodině, v milostném sblíţení či v mateřství. V Anně Kareninové častěji neţ dosud zachycuje 

odstíny duševního ţivota spojené s líčením přírody. Tolstoj touto psychologií jakoby doléhá 

na čtenáře, a to tím, ţe nutí citlivého, vnímavého čtenáře hledět na proměnlivou lidskou duši a 

zamýšlet se nad city. Díky tomu se čas románu a čtenáře shoduje. Proto můţeme k Tolstého 

románu pouţít slova F. X. Šaldy: „…pro psychologický román je lidská duše velkolepým 

jevištěm…―
15

 

Tolstoj dal v Anně Kareninové prostor  poezii, poezie citu «поэзия страсти», poezie 

manţelství «поэзия брака». Zvláště v charakteristikách Anny a Levina pouţíval lyrismus, 

jenţ přerůstal v uměleckou symboliku. Tolstoj se s úzkostí zamýšlel nad tím, co by se stalo 

s Puškinovou Taťánou, kdyby se také zachovala jako Anna, kdyţ by byla v její situaci. 

Literární věděc A. V. Stankevič ve své stati Kareninová a Levin «Каренина и Левин» tvrdil, 

ţe Tolstoj místo jednoho románu napsal romány dva. Ironicky nazýval Annu Kareninovou 

románem de longue haleine, román volného dýchání  «роман широкого дыхания» a 

srovnával ho se středověkými mnohosvazkovými příběhy, které mělo kdysi mnoho čtenářů. 

Tento termín byl velmi rozšířen. Kdyby Tolstoj definoval tento termín jednodušeji a jasněji, 

román volný, svobodný  «роман широкий, свободный» a zbavil by ho ironického zabarvení, 

mohl by vejít do literatury snadněji. Události byly objasňovány osobitým názorem Tolstého. 

«Pоман широкий, свободный» se projevuje nikoliv počtem svazků, ale obsáhlostí tvůrčí 

koncepce. Tvůrčí koncepce stanovuje v Anně Kareninové výběr materiálu pro psaní a otevírá 

prostor pro rozvoj syţetových linií. 

Ţánr svobodného románu vznikl a rozvíjel se na základě překonání literárních schémat a 

konvencí. Ve svobodném románě není jen charakteristická svoboda, ale i závazek, nutnost, 

není tu jen rozsáhlost, ale i jednota. Tolstoj si nezvykle váţil umělecké harmoničnosti svého 

románu, spojení myšlenek s filozofickým myšlením. Tolstoj jednou řekl, ţe musí napsat velký 

román za krátkou dobu. Spojení rysů krátkosti a velkého románu by bylo zdánlivě nelogické, 

kdyby se nejednalo o ţánr svobodného románu.   

Dílo je také románem naučným, filozofickým, sociálním, autobiografickým či milostným. 

Dokonce Tolstoj Anně Kareninové přisuzoval prvky románové epopeje. O tomto románu lze 

říct, ţe v sobě spojuje několik ţánrových charakteristik, které se vzájemně doplňují nebo si 

naopak protiřečí, tím tvoří výjimečnou a rozdílnou strukturu díla. 
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Anna Kareninová se řadí ke kritickému realismu. Autor kriticky uvaţuje o soudobé ruské 

společnosti, příkladem můţe být hodnocení nevěry společností. Pokud byla ţena nevěrná 

muţi, bylo to neodpustitelné, a pokud tomu bylo naopak, bylo to povaţováno za omyl, nebo 

dokonce za chybu ţeny. Tolstoj se snaţí o co nejpřesnější analýzu celé společnosti. Věnuje se 

detailnímu a co nejpřesnějšímu popisu prostředí a také hloubce lidského nitra svých postav. 

 

Kompozice 

 „Kompozicí v literatuře rozumíme způsob členění a spojování textu.―
16

 

V 19. století, od Puškina k Tolstému, román vznikal a rozvíjel se  jako encyklopedie ruského 

ţivota. V Tolstého románě hlavní význam nepatří fabuli a jejímu zakončení, ale především 

tvůrčí koncepci, která určuje výběr materiálu k napsání románu a představuje svobodu 

k rozvíjení syţetových linií. «Я никак не могу и не умею положить вымышленным мною 

лицам известные границы – как то женитьба или смерть, после которых интерес 

повествования бы уничтожился. Мне невольно представлялось, что смерть одного 

лица только возбуждала интерес к другим лицам, и брак представлялся большею 

частью завязкой, а не развязкой интереса»
17

 napsal Tolstoj. 

Tolstoj román rozdělil do osmi částí, z nichţ kaţdá obsahuje různý počet kapitol. Kapitoly 

románu jsou rozděleny na okruhy, mezi kterými existuje těsné spojení, a to jak tematické, tak 

i syţetové. Tolstoj dodrţoval pravidelnost okruhů, coţ vytvořilo rytmičnost epizod a scén. 

Kaţdá část románu má svou hlavní myšlenku «узел идеи». Kaţdou část také charakterizuje 

určité slovo nebo slovní spojení а také opakující se slova, obrazy a pojmy, které představují 

klíč k základnímu smyslu díla. V první části se všechny okolnosti dějí pod názvem 

«путаница», coţ znamená zmatek. Levin dostává odpověď od Kitty, ţe si ho nevezme. 

Vronskij odchází z Moskvy za Annou. Anna ve vlaku za silné sněhové bouře přemýšlí o 

Vronském. 

«Пучина», propast, je brána jako metafora ţivota. Ve druhé části se všechny události velmi 

rychle rozvíjí. Levin zůstává na svém statku osamělý. Kitty putuje lázeňskými městy. Jen 

Vronskij je šťastný, ţe dosáhl toho, čeho chtěl, získal Annu.  
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Stavy a situace hrdinů ve třetí části Tolstoj charakterizuje jako «неопределенные», nejasné. 

Anna zůstává v Kareninově domě. Vronskij slouţí u pluku, Levin stále ţije v Pokrovském. 

Hrdinové jsou nuceni přijmout řešení, která se neshodují s jejich přáními. Ţivot se ukazuje 

jako propletená pavučina lţí, «паутинa лжи». 

Tolstého metafory, jako «путаница», «паутина лжи», «пучина», osvětlují všechny jeho 

hrdiny. Kaţdého hrdinu osvětluje ve zvláštním pronikavém světle. V první části je pak tento 

paprsek zaměřen na Levina, ve druhé na Annu, ve třetí na Karenina, a další. Ale přirozená 

souvislost mezi duševními stavy hrdinů není nikde narušenа. 

Ve čtvrté části románu se mezi postavami utvářejí vztahy, které narušují Tolstého pavučinu 

lţi, kdyţ hrdinové v sobě najednou poznají své uraţené příbuzné či bliţní «оскорбленных 

ближних своих». Vypráví o vztahu Anny a Karenina, Karenina a Vronského, Levina a Kitty. 

Pro tuto část je tedy klíčovým spojením «таинственное общение», záhadný vztah. 

Následující pátá část je charakterizována metaforou «избрание пути», volba cesty. Anna 

odjela s Vronským do Itálie. Levin se oţenil s Kitty a zjišťuje, ţe před tím ţil jinak. Téma 

«избрания пути» se stalo důleţitým nejen pro pátou část románu, ale i pro celý román. 

«Два брака», dva sňatky, charakterizují šestou část. Tolstoj vypráví o ţivotě Levina na statku 

i o ţivotě Vronského a Anny na venkově, ale také o zbourání domu Stivy Oblonského 

v Jergušově. Tak Tolstoj načrtl scény ţivota mimo zákon i v něm «вне закона» и «в законе», 

obrazy šťastné a nešťastné rodiny  «правильной» и «неправильной семьи». 

V sedmé části hrdinové vstupují do poslední fáze své duševní krize. V této části se dějí velmi 

důleţité události, ostatní události se oproti nim zdají jako bezvýznamné. Levinovi se narodí 

syn a Anna skočí pod vlak.   

V poslední části románu Tolstoj hledá pozitivní plán «положительную программу», který 

osvětlil přechod od osobního ke společnému «личного к общемy», k národní pravdě «к 

народной правде». Centrem této části se stává zákon dobra «закон добра». Levin přichází k 

poznání, ţe dosáhnout pocitu blaha je moţné pouze při důkladném vykonání zákonu dobra, 

který se otevírá kaţdému člověku. 

Zvláštnost kompozice spočívá v tom, ţe v jejím centru se odehrávají dvě linie, které se 

rozvíjejí paralelně, a to linie rodinného ţivota Anny Kareninové a šlechtice Levina, který ţije 

na vesnici a usiluje o zdokonalení svého hospodářství. Jejich cesty se v konci románu zkříţí, 

ale to nemá vliv na rozvoj událostí románu. To, co se Anně jeví jako pravda, bylo pro Levina 

trýznivou lţí. Nemohl se smířit s tím, ţe zlo ovládá celou společnost. Existuje vnitřní vztah 
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mezi obrazy Anny a Levina. Epizody, svázané těmito obrazy, jsou mezi sebou sjednoceny 

kontrasty nebo naopak se navzájem doplňují. Tento vztah pomáhá Tolstému odkrýt 

nepřirozenost a faleš ţivota. Kritik Stankevič prokazoval, ţe románové linie jsou paralelní, to 

znamená, ţe jsou na sobě nezávislé. Tím dospěl k závěru, ţe v románě neexistuje jednotnost.  

V románě je výrazná i chronologická propracovanost, tedy chronologický sled událostí. 

Týdny, měsíce i roky Tolstoj vyznačoval s takovou návazností a přesností, ţe si mohl osvojit 

slova Puškina: «Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю».
18

 

Anna Kareninová přijela do Moskvy na konci zimy roku 1873. Annina sebevraţda se 

odehrála na jaře roku 1876 a v létě téhoţ roku odjel Vronskij do Srbska. Chronologie románu 

nevznikala pouze podle kalendářních událostí, ale také podle událostí, jeţ se odehrály v ţivotě 

Tolstého. Tak se do románu dostaly zmínky například o hladomoru v Samaře a Chivenském 

taţení ruských vojsk (r. 1873), o povinné vojenské sluţbě a nedělních školách (r. 1874), o 

projektu Puškinova památníku  a univerzitních problémech (r. 1875), o Milanu Obrenoviči a 

ruských dobrovolnících (r. 1876). Mnohé epizody jsou podobné zápiskům v denících a 

pamětích Tolstého, ale při psaní  románu si nevedl ţádný deník: «Я все написал в Анне 

Каренинной и ничего не осталось»
19

. 

Tolstoj uvaţoval, ţe «Есть разные степени знания. Полное знание  есть то, которое 

освещает весь предмет со всех сторон. Уяснение сознания совершается 

концентрическими кругами»
20

. Kompozice Anny Kareninové tedy můţe být povaţována za 

ideální model této formulace, která předpokládá přítomnost sourodých struktur charakterů 

postav a logický rozvoj milostné touhy. Soustřednost kruhů událostí svědčí o umělecké 

jednotě záměru Tolstého. Kruh kolem Levina udělal širší neţ kruh kolem Anny. Historie 

Levina začíná dříve neţ historie Anny, navíc román nekončí Anninou sebevraţdou, ale 

pokračuje Levinovými úvahami.  

Román je zaloţen na konfrontaci lásky pravé a nepravé, Tolstoj předvádí na osudech hrdinů 

dvojí odlišné řešení vztahu lidské osudovosti. Dílo se rozštěpuje a neobsahuje pouze jednoho 

hrdinu, ale staví proti sobě dva hlavní hrdiny, ne však jako kladného a záporného hrdinu, ale 

jako člověka tragického údělu proti člověku, který našel východisko z tragédie, jeţ číhala i na 

něho. Hledání východiska z mravní a společenské krize představuje autor na třech příkladech, 
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na rodinných vztazích Kareninových, Oblonských a Levinových. Tyto tři rodiny se navzájem 

potkávají a jejich vztahy vyúsťují do zlomových situací. Prolínají se tu kontrastní osudy 

šťastného manţelského páru Kitty a Konstantina Dmitriče Levinových oproti milostnému 

trojúhelníku vdané ţeny Anny Kareninové, jejího manţela Alexandra Alexandroviče a 

Annina milence, hraběte Vronského a rodinné krizi v rodině Oblonských. 

Základem vnitřního rozvoje syţetu je v Anně Kareninové postupné osvobození člověka od 

předsudků, chaosu názorů a trýznivé lţi odloučení a nenávisti. Jestli ţivotní hledání Anny 

končí katastrofou, Levin si skrz nejistotu a zoufalství razí cestu k pravdě.  

Levinův a Annin příběh jsou do sebe zaklesnuty koncepčně, zatímco fabulačně se jen 

dotýkají. V Tolstého románě hledali kritici fabuli, ale nenašli ji. Někteří tvrdili, ţe román je uţ 

dokončen, druzí, ţe je moţné v něm pokračovat do nekonečna. V Anně Kareninové se syţet a 

fabule neshodují. Fabule a její témata, která se zanedlouho vyčerpají, nepřekáţejí v dalším 

rozvoji syţetu, který má své vlastní zakončení a bývá vytvořen od vzniku konfliktu a končí 

jeho vyřešením. Sám Tolstoj napsal: «Связь постройки сделана не на фабуле и не на 

отношениях лиц, а па внутренней связи».
21

 

Neobyčejnost kompozice se mnohým zdála zvláštní. Nedostatek logického zakončení fabule 

dělalo kompozici románu velmi neobyčejnou. V roce 1878 profesor S. A. Račinskij napsal 

Tolstému: «Последняя часть произвела впечатление охлаждающее не потому, чтобы 

она была слабее других (напротив, она исполнена глубины и тонкости), но по ко-

ренному недостатку в построении всего романа. В нем нет архитектуры. В нем 

развиваются рядом, и развиваются великолепно, две темы, ничем не связанные. Как 

обрадовался я знакомству Левина с Анною Карениной.— Согласитесь, что это один из 

лучших эпизодов романа. Тут представлялся случай связать все нити рассказа и 

обеспечить за ними целостный финал. Но вы не захотели — бог с вами. «Анна 

Каренина» — все-таки остается лучшим из современных романов, а вы — первым из 

современных писателей».
22

 

Tolstoj byl hrdý na stavbu svého díla hlavně proto, ţe se mu podařilo skloubit všechny prvky 

tak dokonale, ţe nelze postřehnout jejich spojení.  
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Klíčové scény 

Román začíná líčením rodinné krize manţelů Oblonských. Dolly Oblonská zjistí, ţe jí byl její 

manţel nevěrný a chce ho opustit. Stěpan Oblonskij si je této chyby vědom a snaţí se situaci 

vyřešit tím, ţe povolá z Petrohradu svou vdanou sestru Annu Kareninovou, aby je opět 

smířila. Dolly seznamuje Annu se svou mladší sestrou Kitty, která si má v této době vybrat 

ţenicha. Zajímají se o ni dva muţi: důstojník Vronskij a její dlouholetý přítel Konstantin 

Levin, který ji opravdu miluje. Kitty odmítne upřímného Levina a čeká na nabídku sňatku od 

Vronského. Ten se však na plese setkává s Annou a je jí okouzlen, protančí spolu celý večer. 

Zklamaná Kitty onemocní a odjíţdí do ciziny. Lituje, ţe odmítla Levina, protoţe zjistila, ţe 

ho milovala.  

Anna si uvědomí, co způsobila, a rozhodne se vrátit do Petrohradu k manţelovi, kterého 

nemiluje, a k synovi Serjoţovi. Odjíţdí také ze strachu, aby se do Vronského nezamilovala. 

Ten ji však pronásleduje a Anna podléhá citům. V petrohradské společnosti dochází ke 

sblíţení Anny a Vronského. Celý tento vztah ji ničí. Anna nedovede být pokrytecká, 

nedovede lhát a přetvařovat se a svůj poměr nijak netají, proto ji společnost přísně odsuzuje.  

Kdyţ se pořádají dostihy, účastní se jich i Vronský. Ruská smetánka sleduje závod a 

vystrašená Anna se nemůţe ubránit výkřiku, kdyţ vidí, jak její milý padá z koně. V návalu 

emocí poví muţi, ţe miluje Vronského. Kareninovi se potvrdí, co tušil a bál si to přiznat, 

nicméně odpoví, ţe pokud nebude Anna pokračovat a dávat najevo na veřejnosti svůj vztah, 

nic se nezmění. Pro Karenina je totiţ nejdůleţitější neponíţit se a zachovat si společenskou 

prestiţ. Z toho je však Anna zdrcená, chce, aby se něco stalo, změnilo, nemůţe snášet 

nejistotu a bezvýchodný stav situace. Okolnosti se ještě více vyostří tím, kdyţ Anna 

s Vronským otěhotní.   

Kitty se při lázeňském pobytu seznamuje s milou dívkou Váreňkou, která jí je vzorem. Začne 

také pomáhat nemocným, ale zjistí, ţe to nedělá upřímně. Vrátí se s rodinou do Moskvy a je 

rozhodnutá, ţe si vezme Levina.  Levinovi se na vesnici podařilo téměř zapomenout na 

nevydařené námluvy, ale v hloubi duše pořád myslí na Kitty. Zabývá se teoriemi, jak zlepšit 

svoje hospodářství, a píše knihu. Má spoustu práce na polích.   

Dolly se v létě přestěhuje s dětmi do sousední vsi a Kitty bydlí u ní. Cit u Levina oţívá, je 

však málo sebejistý. Stěpan zorganizuje oběd, na kterém se sejdou a vše si vyjasní. Levinova 

nabídka k sňatku je tentokrát úspěšná a konají se zásnuby.   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Petrohrad
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Anna mezitím porodila zdravou holčičku, její porod byl ale těţký. Onemocní a myslí si, ţe 

zemře. Její muţ jí ze soucitu vše odpustí. Vronský se cítí vinen a postřelí se. Alexej Karenin 

se stará o malou Annie, bere ji jako vlastní. Karenin neví, co má dělat, zda má souhlasit 

s rozvodem, nebo ne. Nakonec nechává jiţ zdravou Annu odjet s Vronským a dcerkou do 

ciziny a doma si nechává syna Serjoţu.   

Koná se slavná svatba Kitty a Levina. Pár se přestěhuje na vesnici a tam spolu přes drobné 

neshody šťastně ţijí a učí se spolu hospodařit. Anna zatím pobývá s Vronským v cizině. Její 

muţ je zdrcený. Začíná podléhat vlivu hraběnky Lydie Ivanovny a upíná se na křesťanství. 

Společně řeknou Serjoţovi, ţe mu matka umřela. Anna však na jeho narozeniny přijíţdí, 

nemůţe bez syna ţít. Svou situaci vyčítá Vronskému, začíná na něj být ţárlivá. Také špatně 

nese své postavení ve společnosti, poněvadţ ji všechny slušné dámy zavrhly kvůli nevěře. 

Vronský začíná mít pocit, ţe ho Anna svazuje a jeho city chladnou.   

Na vsi zatím Kitty otěhotní a na návštěvě má celou svou rodinu. Dolly se rozhodne, ţe se 

vypraví za Annou a cestou přemýšlí o svém ţivotě a dětech. Na venkově Anna s Vronským 

staví nemocnici. Z jejich přepychového ţivota je Dolly divně, necítí se u nich dobře. Kitty 

musí kvůli bezpečnému porodu do Moskvy. Tam porodí chlapečka Míťu. Levin se cítí 

zklamán svými city k synovi, ale je šťastný, ţe jsou zdraví.   

Stěpan, bratr Anny, domlouvá s Alexejem Annin rozvod. Ten ale nechce, je pod vlivem 

hraběnky. Anna je čím dál víc výbušná, vyčítá vše Vronskému, ţárlí, lituje se, pomýšlí na 

smrt. Jednoho dne za ním dokonce jede na nádraţí a jako jediné řešení vidí to, ţe skočí pod 

vlak. Zabije se.   

Po dvou měsících se opět ocitáme na vsi, bratr Levina vypráví o Vronském, který odjel do 

války pomoci Srbům proti Turkům. Levin konečně zjišťuje, proč ţít. Podstata ţití je ve víře a 

dobru. 

Pásmo vypravěče 

„Vypravěč je primárním informátorem o příběhu i o vlastním narativním aktu. Vyskytuje se 

jen v epice/ v próze (v dramatu zpravidla není). V některých svých projevech připomíná 

literární postavu.―
23

 

Tolstoj jako vypravěč shromaţďuje velké mnoţství faktů. Zabývá se kdejakou maličkostí a 

vše dopoví aţ do konce. Neponechává téměř místo pro fantazii, ale píše s takovou silou a tak 
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svěţe, ţe je vţdycky zajímavý. Vypravěč Tolstého svou povahou příběh nerozvíjí, ale je 

pronikavým pozorovatelem, jemuţ je vlastní „hledání pravdy“.  Tolstoj se snaţí o co 

nejdokonalejší představu čtenáře o prostředí a postavách. Tímto vzbuzuje ve čtenáři dojem, ţe 

jeho postavy ţijí vlastní nezávislý ţivot. 

V Anně Kareninové se objevuje nadosobní vypravěč, plně informovaný, tzv. vševědoucí. 

Ustupuje do pozadí, do vypravěčské neutrality, aby vystupovaly jasněji samy postavy a jejich 

spojení v samotném ději. Zná skryté myšlenky a pocity postav, ale stojí mimo příběh. Tyto 

pocity a myšlenky jsou vyjádřeny formou vnitřních monologů: „Ach boţe můj! Kde sebral ty 

uši, napadlo ji při pohledu na jeho chladný, reprezentativní zjev, a zejména na jeho ušní 

boltce, podpírající střechu kulatého klobouku a najednou tak zaráţející.―
24

  

Tolstoj vypráví o událostech v románu tak, jako by se odehrávaly přímo před jeho očima. 

Obrací se ke čtenářůn, jejichţ přítomnost skrze román cítí. Autor přizpůsobuje svou poetiku 

tomu, aby vyvolal důvěru čtenáře v autorskou vševědoucnost a moudrost a dovedl ho 

k závěrům, k nimţ směřuje toto dílo. Tím se co nejvíce přibliţuje k proudu událostí v díle, 

spojuje se s nimi, dalo by se říct, ţe vnímá tlukot srdce hrdinů. Má uvěřit v neuvěřitelné, ţe je 

jako viník potrestán člověk nejlepší a ušlechtilý za to, ţe se oddal potřebě lásky. Vypravěč 

píše o tom, co vidí, a píše tak, jak to vidí. Nechce vypustit ze svého vyprávění ani jeden zvuk, 

či nějaký pohyb. „Bác! Bác! prásklo mu do ucha. To Vášeňka vystřelila do hejna kačen, které 

krouţily nad baţinou a v té chvíli letěly příliš daleko. Neţ se Levin nadál, pískla jedna 

bekasína, druhá, třetí, a ještě asi osm kusů se vzneslo jeden za druhým.―
25

  

Autorova řeč se v mnohých scénách románu stává ironickým komentářem k slovům a jednání 

hrdinů. V Anně Kareninové se vypravěč pro čtenáře postupně otevírá díky vztahům a 

názorům postav. Hlas Tolstého se nenápadně spojuje s řečí hlavních postav, který se ztrácí 

v monolozích a dialozích postav. Karenin  rozmlouvá sám se sebou  o tom, zda má vyzvat 

Vronského k souboji. Ale stále ho přerušuje Tolstoj, tak vzniká dialog autora s hrdinou: 

„Dejme tomu, ţe vyzve soka na souboj… Alexej Alexandrovič si ţivě představil, jakou noc 

stráví potom, co učiní výzvu, představil si namířenou pistoli, a tu se zhrozil a uvědomil si, ţe 

to nikdy neudělá. Dejme tomu, ţe ho vyzve na souboj. Dejme tomu, ţe mu někdo poradí, 

ukáţou mu, jak si má stoupnout, pak stiskne spoušť (Alexej Alexandrovič zavřel oči) a 

najednou se ukáţe, ţe ho zabil… Alexej Alexandrovič pohodil hlavou, aby zahnal ty hloupé 
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představy. Jaký smysl má vraţda člověka, chce-li si ozřejmit svůj vztah k neřestné ţeně a 

k synovi?―
26

. To je osobitý spor autora s hrdinou. Tolstoj se jakoby obrací v čase. Ve chvíli, 

kdy se hrdina zabývá svými krátkodobými myšlenkami a vše posuzuje velmi prudce a osobně, 

se Tolstoj vzdaluje a posuzuje vše s rozumem. Vyhrál by Karenin, pokud by Tolstoj 

neironizoval jeho nesmělost. 

Tolstoj se vţívá do svých postav. V jeho vyprávění vzniká sloţitý jev, který se nazývá 

„proměnlivost stylu“, «протеизм слога». Myšlenky autora se přiřazují vţdy k jedné postavě, 

takţe myšlenky postav vyjadřují to, co si myslí autor. Autor se vyjadřuje méně stylem a více 

kompozicí. Jeho vypravěčský komentář se zestručnil nebo se autorovy názory stávají sloţkou 

subjektivního světa postav, coţ znamená, ţe myšlenky autora se přiřazují vţdy k jedné 

postavě, takţe myšlenky postav vyjadřují to, co si myslí autor.  

Román je vypravován objektivním způsobem, coţ znamená v er-fomě, tedy vyprávění ve 3. 

osobě. Pod objektivním vyprávěním se skrývá napětí. Forma epického vyprávění ve třetí 

osobě byla pro Tolstého prostředkem zobrazit a zhodnotit postavy a lidské osudy zapojené do 

širokých, společenských souvislostí, neboť vševědoucí vypravěč byl stvořen k tomu, aby 

zkoumal vazbu člověka, světa a míru závislosti jedince na vnějších okolnostech ţivota. 

Interpretující komentáře vypravěče bylo nutné rozptýlit, zpřesnit psychologickou kresbu, 

zaklínit do sebe osudy hrdinů tak, aby nikde nevznikla trhlina v působení osudovosti. Tolstoj 

v Anně Kareninové odkryl velké mnoţství myšlenek a pocitů v nepřímě řeči postav, která je 

spojena s pásmem vypravěče. Proto i Tolstého řeč «приобретает необыкновенную глубину 

и сложность смысловой перспективы»
27

. 

 

Řeč postav 

V Anně Kareninové Tolstoj pouţívá vnitřních monologů, které zde plní úlohu hrdinovy 

sebereflexe. Monology vyuţívá k vykreslení psychiky postav. „Vnitřní monolog je sonda 

románové postavy do svého vlastního nitra. Vznikl pravděpodobně z monologů postav 

v dramatu, kde autor neměl jinou moţnost, jak sdělit divákům vnitřní  pocity a myšlenky svých 

hrdinů, pokud byli na scéně sami.―
28
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Vnitřní monolog nepřetrţitě provází hrdiny románu a zasahuje i do dialogů v podobě 

poznámek a komentářů, jimiţ si postavy sami pro sebe ujasňují slova toho, s kým diskutují, 

ale i slova vlastní, objevují se v nich řečnické otázky. Vnitřní monology a psychologické 

komentáře, jsou specifickou metodou Tolstého psaní, tzv. „dialektika duše“, prostřednictvím 

které spisovatel se zvláštní hloubkou odkrýval vnitřní svět postav. Příkladem můţe být 

Karenin, kdyţ rozjímá nad nevěrností své ţeny, usilovně přemýšlí o tom, jak to vyřešit, zda 

soubojem, rozvodem či setrvat v této spletité situaci: „Nemůţe být nešťasten z toho, ţe 

opovrţeníhodná ţena se dopustila poklesku; jen musí nalézt co nejlepší východisko ze svízelné 

situace, do které ho přivádí. A nalezne je. Tak k sobě mluvil a přitom se mračil stále víc. Ale 

přece není první ani poslední. (…) Dejme tomu, ţe ty lidi stíhá jakýsi bláhový posměch, ale já 

jsem v tom vţdycky viděl jenom neštěstí a vţdycky jsem měl soucit, (…) Jde jen o to, jak co 

nejlépe přeţít celou situaci. A začal si v duchu dopodrobna probírat, jak jednali lidé, kteří 

byli ve stejné situaci jako dnes on.―
29

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tolstoj velmi často uţívá dialogů mezi postavami románu, do kterých vkládá 

„psychologickou analýzu“, tak odkrývá tajný smysl slov, názory a postoje hrdinů. V celé 

XXV kapitole sedmé části románu se mezi Annou a Vronským odehrává rozhovor o Annině 

rozvodu. Díky psychologickým komentářům, které Tolstoj vnesl do dialogu Anny a 

Vronského, jde vidět, jak s kaţdou minutou zraje konflikt mezi nimi: „ ‚Řekla jsem včera, ţe 

je mi úplně jedno, kdy dostanu, ba dokonce dostanu-li vůbec povolení k rozvodu,‗ řekla a 

zapálila se. ‚Nemusel jsi to přede mnou tajit.‗ Zrovna tak můţe skrýt a jistě přede mnou 

skrývá svou  korespondenci s ţenami, pomyslila si.                

‚Jašvin chtěl dnes dopoledne přijet s Vojtovem,‗ řekl Vronskij. (…)      

‚Ne,‗ řekla podráţděna, ţe Vronskij obrací řeč jinam a tím jí dává tak zřejmě na srozuměnou, 

ţe je podráţděna, ‚proč si myslíš, ţe mě ta zpráva tolik zajímá, ţe ji dokonce musíš tajit? 

Řekla jsem, ţe na to nechci myslit, a přála bych si, aby ses tím zabýval zrovna tak málo jako 

já.‗                  

‚Zabývám se tím, protoţe mám rád ve všem jasno.‗                 

‚Jasnost nezáleţí ve formě, ale v lásce,‗ řekla, stále víc podráţděna nikoli slovy, ale chladným 

klidným tónem, jakým mluvil.             

Můj boţe, zase láska, pomyslil si a zamračil se.―
30
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Tolstoj do řeči svých postav vtiskuje sociální původ, charakter, momentální psychický stav. Je 

to především vnitřní řeč postavy, která dává plnou představu o struktuře její osobnosti. Ale na 

rozdíl od Dostojevského, který se specializuje na rozdvojené postavy, kdy vnitřní monolog 

přerůstá ve vnitřní dialog, Tolstoj spíše sleduje „sám mechanismus proţívání světa člověkem, 

avšak do dříve nebývalé hloubky. Jeho mikroanalytická próza nedostává tutéţ mnohohlasnou 

dialogickou podobu Dostojevského, ale zůstává v podstatě monologickou, coţ vůbec 

neznamená, ţe by to byla forma méně moderní a na svou dobu méně objevná. Jde o to, jaký je 

to monolog a jakou plní funkci.
31

 

 

Jazykové prostředky 

„Styl je spisovatelova schopnost odstraňovat všechny přehrady mezi ním a čtenářem, a 

největší vítězství stylu spočívá ve vytvoření skutečné duchovní blízkosti. (…)  Tolstého 

umělecký styl a intonace jsou dokladem spisovatelova nepřijetí soudobé společnosti vcelku.“
32

  

V románu Anna Kareninová se vyskytují sociální či místní dialekty, ale také zde vyniká 

jedinečný styl Tolstého, kterým vyvolává ve čtenáři pocit skutečného ţivota.  

Postavy románu nemluví jednoduchým jazykem, mluví jazykem velmi bohatým, řeč postav je 

rozlišena podle postavení ve společnosti. Prostá, často aţ vulgární řeč nejniţších vrstev je 

dána do kontrastu s jemnou mluvou šlechty, která je zpestřena pouţitím francouzských, 

anglických, německých, ale i latinských výrazů, které jako by upozorňovaly na kvalitu 

vzdělání ruské šlechty : „Il ne faut jamais rien outrer.―
33

    „Ale kněţna Betsy nemohla ani 

vystát jeho tón, sneering, …―
34

  

Věty jsou zpravidla dlouhé, s velkým mnoţstvím vedlejších vět, které vnáší do vět hlavních 

řadu zpřesnění, omezení, zpochybnění a jiné okolnosti. Dále Tolstoj pouţívá různé vsuvky a 

poznámky kladené do závorek, z čehoţ vyplývá, ţe v románu je sloţitá větná stavba. 

Co se týká slovní zásoby románu Anna Kareninová, Tolstoj pouţíval nová spojení slov 

«нововведения», která vyplývají z určitého prostředí, jsou komické povahy a všechna 

označují běţné věci (тютьки – tak kníţe Ščerbackij označoval všechny mladé lidi z Moskvy; 

шлюпики – termín v klubu, kam chodíval Oblonskij. Často se v románu vyskytují slova 
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expresivně zabarvená. Objevují se zde eufemismy (droboučká ručka), deminutiva (Kosťa, 

Míťa), ale i aforismy, krátké průpovědi, které jsou nepochybně podobné s myšlenkami 

pozdějšího učení Tolstého. Tolstoj se snaţil oddělit styl zpovědi a morálního kázání od 

církevněslovanských archaismů. Dále Tolstoj pouţil historismy, dialektismy nebo slangové 

výrazy. Často se v románu objevují abstrakta, a to zejména v Levinových úvahách o ţivotě a 

Bohu a filozofických pasáţích („Co by byl a jak by proţil svůj ţivot, kdyby neměl tu víru, 

kdyby nevěděl, ţe člověk má myslit na Boha, a nikoli na sebe? Loupil by, lhal a zabíjel. Nic 

z toho, co tvoří největší radosti jeho ţivota, by pro něho neexistovalo. A třebaţe teď Levin 

napínal co nejvíce svou obrazotvornost, přece si nedovedl představit zvířecí bytost, jakou by 

byl, kdyby nevěděl, proč ţije. Hledal odpověď na svou otázku.―
35

).  K ozvláštnění Tolstého 

jazyka slouţí v románu přirovnání (oči černé jako trnky), personifikace (přirozený smysl mu 

ukázal), metafory (v jejím srdci zuřila bouře) nebo metonymie (cítil, ţe mu narostla křídla). 

 

Charakteristika postav 

„Tolstoj zahájil novou éru v dějinách světové literatury – éru mikroanalýzy lidského nitra a 

mezilidských vztahů. Je to zároveň začátek nové vyšší etapy i ve vývoji realismu.―
36

 

V románu Anna Kareninová vystupují různé typy postav. Lidé chápaví, zásadoví, smyslní, 

kariéristi, bezcitní. Tolstoj do děje uvádí souřadně celou skupinu postav, z nichţ kaţdá 

vystupuje na pozadí druhé. Postavy se neustále potkávají, řeší spolu krizové situace a jsou 

spolu navzájem propojeny rozličnými vztahy. Levinův ţivot na vesnici, Annin v Petrohradě, 

Oblonského v Moskvě se časově shodují, ale kaţdá postava je přitom zastiţena v odlišných 

momentech vývoje svého ţivota. Zatímco Anna vystupuje jako člověk tragického údělu, 

Levin našel východisko z tragédie, jeţ číhala i na něho.   

Uţ od mládí si Tolstoj zvyká na nepřetrţitou sebekontrolu. Neustále sleduje své myšlenky a 

činy. Zkoumá, nakolik jsou pravdivé, upřímné a přirozené. Krok za krokem rozebírá své 

myšlenky a činy, hledá jejich skutečné pohnutky, a situace. Rozhořčuje se nad kaţdou falší a 

odhaluje jejich rozpornost. Stejnou metodu uplatňuje i vůči svým literárním postavám. Tolstoj 

nestaví v pochybnost sociální rozvrstvení, ale obnaţování sociální psychiky u postav různých 

společenských vrstev. Co nejúplněji motivuje jednání a psychologii hrdinů a zkoumá, jak se 

na nich podílí  jejich společenské postavení.  
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Hrdinové jsou častokrát unášeni city. Situace, které jsou zpočátku klidné, se s postupem času 

mění v situace plné hysterických scén a prudkých výbuchů citů. V určitých situacích Tolstoj 

dohání jednání postav aţ do extrémů (např. ţárlivé aţ hysterické stavy Anny).  

V mnoha postavách románu Anna Kareninová Tolstoj ukazuje, jak by měl vypadat jeho ideál, 

a to negativním nazíráním na ruskou společnost, ale i kladným nazíráním, tím tvoří ve svém 

románu ideální postavy. Jeho hrdinové jsou na jedné straně horší neţ ti druzí, vţdyť v sobě 

objevil tolik neřestí, ale na druhé straně je lepší, protoţe jako člověk touţící po mravní čistotě 

a bojující se zlem v sobě není ztracen. Tuto dialektiku lidských duší na Tolstém oceňoval 

Černyševskij. Cesta do zatracení můţe být pro jeho hrdiny dláţděna dobrými úmysly 

sebezdokonalení.  

Charaktery postav a události v románu Anna Kareninová nejsou jednoznačné. V různých 

situacích se neustále čtenáři otevírají z nové a nečekané strany. Tolstoj si netroufá uzavřít 

postavu do pevně vymezené charakteristiky, ale je moţné ji popsat, jak se chová v určité 

situaci a jak působí na ostatní postavy. Tolstoj zobrazil postavy v sloţitých vztazích a 

situacích, kde jejich chování a cíle zakrývá  tzv. lucerna, «фонарь», «фонарем» nazýval 

svědomím člověka. Někteří tvrdí, ţe postavy Tolstého jsou pro čtenáře neznámým a 

tajemným světem. 

Je zde vykreslena sloţitá psychologie postav, vyjadřovaná přímou analýzou i nepřímo (ve  

vnějších pohybech rukou, tváře, chůzí člověka). Tolstoj věnoval pozornost všem reakcím 

probíhajícím v lidském nitru, usiloval o vniknutí do snění a podvědomí svých hrdinů. 

Ustavičná sebeanalýza můţe dovést člověka aţ k duševnímu rozladění. Hrdinovi se najednou 

zdá, ţe neexistuje nic kromě něho. Rozum jakoby překračoval své meze.  

V postavách románu Anna Kareninová je jistá síla - mravní zákon dobra, soucitu, odpuštění a 

vlastní síly, kterou Tolstoj nazývá «законом обшественного мнения», román je tedy také 

syntézou jejich charakterů a činů. Povahy lidí tu pramení i z podmínek jejich ţivota. Hrdinové 

padají aţ na dno, teprve potom nachází správný směr k morálnímu obrození.   

Anna Kareninová 

Postava, která zapomněla na sebe, spíše více „ztratila sama sebe“, a učinila touto ztrátou 

Tolstého román nesmrtelným, je Anna Kareninová.  

Zpočátku se s Annou čtenáři seznamují jako s energickou ţenou plnou síly, oslňující svou 

překvapivou krásou a elegancí. Anna je vdanou ţenou a milující matkou osmiletého syna. 

Díky svému muţi zaujímá ve společnosti vysoké postavení. Ţije tak, jako všichni z jejího 
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okolí, obyčejný společenský ţivot. Od ostatních se ale odlišuje morální čistotou. Z ostatních 

vztahů cítí faleš, tento cit ještě zesílí po setkání s Vronským. Anna celý svůj ţivot podřizuje 

konvencím doby, ať uţ se jedná o společenské postavení nebo postavení v rodině.  

Annino milostné drama je způsobeno samou povahou lásky a jejími zákonitostmi. Láska se 

Anny a Vronského zmocňuje proti jejich vůli. Scéna plesu, na kterém se propletou ţivoty 

těchto postav, demonstruje základní situaci románu a nabývá symbolické platnosti, ţena 

oslňující přirozeným půvabem uprostřed nastrojené aristokracie vítězí nad Kittiným mládím, 

ale zároveň je zasaţena trhlinou budoucí katastrofy, začne se v ní rozhořívat neviditelný ţár, 

který postupně stráví celou její bytost. Annu stále mučí pocit studu, Tolstoj líčí Annin 

nepokoj v duši po setkání s Vronským v Moskvě takto:„ ‚Zač se vlastně stydím?‗ tázala se 

sama sebe dotčena a udivena. Odloţila knihu a opřela se v křesle, oběma rukama pevně 

svírajíc nůţ a papír. Neměla se zač stydět. V duchu si probrala všechny moskevské vzpomínky. 

… A nebylo tu nic, zač by se měla hanbit.―
37

 

Tolstoj na Anně ukazuje, jak ţena, do té doby spokojená a taktní, se pod vlivem silného citu 

stává beztaktní a chybující. Anna si je vědoma svého přestupku a trápí se. Má zmatek ve 

svých citech a neví, co dělat. Tolstoj charakterizuje vášeň, která v Anně dřímá, jako 

ďábelskou, přirovnává ji k nočnímu poţáru. Anně vystupuje na tváři červeň studu při 

pomyšlení na „hanebný poměr“ s Vronským, jehoţ mravní neoprávněnost v ní zesilují muka 

matky, která kvůli milenci opustila milovaného syna Serjoţu. Pokrytecká smetánka přibila 

Annu na pranýř, tak se všechny její přirozené touhy mění v trapnost a trýzeň, a Anna jakoby 

sama na sebe přivolávala uráţky a trest, například při návštěvě Serjoţi v den jeho narozenin 

nebo objevení se v divadelní lóţi, které vyvolalo skandál. 

Později Vronského viní z odloučení se synem, ze své situace, kdy se všichni známí od ní 

distancovali, a je k němu nespravedlivá. Začíná na Vronského chorobně ţárlit, ţárlí na jeho 

svobodu i postavení, a to ji ubíjí. V kaţdém jeho pohledu vidí ochladnutí jeho lásky, začíná 

pociťovat strach ze ztráty Vronského, coţ by uţ asi nepřeţila po ztrátě syna, rodiny i prestiţe 

ve společnosti. Chorobná ţárlivost stupňující se v hysterii zbavuje ji samu i Vronského 

svobody a mění se posléze v nenávist, v touhu ho ranit. Ví, ţe svým hrůzným činem se 

Vronskému pomstí a uţ navţdy ho k sobě připoutá.  
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Konstantin Levin 

Postava Levina je bezpochyby autobiografická, coţ prozrazuje i jméno hrdiny – Levin od Lva 

Tolstého. Levin vystupuje jako podivínský mudrlant, plachý milenec, věrný manţel, něţný 

otec, vášnivý lovec, filozofující hospodář, jemuţ Tolstoj propůjčil své zkušenosti, názory a 

hledání smyslu ţivota. Chápe, ţe Rusko jde vstříc něčemu neznámému a ţe v nových 

poměrech se udrţí ve svém dobrém postavení, vyřeší-li vztah k rolníkům. Racionalizuje své 

hospodářství, ale marně se snaţí spojit statkářské lány s prací rolníků. Protikladnost zájmů 

statkáře a rolníků je stálým zdrojem jeho obav a mravní trýzně. Ţiví v sobě odhodlání 

proměnit svůj prázdný, umělý ţivot „kajícího šlechtice“, trápeného výčitkou, ţe parazituje na 

lidu, v čistý, pracovní a rolnický ţivot. Levin se ještě snaţí smířit nesmiřitelné. Hledá, jak by 

se sblíţil s lidem, chce také pracovat jako rolníci. Chce nastolit harmonii mezi statkářem a 

vesnicí. Levin se jako statkář cítí nešťastný a osamělý, dočasné splynutí s partou sekáčů mu 

přerůstá ve filozofický problém vztahu jednotlivce a celku.  

Svatba byla pro Levina tím nejdůleţitejším v ţivotě. Ani šťastný sňatek s Kitty a narození 

dítěte jako soukromé záleţitosti ho nenaplňují mravním uspokojením. Smrt bratra, vyznavače 

socialismu jen zesílí jeho snahu překonat individuální omezenost svého ţivota a spojit se se 

vším ţivoucím, protoţe teprve v tomto spojení můţe překonat nevyhnutelnou hrůzu ze smrti. 

Naději a perspektivu překlenout všechny společenské a osobní rozpory dává Levinovi, i 

Tolstému, fráze, kterou vyslovil prostý rolník: „Для души живеть. Бога помнит". 
38

 

Postava Levina má tedy v románě zvláštní postavení: na jedné straně ţije reálným ţivotem, 

zabývá se opravdovou prací, k protikladu k ostatním, kteří úřadují, obchodují, zabývají se 

činnostmi, které Tolstoj povaţoval za pochybné, miluje, trpí. Na druhé straně je autorovým 

stínem, tlumočníkem jeho idejí.   

Turgeněv, který Levina v duchu své poetiky chápal jako charakter a ideál, mu vytýkal, ţe je 

sobec, který se neustále pitvá sám v sobě, představuje si sám sebe jako něco zvláštního a není 

schopen opravdově milovat. Protoţe podle Turgeněva: „…láska je jedna z těch vášní, které 

podlamují naše Já, přiměje nás zapomínat na sebe a na své zájmy.―
39

 Kdeţto Levin 

nezapomíná na sebe, ani kdyţ je zamilován a šťasten. Tím spíše, kdyţ v závěru románu se 

odhodlává pro své spasení a mravní klid ţít podle své víry a uskutečňovat v ţivotě 

nepochybný smysl dobra, jeţ našel ve svém srdci.  
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Dostojevský o Levinovi říká: „Levin? Podle mne on a Kitty jsou ti nejhloupější z celého 

románu. On je jakýsi despota, který v ţivotě vůbec nic nedokázal, a ona je hloupá nána. 

Pěkný ptáček! Pár minut před svatbou se jede zříci nevěsty, aniţ má k tomu nějaké důvody. 

Říkejte si, co chcete, ale to je dokonce nepřirozené: je moţné, ţe člověk zapochybuje, ale aby 

ty pochyby letěl vyklopit nevěstě – to není moţné!―
40

 

Levin je tedy zvláštní kombinace racionálně zaloţeného člověka, který si klade otázky o 

smyslu bytí. Levinova slepá ulička, byla slepou uličkou celé generace. 

Alexandr Alexandrovič Karenin 

Karenin je člověk přísných pravidel. Kaţdá minuta v jeho ţivotě musí být vyplněna a přesně 

rozdělena. Čas věnuje pracovním povinnostem, stává se výborným úředníkem, objevujícím se 

v intelektuální sféře. Zajímají ho knihy politické, filozofické i náboţenské. V nich nachází 

odpovědi na svoje pochyby. Rád hovoří o Shakespearovi, Beethovenovi, o významu nových 

škol, poezii, či hudbě. Tolstoj se inspiroval příjmením u Homéra, protoţe u Homéra 

znamenalo slovo „karenon“ hlava a z tohoto slova Tolstý vymyslel Karenin.    

Jeho vztah k ţeně je také jasný a daný. Věří jí, ale proč je nutné mít víru, to se neptá. 

Moţnost, ţe by ho jeho mladá ţena někdy zradila, se mu zdá nereálná a nelogická. V osobním 

ţivotě nikdy nepodezřívá a nic si nepřipouští. Kdyţ se jeho ţena začne zajímat o Vronského, 

Karenin k tomu přistupuje tak, ţe ji pouze varuje. Karenin, natolik kompetentní ve státní 

činnosti, se cítí bezmocný a oklamaný, kdyţ zjistí, ţe ho ţena podvádí. Problémy 

v manţelství ho nutí s ještě větší energií plnit své pracovní povinnosti.  

Nevěděl, zda brát ohled na vášeň, která Annu spalovala, protoţe ona jeho potřeby a přání 

nerespektovala. Karenin to chce řešit rozvodem. Přeje si smrt Anny, zdá se mu to jako jediné 

řešení, ale kdyţ vidí její trápení, v duši mu nastává zmatek. V tomto momentě se Kareninovy 

mění charakter, objevuje se u něj cit, láska. U loţe umírající Anny jí odpustil zaviněné příkoří 

a dokonce se smířil i se svým sokem. 

Nehledě na toto všechno, Karenin brzy pozoruje, ţe jeho velkomyslnost nese Anna těţce. 

Anna si přeje, aby se rozvod uskutečnil. Její přání ho přinutí dát jí souhlas, ale nemůţe 

pochopit, proč za jeho odpuštění, za lásku k nemocné a nevěrné ţeně a cizímu dítěti, jako by 

za odměnu za toto všechno, měl zůstat sám, ztrápený, potupený, nepotřebný a všemi 

přezíraný. 
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Karenin tedy ztělesňuje chladného člověka ţijícího podle svých právních a mravních kodexů. 

Silně lpí na své kariéře a konzervativních představách. Je schopen udělat cokoli, aby nebyla 

poskvrněna jeho dobrá pověst. Je však i hluboce lidský, to dokazuje tím, ţe po Annině smrti 

se ujímá nemanţelského dítěte Anny a Vronského. Sám Tolstoj ho charakterizuje: «Алексей 

Александрович не пользовался общим всем людям удобством серьезного отношения к 

себе ближних. Алексей Александрович, кроме того, сверх общего всем занятым мыслью 

людям, имел еще для света несчастие носить на своем лице слишком ясно вывеску 

сердечной доброты а невинности. Он часто улыбался улыбкой, морщившей углы его 

глаз, и потому еще более имел вид ученого чудака или дурачка, смотря по степени ума 

тех, кто судил о нем.»
41

 

Alexandr Vronskij 

Je to mladý, hezký, sebevědomý a v hloubi duše ctiţádostivý důstojník, ničím v prostředí, kde 

se pohybuje, nevyniká. Na lidi kolem sebe se díval jako na věci. Mládí, krása, blýskavé 

postavení – to vše mu přidává na oblíbenosti ve společnosti. Řídí se tím, co předepisuje 

společenská morálka. Neuznává svou matku, ani rodinný ţivot. V ţivotě pro něho bylo 

nejdůleţitější být elegantní, velkomyslný, smělý, veselý a uţívat si ţivota. Jediné, o co se 

zajímá je jeho pluk, vojenská kariéra a plnokrevní koně. Věřit v to, ţe muţ musí ţít jen 

s ţenou, se kterou se zasnoubí a vezmou se, ţe dívky musí být nevinné, ţeny stydlivé, muţi 

mají být muţní, urostlí a tvrdí, děti se musí vychovávat přísně a podobně, to vše je mu k 

smíchu. Ale člověk pronásledující vdanou ţenu, který jí vyznává svou lásku, to mu směšné 

nepřipadá.  

Lidé tohoto druhu, ke kterým Vronský patří, vidí zvláštní půvab v obtíţnosti vítězství, to jim 

dává příchuť nevšedního záţitku, proto ho láká představa být milencem vdané ţeny a 

pronásleduje Annu do Petrohradu. Zájem Vronského o dámu z „vysoké společnosti“, mu dává  

osobitý nádech v očích muţů, a kdyţ se začne s Annou scházet, uvědomuje si, ţe nejtěţší 

v jeho lásce je vysoké postavení Karenina.  

Trápí se svým a Anniným postavením. Lhát, přetvařovat se, to se mu zdá nedůstojné. 

Těhotenství Anny se mu jeví jako znamení, ţe by měli veřejně promluvit o jejich vztahu, ale 

Anna nechce. Na druhou stranu si uvědomuje, ţe vzít Annu od jejího muţe by znamenalo 

zničit si kariéru a odejít do výsluţby. 
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Záchvaty její ţárlivosti ho děsí a jeho city uţ nejsou tak silné. Annina nemoc, při které jí 

hrozila smrt, mu pomohla uvědomit si, ţe ji stále miluje a nutí jej prosit o prominutí jejího 

muţe za problémy, které způsobil. V Kareninovi cítí něco vyššího a nedostupného. Při 

nemoci chce Anna s Vronským poměr ukončit, ale jeho vášeň a láska ji znovu pohltí a 

odjíţdějí spolu do Itálie. Právě v této době, kdyţ se Vronskému všechna přání splní, začíná 

touţit „mít přání“, objevuje stesk a nudu, postrádá přátele i společnost a chce se vrátit zpět do 

Ruska. Naopak Annina láska v tuto chvíli nezná mezí. Ţárlivost Anny, její despotické 

omezování svobody a podezřívání vede k častým hádkám. 

Prosí Annu, aby konečně začal rozvod, aby také mohla bez pomluv do společnosti. Pokusy 

zbavit ji těchto omezení ho přivádí k tragickému rozhodnutí, ţe se s ní chce nakonec rozejít. 

Hlavní hrdinka ho však předejde a jejich situaci řeší tak, ţe skočí pod vlak, a tímto činem 

k sobě navţdy připoutala Vronského mysl. 

Vronskij se po Annině smrti zhroutí a odchází do války v Srbsku jako její nástroj. V jeho 

situaci ho povznáší pocit, ţe můţe obětovat ţivot za správnou věc. Zápletka, započatá ţertem, 

Vronského stáhne a srazí z cesty, svým tragickým koncem ho nakonec zbaví veškeré radosti 

ze ţivota. 

Dolly Oblonská 

Darja Alexandrovna Oblonská, které všichni říkají Dolly, je typ milé, dobrotivé ţeny, která se  

nezajímá o společnost. Má čistou duši, jsou jí cizí ţárlivá podezření muţe, nestará se o svůj 

vzhled a krásu, kterou během let ztratila, ale utěšuje ji myšlenka, ţe vše zasvětila svému 

manţelovi a dětem. Nic jí není přednější neţ rodina a výchova dětí, ale nenajde štěstí, protoţe 

ji její muţ, Stiva Oblonskij, stále zrazuje a podvádí. Dolly má svůj svět, ve kterém si splňuje 

své zájmy, nemá čas myslet jen na sebe. Je velmi vzdělaná, své děti naučila mluvit cizími 

jazyky, běţně spolu mluvily francouzsky a anglicky. Tolstoj její postavu vytvořil jako 

kontrast k Anně.  

Kdyţ pozná změnu v chování svého muţe, protoţe ji podvádí, chce od něho odejít. Takové 

rozhodnutí zcela odpovídá její náladě, ale ne její povaze. Anna jí vysvětlí, ţe by bez něj 

nemohla ţít, ţe je jejím zdrojem příjmu, děti by neměly otce, a to ji nutí, aby se s ním smířila. 

Pochopila povahu svého muţe a věděla, ţe ho nezmění. Ale měla v sobě i kolem sebe tolik 

lásky, ţe mu dokonce i odpustila. Někdy si ale říká, ţe by mohlo být vše jinak. 
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Dolly je líto situace, v níţ se Anna nachází, a proto přijíţdí za Kareninem a prosí ho, aby 

odpustil Anně její nevěru, ať ji neodsuzuje a dává mu jako příklad sebe a svého muţe. Tolstoj 

Dolly obdivuje za její upřímnost. 

Dolly byla vţdy přesvědčena o tom, ţe Kitty a Levin si jsou souzeni, coţ dokládá i rozhovor 

jejího muţe Stivy a Levina, před první ţádostí o její ruku: „ ‚Má dar jasnozřivosti. Prohlédne 

lidi skrznaskrz. Ale kdyby jen to – ona ví, co se stane, hlavně pokud se týká sňatků. Například 

předpověděla, ţe Šachovská si vezme Brentelna. Ţádný tomu nechtěl věřit, a nakonec to tak 

dopadlo. A ona je na tvé straně.‗ ‚Totiţ, jak to?‗ ‚Tak, ţe tě má nejenom ráda, ale říká, ţe 

Kitty bude dozajista tvou ţenou.‗―
42

    

Kitty Ščerbacká 

Svým způsobem je také kontrastem k Anně Kareninové. Je to mladá dívka, která se ráda baví 

ve společnosti a má v ní úspěch. Je zamilovaná do Vronského a nevidí tak lásku Levina. 

Z Vronského cynismu je Kitty nešťastná. Její matka jí neustále domlouvá a tlačí ji do sňatku 

s Vronským, protoţe Vronskij je jedna z nejlepších partií v Rusku. Levin ji ţádá o ruku, ale 

Kitty ho kvůli Vronskému odmítá. To ještě netuší, ţe dělá velkou chybu, ze které se bude 

dlouho a těţko zpamatovávat. 

Pozoruhodná je scéna na plese, kdy je krásná a mladá Kitty oblečena do krásných tylových 

šatů zbarvených do růţova zastíněna postavou Anny v černých šatech, ze které sálá síla a 

vášeň, ale také něco děsivého. Kitty si všimne pohledů Vronského, je Annou zcela uhranut. 

Ale nejen tato nenadálá změna Vronského Kitty udivuje, také lítost a zoufalství nad tím, ţe 

den předtím odmítla člověka, kterého asi milovala a kterého odmítla proto, ţe věřila tomu 

druhému. Po zradě Vronského se uzavírá sama do sebe, je nemocná neexistující nemocí a 

odjíţdí do lázní v Karlových Varech. Zde si uvědomuje změnu, která se v ní odehrává a 

jediné, co opravdu chce a po čem touţí, je láska milovaného muţe. Její sestra Dolly jí pomáhá 

se vším se vypořádat a po návratu do Ruska odjíţdí na venkov, kde se setkává s Levinem a 

svoluje k sňatku s ním. 

Učí se spolu ţít v domácnosti, ale zpočátku jim to moc nevychází. Sblíţí se aţ při smrti 

Levinova bratra Nikolaje. Kitty mu pomáhá starat se o bratra a později se vyrovnat s jeho 

smrtí. Po smrti Nikolaje se Kitty dozvídá o svém těhotentsví. Po porodu se z ní stává dobrá a 

oddaná manţelka i milující matka jejich syna.  
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Stěpan Akaďjič Oblonskij 

Tolstoj nikdy nevytvořil věrnější a skvělejší obraz, neţ je portrét Stěpana Arkaďjiče, kterému 

všichni říkají Stiva, podobizna dokonalého typu příslušníka tehdejší ruské vyšší společnosti. 

Na prvních stranách románu Anna Kareninová ho Tolstoj popisuje ve vzájemných vztazích 

s ţenou, dětmi, slouţícími a se svou sestrou Annou. Uţ na těchto prvních stránkách je 

charakter Stivy jasně a mnohostranně odkryt ve spoustě typických a zároveň individuálních 

rysů ruské burţoazie druhé poloviny devatenáctého století.  Pro něho není nevěra nic 

strašného, ačkoliv miluje svou ţenu Dolly a své děti, nechápe, ţe štěstí a rodinné vztahy 

nemohou být zaloţeny na lţi. Bez výčitek svědomí si vychutnává všechny rozkoše.  

Stiva se řadí mezi typy postav ţijících v určitém prostředí, ke kterému však nejsou připoutáni 

tak osudově jako třeba Karenin. Jeho prostor mu neorganizuje vnitřní svět, protoţe je 

prázdný, ţije jen pro sebe, pro své potěšení, a proto lehce. Není tak schopen ani hoden 

tragédie, kterou proţívá Anna, tragédie lidství, ani tragédie, která se stala údělem Kareninovi, 

tragédie lidské deformace. Proto je úspěšný v různých prostředích, přizpůsobivý kterékoli 

konvenci a v románech Tolstého se hodí za prostředníka, za spojku mezi lidmi a prostředími, 

s nimiţ by lidé uzavření  do sebe nikdy nemohli vejít v kontakt. Takový je Stiva, který se cítí 

dobře v moskevské  restauraci i na Levinově vesnici. 

Je velice lhostejný ke všemu, co mu nemůţe přinést nějaký prospěch nebo uţitek. Oblonskij 

je dostatečně chytrý,  dokonce si uvědomuje, ţe postavení ve společnosti je pro některé lidi 

nespravedlivé.  Sám Tolstoj napsal: «Надо одно из двух: или признавать , что настоящее 

устройство общества справедливо, и тогда отстаивать свои права, или 

признаваться, что несправедливыми  преимуществами, как я и делаю, и пользоваться 

ими с удовольствием.»
43

  

Oblonskij ţije na hranicích „zákona“, ale je zcela spokojen s ţivotem, jaký ţije. V jádru jeho 

chování leţí primitivní „filozofie“, podle které ţila střední vrtstva šlechty: „Stěpan Arkaďjič 

si nevolil ani směry, ani názory, ale ty směry a názory samy přicházely k němu, zrovna tak, 

jako si nevybíral tvar klobouku ani střih kabátu, nýbrţ bral, co se nosí.―
44

   Je toho názoru, ţe 

ţivota se musí uţívat, protoţe člověk ţije jen jednou. Za tímto heslem se skrývá strach, co se 

bude dít zítřejší den, proto Stiva netouţí nahlíţet do budoucnosti. 
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Na vzhledu Stivy, v jeho výrazných rtech, vlnících se kotletách a jemném pousmání, se 

výborně odráţí jeho vnitřní podstata. Nezabývá se váţnými duchovními otázkami, nechce se 

zamýšlet nad sloţitými problémy ţivota. Na vše, co se v ţivotě stane, odpovídá Stiva všem, ţe 

tak byl svět stvořen. Je veselý, oblíbený, zvláště v ţenské společnosti, a je velmi hrdý. 

 

Symbolika, motivy 

Pro Tolstého je typické velké mnoţství námětů, tedy motivů a symbolů, které se častokrát 

dějem románu jen mihnou, ale mohou se i několikrát opakovat, čímţ se zesiluje dojem temné 

osudovosti. V této práci budou zmíněny takové motivy a symboly, které jsou pro román Anna 

Kareninová stěţejní. Zvláště pak ty motivy a symboly, které se objevují i ve filmových 

zpracováních z roku 1935 reţiséra C. Browna, dále z roku 1967 reţiséra A. Zarchi a poslední 

filmové zpracování Anny Kareninové z roku 2012 reţiséra J. Wrighta. 

Téma i celkové ladění románu vedlo k prohloubení lyrismu, zvláště v charakteristikách Anny 

a Levina, jenţ přerůstal v uměleckou symboliku. Ta převyšovala moţnost psychologické 

kresby a realistického zpodobení skutečnosti. Symbol vylučuje konkrétně historické 

hodnocení, jeho sémantická mlhavost a mnohoznačnost je vhodná pro etické hodnocení, jeţ 

Tolstoj rozprostírá na celé své dílo, jak naznačuje uţ jeho biblické moto „Má jest pomsta  a 

odplata…“
45

 Román je protkán sítí symbolů různého druhu, symbolických detailů, událostí, 

paralel. Ţivot hrdinů v něm postupuje pod symbolickými znaky, jeţ nesou znaménka autorova 

hodnocení: „pavučina lţi“, „volba cesty“, „tajemný dotyk“ a další. Od počátku dějovou linii 

Anny a Vronského  provází špatná znamení, jeţ tlumočí znepokojení autora, který takto 

s úzkostí sleduje nezadrţitelnost tragédie, děsivé sny se stařečkem, který něco kutí se 

ţelezem, svíčka zhasínající ve větru, smrt Frou Frou, hrůzně krásná vánice, obraz ţeleznice.   

Motiv smrti 

Předtuchu strašného a smutného konce Anny popisuje Tolstoj nejen skrz její bezprostřední 

ţivot, ale skrz celou řadu vedlejších epizod a detailů, kterým Tolstoj umí přidat symbolistický 

smysl.  

Uţ první seznámení Anny s Vronským je doprovázeno epizodou smrti hlídače pod koly 

vlaku. Uţ zde Anna intuitivně pocítila, ţe tato nešťastná událost má nějaký vztak k jejímu 

osudu: „Kareninová nasedla do kočáru a Stěpan Arkaďjič k svému údivu spatřil, jak se jí 
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škubou rty a jak stěţí zadrţuje pláč. ‚Co je ti, Anno?‗ zeptal se, kdyţ ujeli kousek cesty. 

‚Špatné znamení.‗―
46

 

Boris Eichenbaum popisuje v tomto díle ještě jednu zvláštní symboliku, která má syţetový 

smysl. Tolstoj popsal smrt koně Frou-Frou jako jistou předzvěst Anniny smrti. Paralelismus 

některých scén Tolstoj skutečně tak zdůrazňuje, ţe nemůţe jít o náhodu. Ve scéně Annina 

pádu se o Vronském říká: „Stál nad ní bledý, s třesoucí se bradou―...
47

 atd. Ve scéně smrti 

Frou-Frou se o Vronském mluví stejnými slovy: „S obličejem znetvořeným vášní, bledý a 

s třesoucí se bradou.“
48

  Tolstoj totiţ od svého přítele D. D. Obolenského koupil koně 

jménem Frou-Frou. Jméno Frou-Frou se proslavilo proto, ţe autor Anny Kareninové tím 

jménem nazval koně Vronského v  líčení scény krasnoselských dostihů: „ Pád Vronského 

z Frou-Frou,― vypráví Obolenskij, „má předlohu v incidentu, který se stal kníţeti D. B. 

Golicynovi.―
49

 

Tolstoj se rozhodl dát scéně dostihů nejen psychologický, ale i syţetový, symbolický smysl, a 

prodlouţil tím způsobem linii předznamenání Anniny smrti. Frou-Frou se proměnila ve svého 

druhu syţetový jinotaj, naznačující budoucí Annin osud.  

Motiv přírody 

Tolstoj nalezl oporu v poezii, a to v lyrice Ťuťčevově
50

 a Fetově
51

. Ťutčevova a Fetova poezie 

významně obohatila Tolstého uměleckou zkušenost, zvláště při psaní Anny Kareninové. 

Hluboký lyrismus v charakteristikách Anny a Levina, symbolika detailů, všechny tyto 

zvláštnosti Tolstého románu jsou výsledkem svébytného převzetí a vyuţití lyrických témat a 

metod těchto lyriků. 

Symbolika Fetových krajin umoţňuje vzájemné propojení ţivota duševního s ţivotem 

přírody. Líčení noci, kterou stráví Levin v kopce sena, a která rozhodne o jeho dalším osudu, 

právě nese stopy Fetovy lyriky. Psychologické detaily jsou vypuštěny a nahrazeny 

symbolikou krajiny. Na následující ukázce je patrné, ţe i kdyţ je psána prózou, můţe působit 

lyrickým dojmem. Tato symbolika je zdůrazněna na konci kapitoly: „Vzhlédl k obloze a 
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doufal, ţe tam najde tu lasturu, které se obdivoval a která mu ztělesňovala celý sled myšlenek 

a pocitů dnešní noci. Na obloze uţ nebylo po lastuře ani památky. Tam v nedozírnu se zatím 

udála tajuplná proměna. Lastura zmizela a zbyl rovný, přes celou půli oblohy rozprostřený 

koberec z beránků čím dál menších a menších. Obloha zmodrala a rozzářila se stejně něţně, 

ale zároveň stejně nedosaţitelně odpovídala na jeho tázavý pohled.―
52

 Zde se základní, 

naprosto všední realistická situace vyvíjí v situaci filozofickou, dodává přírodě symbolický 

smysl.  

Motiv snu 

Hluboký smysl má sen, který provází Annu celým románem. Tato noční můra se Anně zdá 

ještě před sblíţením se s Vronským. Neustále jí připomíná její nezvratný osud. Ve čtrvté části 

románu, v kapitolách II. – III., dostává tento psychologický materiál alegorický smysl: 

Vronský s Annou vidí tentýţ sen, v němţ hlavní roli hraje maličký, špinavý chlapík 

s rozcuchaným plnovousem, který dělá něco se ţelezem a francouzsky říká nějaká podivná 

slova. Vronský těm slovům vůbec nerozumí, ale Anna je postřehne: il faut le battre le fer… 

(musí se bít do ţeleza)
53

. Ve finále, před slovy o zhaslé svíci, se tato alegorie objevuje 

naposledy: „Stařeček cosi mumlal a pracoval s ţelezem.―
54

  

„Ohyzdný špinavý chlap v čepici se štítkem, pod kterou mu čouhaly rozcuchané vlasy, přešel 

pod oknem, nakláněje se ke kolům vozu. Ten šeredný chlap byl Anně však povědomý. 

Vzpomněla si na svůj sen, a chvějíc se strachem, poodešla k protějším dveřím. Průvodčí 

otevřel a vpustil dovnitř pána s dámou. ‖Přejete si vystoupit?‖ Anna neodpověděla. Průvodčí 

ani příchozí nezpozorovali hrůzu v jejím obličeji zakrytém závojem.―
55

 

Motiv svíce 

Princip umělecké symboliky se v románu projevuje jak v celkové stavbě románu, tak i 

v detailech. Na jednom detailu je tento rozdíl zvlášť zřetelný. Popis Anniny sebevraţdy končí 

slovy: „A svíce, při níţ četla knihu plnou nepokoje, klamu, bolesti a zla, ta svíce vzplanula 

jasnějším světlem neţ kdy jindy, ozářila jí vše, co předtím bylo obestřeno tmou, zaprskla, 
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začala skomírat a zhasla navţdy.―
56

 Tato svíčka vyvolala kritiku tak rozdílných soudců, jako 

byli K. Leonťjev
57

 a N. Uspenskij
58

. Leonťjev psal: „Co znamenají ta slova? Ta svíce atd.? 

Krásný jinotaj, a nic víc! … Jaká svíce? Jak vlastně vzplála jasnějším světlem a zaprskla? 

V jakém smyslu zhasla navţdy?...―
59

  Pozorný čtenář pochopí, ţe pohaslá svíce je tu 

symbolem smrti.  

Ve finále Anny Kareninové je tato symbolika rozvinuta, ale má svůj realistický počátek. Anna 

se po hádce s Vronským rozhodne potrestat ho tím, ţe se zabije. Kdyţ přemýšlí o smrti, leţí 

v posteli a ve světle jediné dohořívající svíce pozoruje štukovou římsu na stropě. „V tom se 

stín španělské stěny zavlnil, zahalil celou římsu, celý strop, a jiné stíny z druhé strany  mu 

prudce vyrazily naproti; na okamţik stíny zmizely, ale potom se přihnaly ještě větší rychlostí, 

zakolébaly se, splynuly, a všechno zapadlo do tmy. Smrt! Annu jala taková hrůza, ţe dlouho 

nemohla pochopit, kde je, a dlouho nemohla najít rozechvělýma rukama sirky a zapálit 

druhou svíci místo té, která dohořela a zhasla.―
60

 Ta svíce je tedy spíše alegorie neţ symbol. 

Motiv vichřice 

V Anně Kareninové nalezneme i čistou symboliku, zbavenou veškeré alegoričnosti. V tomto 

smyslu je charakteristický popis sněhové vichřice při setkání Anny s Vronským ve vlaku. 

Proměnu reálné vichřice ve vichřici symbolickou zdůrazňuje sám Tolstoj. Po Vronského 

rozhodných slovech, která určují celou budoucnost („… jedu proto, abych byl tam, kde jste 

vy, pravil. Nemohu jinak!―)
61

, Tolstoj píše: „A v té chvíli vítr asi zdolal překáţku, odvál sníh 

ze střech vagónů, zalomcoval nějakým utrţeným plechem a vpředu plačtivě, smutně houkla a 

pak ostře zapískala lokomotiva. Řekl jí, po čem touţila její duše, ale čeho se bál rozum.―
62

   

Motiv železnice 

Tolstoj v románu zachycuje rozmach ţelezniční dopravy; ţeleznice, vlak a nádraţí se stávají 

v románu klíčovými motivy, osudově se promítají do ţivota hrdinů a mění se ve znamení 
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zhoubné městské kultury. Anna se setkává na nádraţí poprvé s Vronským a zde také umírá 

skokem pod vlak. Ne náhodou se v románě objevuje symbol vlaku, který se stal symbolem 

celé epochy, která se neustále ubírá k člověku, ohroţuje jeho existenci. Proto je tragédie Anny 

přirozeným odrazem duchovních a sociálních rozporů doby. 

Hvizd lokomotivy také není prostý realistický detail, ale svého druhu předpověď, něco jako 

hlas osudu, který vyslovuje krutá slova motta: „Má jest pomsta a odplata.―
63

 Ţeleznice jako 

taková má v románu jakousi zlověstnou úlohu, od začátku (přejetý hlídač – zlé znamení – 

podle Anniných slov) aţ do konce. I to je jakýsi symbol ztělesňující zlo civilizace, lţivost 

ţivota a hrůzu vášně. 

Motiv lásky 

Dalšími motivy v románu jsou motivy lásky, manţelství a vášně. Pojetí vášně je 

charakterizováno jako ţivelná síla, jako osudový souboj a obraz ţeny, která hyne v tomto 

souboji. Podle chování Anny je zde láska vším, lásce se nepodřizují ţádné konvence. Kvůli 

lásce je schopna vše opustit. 

Láska se stala pro Levina šťastným objevem. Pro Karenina byla naopak nešťastným 

uvědoměním si, ţe lásku uţ nechce více proţít. Štěstí v lásce nemá ani „nová rodina“ 

Vronského, ba dokonce ani rodina Oblonských. Sám Tolstoj píše, ţe lidi, které potkává 

například v hostinci, jsou spolu vzájemně více propojeny láskou, neţ rodinní příslušníci a 

členové domácnosti u Oblonských.  

Motiv vojny a války 

Do války poslal Tolstoj na konci románu Anna Kareninová milence Anny, hraběte 

Vronského. Levin nesouhlasí se sbírkami ve prospěch balkánských Slovanů, s výpravami 

dobrovolníků a v diskusi se svým bratrem prohlašuje: „… za prvé je válka něco  tak zvířecího, 

ukrutného a hrozného, ţe ţádný člověk, neřku-li křesťan, si nemůţe osobně vzít na svědomí 

vyhlášení války. Můţe to udělat jen vláda, která je k tomu povolána, kdyţ byla k válce 

dohnána nutností. …― Bratr mu ovšem odporuje: „Nejde tu o prohlášení vojny, nýbrţ prostě o 

projev lidského, křesťanského citu. Tam zabíjejí bratry jedné krve a jedné víry jako my. …―
64

 

Válka vyvolala u Tolstého bouřlivou duševní aktivitu, zhrozil se, jak kněţí ţehnají zbraním a 

zabíjení, a poprvé odmítne válku absolutně.  

                                                 
63

 TOLSTOJ, L. N.: Anna Karenina, [z ruského originálu přeloţila Taťjana Hašková], Praha: Rozmluvy, 2008, s. 

5. 
64

 TOLSTOJ, L. N.: Anna Karenina, [z ruského originálu přeloţila Taťjana Hašková], Praha: Rozmluvy ,2008, s. 

864 – 865. 



40 

 

Motiv křesťanství 

Křesťanství Tolstoj chápal zejména jako ideu, na jejímţ základě by se mělo sjednotit lidstvo. 

V knize se Levin zaobírá úvahami o křesťanství, stejně jako Tolstoj v ţivotě. Ptá se, proč 

musí člověk jednou zemřít, kde je zákon, který to nařizuje, kdo nebo co je bůh, kde je 

poslední boj s bohem a smrtí. Došel k závěru, ţe: „Jedině ţivot v bohu má smysl, tj. ţivot 

zasvěcený lásce k lidem na základě křesťanských zásad. Jediné křesťanství, zbavené tíţivého 

vlivu církví, přinese lidu mravní obrození a tím rozřeší všechny otázky společenské, jimiţ 

lidstvo trpí tak dlouho a beznadějně.―
65
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RReecceeppccee  rroommáánnuu  

„Různí hodnotitelé románu Tolstého, z nichţ jmenujme alespoň Fjodora Dostojevského, 

Thomase Manna a F. X. Šaldu, se shodovali v tom, ţe Anna Kareninová vyniká uměleckou 

dokonalostí, protoţe je nejvíce zaokrouhlená, uzavřená z celého díla Tolstého.“
66

 

Anna Kareninová měla po vydání velký úspěch, byla velmi oblíbená u čtenářů různých zemí a 

národů. Názory kritiků se od sebe výrazně lišily. Tolstoj tvořil v době, kdy vznikala otázka o 

budoucnosti ruské země a národa, o které psalo mnoho spisovatelů. Proto byl tento román 

výjimečný i svým tématem.  

V Rusku mu bylo vytýkáno, ţe kritizuje ruskou společnost, později také kritizoval církev a 

státní moc, byl řazen k radikálním reformátorům společnosti. M. N. Katkov, redaktor 

konzervativního časopisu Ruský hlasatel «Русский вестник», který získal prostřednictvím 

domluvy s N. N. Strachovem právo prvního otištění románu, odmítl otisknout epilog Anny 

Kareninové kvůli názorům Tolstého o ruských dobrovolnících v Srbsku. Otisknutí ihned 

vyvolalo řadu sporů, opačných názorů a ohlasů, dokonce i pohoršení. Také V. G. Avseenko, 

kritik a romanopisec, psal stati o tom, ţe Anna Kareninová je především román aristokratický, 

kdeţto Tolstoj patří ke škole „čistého umění“. I Někrasov ztratil zájem o otisknutí Anny 

Kareninové, nepochopil nadšení z románu, který se zaměřil proti vysoké společnosti a 

zesměšnil ho ve svém epigramu. Při otisknutí nové kapitoly byla pobouřena celá společnost. 

Tolstoj pozorně sledoval kritiky svého románu, ale ne se všemi souhlasil. V roce 1878 

profesor S. A. Račinskij napsal dopis, ve kterém mu vytýkal, ţe v románě chybí jednota, ţe 

není ucelený. Tolstoj mu odpověděl, ţe s tím rozhodně nesouhlasí. Trockij Tolstému vytýkal, 

ţe kvůli jeho románu prověřují pedagogové psychologické zákony a výchovu dětí. A. A. Fet 

ho zkritizoval za to, jak děsivě popsal porod Anny, ţe to před ním ještě nikdy nikdo neudělal. 

Na straně Tolstého zůstali z velké části čtenáři, čtenářský úspěch románu byl skutečně 

neuvěřitelný. Čtenáři  byl vyzdvihován za uměleckou úroveň románu, psychologickou kresbu 

postav, za lidské hodnoty, obdiv k přírodě, úctu k práci. Nejnovější kapitoly se získávaly 

v knihovnách velmi těţko, dokonce i známí spisovatelé a kritici nezískávaly kníţky a 

časopisy s kapitolami snadno. Dostojevskij jako první veřejně hlásal o Anně Kareninové, ţe je 

to veliké umělecké dílo, byla pro něj především současným románem, a ne aristokratickým. 

Sám o ní napsal: «Анна Каренина есть художественное произведение, с которым ничто 
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подобное  из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться.»
67

  

Dějiny ruské a světové literatury potvrdily  pravost těchto slov. Tolstého přítel N. N. Strachov 

mu řekl, ţe román zaujal všechny a jeho úspěch je opravdu neuvěřitelný, takto prý četli pouze 

Puškina a Gogola. Tímto došlo k celkovému porozumění románu o mnoho let později. 

V 80. letech 19. století se Anna Kareninová dostala za hranice Ruska. V těchto letech 

v Evropě právě vzrostl zájem o ruskou literaturu. Ve Francii si tohoto překladu okamţitě 

kritici povšimli. O díle ihned vyšly pozitivní ohlasy, významný francouzský kritik Francois 

Sarsei se obracel na čtenáře s prosbou, aby si Annu Kareninovou přečetli, Tolstého srovnával 

s Balzacem a Stendhalem. Většina kritiků ve Francii neocenila styl a uspořádání románu. 

Romaina Rollanda postava Anny moc nezaujala, zdůraznil její ďábelské kouzlo «бесовскую 

прелесть». Také struktura románu a spojení mezi paralelními syţetovými liniemi se mu zdálo 

napjaté. Hlavní význam románu viděl Rolland v autobiografickém duchovním hledání Levina, 

v tom ţe odmítá všechny sociální konvence a obrací se k muţikům. Dalšího francouzského 

kritika M. de Vogüé zaujali postavy z románu kvůli celistvosti povah a čistotou citů. Ale také 

poukázal na některé nedostatky románu, jako je nesouměrnost, délku, zbytečné a fotograficky 

přesné popisy, ale nejdůleţitější nedostatek vidí v sloţité mluvě postav, odsuzuje jeho styl. De 

Vogüé s politováním uznal, ţe centrum světové literatury se přesouvá z Francie do Ruska.  

Úspěch Tolstého ve Francii způsobil úspěchy i v dalších zemích Evropy. Byla to Itálie, 

Španělsko, Anglie, Německo, Česká republika a další. V Anglii přijetí Anny Kareninové v 80. 

a  90. letech způsobilo velmi rozdílné ohlasy. Na jedné straně, jeden z nejvýznamnějších 

kritiků anglické burţoazní společnosti, John Meredith, označil román za nejmodernější román 

ve světové literatuře z hlediska ţenských postav a ţenské síly. Na druhé straně toto dílo 

vepsala Společnost národní bezpečnosti («Общество национальной безопасности») roku 

1886 do seznamu nedovolených knih. V Německu byly ohlasy také většinou kladné. Thomas 

Mann, německý spisovatel, se během svého ţivota stále vracel k Anně Kareninové, bez 

rozmýšlení ji nazval největším sociálním románem světové literatury. V málokteré zemi 

v Evropě měl Tolstoj před první světovou válkou takový ohlas a málokde bylo pro rozšíření 

jeho děl mezi nejširší vrstvy uděláno tolik jako v Čechách a na Slovensku. Čeští básníci ho 

opěvovali, byl vzorem pro české spisovatele po dvě generace. V Čechách dosáhl román 

velkého úspěchu a byl nesčetněkrát přeloţen, coţ svědčilo o jeho oblíbenosti. Uţ v roce 1881 

byla Anna Kareninová  přeloţena do českého jazyka. Překlad byl zkrácený a nevynikal 

uměleckou hodnotou, jak o něm napsal kritik, ţijící v Rusku, Josef Mikš. Aţ v roce 1890 
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praţské vydavatelství Otto otisklo Annu Kareninovou v novém a úplném překladu Jana 

Hrubého. Jeho dílem se zabýval talentovaný kritik H. G. Schauer, A. Šulcová i F. X. Šalda, 

který o románu napsal: „… je snad nejumělečtější, to je nejvíce zaokrouhlené, uzavřené a celé 

dílo Tolstého. Vţdycky se mně zdávalo, ţe zde jest Krása a ubohá melancholická sudba její na 

zemi vlastním syţetem, ţe zde jako nikde Tolstoj pomiloval ryzí Krásu, potesknil a 

pohořekoval nad ní, rozloučil se s ní – Krásou, která mizí z jeho díla a ustupuje touze po 

pravdě a dobru. Nejvíc romaneskního ţivlu, nejvíce melancholie jest zde ze všech děl 

Tolstého.―
68

      

V Americe román velmi kritizovali. Annu Kareninovou otiskli jen v hrubé a zkrácené verzi. 

Byl to pro ně obyčejný román o nevěře. Vydal ho Herbert M. Alexander roku 1948. Aby 

vyhovoval vkusu obchodníků, američtí vydavatelé zbavili román jeho „duše“, vyřadili z něho 

celé kapitoly, zasvěcené sociálním problémům, a udělali z něj jakýsi román s typickou 

měšťanskou tematikou o lásce tří lidí. Překroutili celý ideový smysl románu. 

Román byl jednou z knih, které pokořily Evropu. Úspěch románu byl rok od roku větší.  Anna 

Kareninová byla vydávána znovu a znovu, vycházela ve starších i v nových překladech, jen 

ve Francii vyšel jeden překlad od roku 1885 do roku 1911 dvanáctkrát. Po celém světě se stal 

román podnětem sporů a diskusí. Myšlenky Tolstého ovlivnily několik oborů, nejenom 

literaturu, ale i psychologii, pedagogiku a zejména filozofii. Román Anna Kareninová zajímá 

čtenáře i v současné době, a to kvůli jeho stále aktuálním problémům a úvahám, coţ dokazuje 

i mnoho inscenací a adaptací.  

Divadelní inscenace 

Dílo natolik silného dramatického obsahu, jakým Anna Kareninová bezesporu je, prošla 

mnoha divadelními scénami po celém světě. Co se týče ruských divadelních inscenací, je 

nutné zmínit, ţe se román stal jedním z dramaturgických základů Moskevského uměleckého 

divadla. Jiţ od samého zaloţení tohoto divadla figurují Tolstého hry v jeho kmenovém 

repertoáru. Dramatizace Anny Kareninové vznikla jiţ za plného rozkvětu sovětské vlády. Její 

premiéry, která se konala 21. dubna 1937,  se zúčastnili nejvýznamnější představitelé sovětské 

vlády v čele  s J. V. Stalinem. Časopis Moskevská pravda označila uvedení Anny Kareninové 

za velké tvůrčí vítězství divadla. A skutečně, tato inscenace i ve své filmové reprodukci je 

dokladem vysokého uměleckého mistrovství sovětského divadla. Dramatik N. Volkov a 

hlavní reţisér představení V. I. Němirovič-Dančenko dali románu Anna Kareninová sílu 
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scénické básně, vynášející neúprosný soud. Ne nad milující Annou, ale nad celou vyšší 

společností, která Anně nemůţe odpustit opravdovost citu. Němirovič-Dančenko inscenaci 

pojal jako tragédii vášně a upřímnosti, zničující morálku a pokrytectví. Představení bylo 

hráno s přestávkami několik desítek let. V roce 1953 byla tato divadelní inscenace zfilmována 

v provedení Moskevského uměleckého divadla.  

V Čechách byla Anna Kareninová nesčetněkrát zdramatizována. Příkladem můţe být 

dramatizace Jaromíra Pleskota z roku 1963  a 1970 v Národním divadle, sám přeloţil knihu 

z ruského do českého jazyka a sám si inscenaci i reţíroval. Převedení románu na divadelní 

prkna nebylo s takovou látkou románu jednoduché,  inscenace měla čtyřicet pět repríz, ale 

diváci díky velkému úspěchu knihy očekávali víc. V této inscenaci si zahrála například Květa 

Fialová či národní umělec Martin Růţek. 

Mezi novější české divadelní inscenace románu Anna Kareninová patří stejnojmenné 

představení, které se hraje na prknech praţského divadla ABC, či inscenace brněnského 

Divadla Reduta Anna Kareninová, která byla vytvořena na základě dramatizace německého 

divadelníka Armina Petrase. Pod vedením reţiséra Daniela Špinara zde herci podávají skvělé 

herecké výkony, zejména Tereza Vilišová v roli Anny, Martin Sláma v roli Karenina a Jiří 

Vyorálka v roli Vronského. Tato divadelní inscenace není tradičně vystavěné realistické 

drama. Od Tolstého si dramatik vzal pouze sedm ústředních postav. Představení je nazýváno 

jako „vztahový kabaret“. Jedná se o Annu Kareninovou ryze současnou. Břitký, tísnivý, ale i 

ironický pohled na lásku dnešní doby. Scéně dominuje bílá stěna, na kterou herci uhlem 

vyjevují své pocity, malují sprosté obrázky a píší dětinské vzkazy o ostatních. Díky hercům a 

díky Špinarově vynalézavé, metaforické reţii, která se nebojí vtipu ani patosu, je brněnská 

Anna Kareninová jedním z výrazných divadelních záţitků sezony 2012. 

Hudební adaptace 

Román Anna Kareninová inspiroval českého hudebního skladatele Leoše Janáčka. Roku 1907 

si Janáček usmyslel, ţe napíše operu podle Tolstého románu, ale svůj záměr nedokončil. O 

Janáčkově zamýšlené a tedy nedokončené opeře se nedozvíme z ţádných pramenů, ale ze 

studií, které o této skice pojednávají. Je to proto, ţe osud autografních náčrtků a knihy k Anně 

Kareninové nezavedl tyto vzácné prameny do muzejních archivů, ale do soukromých rukou. 

Český pedagog a hudebník G. Černušák upozorňuje na několik zajímavostí, které jsou hodny 

pozornosti. Janáčkovy notové skici dokazují, ţe chtěl komponovat operu na ruský text. G. 

Černušák měl domněnku, ţe se Janáček touţil prosadit s touto operou v Rusku. Důvodů, proč 
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Janáček nedokončil tuto operu, je několik, například, ţe je to velmi rozsáhlý román, který 

potřebuje velkou propracovanost, dále Annu Kareninovou opouští kvůli jiným námětům. 

Musel se spokojit pouze s klavírním triem , které vyšlo roku 1908. Později, roku 1923, napsal 

na stejné téma smyčcový kvartet.  

Jediná opera vznikla v Americe v roce 2007. Napsal ji  David Carlson podle libreta Colina 

Grahama. 

Filmová adaptace 

Román Anna Kareninová se dočkal jiţ mnoha filmových adaptací. Poprvé byl román 

zfilmován v němém filmu v USA v roce 1927 reţisérem Edmundem Gouldingem a Johnem 

Gilbertem. V Rusku byl tento námět poprvé zfilmován roku 1953 pod vedením Taťjany 

Lukaševičové. Podruhé byl román v Rusku zfilmován roku 1967 reţisérem Alexandrem 

Zarchym. Poslední filmovou adaptací, která byla natočena podle románu Anna Kareninová, je 

z roku 2012, jedná se o anglicko – francouzský film, který reţíroval Joe Wright. Mezitím byl 

román natočen ještě sedmkrát. Podle Anny Kareninové byly natočeny i seriály, a to v roce 

1977 a 2000 ve Velké Británii a v roce 2009 v Rusku.  

Podrobnější analýzou a porovnáním filmů s románem Anna Kareninová se budou věnovat 

další stránky této práce. Jedná se o americký film z roku 1935, ruský film z roku 1967 a 

poslední filmové zpracování románu z roku 2012. 
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FFiillmmoovvéé  aaddaappttaaccee  AAnnnnyy  KKaarreenniinnoovvéé  

Problematika adaptací 

„Pojmem „adaptace― se v dnešní době rozumí audiovizuální převedení jazykových, 

kompozičních a významových vrtsev literární předlohy do filmového jazyka.―
69

 

Při kaţdé filmové adaptaci literární předlohy se objevují pro filmaře problémy, které souvisí 

s odlišnými vlastnostmi literatury a filmu. Kniha obsahuje text čistě epický, který je vyprávěn 

postavami či vypravěčem. Takovou formu narace nazýváme jako referující vyprávění čili 

telling, kdy je text reprodukován slovy. Scénické znázornění čili showing ale vypravěčský 

komentář silně potlačuje za účelem bezprostřední prezentace předmětné reality.
70

 Převod 

literární předlohy do audiovizuální podoby znamená převést vyprávění děje pomocí 

pohyblivých obrazů. Ve filmu můţe být tato rovina z části nahrazena prací kamery či přímou 

charakteristikou, coţ je dialog. „Zatímco slovo navozuje představu, filmový obraz ukazuje 

smyslově konkrétní představu.
71

  U všech filmových adaptací je nutné dodrţet určitou 

chronologii postupů, podle kterých reţisér čerpá z literární předlohy. Krátce můţeme práci 

filmových adaptátorů rozdělit do několika kroků. Jde o výběr důleţitých motivů, které 

vystihují a popisují myšlenkovou stránku díla, neboli selekci, dále dílčí rozpracování těchto 

motivů do filmového scénáře (amplifikace), poté následuje převedení do audiovizuální 

podoby (konkretizace) a naposledy aktualizace, čili hledání nových souvislostí a významů. 

Film disponuje jinými výrazovými prostředky neţ kniha. Velkou roli ve filmu hraje hudba, 

která můţe děj i zdramatizovat, dále kostýmy či práce kamery, díky níţ sledujeme celý film.  

Specifikace literárního díla znamená, ţe adaptátoři do filmu vkládají své představy a názory, 

tím původní literární předlohu subjektivizují. O díle si kaţdý čtenář utváří svůj vlastní názor 

či představu, která se můţe odlišovat od představ adaptátora díla. Ve filmovém provedení 

dochází k významovým i formálním posunům, které nebývají diváky, kteří byli dříve čtenáři, 

vţdy přijaty kladně. Na tuto subjektivizaci je ale nutné klást důraz, protoţe nejde jen o 

přenesení díla do audiovizuální podoby, ale také o to, ţe literární předloha je rozšířena o nové 

názory a nalézá se v ní jistá míra aktualizace. Tato aktualizace je velmi přínosná pro literární 

předlohu, neboť starší literární dílo oţivuje a také poukazuje na to, ţe tematika literárního díla 
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je v současné době stále aktuální. Díky aktualizacím také získává nové čtenáře literárních 

předloh. 

Filmové adaptace Anny Kareninové  

Příběh Anny Kareninové je díky románové předloze Lva Tolstého a mnoha filmovým a 

divadelním přepisům všeobecně známý. Ten, kdo se pustí do dalšího zpracování, musí řešit 

především formu, vnější uchopení notoricky známého díla. Román sám je uţ jakýmsi 

scénářem, který je nutno dodrţet. Tak obsáhlé dílo, jakým tento román bezesporu je, lze 

jenom ztěţí převést v jeho plném rozsahu na filmová plátna. Především kvůli velkému 

mnnoţství motivů a postav a jeho mnohovrstevnatosti. Vyvstává zde tedy otázka, zda je 

moţné tento román zfilmovat.  

Vybrat ty nejzajímavější a nejlepší filmové adptace slavného románu by zabralo mnoho času. 

Pravda také je, ţe kaţdý další snímek je srovnáván s těmi staršími. Mnohými diváky je 

vyzdvihována verze z roku 1935, kdy si Annu Kareninovou zahrála legendární Greta Garbo 

pod reţijní taktovkou Američana Clarence Browna. Další  snímek, který je pokládán za 

nejlepší ruskou adaptaci, je z roku 1967, natočil ho ruský reţisér Alexandr Zarchi, Annu 

Kareninovou si tehdy zahrála velmi oblíbená mladá ruská herečka Taťjana Samojlovová. A 

nejnovější zpracování Anny Kareninové, které zfilmoval britský reţisér Joe Wright, mělo 

premiéru v roce 2012, tentokrát Annu Kareninovou ztvárnila mladá herečka Keira Knightley.  

Anna Kareninová (1935) 

Jak jiţ bylo zmíněno, tento snímek natočil americký reţisér Clarence Brown. Jako jediný je 

tento snímek ještě černobílý. Film měl premiéru 30. srpna 1935 ve Spojených státech 

amerických a 8. ledna 1936 ve Francii. Poradcem Browna byl potomek Lva Tolstého hrabě 

Andrej Tolstoj. Náklady na výrobu filmu činily 1 milion amerických dolarů. 

Realizace filmu 

K realizaci filmu přistoupila firma Turner Entertainment Co. a Warner Bros. Entertainment.  

Film byl distribuován společností Warner Home Video, která byla zaloţena roku 1918. 

Producentem filmu Anna Kareninová se stal David O. Selznick. Produkce Davida O. 

Selznicka nakládala s románem Lva Tolstého s okázalou nádherou. Puntičkářsky a věrně se 

drţí popisu Tolstého díla s přepychovými scénami a kostýmy. Autoři této Anny Kareninové 

kladli důraz na Annin vztah s Vronským, ale ne na její psychiku, duši, protoţe americké 

diváky nezajímaly duševní muka ruské ţeny. Psychický rozpad ţeny nevydělá tolik, jako 
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romantický příběh, i kdyţ se reţisér a scénáristé snaţili spojit psychologii románu a napětí 

děje. Dokázali zachytit základní momenty knihy.  

Do popředí se tedy dostala pouze Anna a Vronský. Jejich láska ale není ve filmu tak patrná, je 

to pravděpodobně dobou, kdy byl film natočen. Ve 30. letech byly všechny inscenace strohé, 

vášeň nebyla tak důleţitá. Musí se brát v úvahu i to, ţe ve 2. polovině 19. století byly takové 

zvyky, ţe v intimní situaci šlechta nedávala najevo svou vášeň. Stejné to bylo i v knize, kde 

Tolstoj milostné scény také nezmiňoval. 

Scénář k filmu napsala Clemence Dane, S. N. Behrman, SalkaViertel a samozřejmě ke scénáři 

pouţili i knihu Lva Tolstého. Děj má velice rychlý spád, moţná je to díky scénáři nebo spíše 

střihu, proto působí film jako celek zkratkovitě. Chybí některé scény z knihy, dokonce i 

zásadní postavy. Levin je jednou z hlavních postav a ve filmu je mu věnováno sotva deset 

minut. Chybí zde ţivot Levina na vesnici, vlastně venkovské prostředí zmizelo celé, a tedy i 

myšlenky Tolstého, které jsou totoţné s Levinovými. Také scénáristé vynechali mnoho 

vedlejších epizod a váţných událostí, například těhotenství Anny, porod dcerky a vše s tímto 

svázané, netrpěla tedy porodní horečkou, ve které v knize odpustila Kareninovi, coţ je podle 

románu důleţitá scéna. Projevuje se tam totiţ postupný psychický rozpad charakteru Anny. 

Takţe ze strhující fresky zbyla jedna klíčová dějová linie, nicméně je to působivý film.  

Co se týká audiovizuálního aspektu filmu Anna Kareninová je zřejmé, ţe autoři filmu měli 

k natáčení dostatečně velké prostory a moţnosti, Annin dům v Petrohradě, plesová scéna 

v Moskvě, dostihové závody či vlakové nádraţí. Širokoúhlá podívaná kamerou Wiliama H. 

Danielse dokonale vykresluje jiţ zmíněné prostory i kulisy, které činí film  atraktivním. Také 

herci byli snímáni z dostatečné blízkosti, pak vynikne jejich mimika i gesta. Všichni jsou 

upraveni, ţeny vystupují v krásných šatech a mají krásné účesy, páni nosí vţdy obleky či 

uniformy.   

Působivá je ve filmu i hudba, kterou pro film sloţil americký hudebník Herbert Stothart, který 

byl několikrát nominován na Oscara, ale tuto nominaci proměnil pouze jednou, a to za hudbu 

k filmu Čaroděj ze země Oz. Hudba k Anně Kareninové přesně ladí s prostředím, ve kterém se 

děj odehrává a tím spoluvytváří neobyčejnou atmosféru filmu. Zdůraznit je nutné zvláště 

jednu z posledních scén, kdy Anna stráví noc na nádraţí a později skočí pod vlak, tato scéna 

je doprovázena velmi působivou skladbou.  

Bohuţel ve filmu chybí některé motivy, na kterých si Tolstoj zakládal a které v knize 

několikrát opakoval. Ve filmu je zdůrazněno jen několik motivů. Například motiv smrti na 
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nádraţí, kdyţ Anna přijede do Moskvy, umře pod koly vlaku muţik a Anna cítí zlé znamení. 

Dále motiv vánice, která symbolizuje city Anny k Vronskému. Film bohuţel potlačuje mnoho 

motivů, jedním z nich je například motiv hořící svíce, který je v románu klíčový. Svíce ovšem 

nedoprovází Annu a její přemýšlení o smrti, ale je u Sergeje v pokojíčku a právě Sergej má 

zlé sny, nechce tuto svíčku zhasnout a chce mít u sebe svou matku, Annu. 

Tato Anna Karenina je určena spíše pro ty, kteří se chtějí povrchně seznámit s románem. Je 

ideální ilustrací k převyprávění knihy, film netrvá dlouho a neodráţí všechny dějové zvraty, 

nezachycuje filozofické myšlenky a psychologické rysy.  

Postavy 

Co přimělo Browna vybrat na roli Anny Kareninové právě švédskou herečku? Hlavní hrdinku 

ztvárňuje krásná Greta Garbo, která se na tuto roli podle knihy nehodí, zejména kvůli jejímu 

vzhledu, Anna byla tmavovlasá Ruska, ale Garbo byla světlovlasá Švédka. Producent 

Selznick jí chtěl roli vymluvit, protoţe ji chtěl obsadit do jiného filmu, ale Garbo si vybrala 

film Clarence Browna. V románě je Anna ve svém zármutku sama vinna, nelze ji označit za 

mučednici. Ale ve filmu je představena jako oběť. Vystupuje chladně a tvrdě, je tajemná, ale 

nechybí jí cit a nadšení Anny. Garbo se podařilo ukázat úzkosti Anny, rozpolcenou mezi 

povinností, ctí a láskou. Greta Garbo se s rolí vypořádala dobře. Kromě toho, je to asi jediný 

film, kde se dá opravdu uvěřit lásce matky k synovi. Garbo vzhledem připomíná matku, 

dobrou a něţnou, na rozdíl od ostatních hereček ztvárňujících Annu. 

Vronského ztvárnil Frederic March. Producent Selznick měl problémy s obsazením Marche 

do role Vronského. 37-letý herec právě dotočil jiný film a byl unavený, říkal Selznickovi, ţe 

v Anně Kareninové bude hrát jen tehdy, kdyţ mu to nařídí šéfové. Tedy mu to přikázali a on 

podal dokonalý výkon.  Vronského vybírali podle popisu v knize, mladý člověk menší 

postavy, náchylný k obezitě a se začínající pleší na hlavě. Přesto si tvůrci nevšimli, ţe 

Vronský byl, mimo jiné, krásný, kaţdá ţena či dívka se za ním otáčela a kaţdá se chtěla stát 

jeho ţenou. Ve filmu je představen jen jako hrdina – milenec, ale jeho charakter a názory, coţ 

je důleţité, jsou vykresleny jen povrchně. Ale jak jiţ bylo zmíněno, ve filmu je důleţitý 

milostný příběh, ne psychický. 

Na roli Karenina byl vybrán, zřejmě podle vnější podobnosti či stylu hraní, Basil Rathbone. 

Rathbone byl totiţ ve 30. letech „králem zlodějů“, zahrál si například v Sherlocku Holmesovi. 

Karenin byl pokládán v západní i ruské literatuře za zápornou postavu, i proto se herec na tuto 
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roli hodil. Netřeba dodávat, ţe hloubka charakteru Alexeje Alexandroviče ve filmu nebyla 

zcela odhalena, prostě byl pouhým „obtíţným“ soupeřem Vronského. 

Všechny ostatní postavy knihy mají ve filmu minimální projev, například Stiva, Karenin, 

Kitty, Dolly či jedna z hlavních postav Levin. Levin zde vystupuje jako sebevědomý mladý 

muţ, který bez kapky studu vyznává Kitty lásku, ta ho odmítá slovy: „Nekaţ mi ples!―.
72

 

Levin si z odmítnutí nic nedělá a tančí spolu dál. Kdeţto Levin Tolstého je přemýšlivý, citlivý 

muţ, který těţce nese rozchod s Kitty a dlouho se z něho vzapamatovává. Vesnice je 

v románu protikladem k devastujícímu městu, ale ve filmu úplně chybí její prostředí, chybí i 

úvahy Levina spjaté s vesnicí, vlastně venkovské prostředí zmizelo celé, a tedy i úvahy 

Tolstého, které jsou totoţné s Levinovými.  

Levina si zahrál Gyles Isham, role Kitty byla ztvárněna Maureen O´Sullivanovou. Role Stivy 

připadla Reginaldu Owenovi, Dolly si zahrála Phoebe Foster a syna Anny Sergeje zahrál 

mladý herec  Freddie Bartholomew. Tím, ţe Brown vypustil takto důleţité postavy, potlačil 

tak postavení ţeny ve společnosti i paralelní linii tří rodin, na kterých Tolstoj ukázal různé 

přístupy k manţelství. 

Ohlas filmu 

Film Anna Kareninová měl po své premiéře vesměs kladné ohlasy. Herci zahráli své role 

s noblesou. Filmu je vyčítáno, ţe potlačuje aspekty díla, je velmi zkratkovitý a má málo 

propracovanou psychologickou stránku. I kdyţ ve 30. letech minulého století byly téměř 

všechny filmy povrchní, i ty české, kdy herci také nedávali najevo vášeň ani city.  

Ruští kritici nesouhlasí s jednou z prvních scén filmu, kdy ruští vojáci a důstojníci hrajou hru, 

kde pijou panáky a pak podlézají stůl, stoupnou si a znovu se musí napít a podlézt stůl. Hru 

hrajou do té doby, dokud nezůstane jen jeden. Vronský hru vyhraje. Ale přece takový 

důstojník se nemůţe takto opít, ţe sotva stojí na nohou. Proto kritici vytýkají americké straně, 

ţe Rusko téměř neznají a neměli by o nich točit filmy. Další výtka patří tomu, ţe Stiva měl 

pět dětí a ne tři, jak tomu bylo ve filmu. S negativní kritikou se také setkala postava Levina. 

Tak důleţitá postava a ve filmu má pouze nepatrnou roli. Navíc vůbec nevypadá jako člověk 

ţijící na venkově a který má nějaké problémy a který pátrá po pravdě.  Někdy je také filmu 

vytýkáno, ţe z něj příliš čiší Hollywood a názory západních zemí. Není to typický ruský film, 

jde tedy poznat, ţe film natočil americký reţisér. Velmi kladné ohlasy měla poslední scéna 

Anny, kdy skočí pod vlak. Tato scéna je pro některé kritiky a filmaře nezapomenutelná.  
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O tom, ţe je Anna Kareninová jedním z těch lepších filmů své doby, odpovídá i ocenění, které 

film získal. Film je zařazen Americkým filmovým institutem mezi sto nejlepších amerických 

filmů o lásce, při poslední aktualizaci se nacházel na 42. místě. Tato filmová adaptace také 

v roce 1935 zvítězila na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách za nejlepší zahraniční 

film. Greta Garbo podává ve filmu jeden ze svých nejlepších výkonů a za to získala za hlavní 

ţenskou roli cenu Kruhu newyorských filmových kritiků. Přes všechna negativa je to unikátní 

film, který i přes stáří a dobu, ve které vznikl, není ani pro dnešního diváka nudný. 

Anna Kareninová (1967) 

Pravděpodobně nejvydařenější filmovou adaptaci literární předlohy Anny Kareninové natočil 

ruský filmový reţisér a národní umělec Alexandr Grigorjevič Zarchi. Širokoúhlý film vznikl 

v roce 1967 v Sovětském svazu a stal se šestnáctou adaptací knihy Anna Kareninová a prvním 

barevným celovečerním filmem v Rusku. Premiéru měl film 6. listopadu 1967 v Rusku. 

Reţisér přistupoval ke zfilmování knihy velmi zodpovědně. Film rozdělil do dvou dílů, 

z nichţ kaţdý trvá přibliţně hodinu. První díl končí Kareninovou návštěvou u právníka, se 

kterým řeší rozvod s Annou. Druhý díl na něj plynule navazuje.  

Realizace filmu 

První snímky Anny Kareninové začal Zarchi natáčet v roce 1966 ve filmových ateliérech 

firmy MOSFILM.  Alexandr Zarchi a lidé, kteří s ním spolupracovali, dokázali vystihnout 

celý Tolstého román i jeho poetiku a převést ji do filmu s napínavě probíhajícím dějem. Jen 

některé scény byly načaté a nedokončené, například scény z plesu nebyly příliš dobré, chyběla 

zde typická ruská noblesa, kterou se konec 19. století mezi šlechtou vyznačoval, dále nebyl 

vidět kontrast mezi Kitty, která měla narůţovělé šaty, a Annou, která byla oděna do černých 

šatů. I tanec Anny s Vronským nebyl tak detailně propracován. Také na začátku, kdyţ probíhá 

první setkání a rozhovor Anny s Vronským, najednou se v půli slova změní prudce záběr na 

utíkající stařenu kolem vlaku a následný rozhovor ţelezničářů o smrtelném neštěstí muţika. 

Scénář byl napsán samotným reţisérem Alexandrem Zarchim ve spolupráci s Vasilijem 

Kataňanem. Scénář téměř kopíruje literární předlohu. Děj plyne pomalu, coţ je způsobeno 

tím, ţe je film rozdělen do dvou dílů, ale není nudný. Má svou dějovou gradaci a nechybí ani 

zvláštní romantické napětí. Dramatičnost obsahu a forma děje  je opravdu natočena strhujícím 

způsobem. Film vystihl celou sloţitou osobnost Anny Kareninové, coţ znamená, ţe adaptace 

je více zaměřena na psychologii neţ adaptace z roku 1935.  
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V knize jsou některé pasáţe více popsány a propracovány, například scéna v divadle je 

v knize rozsáhlejší, Vronskij přichází stejně jako v knize později, ale sedí jinde a pozoruje 

chování lidí a jejich reakce. Na Annu se dívá kukátkem, protoţe je v lóţi s Jašvinem. Kdeţ to 

ve filmu sice do divadla Anna přichází s Jašvinem, ale Vronskij přichází za ní do lóţe. Brání 

ji před drzými připomínkami společnosti. Scény v adaptaci jsou velmi přesvědčivé a dobře 

zahrané, zejména Annino chování při porodní horečce. Jde vidět psychický rozpad její 

osobnosti. Mluví o tom, jak je Karenin dobrý, usmiřuje se s ním. Zve k sobě i Vronského, 

Anna chce, aby se podíval do očí tak hodnému člověku, který jí odpustil, ale najednou křičí, 

ţe se ho bojí. Jde vidět její strach o Vronského, je rozpolcená, neví, jestli se s ním chce jít 

rozloučit, neţ odjede do války. 

Postavy ve filmu pouţívají i francouzská nebo německá slova, jak je tomu v knize. Všechny 

motivy odpovídají knize, motiv muţika, svíce, smrti, vichřice, motiv snu. Vše bylo opravdu 

věrohodně zrealizováno. 

Filmové prostory a herce na kameru natáčel Leonid Kalašnikov. Opět jako v předešlé adaptaci 

měli tvůrci k dispozici dostatek prostoru. Moskevské nádraţí, Petrohrad, dostihové 

závody,zmrzlý rybník na  bruslení, kdyţ Levin jede domů po velké pláni či Annin a 

Vronského výlet do Itálie. Scény však nejsou natáčeny v Itálii, ale na Krymu. Jediná italská 

budova, která se ve filmu objevila, je Voroncovský palác, který dnes slouţí jako muzeum. Jde 

vidět, ţe tento film byl natáčen v Rusku, kdyţ například jede Anna na konci filmu na nádraţí 

a dívá se z okna kočáru, všude jsou vidět typické ruské budovy s různě barevnými kopulemi. 

Kamera se zaměřuje na detaily, hodně se zabírá obličeje herců, divák si tak můţe všimnout 

práce očí a mimiky tváře. S tím souvisí nalíčení herců, o které se starala Tamara Krylovová. 

V některých pasáţích byli herci aţ nepřirozeně bledí. I Kareninova pleš byla nalíčena na bílo, 

Kitty vypadala jako chodící smrt. Kostýmů si divák také nemůţe nevšimnout, ţeny měly 

krásné šaty. Tím, ţe je film barevný, můţe divák vidět spoustu kostýmů různých barev.   

Hudby se ujal známý moskevský hudební skladatel Rodion Ščedrin. Hudbu sloţil k několika 

dalším filmům, ale nepatřil k autorům, pro které se stala práce pro film jedinou tvůrčí prací. 

Filmy, ve kterých přijal práci jako autor hudby, se staly významnými mezníky  v rozvoji 

ruského filmu. Práce nad Annou Kareninovou byla jeho první větší prací pro film. Hudba 

v Anně Kareninové působí aţ moc divadelně, nepřirozeně. Spojil několik ţánrů hudby, čímţ 

vytvořil dokonale promyšlenou koncepci, potvrzující hlubokou souvislost s ukázáním 

současného světa. Téměř celé natáčení filmu si Zarchi se Ščedrinem nerozuměl v poţadavcích 

na hudbu ve filmu a nakonec se oba umělci pohádali a Zarchi hudbu zkritizoval.  



53 

 

Postavy 

Na konkurs na roli Anny Kareninové přišlo mnoho hereček, dokonce mezi sebou i tajně 

soupeřily. Konkursu se zúčastnily takové herečky jako například Elena Bystrická, Taťjana 

Doroninová či Ljudmila Čursinová, avšak ţádná z nich neoplývala takovou přirozenou 

inteligencí a talentem jako Taťjana Samojlovová, která roli získala. Ironií osudu pro 

Samojlovovou byla, ţe roli Vronského získal herec, se kterým dříve ţila a rozešla se s ním 

deset let před natáčením Anny Kareninové. Popravdě řečeno, měl tento fakt pravděpodobně 

dopad na hraní hlavní hrdinky, u které nebyla téměř patrná vášeň k Vronskému. Snad jen 

v jedné scéně nebyla její vášeň hraná. Bylo to při milostném vyznání Vronskému v divadelní 

lóţi, kdy v jejím tlumeném hlase byla cítit touha a strach z citu, ale z přivřených očí se jí dala 

vyčíst radost a štěstí. Samojlovová se nebála v Anně představit to, čeho se bál sám Tolstoj, 

ţenské pokušení a hlubokou vůli. Tuto Annu Kareninovou nepřiměla ke spáchání sebevraţdy 

ţárlivost, ani mravní pokání, ale zraněná hrdost. Smrt ve filmu Anna řešila s takovým klidem, 

jako by dnešní ţena řešila rozvod. Samojlovová byla hlavně divadelní herečkou, odpovídají 

tomu i některé pasáţe z filmu, protoţe některé sehrála, jakoby stála na jevišti.  

Hrabě Vronskij, kterého si zahrál Vasilij Lanovoj, předloze odpovídal. Byl to velmi oblíbený 

herec a také pro mnohé hezký muţ. Lanovoj byl známý díky filmu „Dny Turbinových“ a také 

si zahrál ve filmu „Vojna a mír“. V této adaptaci však mnohým není sympatický, není to kvůli 

jeho vzhledu nebo hraní, ale kvůli tomu, ţe u diváků nevzbuzuje soucit, oproti Kareninovi. 

Navíc mnoho diváků nevěří v lásku Anny a Vronského. Jejich polibky a doteky jsou chladné. 

A však jeho názory a charakter jsou vykresleny poměrně detailně.   

Na roli Alexeje Alexandroviče Karenina  reţisér Zarchi vybral herce známého u diváků díky 

filmu „Hamlet“ Innokentije Smoktunovského. Smoktunovskému se však nelíbilo, jak by měl 

podle Zarchiho roli ztvárnit a roli odmítl. Proto si nakonec Karenina zahrál Nikolaj Gricenko, 

který byl velmi nadaný a hrál s vášní. Karenin také odpovídal literární předloze. Na rozdíl od 

předešlé adaptace je Karenin vykreslen jako muţ, kterého zradila manţelka. Ke konci je to 

tedy nejen příběh o tragédii Anny, ale také o tragédii muţe, který oplýval soucitem a Anně 

její nevěru odpustil.  

Levina ztvárnil Boris Goldajev. I jeho linie odpovídá knize. V tomto filmu je asi ze všech 

adaptací Anny Kareninové Levinovi věnováno nejvíce prostoru, jeho linie, aţ na malé 

odchylky, odpovídá románu. Jediná důleţitá scéna, která zde chybí, je Kittin porod a s ním 

související změna v myšlení Levina, která je v knize důleţitá. Jinak jsou myšlenky Levina 

v románu stejné jako myšlenky Levina ve filmu. To, jak ho popisuje Tolstoj v knize, vnímají  
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čtenáři jako něco výjimečného. Ale ve filmu chodí oblečený jako muţik ve starém kabátě a 

vysokých botách, střílí baţanty, společně se Stivou močí na kupku sena, a právě tyto obyčejné 

scény se ukázaly jako jedny z nejlepších, protoţe odpovídají normálnímu ţivotu. Kitty si 

tehdy zahrála Anastasija Vjertinskaja. 

Třetí paralelní rodina, rodina Oblonských, byla ukázána přesně jako na stránkách románu. 

Dolly ztvárnila Ija Savvina a do role Stivy byl obsazen Jurij Jakovlev. Vypadali tak, jak si je 

mnoho čtenářů v knize představuje, tak jak je Tolstoj v románu popisuje. Své role zahráli bez 

chyby, divák jim jejich problémy opravdu věřil.  

Zajímavostí je, ţe kněţnu Betsy ztvárnila baletka Maja Plisecká, která hrála Annu 

Kareninovou uţ šest let před její ruskou premiérou v roce 1967 v baletu a jejím manţelem byl 

Rodion Ščedrin. 

Ohlas filmu 

Film měl mít evropskou premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes roku 1968 a 

byl dokonce nominován na 1. cenu, ale festival byl předčasně ukončen kvůli masovým 

protestům studentů a jeho evropská premiéra byla odloţena. Film také dlouho vedl 

v distribuci filmů, zaujal deváté místo ve sledovanosti filmů roku 1967, tehdy se na adaptaci 

dívalo 40,5 milionů diváků. Dále podle návštěvnosti se film umístil na 89. místě mezi 

domácími filmy za celou historii ruského filmu. 

Film byl kritiky hodnocen velmi kladně. Hlavně byly vyzdvihovány herecké výkony, zejména 

Jurije Jakovleva v roli Stivy a Taťjany Samojlovové při poporodní horečce. Jedna z mála 

věcí, která byla tvůrcům vytýkána, byla poslední scéna filmu, a to Annina sebevraţda. Na 

nádraţí vlastně není vidět vůbec nic, je tam pouze scéna s Annou, jak stojí u rozjíţdějícího se 

vlaku a najednou se pod něj vrhne, tím film končí, ale kniha ještě po Annině smrti pokračuje. 

Tím chybí uzavření příběhu ostatních postav. Záběr na míhající se vagony vlaku usekává 

závěr aţ příliš náhle. 

Ti kteří měli moţnost vidět film v originále, nemuseli řešit chyby v dabingu. Český dabing zní 

zpočátku mírně nepřitozeně. Překvapivě je v některých scénách ponechán původní zvuk. 

Například dostihy na travnaté ploše zní, jako kdyţ někdo klepe tuţkou do stolu, ale jakmile 

začne dav skandovat, klus koní se změní v docela přirozený zvuk. Někdy jsou také 

kritizovány záběry nasvícení očí ve stínu či míhání koňských uší, třmenů a uzd  ve snaze o 

dramatično. Záběry jsou příliš expresivní. 
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Anna Kareninová z roku 1967 dělá ruské kinematografii mnohem lepší jméno, neţ by se mohl 

dnešní divák nadát. Z filmu dýchá ruská atmosféra té doby.  

Anna Kareninová (2012) 

Tato verze v reţii Joe Wrighta je rozhodně jiná neţ všechny předchozí adaptace. Jeho jméno 

v titulcích dává tušit, ţe divák uvidí zajímavě audiovizuálně zpracovaný film, neotřelé 

postupy a výrazové prostředky. Film vznikl v roce 2012 ve Velké Británii a trvá 130 minut. 

Světovou premiéru měl film 7. srpna 2012. Premiéra v České republice proběhla 6. prosince 

2012. Scénáře se ujal oscarový Tom Stoppard, rodák ze Zlína, který za scénář k filmu 

„Zamilovaný Shakespeare― získal Oscara. Zajímavostí je, ţe kdyţ si český divák počká na 

závěrečné titulky, můţe si přečíst, ţe ty české přeloţila Anna Kareninová. 

Realizace filmu 

Reţisér Joe Wright u svého nejnovějšího filmu sází spíše na stránku vizuální, neţ na 

příběhovou. „Chtěl jsem vytvořit něco jako esenci namíchanou z charakterů postav. Scénář 

byl mnohem expresivnější neţ samotný román, obrazy mnohem emocionálnější – i ve filmu 

jsem se proto zaměřil na vizuální stránku.―
73

 Poznamenal sám Joe Wright. Byl si vědom toho, 

ţe kdyţ se něco adaptuje do filmové podobny poněkolikáté, jakékoliv inovace mohou dílu 

jedině prospět. Proto se nebál experimentovat. Ve filmu je tedy mnoho scén a vizuálních 

nápadů, které jsou originální, zajímavé, aţ ohromující, a muselo být těţké je uskutečnit. 

Realizace filmu se ujala firma WORKING TITLE. Wright se rozhodl zfilmovat popisnější a 

jednodušší příběh. Komplikovanost v rozhodování postav je pryč, příběh je tak 

srozumitelnější a uchopitelnější pro současnou generaci diváků. Vyvstává tu ovšem otázka, 

zda je to dobře?  

K celovečernímu scénáři se Stoppard vrátil po jedenácti letech. Dokonce mu na mysli 

vyvstala i myšlenka, ţ by herci mohli mít ruský přízvuk, nakonec to ale zamítnul. Stoppard 

vsadil na svět, který je mu nejbliţší, tedy na ten divadelní, a přenesl do něj Tolstého román, 

jeho stěţejní rysy. Tom Stoppard jako scenárista stál před sloţitým úkolem, jak akt nevěry, na 

nějţ dnes asi divák pohlíţí jinak neţ v ruské vyšší společnosti na konci devatenáctého století, 

prezentovat dnešnímu divákovi. A zde koncept, který aţ dosud fungoval, začíná vykazovat 

své trhliny. Tvůrci totiţ při všech těch kamerových hrátkách v oslňujících dekoracích 

zapomněli pracovat s charaktery jednotlivých postav a hlavně jejich psychologickou 

hloubkou. Tak jak to činí v předloze právě Tolstoj, který ţivotní cesty hlavních hrdinů 

                                                 
73

 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/197218-anna-karenina-opet-lame-srdce-predevsim-sama-sobe/ 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/197218-anna-karenina-opet-lame-srdce-predevsim-sama-sobe/


56 

 

vykresluje v širokém společenském a psychologickém kontextu. Stoppard více jak 

tisícistránkový román zhustil do scénáře, kde sice ponechal všechny hlavní linie a vztahy, ale 

zbavil je introspekce. Jednání postav se díky této efektní zkratce zjednodušilo spíše na gesta. 

Ty pak marně, zvlášť v druhé půli vyprávění, hledají oporu v absentující psychologické 

prokreslenosti postav. V důsledku to ubliţuje postavám i jejich hereckým představitelům. 

Stoppard si od postav drţí větší distanci a jakoby laboratorně je zkoumá. Na Kareninových, 

Oblonských a Levinových ukazuje různé přístupy k hodnotám, jako je čest, morálka, 

odpovědnost, věrnost nebo smysl a význam lásky a manţelství. Přičemţ kaţdá z postav se ke 

společenské konvenci staví jinak. 

Původně měl být film natáčen v normálních interiérech, ale v polovině natáčení Wright 

změnil lokace  a rozhodl se, ţe se celý film bude odehrávat v divadle, a to proto, ţe Tolstoj 

vnímal ruskou šlechtu jako jedno velké divadlo. Obrovský interiér divadelního jeviště byl 

vybudován na scéně C britských Shepperton Studios. Natáčení se ovšem neomezovalo jen 

Sheppertonská Studia. Například dům Ham House v Richmondu ze 17. století se stal místem 

natáčení scén z Vronského bytu. Scény z moskevského nádraţí byly natáčeny na Didcot 

Railway Centre v Oxfordshire. Nakonec se natáčelo i v Rusku. Poté, co byly hotové 

nejdůleţitější záběry, odcestoval malý tým v únoru 2012 na pár dní do Ruska, aby zde natočil 

venkovní scény Levinova domu a panství. Točilo se na Kiţském Pogostu, odlehlém ostrově 

blízko Oněţského jezera v autonomní Karelské republice. Přestoţe osady a kostely se na 

ostrově nacházely uţ v 15. století, je Kiţi na seznamu světového kulturního dědictví 

UNESCO díky komplexu dvou dřevěných kostelů a zvonice, které pocházejí z 18. století. 

Poslední pobyt v Kiţi znamenal pro filmaře pravděpodobně nejdobrodruţnější cestovní 

itinerář v průběhu celého natáčení: herci a štáb letěli z Velké Británie do Petrohradu, poté je 

čekala celonoční jízda vlakem a nakonec šestihodinová jízda autem na impozantní Oněţské 

jezero.  

Film začíná scénou v jakémsi divadelním sále, ve kterém chybí sedadla, snad proto, ţe diváci 

jsou aţ lidé u televizních obrazovek. Jeviště se na první pohled neliší od jiných. Ale kdyţ po 

něm později začnou při dostizích běhat ţiví koně s ţivými ţokeji na hřbetu, kdyţ na něj 

přijede skutečná zamrzlá lokomotiva, kdyţ na něm začne sněţit nebo kdyţ se rozevřou dveře 

a za ním se objeví zasněţená nekonečná pláň, divák zjistí, ţe to není obyčejné jeviště. Na 

plátně tedy můţe divák vidět různé části jednoho divadla, tedy nejen jeviště, ale i hlediště, 

zákulisí  či provaziště. Také je unikátní, kdyţ se má postava odebrat ze své kanceláře 

zasněţenými ulicemi domů, coţ se celé odehraje během jednoho záběru, na několika málo 
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metrech hlediště, přičemţ v pozadí proběhne bleskurychlá výměna kulis. Při ohňostroji 

v divadle, kdy se herci nachází u kněţny Betsy, se otevře střecha divadla a divák uvidí 

skutečnou oblohu s ohňostrojem. Ve filmu se nachází i scény, které se natáčely ve skutečných 

interiérech či exteriérech. Kostýmní výprava a divadelní kulisové pojetí dodávají filmu na 

originalitě. 

Divadelní stylizace ze začátku působí nadějným dojmem. Na začátku film nepůsobí jako ţe 

herci hrají své postavy, ale spíše ţe hrají ochotnické herce, kteří hrají divadelní hru. Tento 

druh stylizace se v průběhu filmu různě vytrácí a zase se vrací. Následují dlouhé scény, ve 

kterých je zcela zapomenuto na divadelnost, a to jak co se týče formy (film se  odehrává 

v normálních interiérech) tak co se týče herectví, všichni najednou hrají jinak, dalo by se říci 

„klasicky herecky“ a ne divadelně. Jsou to opravdu zásadní změny a divák neví, proč je jedna 

scéna natočena tak zajímavě stylizovaně a jiná scéna, odehrávající se těsně po ní, v témţe 

městě a se stejnými herci, natočena naprosto realisticky. 

Asi jednou z nejlepších scén je ples a tanec účinkujících. Zejména při tanci Anny a 

Vronského se všichni ostatní účinkující zastaví a později úplně zmizí. Tím chtěl reţisér 

pravděpodobně ukázat, jak moc jsou do sebe Anna s Vronským zamilovaní, vidí jen jeden 

druhého. Tyto náročné choreografické scény se připravovaly i tři týdny. Hlavní hrdinka byla 

oděna do černých šatů ozdobených zářícími diamanty v hodnotě dvou milionů amerických 

dolarů, které jí byly speciálně pro tuto příleţitost zapůjčeny firmou Chanel. Tanečnice měly 

na sobě stejné šaty, ale kaţdá měla jiný pastelový odstín. Tanečníci na sobě měli dva typy 

kostýmů. 

Díky tomu, ţe byl film natočen v dnešní době, byly vyuţity i různé efekty. Na vlakovém 

nádraţí při příjezdu Anny do Moskvy zemře pod koly vlaku muţik, který je tam ukázaný, jak 

ho vlak přeřízl napůl a jdou mu vidět orgány, coţ u jiných adaptací vidět nebylo. Efekty byly 

vyuţity i při poslední scéně Anny, kdy se vrhá pod vlak. Přímo na kolejích je umístěna 

kamera a divák můţe pozorovat, jak ji vlak přejede. Co se týče milostných scén, jsou také 

více vidět, je to dobou, kdy film vznikal. Milostné scény v dnešní době nejsou nic zvláštního a 

líbání Anny a Vronského také ne. Zajímavostí je Kareninův prezervativ, který má uloţen 

v krabičce.   

V této filmové adaptaci jsou hlavními postavami opět Anna, Karenin a Vronskij, ale ani Levin 

není tolik opomenut jako v jiných adaptacích, zejména té z roku 1935. Má zde svou linii, 

nejsou vynechány ani jeho myšlenky a poprvé ze všech tří filmů zde vystupuje i Levinův bratr 
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Nikolaj, při Nikolajevově nemoci a jak ho Kitty omývá, Levin přemýšlí o ţivotě. Ovšem bez 

znalosti knihy působí jeho role jako kdyby vůbec nesouvisel s osudy hlavních hrdinů. 

Jakmile se otevře opona a krouţivá kamera, které se ujal Seamus McGarvey, za zvuku nikdy 

nekončícího valčíku odhaluje jednotlivá dějiště  s příslušnými příběhy, je divák lapen do 

iluzivně reálného světa. Jsou zde detailně koncipované záběry, které mistrně skládá do 

působivého celku nerušivý střih, tím vytváří výjimečný film. Kameraman Seamus McGarvey 

nám zprostředkovává aţ závratný pocit, ţe vše se děje ve vířivém, tanečně ladném pohybu. V 

dlouhých záběrech, při nichţ dochází k rozostřování obrazu, se střídají jednotlivé scenérie a 

místnosti, jimiţ postavy procházejí. Rekvizity jsou přestavovány za pochodu a přechod mezi 

interiéry a exteriéry je hladký a plynulý. Obraz se ani na chvíli nezastaví. Vše se odehrává, po 

vzoru Čechovových dramat,  ve tvářích  a nitrech hrdinů, kdy minimálními prostředky byla 

sdělena nálada, překvapení či touha. Díky působivému obrazu, ve kterém výmluvné detaily 

tváří reţisér umně kombinoval s velkými celky, ukázal věčně lidské divadlo.  

Módní nadšenci na film jen tak nezapomenou. Na plátně se totiţ předvedly jedny z nejlepších 

kostýmů loňského roku. Jejich autorka Jacqueline Durranová tak definitivně potvrdila, ţe 

patří mezi ty nejlepší. Právě v tomto snímku Durranová zkombinovala dvě éry, a to 70. léta 

19. století, kdy se děj odehrává, a módu 50. let 20. století. „Joe Wright chtěl, abych se 

soustředila na siluetu, ale období po roce 1870 v tomto směru není zrovna ideální. V průběhu 

práce se tak vynořila 50. léta se svou jasně čitelnou siluetou. Je to zároveň i doba, kterou si 

spojujeme s vrcholem krejčovského umění a luxusu. Byla to dobrá kombinace – zdůrazněný 

pas, korzety, obepnuté ţivůtky a objemné sukně byly podobné šatům, které se nosily ke konci 

19. století,―
74

 vysvětlovala Durranová pro server Telgraph. Kostýmy pro Durranovou 

znamenají i určitý druh komunikace s divákem, některé mají i skrytý význam. Navrhla černé 

plesové šaty, které Anna oblékne na první tanec s Vronským, a bílé šaty, které má na sobě 

v divadle při zavrţení společností. Jsou téměř identické, v podstatě se jedná o zrcadlový efekt 

mezi těmi dvěma scénami, jedna je triumfální a druhá poniţující.  

Hudby se tentokrát ujal Dario Marianelli, oceněný Oscarem za hudbu k filmu Pokání. Dario 

Marrianelli zkomponoval hudbu, která je v nejlepším slova smyslu klasická, zároveň však 

dokáţe překvapit řadou svěţích nápadů i proměnlivostí stylů. Nechybí porce okázalosti a 

ruského patosu, ale především melancholické pasáţe, jeţ nechají připomenout tragičnost 

příběhu, ale i tíhu doby sešněrovanou přízemními konvencemi (například kdyţ se Anna chce 
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vrhnout pod vlak). Dvojí tvář ruské aristokracie vyjadřuje valčíkový rytmus, který v pravý čas 

střídají tklivé melodie. Zatímco v první poloze spatřujeme oficiální, velmi povrchní ráz 

společnosti, ta druhá jiţ odhaluje samotný ţivot a intimní osudy postav. Marianelli si přitom 

vystačí s málem a k mrazivé atmosféře přispívá „pouhopouhým“ zpěvem v ruštině, ale hlavně 

pak soustředěným komorním přednesem, klavírem a hry smyčců. Také úředníci razítkují do 

rytmu hudby ve sloţité choreografii. Dozajista se jedná o jeden z nejlepších soundtracků 

poslední doby. 

Postavy 

Hlavní hrdinku Annu ztvárnila oblíbená herečka, která s Joe Wrightem spolupracuje jiţ 

potřetí, Keira Knightley. Je to neobyčejně krásná, mladá a talentovaná herečka, které 

historické kostýmy velmi sluší, ale typově se na tuto roli příliš nehodí. Anna působila velmi 

mladistvě a ţivě, více se prosazuje, častěji mluví a jedná. Svou roli Keira zvládla zahrát dobře 

a ostudu své hrdince z Tolstého románu neudělala. S přehledem ustála proměnu Anny 

z matky v milenku a posléze hysterickou trosku, coţ na prostoru dvou hodin není jednoduché. 

Svoji Annu obohatila ţenskostí, krásou, něhou a ohleduplností ve spojení s potlačovanou 

vášní. Sama Keira Knightley ke své postavě dodává: „Ona je zrádná a krutá, ale taky milující 

a čestná, a to ve stejnou chvíli. Bylo těţké stát se taky takovou a zároveň plnit poţadavky 

reţiséra.―
75

 

Annina manţela Alexeje Karenina si zahrál opět známý herec Jude Law, jehoţ herecký výkon 

byl jeden z nejlepších. Je známý například z nového Sherlocka Holmese, ale mnoho diváků 

jej v Anně Kareninové nepoznalo, protoţe byl maskéry nalíčen velmi bravurně. Karenin v 

podání Juda Lawa získává ve filmu mnohem sympatičtější rysy neţ v románu. Je obsazen 

proti svému obvyklému typu jako uměřený, rozváţný a dobromyslný muţ, který svou ţenu 

velmi miluje, ale jinak neţ by si ona přála. Méně romanticky, více odpovědně. Jude Law ho 

hraje minimalisticky, všechny emoce, jeţ se v něm odehrávají, odečteme z výrazu jeho tváře. 

Do role Vronského Wright obsadil mladého herce Aarona Taylor-Johnsona. Měl typický, 

stylový knír, ale na roli se nehodil. Vronský by měl být muţný a přitaţlivější neţ starší 

Karenin, ale tady tomu tak bohuţel nebylo. Vronský zde připomíná mladičkého manekýna, s 

jeho kadeřavými vlasy, blankytně modrýma očima zpočátku působí trochu jako parodie na 

operetního milovníka, který se vzhlíţí víc sám v sobě neţ v ţeně, po které touţí. Aţ v druhé 
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půli filmu, kdy jeho láska k Anně prochází zatěţkávací zkouškou nepřízně společnosti a její 

ţárlivosti, působí jako někdo, kdo ji má opravdu rád.  

Levina ztvárnil Domhnall Gleeson. Kitty si zahrála Alicia Vikander. Levin svou roli také 

zvládl, konečně divák mohl postřehnout jeho myšlenky. Je zde ukázána jeho práce na poli 

s ţenci, jeho dům a vesnice. Opět zde nebyl ukázán Kittin porod a bohuţel ani jejich svatba. 

Zajímavá byla jejich hra s kostkami, při které ji Levin opět poţádal o ruku. Levinův vztah 

s Kitty je přesvědčivější neţ vzplanutí Anny a Vronského. Alicia se pro tuto roli musela 

naučit perfektní britský přízvuk. Před začátkem natáčení strávila několik měsíců v Londýně a 

jeho okolí, kde se na roli připravovala. 

Do role Stivy byl obsazen Matthew Macfadyen a jeho manţelku Dolly ztvárnila Kelly 

Macdonald. V této adaptaci se objevuje Stiva nejméně, není mu věnováno tolik prostoru. Ale 

svou roli i na tak malém projevu zvládl s přehledem, opět je to ten veselý Annin bratr, kterého 

nic „nerozhází“. Dolly se na roli také hodila, jako jediná Annu neodsuzovala.  

Ohlas filmu 

Tvůrci stvořili film, jehoţ obrazy i emoce jsou působivé. Avšak dnešnímu mladému divákovi 

se nemusí líbit, a to zejména kvůli neznalosti tématu, film na něj můţe působit jako odtaţité 

téma pro starší. Ti se zase jdou podívat jen na další zpracování, které srovnávají s těmi 

staršími adaptacemi.  

Kladné ohlasy má film za audiovizuální stránku a za výkony herců, zejména Jude Lawa a 

Keiry Knightley. Alicia Vikander za roli Kitty vyhrála cenu pro nejlepší herecký objev na 

Mezinárodním filmovém festivalu v Hamptonu v USA 2013. Hudba v Anně Kareninové je 

kritiky také velmi vyzdvihována a samozřejmě kostýmy. Někteří tvrdí, ţe právě kostýmy jsou 

na filmu to nejlepší. Na Oscara byla Durranová nominovaná jiţ potřetí a vţdy to bylo za 

kostýmy ve filmech Joea Wrighta a vţdy je nosila Keira Knightley. Nikdy předtím však 

nominaci neproměnila, aţ nyní v Anně Kareninové. V Londýně pak bylo dílo kostymérky 

oceněno i skromnou expozicí. Výstava probíhala v dobových prostorách domu v Richmondu, 

který představuje britskou verzi Versailles. 

A však v Rusku vyvolala tato adaptace vlnu vesměs negativních ohlasů. Někteří kritici  ji 

nazvali uráţlivou a plnou klišé ve srovnání s dílem. Zejména v Rusku musí tvůrci počítat 

s diváky, kteří téma důvěrně znají, proto je těţké získat uznání právě v Rusku. „ Je to jako 
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bohatě ilustrované, lákavě vypadající vydání pro děti,―
76

 napsal deník «Известия». Dále 

ruským kritikům i divákům vadí, ţe aristokrat Levin ţije v čemsi, co vypadá jako rolnická 

chatrč s cibulovou kupolí. Další kritiku napsal cenami ověnčený spisovatel a básník Dmitrij 

Bykov: „Tenhle film mohl být zakoupen a uveden v Rusku jen ve stavu naprostého morálního 

zhroucení.―
77

 Román je podle něj filmem zesměšněn. Spisovatel dokonce navrhoval 

„antiwrightovský zákon uvalující embargo na všechny budoucí filmy s Keirou Knightley“.  

Mnozí Rusové si také stěţují, ţe novodobá Anna Kareninová neodpovídá hlavní hrdince 

v knize. Je prý příliš kostnatá. Anna byla baculatá, milovala ţivot a také byla matkou. Na tuto 

věc si nestěţují jen Rusové, ale i kritici z jiných zemích. Keira Knightley není slovanský typ, 

stejně jako Greta Garbo.  

V České republice se Wrightova adaptace ihned po svém uvedení dostala do čela návštěvnosti 

českých kin. Za první víkend ji shlédlo téměř 17 tisíc. 

Film patří k nejlepším současným filmům. Dokazuje to i fakt, ţe získal Oscara za kostýmy a 

byl nominován na Oscara za kameru, hudbu a výpravu. Byl nominován i ve Zlatých glóbech 

za hudbu. Dále získal ocenění BAFTA za kostýmy a byl nominován na britský film, kameru, 

hudbu, masky a výpravu.  
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ZZáávvěěrr  

Smyslem této bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem a do jaké míry se tři vybrané 

filmové přepisy románu L. N. Tolstého Anna Kareninová blíţí nebo vzdalují originálu, a najít 

nejvhodnější verzi pro vyuţití ve školní praxi.  Analyzovány byly filmy C. Browna z roku 

1935, A. Zarchi z roku 1967 a J. Wrighta z roku 2012. Srovnání románu a jeho filmových 

adaptací i adaptací mezi sebou vyţadovalo nazírání na tuto problematiku z několika hledisek. 

Jedním z nich byl  přístup reţisérů k  realizaci filmů. Kaţdý z nich se v dílu věnoval něčemu 

jinému, kaţdý snímek je jiný a je zfilmován jiným způsobem. Americká verze z roku 1935 se 

zaměřila na vztah hlavní dvojice, nikoliv na psychiku hlavní hrdinky. Láska je tedy hlavním 

tématem filmu, pravděpodobně je to i dobou, kdy byl film natočen. Karenin je zde ukázán 

jako záporná postava, na rozdíl od dalších dvou adaptací, kde je Karenin vykreslen spíše jako 

sloţitý charakter a  oklamaný manţel, který Anně odpustí, a ona ho i přesto opustí. V této 

Anně Kareninové téměř chybí linie Levina s Kitty a také rodina Oblonských tu vystupuje 

minimálně. Tím Brown porušil paralelu tří rodin, z nichţ na kaţdé Tolstoj ukázal různé 

přístupy k manţelství. Brown tedy provedl několik zásadních změn oproti románu. Vynechal 

několik témat a motivů pro román stěţejních, například motiv snu, kdy Anna vidí svou smrt, 

či téma křesťanství, o němţ Levin hluboce uvaţuje stejně jako Tolstoj. Brown se tedy upnul 

pouze na jednu klíčovou dějovou linii. Přesto má film ohlasy kladné a pro dnešního diváka 

není nudný.  

Pokud jde o  druhou, ruskou adaptaci od reţiséra Alexandra Zarchi, je to asi nejzdařilejší 

verze.  Film byl tak obsáhlý, ţe byl rozdělen na dva díly. Scénář odpovídal literární předloze a 

film vystihl celý Tolstého román i s jeho poetikou a myšlenkovou hloubkou. Jen některé 

scény jsou v knize lépe propracované a vylíčené. Zarchi a jeho tým vystihl celou osobnost 

Anny a tím je i více psychologický. Herci přesně odpovídají postavám z knihy. Ani jedna 

herečka z ostatních dvou adaptací se do role Anny Kareninové nehodila tak, jako právě ruská 

herečka Taťjana Samojlovová. Ostatní dvě herečky ztvárňující hlavní hrdinku nebyly 

slovanskými typy. Greta Garbo pocházela ze Švédska a Keira Knightley je z Velké Británie. 

Ostatní herci jsou na tom podobně, v ruské adaptaci odpovídají literární předloze, ale 

u ostatních adaptací uţ tomu tak docela není. Zarchi také ve filmu pouţil všechny motivy, 

jako v románu, motiv snu, motiv smrti, motiv lásky a spoustu dalších. Také postava Levina 

zde měla prostor, stejně jako v nejnovější verzi. Jeden z nejlepších hereckých výkonů byl 



63 

 

výkon Jurije Jakovleva v roli Stivy. Zarchiho adaptace nejdokonaleji vystihuje reálie ruského 

prostředí. 

Poslední a zároveň nejnovější adaptace J. Wrighta je jiná neţ předešlé dvě. Wright zasadil 

film do divadla, v němţ se odehrává většina děje filmu. Divák tedy před sebou vidí jak film, 

tak i divadelní inscenaci. Některé scény jsou natočeny v opravdových interiérech či 

exteriérech. V této adaptaci Wright sází na audiovizuální stránku, protoţe dnešní divák je jiný 

neţ ten ze 30. či 60. let 20. století. Wright ponechal všechny hlavní linie knihy a vztahy. I 

Levin zde měl moţnost vyjádřit své myšlenky. Tako jediná adaptace ukázala i Levinova 

bratra Nikolaje, který zde hraje významnou roli kvůli myšlenkám Levina. Díky jeho nemoci si 

Levin uvědomí spoustu věcí. V tomto filmu jsou také poprvé vidět milostné scény. Díky 

dnešní technice mohl Wright vyuţít i různých efektů, například při skoku Anny pod vlak, coţ 

v předešlých dvou adaptacích vidět není. Wright zde zakomponoval také nejdůleţitější motivy 

z knihy stejně jako Zarchiho adaptace. Jsou zde detailně koncipované záběry, které mistrně 

skládá do působivého celku nerušivý střih. Postavy nejsou tak dobře psychologicky 

prokreslené.  

Kaţdý reţisér zpracoval dílo jinak a zakomponoval do něho své nápady, poznatky a 

zkušenosti, své vlastní vidění světa. Kaţdá adaptace je jiná, svým způsobem výjimečná a 

originální. Skutečnost, ţe se filmoví reţiséři k Anně Kareninové stále vracejí, svědčí o tom, ţe 

román Tolstého má nadčasovou tematiku a jeho poznatky o člověku a o světě jsou stále 

aktuální i pro dnešního diváka či čtenáře. Filmovou podobu románu Anna Kareninová je 

moţné vyuţít ve výuce literární výchovy na středních školách. V dnešní době, kdy je 

všeobecně značným problémem nečtenářství studentů, můţe právě moderní zfilmovaná 

podoba přilákat studenty k přečtení její literární předlohy a vzbudit ve studentech zájem o 

četbu dalších děl L. N. Tolstého, či o díla jiných klasiků ruské literatury. 
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RReessuumméé   
 

Tato bakalářská práce se věnuje rozboru druhého velkého románu Lva Nikolajeviče Tolstého 

Anna Kareninová a jeho srovnání se třemi filmovými adaptacemi, a to z roku 1935, kterou 

natočil reţisér C. Brown, dále z roku 1967 ruského reţiséra A. Zarchi a nejnovější adaptací 

z roku 2012 J. Wrighta. Smyslem práce je podat ucelené porovnání románu a jeho filmových 

adaptací, tedy jeho různých interpretací. K dosaţení tohoto cíle bylo nutné provést komplexní 

rozbor Tolstého díla Anna Kareninová, zjistit a zhodnotit rozdíly a shody předlohy 

s filmovými adaptacemi na základě přístupů jednotlivých reţisérů a poukázat na obecnou 

problematiku filmových adaptací. 

První kapitola zjišťuje, jak román Anna Kareninová vznikal, co přivedlo Tolstého k napsání 

románu, co ho ovlivnilo při jeho psaní. Druhá kapitola se zaměřuje na  zařazení díla 

z hlediska ţánru, poté rozebírá kompozici, která je paralelní a chronologická. Dále popisuje 

klíčové scény v románu a  zabývá se pásmem vypravěče a řečí postav. Jedním z dalších 

aspektů je charakteristika postav. Poslední podkapitola postihuje symboliku románu a jeho 

hlavní témata a motivy, které jsou popsány ze sémiotického hlediska. Třetí kapitola se 

zaměřuje na recepci Tolstého díla Anna Kareninová a jeho ztvárnění v různých druzích 

umění. 

Čtvrtá, klíčová kapitola se nejprve věnuje obecné problematice adaptací podle literárních 

předloh a poté analyzuje vybrané filmové adaptace Anny Kareninové. U kaţdé z nich jsou 

rozebírány jednotlivé přístupy k realizaci filmu (výběr témat a motivů), odlišnosti v ději filmu 

a románu, postavy a jejich ztvárnění, kostýmy, hudba  a nakonec ohlas filmu ve světě. 

V závěru práce jsou shrnuty shody a rozdíly mezi románem a jeho filmovými zpracováními a 

také mezi jednotlivými filmy. Změny oproti literární předloze jsou patrné zejména ve 

významových posunech. Kaţdý reţisér vnesl do svého filmu nové poznatky či zkušenosti. 

Kaţdá adaptace je proto ve své podstatě originální. Fakt, ţe je Anna Kareninová současným 

románem se stále aktuálními myšlenkami o člověku a o světě, svědčí i to, ţe se k němu 

reţiséři stále vrací a přizpůsobují děj а výrazové prostředky dnešnímu divákovi. 
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РРееззююммее   

Эта бакалаврская работа занимается анализом второго большого романа Льва 

Николаевича Толстого «Анна Каренина» и его сравнением с экранизациями  Ц. Брауна 

(1935 год), А. Зархи (1967 год) и с новейшей экранизацией Й. Райта (2012 год). Целью 

работы является  выявление разных интерпретаций романа. Для достижения этой цели 

нужно было сделать всесторонний анализ произведения «Анна Каренина», найти 

сходства и различия между литературным произведением и его экранизациями на 

основе подходов отдельных режиссеров и в рамках общей проблематики экранизаций. 

Первая глава работы занимается тем, как возникал роман «Анна Каренина», что 

повлияло на Толстого до и при написании романа. Вторая глава посящена определению 

жанра, ключевых сцен, описанию композиции, анализу речи повествователя и 

персонажей. Далее проводится характеристика персонажей. Последний подраздел 

второй главы  занимается символикой романа, его главными темами и мотивами. 

Каждый мотив описан с точки зрения семиотики. Третья глава приводит примеры того, 

как критики и читатели оценивали роман Толстого и как его адаптировали в разных 

видах искусства (театральные постановки, балет, опера, мюзикл, экранизации).    

Четвертая, ключевая глава занимается общей проблематикой экранизаций по 

литературным произведениям и проводит анализ трех выбранных экранизаций.    

Разбираются подходы к реализации фильмов (выбор тем и мотивов), различия в 

действии фильма и романа, оформление костюмов, музыка, представление персонажей 

и,наконец, принятие фильма в мире. 

В заключении работы суммированы различия между романом и его экранизациями и 

тоже между отдельными фильмaми. Изменения в сравнении с литературным 

произведением проявляются особенно в семантических различиях. Каждый режиссер 

включил в свой фильм новые знания и опыт. Каждая экранизация  поэтому в своей 

сущности оригинальна. О том, что Анна Каренина современный роман с актуальными 

идеями о человеке и мире, свидетельствует тот факт, что режиссеры постоянно 

возвращаются к роману и адаптируют действие и художественные приемы для 

сегодняшнего зрителя.  
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SSuummmmaarryy  

This bachelor thesis devotes to the second big novel by Leo Tolstoy Anna Karenina and its 

comparison with three film adaptations, the first made by director C. Brown in 1935, then 

made by russian director A. Zarchi in 1967 and the latest adaptation made by J. Wright in 

2012. Meaning of this thesis is to provide comprehensive comparison of novel and its film 

adaptations and its various interpretation. To achieve this aim was necessary to make a 

comprehensive analysis of Tolstoy novel Anna Karenina, find out and assess differences and 

agreements of the novel with film adaptations based on the approach of individual directors 

and highlight the general problems of the film adaptations. 

The first chapter explores how the novel Anna Karenina originated, what led Tolstoy to write 

a novel, what influenced him in his writing. The second chapter focuses on the inclusion of 

the work of the genre classification, then this thesis analyses composition, which is parallel 

and chronological. It also describes the key scenes in the novel and deals with the band of 

narrator and speech of the characters. One of the other aspect is the description of the 

characters. The last subchapter affects the symbolism of the novel and its main themes and 

motifs that are described from semiotic point of view. The third chapter focuses on the 

reception of the novel the Anna Karenina and its interpretation in different types of art.  

The fourth, key chapter first looks at general problems of film adaptations based on literary 

models and then analyzes chosen film adaptations of the Anna Karenina. For each of this are 

analysed individual approaches to the realization of the film (selection of themes and motifs), 

differences in the storyline of the film and novel, the characters and their portrayal, costumes, 

music and at last acclaim of film in the world. The conclusion summarizes agreements and 

differences between novel and its filma adaptations and between individual films. Changes 

against literary model are particularly in semantic shifts. Each director brings to his film new 

finding and experience. Each adaptation is basically original. The fact that the novel Anna 

Karenina is current novel with current ideas about man and the world, show that directors still 

return to the novel and adapted storyline and expressional means to today´s viewers. 
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PPřříílloohhyy  

 

Obr.č. 1. Lev Nikolajevič Tolstoj.  

Převzato z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lev_Nikolajevi%C4%8D_Tolstoj 

 

 

Obr. č. 2: Jeden z prvních výtisků Anny Kareninové 

Převzato z : http://hvorecky.sk/2013/01/05/anna-kareninova-zomieram-s-vami/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lev_Nikolajevi%C4%8D_Tolstoj
http://hvorecky.sk/2013/01/05/anna-kareninova-zomieram-s-vami/
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Obr. č. 3: Anna Kareninová (Greta Garbo)  a Alexandr Vronskij (Frederic March) 

Převztao z: http://kobietyihistoria.blogspot.cz/2012_11_01_archive.html 

 

Obr. č. 4: Anna Kareninová (Greta Garbo) 

Převzato z: http://kobietyihistoria.blogspot.cz/2012_11_01_archive.html 

http://kobietyihistoria.blogspot.cz/2012_11_01_archive.html
http://kobietyihistoria.blogspot.cz/2012_11_01_archive.html
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Obr. č. 5: Alexej Vronskij (Vasilij Lanovoj) a v pozadí Anna Kareninová (Taťjana 

Samojlova) 

Převzato z: http://www.dvdinform.cz/ritka-video/ritka-video-anna-karenina-2-dil 

 

 

Obr. č. 6: Alexandr Karenin (Nikolaj Gricenko) a v pozadí se synem Serjoţou (Vasja 

Sachnovskij) 

Převzato z: http://www.dvdinform.cz/ritka-video/ritka-video-anna-karenina-2-dil 

 

Obr. č. 7: Konstantin Levina (Boris Goldajev) a jeho snoubenka Kitty Ščerbacká (Anastasija 

Vjertinskaja) 

Převzato z: http://www.dvdinform.cz/ritka-video/ritka-video-anna-karenina-2-dil 

http://www.dvdinform.cz/ritka-video/ritka-video-anna-karenina-2-dil
http://www.dvdinform.cz/ritka-video/ritka-video-anna-karenina-2-dil
http://www.dvdinform.cz/ritka-video/ritka-video-anna-karenina-2-dil
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Obr. č. 8: Anna Kareninová (Taťjana Samojlova) 

Převzato z: http://www.dvdinform.cz/ritka-video/ritka-video-anna-karenina-2-dil 

 

 

Obr. č. 9: Tanec Vronského (Aaron Taylor-Johnson) s Annou (Keira Knightley) 

Převzato z :http://www.bookinginheels.com/2012/05/book-to-movie-2-anna-karenina-

september.html 

http://www.dvdinform.cz/ritka-video/ritka-video-anna-karenina-2-dil
http://www.bookinginheels.com/2012/05/book-to-movie-2-anna-karenina-september.html
http://www.bookinginheels.com/2012/05/book-to-movie-2-anna-karenina-september.html
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Obr. č. 10: Alexandr Karenin(Jude Law) s manţelkou Annou (Keira Knightley) 

Převzato z: http://thefilmlounge.net/2012/09/27/anna-karenina/ 

 

Obr. č. 11: Annin bratr Stiva Oblonskij (Matthew Macfadyen) 

Převzato z: http://www.beyondhollywood.com/anna-karenina-2012-movie-preview-images-

and-videos/anna-karenina-17/ 

http://thefilmlounge.net/2012/09/27/anna-karenina/
http://www.beyondhollywood.com/anna-karenina-2012-movie-preview-images-and-videos/anna-karenina-17/
http://www.beyondhollywood.com/anna-karenina-2012-movie-preview-images-and-videos/anna-karenina-17/
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Obr. č. 12: Anna (Keira Knightley) a Vronskij (Aaron Taylor-Johnson) v milostné scéně 

Převzato z: http://lifeislikechocolat.blogspot.cz/2013/01/anna-karenina-2012-appreciation-

for.html 

 

Obr. č. 13: Kitty (Alicia Vikander ) a Levin (Domhnall Gleeson ) při vyznání lásky 

Převzato z: http://www.beyondhollywood.com/anna-karenina-2012-movie-preview-images-

and-videos/anna-karenina-16/ 

http://lifeislikechocolat.blogspot.cz/2013/01/anna-karenina-2012-appreciation-for.html
http://lifeislikechocolat.blogspot.cz/2013/01/anna-karenina-2012-appreciation-for.html
http://www.beyondhollywood.com/anna-karenina-2012-movie-preview-images-and-videos/anna-karenina-16/
http://www.beyondhollywood.com/anna-karenina-2012-movie-preview-images-and-videos/anna-karenina-16/

