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ÚVOD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Svět se skládá z nesmírného množství kombinací barev a světla. A 

ten, kdo tyto kombinace lehce a přesně postihne, je mimořádně 

šťastný člověk, zvlášť když to je spisovatel nebo malíř.“ 

 
                                                                                                           /K. Paustovskij/ 
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     Člověk přichází na svět cestou směřující ke světlu, za nímž jako právě 

narozené dítě otáčí hlavu, vnímá je ještě nedokonalým zrakem jako body, později 

skvrny a plochy, kontrastující s temnotou. Právě na základě existence světla je 

schopen vidět barvy a jejich prostřednictvím vnímat, prožívat, chápat či odmítat 

svět. Umělec, člověk mnohem vnímavější a citlivější k vnějším i vnitřním 

podnětům, působícím na jeho osobnost silněji, hlouběji a mnohdy i agresivněji než 

na běžného člověka, si vytváří svůj obraz světa, který vyjadřuje barvami, tóny či 

slovy. Takovým způsobem komunikuje s divákem, posluchačem či čtenářem, jenž 

přijímá jeho umění, naslouchá mu, čte je nebo se na ně jen dívá…  

     Když jsem během studia četla Andrejevovu povídku Andělíček, která mě 

zaujala především mimořádným kontrastem světla a stínů, tedy nejen svou 

obsahovou, ale též výtvarnou stránkou, rozhodla jsem se zabývat autorovou 

povídkovou tvorbou podrobněji a zjistit, zdali i v ostatních příbězích „maluje“ slovy 

a zda jde o charakteristický rys jeho poetiky. O něco později jsem se seznámila 

s povídkami I. A. Bunina, autora, v jehož životě a díle také sehrálo důležitou roli 

výtvarné umění, který žil ve stejné zemi a byl ovlivněn stejnými společenskými a 

kulturními podmínkami, tedy stejným dobovým kontextem, který je pro pochopení 

fenoménu výtvarného vidění v próze důležitý. 

     Na základě čtenářské zkušenosti jsem si začala klást otázku, zda je výtvarné 

vidění v próze těchto dvou autorů pouze individuální záležitostí nebo zda jde o 

znak dobového slovesného umění vůbec. Ve své diplomové práci hledám 

odpověď na tuto otázku, nahlížím do povídkové tvorby obou autorů a pokouším se 

objevit jejich oblíbené barvy, odhalit, jakým způsobem a v jakém množství je 

používají, jaké funkce a symboly jim přisuzují. Postupné zkoumání teorie barev, 

dobových výtvarných směrů, Buninovy a Andrejevovy osobnosti a jejich díla určilo 

obsah jednotlivých kapitol, v nichž se zaměřuji na symboliku a psychologii barev, 

syntetičnost umění konce 19. a počátku 20. století a roli výtvarného umění v životě 

autorů. Dále se zabývám porovnáním Buninova a Andrejevova přístupu ke 

světelným a barevným kontrastům, k barevnému vyjádření vnějšího a vnitřního 

světa hrdiny, časnosti a věčnosti, života a smrti.  

     Poslední kapitola by měla potvrdit či vyvrátit mou hypotézu, že rozdíly a 

odlišnosti autorů v uměleckém ztvárnění světa mohou souviset nejen s jejich 

psychikou, výchovou a vzděláváním, životním stylem, povoláním či postavením ve 

společnosti, s jejich vztahem k lidem, k přírodě a k umění, ale rovněž se 
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symbolikou barev, která se vyvíjela na základě historických, společenských, 

kulturních a geografických zkušeností národa, a s výtvarnými směry dané doby, 

jež je specifická tím, že se v literárních dílech velmi obtížně hledá autorský hlas, 

proto je třeba všímat si detailů, vůní a zvuků, je třeba dívat se pozorně na barvy, 

barevné kombinace a tóny, které mohou cosi o autorových myšlenkách a 

záměrech prozradit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.   SYMBOLIKA  A PSYCHOLOGIE  BAREV  
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     Barva je z fyzikálního hlediska směsí záření o různých vlnových délkách, je to 

část spektra viditelného záření, odraženého předmětem, jehož barva je 

posuzována okem pozorovatele. Vždy se jedná o hru světel, při které oko 

zprostředkuje mozku výsledný barevný obraz zkombinovaný základními barvami. 

     Barva, přesněji řečeno to, co člověk jako barvu vnímá, je závislá na mnoha 

okolních podmínkách. Mezi hlavní patří spektrální složení dopadajícího světla a 

směr jeho dopadu, směr pohledu pozorovatele, vlastnosti povrchu a vlastnosti 

pozorovatele. Jde např. o kvalitu zraku, věk či přizpůsobení se okolnímu světlu. 

Objektivní posuzování barev dále komplikuje skutečnost, že se lidské smysly 

nechávají oklamat očekáváním a pamětí. Při běžném pohledu člověk nevnímá 

barevné změny známých předmětů v závislosti na změnách okolního osvětlení, 

automaticky si totiž dorovnává jak intenzitu osvětlení, tak i hodnotu bílé barvy. 

Z výzkumů je rovněž známo, že vnímání určité barvy ovlivňují barvy v okolí 

pozorovaného místa. 

     Barvu lze popsat třemi základními vlastnostmi – odstínem, jasem a sytostí. 

Odstín je vlastnost, s jejíž pomocí se běžně rozlišuje jedna barvu od druhé. Jas 

popisuje její vlastnost  podle měřítka „tmavá – světlá“. Proto se černá, šedá a bílá 

označují jako neutrální a vlastně nemají odstín. Sytost vyjadřuje přechod od 

neutrální šedé k čistému odstínu při stálé hodnotě jasu. Názorně je možné si 

danou vlastnost představit tím, že se k šedé barvě začne přidávat zvolený odstín 

(např. žlutá) a pokračuje se do té doby, až se získá čistá žlutá. 

     Rozeznávají se tři základní barvy: červená, žlutá a modrá. Ke každé barvě pak 

existuje její analogická barva (viz. obr. 1), která ji doplňuje a ladí s ní. Vždy se 

jedná o barvy, které jsou umístěny vedle sebe na ose barevného spektra. Další 

možností, jak doplnit základní barvu o jinou, je zvolit barvu komplementární (viz. 

obr. 1), která leží na druhé straně barevného kruhu. Mezi jiné způsoby výběru 

barev patří tzv. monochromatické schéma (viz. obr. 2), které se určuje a definuje 

přidáváním světlosti ke zvolené primární barvě.   

     Symbolika barev je oblastí, pomocí níž lze získat základní povědomí o 

významu barev z obecného, historického, kulturního a společenského hlediska. 

Protože se symbolika a expresivita barev v průběhu let ze všech výše zmíněných 

hledisek pochopitelně měnila, je možné se často setkat s tím, že jedna barva 

představuje zcela odlišné jevy.  
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     Černá vyjadřuje nepřítomnost všech barev, je absolutní redukcí, absencí 

veškerého světla. Říká se, že každý musí na své cestě ke světlu projít tmavým 

stínem nebo podsvětím. V Egyptě poukazovala na znovuzrození a vzkříšení.  

V západní kultuře je považována za barvu smrti, smutku a podsvětí. Často 

označuje propast, temnotu a prvotní chaos. Jako barva zla se objevuje 

v souvislosti s černou magií. Ve Španělsku ale nabývá významu slavnostního, 

např. svatby. V Číně souvisí s ženským principem jin a stojí v protikladu ke žluté a 

někdy také červené barvě, nikoli jako u nás k bílé. Pro hinduisty je černá barva 

znamením času a rovněž bohyně krvavých obětí a orgií Kálí.  

     Bílá je světlo, čistota, panenství a dokonalost. Také lotos, na Východě symbol 

nejvyššího rozvoje, není bílý náhodou a vedle dokonalosti představuje i absolutní 

čistotu. Současně je tato barva spojena i se stárnutím a smrtí. Kromě toho je 

barvou vzkříšení a mrtvých, neboť,  kdo chce „vstát“, musí zemřít. Proto je též 

symbolem znovuzrození duše. Květiny pro mrtvé jsou v mnoha zemích rovněž 

bílé. Není tedy překvapující, že je např. v Indii barvou pohřbů, v Japonsku zase 

smutku. Pro Tibeťany je znakem hory Meru, jež má být ve středu světa a 

symbolizovat přístup k poznání. Dále je často spjata se zásvětím. U mnoha 

přírodních národů byli totiž běloši považováni právě na základě bílé kůže za 

obyvatele zásvětí, tedy za bohy. Některé národy si natírají tělo bílou barvou na 

znamení truchlení, aby vypadali jako zásvětní bytost a nebudili u zesnulého závist. 

Jako barva nelámaného světla, podobně jako zlatá, příslušela jen těm nejvyšším, 

a proto byla barvou kněžského roucha egyptských knězů, Aarona, prvního kněze z 

Bible, indických guru a také papežů.  

     Červená symbolizuje oheň a krev. Je barvou plamenů a svatého Ducha, který o 

svatodušních svátcích sestoupil v jazycích plamenů k apoštolům. Společně 

s modrou představují polarity tepla a chladu. V pozitivním smyslu je barvou života, 

lásky, tepla, odvahy, nadšení a plodnosti. V negativním smyslu znamená válku, 

ničivé síly ohně a nenávist. Ve starověkém Egyptě byla vyjádřením životní síly, 

energie, tepla a ochrany. Poukazovala na Setha, boha pouště, který měl ohnivé 

vlasy a rudé srdce, jež se dovedlo rychle rozzuřit, proto jí jsou také přisuzovány 

změny a destruktivní síly. Červený oděv nosil ve středověku popravčí, pán nad 

životem a smrtí. Satan je též oděn v této barvě. Rudá je znamením války, mužství 

a činorodosti. Charekterizuje vitální životní sílu, erotiku, boj a smrt. Jako barva 

krve je spojena s vášní, utrpením a obětí. Pro Číňany představuje štěstí, pro 
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křesťany Kristovo umučení. Do této barvy jsou oděni bůh války Mars a nejvyšší 

římský bůh Jupiter. 

     Modrá je barvou intelektu, míru, věrnosti a rozjímání. Je symbolem vody a 

chladu, ale také oblohy, nekonečnosti a prázdnoty. Vyjadřuje hloubku, ponoření 

se, pohlcení. Bledě modrá signalizuje pocit transcendentna a nekonečnosti, tmavě 

modrá toužení po dálkách, vyjádření vnitřního hledání. Křesťané ji spojují s 

Pannou Marií, jež je vždy zpodobňována v modrých šatech, staří Řekové a 

Římané s Venuší, bohyní lásky - je tedy barvou ženského principu. Pro Evropany 

je znakem víry, zatímco pro Číňany nesmrtelnosti. 

     Fialová se nachází mezi červenou a modrou, které, jak již bylo řečeno, vytvářejí 

protiklady tepla a chladu. Tato barva tak představuje jakýsi střed, jenž má 

v sakrálním světě posvátný význam. Je proto symbolem učitelů, mystiků, proroků, 

básníků a hudebníků. Také mešní roucha měla fialovou barvu. Sloučením modré a 

červené se v dané barvě spojují protipóly jako jsou moudrost a láska, poznání a 

vášeň, duše a tělo, nebe a zem, božské a lidské, a proto znamená úplnou 

rovnováhu.  

     Žlutá je svou spojitostí se sluncem velice stará symbolická barva. Je 

rozlišována podle dvou odstínů, které mají zcela rozdílné významy. V tzv. ryzí 

formě je barvou světla, věčnosti a osvícení. V Číně je  tedy zasvěcena císaři. Jako 

barva podzimu někdy navíc vypovídá o zralosti. Jakmile přechází do tmavých 

odstínů s nádechem zelené nebo hnědé, nabývá negativních konotací. V severní 

Evropě pak znamená lest, zbabělost, závist, žárlivost, nevěru a zradu. V tomto 

odstínu je často zobrazován Jidáš Iškariotský. Ostře až „špinavě“ žlutá znamená 

nemoc a smrt, pravděpodobně kvůli spojitosti se žlučí. Pro buddhisty je symbolem 

pokory a odříkání, nenáročnosti a touhy po osvícení. V hinduismu se spojuje se 

světlem, životem a nesmrtelností. Ve středověku byla barvou závisti a hanby. 

     Zelená byla vždy symbolem života, znovuzrození, přírody, naděje, přátelství a 

nesmrtelnosti. Každé zelené jaro ujišťuje člověka, že smrt byla zažehnána, že se 

znovu obnoví život. Islám ji povýšil na barvu slavnostní. Zelená patřila  řecké 

bohyni Afroditě, zrozené ze zeleného moře. Ve středověkém umění měla jako 

barva lásky pozitivní význam, ale jako znamení jedu nebo ďábla význam 

negativní. Má tedy i svou odvrácenou tvář, tvář duchů, démonů a vodníků.  
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     Šedá je považována za barvu zralosti, neutrality, vyváženosti a přizpůsobivosti. 

Zároveň v sobě nese prvky neúspěchu, porážky, zamlžení, omezení, potlačování 

a strachu. 

     Další rovinou související s viděním, cítěním a zachycováním barev je jejich 

psychologický význam. Barvy jsou vibrace kmitající na vysokých frekvencích, jež 

člověk není schopen postřehnout. Frekvencí těchto vibrací mají na něj vliv, mohou 

v něm vyvolat nejrůznější pocity. Tato skutečnost vypovídá o tom, že jsou 

přirozeně nositeli řady nonverbálních sdělení, psychických vztahů, prožitků a 

hodnot.  

     Černá barva z psychologického hlediska souvisí s protestem, uzavřeností, 

tajemstvím, nicotou, smrtí, ale i s elegancí. Příliš mnoho černé může navodit stavy 

sklíčenosti, zhoršit psychický i fyzický stav člověka. V kombinaci s ostatními 

barvami může však působit jako ochranná barva - např. černá a bílá vyjadřují 

protiklady, které bez sebe nemohou existovat, zde je černá právě vyrovnávajícím 

prvkem.    

     Bílá je jednak neurčitost, nejistota, ale také představa nevinnosti, pořádku, 

světla a čistoty. Dává sílu, stabilizuje, posiluje, probouzí bdělé vědomí a tvořivost. 

     Červená představuje vzrušení, energii, prudkost, náruživost, sílu, moc, vášeň a 

lásku. Je to mimořádně povzbuzující, aktivní barva. Stimuluje tělo, smysly a 

nervový systém. Zahřívá, dodává energii, probouzí životní sílu. Podněcuje hluboké 

emoce a vlastnosti připisované Marsu – sílu, odvahu a nadšení. Nedostatek 

červené barvy může znamenat nedostatek energie, což se také projevuje formou 

depresí, strachu a stavu úzkosti. Rudá, barva krve a životní síly, je ve své 

podstatě barva psychická. Spojením s energií ohně představuje čirou energii a 

symbolizuje hluboké lidské vášně – lásku a nenávist, odvahu a pomstu. Je teplá 

až horká, vibrující, neklidná, zároveň ale stimulující, povzbuzující až dráždící. 

Vysoká koncentrace rudé v okolí může způsobit nervové vypětí a neklid. Základní 

psychický element této barvy je na úrovni fyzických vjemů chápán v souvislosti 

s procesem pálení a hoření jako forma vyjádření intenzivních a „ohnivých“ emocí. 

Na duchovní úrovni je pokládána za inspiraci plnou oduševnění přecházející 

v osvícení. Rudá instinktivně přitahuje takový typ lidí, kteří mají smysl pro realitu, 

jsou aktivní, extrovertní, psychicky silní, impulsivní, se sklony k agresivitě. Dále 

láká lidi optimistické, kteří od života hodně očekávají, proto je také oblíbenou 

barvou dětí.  
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     Modrá je klidná, vážná až skličující. Je to barva dálek, hloubky, rozjímání, 

smutku, ticha, věrnosti a touhy. Má opačné působení než červená - je studená, 

nedráždící, naopak spojující, zjemňující a zpomalující účinky červené, oranžové a 

žluté. Modrá uklidňuje, uvolňuje a čistí. Fyziologická touha člověka po 

spokojenosti a klidu vysvětluje potřebu modré barvy při nemocech a vyčerpání. 

Navíc uvolňuje mysl, aby se mohla otevřít inspiraci a intuici. Pomáhá také proti 

pocitům samoty a opuštěnosti. Podporuje trpělivost a spolehlivost. Na duchovní 

úrovni zesiluje schopnost meditace a přijetí pravdy. V této souvislosti se dále 

spojuje s hodnotami poznání, moudrosti, odevzdanosti, věrnosti a stálosti. 

Z psychologického hlediska je barvou introvertů a duchovně založených lidí. 

Pomocí dané barvy je někdo schopen dostat se na rovinu vědomí, spojující 

člověka s hloubkou vlastního bytí. Modrá tak umožňuje kontakt s univerzem a 

naleznutí klidu ve vlastním nitru. Lidé inklinující ke středně modrým odstínům 

mohou mít mírně sobeckou povahu, neboť jsou tyto odstíny spojeny s rozvážností, 

racionalitou a sebekontrolou. Naopak tmavší odstíny, zejména indigo, zvyšují 

citlivost a stupňují vjemové schopnosti člověka, proto jsou vhodné pro umělce.  

     Fialová znamená neklid a tajemno. Je melancholická, osobitá, působí 

začarovaně, rozpolceně a slabošsky. Je to barva magie, mystiky, statečnosti a 

dramatičnosti. Je uzdravující, schopná navrátit duševní rovnováhu a vnitřní pokoj, 

proto je vhodná pro duševně pracující, pro velice citlivé a nadané lidi. Inspiruje 

k vyšším myšlenkám, k umělecké tvorbě, ale také k  potřebě pomáhat. Příliš 

vystupňovaná spiritualita může však vést k únikům z reality do fantazijních světů, 

ke snění, k nedostatečnému rozlišování reality, což mívá za následek pomatenost, 

pocit nejistoty a deprese. Již zmiňovaný chybějící kontakt s realitou se může 

odrážet také ve skutečnosti, že v přírodě se fialová barva vyskytuje velice zřídka.   

     Žlutá je, obecně řečeno, symbolem štěstí, moudrosti a představivosti. Je 

protipólem negativních emocí, vyzařuje světlo, teplo, optimismus, a proto pomáhá 

proti melancholickým a pesimistickým náladám. Je to slunce, jež dává chuť do 

života, podporuje duchovno a intelekt. Tato barva ve světlých a teplých odstínech 

osvobozuje, přináší uvolnění, pocit souladu a harmonie, působí vesele a otevřeně, 

protože je živá, pronikavá a projasňující. Vyjadřuje optimismus, rozum a intuici, 

povzbuzuje sebevědomí, uzdravuje tělo a mysl, rozvíjí samostatnost, nezávislost, 

uvědomění si sebe sama. Její pozitivní magnetické vyzařování podněcuje vnitřní 

schopnosti, umožňuje nacházet radost v  duševních činnostech, ovlivňuje aktivaci 
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intelektuální stránky člověka, a proto je vhodnou barvou do prostoru, kde se lidé 

věnují těmto aktivitám. Ostré, tmavé, dozelena zbarvené tóny žluté naopak 

asociují klam, lehkovážnost a nedostatek smyslu pro realitu. Tyto odstíny 

podporují nesoustředěnost, podrážděnost a netrpělivost. Žlutá barva přitahuje 

inteligentní a kreativní lidi, vyhovuje lidem se smyslem pro změnu, svobodu a 

objevování nového. Nápadné odmítání žluté může znamenat strach z pohledu do 

svého nitra, strach z vlastních citů. Ten, kdo nemá rád žlutou, je mnohdy 

„uvězněn“ ve vlastních myšlenkách a nemůže se z tohoto kruhu dostat ven. Odpor 

ke žluté může dále indikovat deprese, což se projevuje nedostatečnou duševní 

otevřeností, strachem z něčeho nového a chybějící radostí ze života.  

     Zelená působí přirozeně, někdy i jedovatě. Je spojena s představou chladu, 

vlhka a ticha. Uklidňuje, chrání, ale také omezuje. Je přátelská, dává pocit bezpečí 

a naděje. Ten, kdo dává přednost této barvě, má na jednu stranu sklon pečovat o 

druhé, na druhou stranu je rád ovládá a kontroluje. Zelenou volí lidé stateční, 

houževnatí a zároveň umínění. Odmítají ji lidé přepjatí, vnitřně nejistí, tělesně 

slabí.  

     Šedá je netečná, smutná, spojená s představou chudoby a pokory. Představuje 

rovněž klid, neutralitu a rovnováhu.  

     Tento přehled lze brát  jako jedno z východisek, návodů či pomůcek při analýze  

různého chápání a vnímání barev nejčastěji používaných v povídkové tvorbě 

autorů. Mým záměrem bude sledovat, zda je Buninův a Andrejevův přístup k dané 

tvůrčí problematice zcela individuální, ojedinělý a osobní, či zda vychází z obecně 

zažitých koncepcí, nebo se dokonce shoduje s pojetím určité kultury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. SPOLEČNOST A UMĚNÍ NA KONCI 19. A POČÁTKU 20. STOLETÍ  
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     I. A. Bunin (1870-1953) a L. N. Andrejev (1871-1919) tvořili na přelomu 19. a  

20. století, tedy v době tzv. stříbrného věku ruské kultury. Období konce století 

(„fin de siècle“) bylo nejen v Rusku spjato s očekáváním proměn v oblasti 

společenské, filozofické, literární, umělecké, kulturní a vědecké. V epoše nového 

uměleckého i životního stylu, často označovaného slovem moderna, docházelo 

k hlubokým a zásadním proměnám ve všech sférách. V této kapitole proto půjde o 

snahu poskytnout stručnou charakteristiku daného období, která umožní vymezit 

faktory, jež by mohly mít vliv na barevné vidění, cítění a vyjadřování obou autorů.        

     První desetiletí 20. století byla v Rusku provázena revolucemi (1905, 1917), 

první světovou válkou (1914-1918), občanskou válkou (1918-1922), vznikem Nové 

ekonomické politiky (1921), založením SSSR (1922) a nastolením kultu osobnosti.     

Ve filozofii docházelo k posunu od pozitivisticko-materialistické teorie poznání 

k iracionalistickému, transcendentálně-mystickému chápání podstaty světa 

(novoplatonismus). V dobových západních filozofických systémech dominovaly 

teorie individualismu a absolutní lidské vůle A. Schopenhauera, teorie o 

„nadčlověku“ F. Nietzsche, teosofie R. Steinera, názory E. Hartmanna, H. 

Bergsona a S. Freuda. Z řady ruských filozofů se jedná o V.Solovjova, S. 

Bulgakova či N. Berďajeva. Nové koncepce vědeckého myšlení se odrazily ve 

vzniku řady vědních disciplín (biochemie, raketodynamika, radiogeologie atd.) a 

v působení vědců (I. P. Pavlov, N. E. Žukovskij, I. I. Sikorskij, P. N. Lebeděv aj.). 

     Změny se projevily i v literárním světě. Slovy M. Zadražilové „[…] lze literární 

přelom století charakterizovat jako údobí postklasické – tedy čas po velkém 

realismu, po velkém románu, po velké epice, kdy dochází k odklonu od klasického 

zobrazení světa a skutečnosti, od suverenity vševědoucího epického vypravěče.“1 

Toto období bylo hledáním nových a netradičních výrazových prostředků či forem 

umělecké tvorby. «Мир изменился, разорвался, разрушился, человек тоже. 

Человеческую психологию, внутрений мир каждого уже невозможно 

передать средствами реализма. Люди не размышляют столь долго и 

подробно, мир чувств быстрее, резче.»2 - tvrdí o dané době M. Roščin. 

Rozvíjela se tedy psychologická próza. Dále je třeba zdůraznit, že se do popředí 

dostávala tendence k „čistému umění“, k preferování poetiky subjektivismu, 

individualismu a mysticismu. Docházelo k posílení estetického aspektu, 

                                                           
1 Zadražilová, M. Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. Praha : Univerzita Karlova, 1995, s. 17. 
2 Рощин, М. Иван Бунин. Москва : Молодая гвардия, 2000, c. 11. 
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uměleckého detailu, lyrického a dramatického principu. V Rusku se formovala 

řada literárních směrů a proudů – naturalismus1, impresionismus2, dekadence3, 

symbolismus4, akméismus5, futurismus6, egofuturismus7, neoromantismus8. 

Zároveň na přelomu století stále ještě tvořil L. N. Tolstoj, nejlepší díla psal A. P. 

Čechov, svou literární tvorbu začínal M. Gorkij a A. I. Kuprin. Téma boje pracující 

třídy zaznívalo v proletářské poezii, jejíž první sborník vyšel právě v redakci M. 

Gorkého. Do literárního světa již pronikl A. S. Serafimovič, V. V. Veresajev, S. 

Skitalec. Čtenářům byla známa jména S. N. Sergejeva-Cenského, I. Šmeleva 

nebo M. Arcybaševa. 

     Významnou kapitolou ve vývoji ruské kultury na přelomu století bylo ruské 

divadlo, hudba a balet, které svými přeměnami přispívaly k novému pojetí člověka 

a světa. Otevřením Moskevského uměleckého divadla (1898), v jehož čele stáli V. 

Němirovič-Dančenko a K. Stanislavskij, začaly dějiny ruských divadelních 

experimentů. Dobové koncepty divadla se lišily vahou, přikládanou divadelnímu 

textu, scénografii, choreografii, hudbě či světlu. Repertoár tvořili autoři, ke kterým 

patřili A. P. Čechov, L. Andrejev, M. Gorkij, F. Sologub, A. Blok a další.  

     Zásadní změny provázely také hudbu – od otevření konzervatoří, přes tvorbu 

skladatelů (S. V. Rachmaninov, A. N. Skrjabin), kteří svůj zájem soustředili na 

vnitřní svět člověka a filozoficko-estetické otázky, zpěv (F. N. Šaljapin, A. V. 

                                                           
1 Je to literární metoda založená na scientistickém přístupu k zobrazované skutečnosti. V ruské lit. 
se sice termín „naturalismus“ nepoužíval, jeho vliv ale najdeme ve spojení se syrovými, krutými a 
otřesnými životními reáliemi, např. v díle D. M. Mamina-Sibirjaka nebo P. D. Boborykina.    
2 V ruské lit. impresionismu dominuje přírodní a náladová lyrika, malé prozaické žánry (náladové 
skici, přírodní obrázky, cestovní imprese). Důraz je kladen na postižení prchavých okamžiků, 
hudebnost, oslabení sociálních a psychologických motivací (A. P. Čechov, I. A. Bunin, B. Zajcev).  
3 Je to šířeji založený myšlenkový a umělecký směr konce 19. století. V literatuře se dekadentní 
postoj projevuje zejména pesimistickými náladami, pocity zmaru, morbiditou, mysticismem. Za 
představitele jsou považováni Baudelaire, Verlaine, Wilde, Bang, Rilke aj. V Rusku se odrazila 
např. v dílech těchto autorů: N. Minskij, D. S. Merežkovskij, Z. N. Gippiusová, F. Sologub. 
4 Směr reagující na realismus a naturalismus, důraz je kladen na „čisté umění“ a mystický syžet.  
Autoři se snaží proniknout k podstatě skutečnosti - usilují o vnímání umění všemi smysly. K tomu 
jim má pomáhat symbol, který se stává prostředníkem mezi skutečným světem a "světem duše". 
Je zahájen prudký rozvoj básnické obraznosti, důraz je kladen na hudebnost. Ideologem je D. S. 
Merežkovskij, dále např. V. Brjusov, F. Sologub, K. Balmont, Z. Gippiusová, A. Bělyj, A. Blok. 
5 Básnický směr odmítající mystiku symbolismu. Usiluje o to, aby z poezie byla zase jen poezie. 
Představiteli jsou N. Gumiljov, A. Achmatovová, O. Mandelštam.   
6 Hnutí odmítající jakoukoli tradici. Jeho cílem je ukázat moderní uspěchanou dobu. Autoři se 
obracejí k budoucnosti, experimentují v oblasti básnické tvorby a jazyka (V. Chlebnikov, V. 
Majakovskij).  
7 Lit. směr zdůrazňující „já“, životní hedonismus. Např. I. Ignaťjev, V. Gnědov aj. 
8 Směr, který reagoval na naturalismus a dekadenci. Není však samostatný, neboť se mísí a 
vzájemně ovlivňuje s realismem a dekadentními směry. Autoři jako např. K. D. Balmont, Z. N. 
Gippiusová, S. M. Goroděckij, A. M. Remizov, M. Gorkij.  
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Něždanovová) až po úsilí skladatele N. A. Rimského-Korsakova („Mogučaja 

kučka“1) o lyrismus v hudebních dílech.  

     Nové tendence v ruském baletu byly spojené se jmény choreografa M. M. 

Fokina a S. P. Ďagileva, který jako obdobu „putovních výstav“ skupiny „Mir 

iskusstva“2 organizoval v Paříži tzv. Ruské sezóny (1909-1911), jež se podle M. 

Zadražilové staly možná tím nejviditelnějším svědectvím o dynamice i 

kontinuálnosti nezávislého ruského umění ve 20. století. Taneční umění A. P. 

Pavlovové, T. P. Karsavinové, V. F. Nižinského, vynikající choreografie, hudební 

repertoár I. Stravinského a v neposlední řadě dekorace a kostýmy - to vše 

vytvářelo úspěch  propagátorů stylizátorského proudu v ruském umění, tzv. 

ruského stylu.      

     Koncept přehodnocování tradičních hodnot, myšlení a způsobu života se 

projevil nejen ve výše zmíněných rovinách společenského, vědního, literárního a 

kulturního dění, ale i ve výtvarném umění, a to zásadním způsobem. V Rusku byly 

stále umělecky činní peredvižnici, jejichž poslední výstava se konala v roce 1924, 

avšak jejich zájem o sociální problematiku a konkrétní historické výjevy již 

přestávaly být aktuální. Právě umělci skupiny „Mir iskusstva“ hlásali nové estetické 

principy a odmítali jak „salónní akademismus“, tak práce peredvižniků. Dalo by se 

říci, že spolek „Mir iskusstva“, stejně jako ruské divadlo, je symbolem syntetičnosti 

přelomu století, neboť toto široké kulturně-estetické hnutí zasáhlo architekturu, 

sochařství, poezii, operu, balet, uměleckou kritiku i výtvarné umění.  

     Charakteristické pro toto období bylo též ztvárnění ruské krajiny, přírody (M. A. 

Vrubel, K. A. Korovin, V. A. Serov). Na začátku 20. století vznikaly nové spolky 

nejrůznějších modernistických směrů, jejichž tvorba v sobě nesla do určité míry 

prvky symbolismu, futurismu a experimentátorství v oblasti barvy a formy (P. V. 

Kuzněcov, M. F. Larionov, I. I. Maškov aj.). V roce 1910 se zrodila ruská 

avantgarda (K. S. Malevič), která měla obrovský vliv na vývoj světového malířství 

a zhlédli se v ní i umělci jako např. V. Kandinskij, M. Chagall, P. N. Filonov. 

Přestože byla moderna jakožto umělecký a kulturní jev přelomu století značně 
                                                           
1 Neboli „Mocná hrstka“ – skupina ruských hudebních skladatelů sdružených od roku 1857 kolem 
M. A. Balakireva. Ke členům patřili M. P. Musorgskij, N. A. Rimskij-Korsakov, A. P. Borodin. 
2 Spolek, který byl založen v 90. letech 19. století v Petrohradě. Název vznikl podle jména 
časopisu, jenž byl za finanční podpory kněžny M. K. Těniševové vydáván od roku 1899. Poté se 
stal organizátorem S. P. Ďagilev a od roku 1904 byl spoluredaktorem A. N. Benua. Členové, např. 
K. A. 



 
 

3/ C. MONET, DOJEM, VYCHÁZEJÍCÍ SLUNCE, 1872 
 
 

 
 

4/ C. MONET, SNÍH V ARGENTEUIL, 1872 
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komplikovaná možností vymezení hned několika směrů, které se lišily svou 

estetikou i programovými prohlášeními (impresionismus, expresionismus, 

symbolismus, kubismus atd.), z filozoficko-estetického hlediska je na ni, a tedy i na 

přelom století, možno nahlížet jako na reakci proti realismu 19. století.  

     Protože je pro tuto práci nezbytné pochopit, jaký přístup k zacházení s barvami 

a světlem koresponduje s jednotlivými výtvarnými směry, zaměřím se z tohoto 

hlediska podrobněji na ty, které, jak se domnívám, budou nejvíce odpovídat 

výtvarným postupům v povídkové tvorbě Bunina a Andrejeva – tedy na 

impresionismus, symbolismus, secesi a expresionismus.              

     Krátce před rokem 1870 ze zrodil impresionismus1, jenž v  dějinách malířství 

představoval rozhodující obrat. Impresionistům šlo o vyjádření a přiblížení pocitů 

zakoušených při pohledu na nejrůznější přírodní děje, o smyslovost a „čistou 

malbu“. Pomocí barvy a světla zachycovali na obraze náladu, dojem krátkého 

okamžiku, a aby ho opticky zaznamenali, odpoutávali se od zobrazení předmětu 

jako takového - tím se snažili vystihnout pravdu. Proto klesl zájem o hmotu a její 

hutnost, malíři např. v přírodě neviděli pouze rostliny a minerály, jak tomu bylo 

dříve - to vše souvisí i s objevem atomů. Impresionisté chtěli zachytit to, co je 

prchavé, plynulé, nehmotné. Snad proto s oblibou malovali moře (viz. obr. 3), řeky, 

kouř nebo mlhu. Moře milovali pro jeho věčné vlnění, neklidnou podstatu a 

neustále se měnící barvu. M. Florisoone se domnívá, že se voda vlastně stala 

„výtvarným ekvivalentem světla, protože jeho pravou podstatu nedovedli zachytit. 

Voda totiž všechno rozpouštěla, byla stejně průzračná a prchavá jako vzduch.“1 

Charakteristickým námětem se stal také sníh, umožňující zachycovat  nejjemnější 

variace barevných odstínů (viz. obr. 4). 

     Světlo se stalo nezbytným malířským prvkem, který převažoval nad ostatními, 

nad tvarem, objemem a linií. O tom, že světlo bylo jednou z největších záhad pro 

malíře už od antické doby a plně mu bylo porozuměno až na konci 19. století, píše 

opět M. Florisoone: „Ve skutečnosti se malíři dlouho báli denního světla jako 
                                                                                                                                                                                
Somov, M. V. Dobužinskij, S. P. Ďagilev aj., hlásali svobodu umění, byli proti akademismu a 
pozdním peredvižnikům.    
1 Umělecký směr, který vznikl v 2. pol. 19. stol. a na začátku 20. stol. ve Francii. Základem je slovo 
„impression“ (dojem). Mezi hlavní představitele patří E. Boudin, E. Pegas, E. Manet, C. Monet, C. 
Pissarro, P. Renoir, A. Sisley. Zájem o impresionistickou malbu v Rusku dokumentovala i 
sběratelská činnost mecenášů, především bratrů Morozovových či tvorba Levitana, Serova, 
Baškircevovové a Korovina. 



 

 
 

5/ A. RENOIR, AKT OZÁŘENÝ SLUNCEM, 1874 
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příšery pohlcující přírodní tvary a volili pro své obrazy jiné prostředky: snažili se až 

k absurdnosti využít lineární perspektivy, aby se dočasně mohli vyhnout 

skutečnému problému perspektivy vzdušné.“2  Impresionisté „ponořili“ realitu do 

světla, ve kterém se vše rozplývalo, a tím napodobovali účinky toku času. Světlo 

pro ně bylo vším, byl to pohyb, čas, život a také barva (viz. obr. 5).     

     Barevná paleta se pod štětci impresionistů oproti předcházející době (např. E. 

Delacroix) značně změnila, respektive se zmenšila, stala se jasnější, jemnější a 

zářivější. Malíři používali sedm až osm barev, odpovídajících zhruba slunečnímu 

spektru: žlutou, oranžovou, rumělku, karmínově červenou, fialovou, modrou a 

zelenou (černá barva zmizela). Charakteristické bylo nanášení těchto čistých 

barev v drobných dělených skvrnách vedle sebe bez přechodu a rozvržení podle 

optických zákonů o doplňkových barvách tak, aby se např. příroda ukázala ve 

světelné atmosféře. Ty měly být spojeny podle fyziologických zákonů teprve v oku. 

Vraťme se ke zmíněné teorii o doplňkových barvách, neboť ta umožní proniknout 

do způsobu zacházení s barvami v pojetí impresionistů. Teorie se nazývá 

Chevreulova3 a dělí barvy na dvě skupiny: na barvy základní (žlutá, červená, 

modrá) a binární (oranžová, zelená, fialová). Oranžovou dostaneme, smícháme-li 

žlutou s červenou, zelená barva vznikne kombinací žluté a modré, barva fialová je 

směsí červené a modré. Podle této teorie binární barva oživne vedle základní, 

která v ní není obsažena, např. oranžová vynikne vedle modré, a proto je modrá 

doplňkovou barvou oranžové. Právě tak je červená doplňkovou barvou zelené, 

žlutá fialové. M. E. Chevreul konstatoval, že se doplňkové barvy smíchané ve 

stejném poměru vzájemně ruší, což znamená, že vznikne bezbarvá šeď.   

     J. Pijoan4 pokládá impresionismus za základní etapu v dějinách vztahů mezi 

uměleckou tvorbou a viditelným světlem a to, co přišlo po něm, vidí jako úvod 

k dalším výbojům, jež lze podle něj souhrnně označit za postimpresionismus5, 

                                                                                                                                                                                
1 Florisoone, M. Impresionismus a symbolismus. In Umění nové doby. Praha : Odeon, 1974, s. 
188. 
2 Florisoone, M. Impresionismus a symbolismus. In Umění nové doby. Praha : Odeon, 1974, s. 
188. 
3 M. E. Chevreul byl fr. chemik, autor teorie barev. Zabýval se analýzou tuků, zdokonalil 
průmyslovou výrobu mýdla a svíček, izoloval kreatin ze svalstva.  
4 Pijoan, J. Dějiny umění. Praha : Knižní klub, 2000. 
5 Souhrnné označení pro malířské směry, které v 80. a 90. letech 19. stol. reagují na 
impresionismus. Vyznačuje se rostoucí diferenciací názorů a uměleckých postupů, společnou 
snahou dát tvorbě pevnější inspirační zdroj a metodu než poskytovalo intuitivní zachycení 
zrakového vjemu impresionistů. Mezi představitele patří např. P. Cézanne, P. Gaugin, V. van 
Gogh, H. Toulouse-Lautrec.   
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rozvětvující se na další hnutí jako např. intimismus1, fauvismus2, expresionismus3 

(podrobněji viz. dále), kubismus4 aj. Podle M. Florisoona příliš velký úspěch 

impresionistů vyvolal nesouhlas s tím, aby se zdůrazňovala optická vize na úkor 

intelektu, a tato reakce vyústila v symbolismus5 - „[…] hnutí, které přestalo „otročit“ 

realitě a ovlivnilo tak mnohem více než impresionismus budoucí osudy moderního 

umění.“6  

     Zásady symbolismu, který vznikl vlastně před impresionismem, ale poté se 

vyvíjel souběžně s ním, shrnul v roce 1891 Georges-Albert Aurier. Symbolisté 

proklamovali, že „reálno“ není jen hmotnou stránkou, ale zahrnuje i myšlenkovou a 

citovou sféru. Tím reagovali na Courbertův zákon: „Malířství mluví hmotným 

jazykem o tom, co je viditelné. Co je abstraktní a neviditelné, nepatří do oblasti 

malířství.“7 A právě impresionisté toto dodržovali. „Nedostatek duchovního 

obsahu“ impresionistů komentoval O. Redon8: „Duch impresionistů byl omezený, 

byli to skuteční parazité hmotného světa, […] pěstovali umění pouze vizuální a 

vyloučili z něho vše, co přesahovalo zorné pole a co by mohlo vnést i do jejich 

nejnepatrnějších pokusů světlo duševna.“9 Symbolistům šlo naopak o smysl a 

                                                           
1 Vzniká v přibližně stejné době jako impresionismus, netěší se však tak velikému zájmu tehdejší 
společnosti. Intimisté svou tvorbou zůstávají spíše v ústraní. Na rozdíl od impresionistů nepoužívají 
barevné skvrny, ale linii jako základní výrazový prostředek, nezachycují přírodu, nýbrž pocity 
člověka v intimním prostředí. 
2 Je to označení pro předchůdce expresionismu. První díla se poprvé veřejně objevila na 
Pařížském podzimním salónu roku 1905. Fauvisté nevytvořili žádný program a po roce 1907 se 
skupina rozpadla. Základním znakem bylo použití čisté barvy ve větších plochách a jednoduché 
zkratky usilující o dekorativní zvýraznění předmětů. Barvy byly hlavním výrazovým i stavebním 
prostředkem obrazu. Za předního fauvistického malíře je považován Henri Matisse. 
3 Vznikl jako protiklad impresionismu a naturalismu. Odmítal umění zobrazující skutečnost i umění 
snažící se zprostředkovat skutečnost pomocí dojmů. Mezi představitele patří např. E. Munch, V. 
Kandinskij, J. Ensor, J. Permeke, O. Kokoschka. Expresionisté se dovolávali švýcarských malířů 
Böcklina nebo Hodlera. 
4 Avantgardní umělecké hnutí, které pojímalo výtvarné umění revolučním způsobem. Princip 
kubismu spočívá v jeho prostorové koncepci díla - předmět nebyl zobrazován jen z jednoho úhlu, 
ale z mnoha úhlů současně. Zobrazovaný předmět je rozkládán až na nejjednodušší geometrické 
tvary (především krychle - latinsky cubus). Mezi představitele patří např. P. Picasso, E. Filla. 
5 Nepředstavuje žádný konkrétní malířský styl, ale duchovní názor umělecké generace, jež k 
vyjádření svých představ používala různých formálních stylových prostředků. Lze sem zahrnout 
dílo Gauguina a skupinu Les Nabis. K symbolistům počítáme i tři jedinečné osobnosti ze starší 
generace, od níž se vždy nápadně odlišovali: G. Moreau, Puvis de Chavannes a O. Redon. 
Střediskem francouzských symbolistů byla pařížská galerie Le Barc de Boutteville. 
6 Florisoone, M. Impresionismus a symbolismus. In Umění nové doby. Praha : Odeon, 1974, s. 
188. 
7 Florisoone, M. Impresionismus a symbolismus. In Umění nové doby. Praha : Odeon, 1974, s. 
197. 
8 Francouzský malíř a grafik. Je pokládán za otce symbolistů. Jeho kolorismus obdivovali P. 
Gauguin, E. Bernard. Protikladnost imaginace oceňovali surrealisté.  
9 Florisoone, M. Impresionismus a symbolismus. In Umění nové doby. Praha : Odeon, 1974, s. 
199. 
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duchovní poznání každé věci, o odkrývání jejích tajemství. Zobrazovali témata, 

která si oblíbil již romantismus a která mají ve své podstatě negativní nádech, jako 

např. noc (viz. obr. 6), měsíc, smrt, přízraky a ďábla. Svět se jim jevil jako nejasný, 

zbavený smyslu a řádu, a tedy v ohrožení. Proto se na jejich plátnech setkáme 

s kamennými nebo rostlinnými hradbami, chapadlovitými gesty a očima bez tváře 

(např. M. Ernst1). Symbolismus tedy představuje vnitřní svět nálad a emocí, nikoli 

objektivní svět vnějších vjemů. K evokování těchto nálad malíři využívali osobních 

symbolů, čímž chtěli dosáhnout psychologického účinku.  

     „Novým uměním“, které se dovolávalo myšlenek symbolismu a reagovalo proti 

průmyslové civilizaci, byla secese2. Za hlavní znaky secesního slohu se považuje 

ornamentálnost, lineárnost a plošnost, záliba v neobyčejných lomených barvách a 

estetickém využití rozličných materiálů. Vláčný secesní ornament vyjadřuje 

zvláštní kvalitu cítění, jež se vyhýbá citovým výkyvům i silnému vypětí vůle a tíhne 

k vyrovnané náladovosti. Oblíbenými barvami byly zlatá a černá (viz. obr. 7). 

Secesní malíři „otrocky“ nenapodobovali přírodu, šlo jim o imaginativní tvoření, 

k čemuž využívali také symbolů, jež čerpali právě z přírody. V ruském kontextu se 

jedná především o převahu dekorativních a stylizátorských prvků (umělci kolem 

časopisu Mir iskusstva) a o již zmiňovaný tzv. ruský styl v hudbě a baletu. 

     Hlavním cílem expresionismu, jako reakce na impresionismus, bylo vyjádřit 

vlastní prožitky a vlastní pocity bez ohledu na jakékoliv konvence. Pro zvýšení 

efektu prožitku často docházelo k deformaci reality, k vyjadřování prázdnoty, 

úzkosti a absurdity. Důvody, které k tomu malíře vedly, objasňuje R. Huyghe: 

„Moderní umělec se odpoutal od minulosti, neboť se bál, že mu zabrání 

přizpůsobit se nové éře v dějinách lidstva. Nezdolá jej však strach z tohoto 

úkolu?“3 Autor poukazuje na to, že problémy doby, které vždy řešily celé 

generace, ležely náhle na ramenou samotného jedince (to souvisí s pojetím 

individualismu na přelomu století), který se stává zranitelným. Charakteristické 

                                                           
1 M. Ernst byl německý sochař, teoretik umění, filozof, psychiatr a malíř samouk. Představil novou 
uměleckou techniku frotáže – podobné vytváření plošných obtisků struktur dřeva a rostlin, která 
byla považována za metodu umožňující přístup do podvědomí. 
2 Je posledním z univerzálních mezinárodních výtvarných slohů, jemuž se podařilo vtisknout svůj 
umělecký řád všem projevům a věcem moderního života. Secese vytvořila módu a životní styl na 
konci 19. a začátku 20. století, ať již vystupovala pod jménem Jugendstil, Art Nouveau nebo 
Modern Style. K hlavním představitelům secesního malířství a grafiky patří A. V. Beardsley v Anglii, 
skupina Nabis ve Francii, F. Khnopff v Belgii, J. Toorop v Holandsku, M. Klinger v Německu, F. 
Hodler ve Švýcarsku, G. Klimt ve Vídni, Čech A. Mucha v Paříži, S. Wyspianski v Krakově a M. 
Vrubel v Moskvě. 
3 Huyghe, R. Umění, život a idee. In Umění nové doby. Praha : Odeon, 1974, s. 266.  
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bylo tedy zaměření na vnitřní psychické stavy, projevující se v deformaci barev a 

tvarů. Barevné plochy byly ohraničovány linkou, velmi často se používaly čisté, 

silné barvy (viz. obr. 8). Expresionisté kombinovali maximální a minimální 

rozmanitost vlastností barev. Konkrétně se jednalo o kombinace převážně 

doplňkových barev (červená, žlutá, modrá), které byly minimálně odstíněné, ale 

naopak měly maximální, obvykle intenzivní sytost. Malíři se nesnažili o 

perspektivu, využívali protiklad světla a stínu. Expresionisté často malovali prudké 

gejzíry, tryskající oheň a hrůznou hmotu, která připomínala lávu. Chtěli dát výraz 

všemu, co bylo v životě protikladné, temné, odpuzující, fraškovité a nespravedlivé, 

čímž jejich plátna působila strhující silou. Na toto období měly značný vliv pravěké 

a lidové malířství i dětská kresba.  

     Jelikož se další kapitoly práce týkají toho, jaké výtvarné postupy, v nichž je 

možné nalézt srovnání s určitými malíři a jejich obrazy, lze objevit v povídkové 

tvorbě Bunina a Andrejeva, je obohacující uvést písemný dodatek E. Muncha 

z pařížské Revue Blanche v roce 1895, ve kterém malíř vyjadřuje hlavní myšlenku 

svého díla Výkřik (viz. obr. 9): „Zastavil jsem se a opřel se o zábradlí, skoro mrtvý 

únavou. Nad modročerným fjordem visely mraky, červené jako krev a jazyky 

požáru. Přátelé mne opustili a já, chvějící se úzkostí, jsem si uvědomil ohromující, 

nekonečný křik přírody.“1 E. Munch ani v písemném projevu neopomněl zachytit 

typické barvy, prvky a myšlenky expresionismu. Jak při čtení textu, tak při pohledu 

na plátno člověk zažívá stejné pocity, stejnou úzkost a strach, které jsou 

podporovány modročernou a červenou barvou připomínající krev, dále motivem 

visících mraků, ubíjejících  člověka k zemi svými jazyky, a v neposlední řadě 

personifikovanou přírodou s její silou a mocí. „Chce vyjádřit (Munch), jak náhlé 

vzrušení přetváří všechny naše smyslové vjemy. Zdá se, jako by celá krajina 

sdílela mučivou úzkost a vzrušení křiku.“2 - doplňuje E. H. Gombrich. Fakt, že 

expresionistický malíř dokáže expresionisticky nejen malovat, ale i psát, potvrzuje 

teorii, že stejně tak mohou Bunin i Andrejev psát „výtvarně“ a využívat k tomu, 

mimo jiné, metod výtvarných směrů své doby.     

     Přelom století se tedy stal mezním obdobím po všech stránkách nejen ve 

světě, ale i v Rusku, což jistě oba autoři vnímali. Vždyť konec 19. století, jemuž 

vévodila fyzika a fyziologie, pokračoval do vědecky pokročilejší epochy 20. století 

                                                           
1 Dempreyová, E. Umělecké styly, školy a hnutí. Praha : Slováry, 2002, s. 44. 
2 Gombrich, E. H. Příběh umění. Praha : Odeon, 1992, s. 460. 
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a tento „přechod“ se stal významným pro svůj homogenní ráz a jakousi 

syntetičnost v umění, kdy docházelo ke spojení filozofie, literatury, výtvarného 

umění, divadla, baletu, hudby a vědy. Nové myšlenky, které se plně rozvinuly až 

ve 20. století, vyzdvihovaly smysl pro zvuk, rytmus, barvu, mysticismus a vášnivý 

individualismus, a „daly ruskému básnictví, malířství a hudbě nový vzlet.“1 Tato 

skutečnost se pochopitelně musela odrazit v Buninově a Andrejevově tvorbě, 

v jejich práci s barvami, v osobitém barevném vidění, vnímání, cítění a 

vyjadřování, což bylo ovlivněno jak dobovými výtvarnými a literárními směry, 

myšlenkovými proudy a společenskými událostmi, tak jejich osobnostmi, výchovou 

a erudicí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Florisoone, M. Impresionismus a symbolismus. In Umění nové doby. Praha : Odeon, 1974, s. 
246. 
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     I. A. Bunin se narodil ve šlechtické rodině (viz. obr. 10), tudíž lze předpokládat, 

že jeho smysly byly již od útlého dětství kultivovány výchovou a vzděláváním. 

Buninův dědeček byl úředníkem a strýc poručíkem u dragounů. Otec, Alexej 

Nikolajevič, sloužil za Krymské války v armádě, poté pracoval v městské správě a 

usadil se na statku, kde propadl kartám, vínu a lovu, čímž rodinu téměř ožebračil. 

Hluboce nábožná matka měla devět dětí, naživu však zůstali pouze starší bratři 

Jevgenij a Jurij a sestry Marie a Alexandra. Mohlo by se zdát, že v rodině nebyl 

nikdo, kdo by měl nějaký vztah k umění, ale již zmíněný bratr Jevgenij (1858-

1935) měl výrazný výtvarný talent a poslední léta života se živil jako učitel kreslení 

v Jevrejovu. Romantik, básník a překladatel Vasilij Žukovskij (1783-1852) byl také 

Buninovým příbuzným. Tato fakta ukazují na  umělecké sklony v Buninově rodině.  

     Při snaze rozpoznat u Bunina umělecké schopnosti a specifické smyslové 

vnímání lze také vycházet z jeho románu Život Arseněva, kde již samotná 

autorova nejstarší vzpomínka napovídá, jak důležité pro něho byly vizuální vjemy: 

„Má nejstarší vzpomínka je cosi až napodiv mizivého. Pamatuji se na velkou 

místnost ozářenou podletním sluncem, jeho studený jas nad svahem viditelným 

z okna obráceného k jihu […]“1      

     Bunin se již od dětství inspiroval okolním světem, stále pozoroval nebe, mraky, 

slunce. Všímal si, jak se „poslední paprsek osaměle zardívá v koutě“, jak se „za 

okny černá zahrada“; prozrazuje, že „[…] zvýšená přístupnost dojmům a 

vnímavost ve mně byla již odmala; vždy jsem citlivě reagoval na světlo a vzduch, 

na jejich sebenepatrnější odlišnosti. Měl jsem takový zrak, že jsem viděl všech 

sedm hvězd Plejád, sluchem jsem na verstu daleko zachytil hvízdot sviště, pouhou 

vůní konvalinek nebo pachem staré knihy jsem byl obluzen.“2 I. S. Žemčužnyj o 

Buninovi tvrdí: «У него вырабатывается свойственная лишь ему одному в 

литературе феноменальная цветовая память.»3 Měl dokonale vyvinutý 

nejen zrak, ale všechny smysly, což se samozřejmě odráží i v jeho způsobu psaní, 

který je založen nejen na barevných vjemech, ale také zvucích a vůních. 

                                                           
1 Bunin, I. A. Život Arseněva. Praha : Odeon, 1979, s. 10. Přeložili T. Hašková, J. Zábrana.  
2 Bunin, I. A. Život Arseněva. Praha : Odeon, 1979, s. 15. Přeložili T. Hašková, J. Zábrana. 
3 Творчество И. А. Бунина и русская литература ХIХ – ХХ веков. Выпуск 2. Министерство 
общего профессионального образования Российской Федерации. Белгород : Изд. 
Белгородского гос. ун., 2000, c. 58. 
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     Bunin však nebyl jediným spisovatelem, který psal „smyslově“, např. i V. V. 

Nabokov se v autobiografickém románu1 zmiňuje o své vysoce vyvinuté smyslové 

vnímavosti. Navíc specifické vzdělávání a výchova, které byly umožněny linii 

„šlechtických“ autorů (např. I. S. Turgeněv), bezpochyby podporovaly a rozvíjely 

jejich smyslové vnímání, estetiku a cit pro umělecké hodnoty. Není prokázáno, 

zdali je u Bunina možno hovořit až o tzv. synestézii2, tedy o vyvolání barevného 

vjemu pomocí jiného vjemu, např. tónu, ale je jistě zajímavé uvést alespoň některé 

souvislosti s jinými osobnostmi. Jako příklad barevného slyšení je často zmiňován 

básník A. Rimbaud či Ch. Baudelaire. Právě Ch. Baudelaire teorii synestézie 

formuloval v roce 1857 ve své korespondenci, kde uváděl souvislost 

s expresionistickým uměním, které vlastně uspokojuje všechny smysly najednou 

(zvuky vyvolávají barvy atd.). Dále se synestézie vyskytovala u V. Kandinského, F. 

Schuberta, O. Messiaena, náznaky též u L. Beethovena. V. Kandinskij ve své 

knize O duchovnosti v umění3 zdůrazňuje psychologické účinky čisté barvy a 

uvádí, že  např. jasně červená může na člověka působit stejně jako zatroubení na 

trubku. Malíř dokonce vytvořil barevnou transpozici hudebních básní A. 

Schönberga. Tato „barevná hudba“ podnítila vznik abstraktního umění.  

     Bunin byl všestranně  nadaný, zajímal se o výtvarné umění i o hudbu. Neustále 

se vzdělával, četl, studoval cizí jazyky. Již v patnácti letech pracoval jako 

žurnalista, korektor a knihovník. Co se týče uměleckých sklonů, původně se chtěl 

stát sochařem nebo malířem. Jako gymnazista si přivydělával úpravou náhrobních 

desek. Dokonce pomýšlel i na hereckou dráhu, k čemuž ho přemlouval sám K. S. 

Stanislavskij.    

     Jelikož barevné vyjadřování úzce souvisí s výtvarnými sklony, je důležité zmínit 

se o rodinném příteli a učiteli zároveň, kterým byl N. O. Romaškov (v Životě 

Arseněva vystupuje pod jménem Baskakov). Právě Romaškov v autorovi  podnítil 

touhu stát se malířem, pomohl mu např. objevit krásu a možnosti akvarelu. Bunin 

vzpomíná: „Všecek jsem se chvěl při pouhém pohledu na skříňku s barvami, od 

rána do večera jsem kazil papír svými mazanicemi, vydržel jsem stát celé hodiny a 

                                                           
1 Набоков, В. В. Другие берега. Москва : ACT, 2004. 
2 Je to trvalá a neměnná psychologická schopnost, kterou neurolog V. S. Ramachandran přirovnal 
k obecné schopnosti metafory, kdy člověk ukládá věci a stavy do jiných rovin, než kterým původně 
náleží. Např. vjem čísla, hudby či obrazce vyvolá vjem barvy. Synestetické vnímání nastává 
spontánně, je individuální a nepřevoditelné, tj. např. číslo sedm vyvolá modrou barvu, ale modrá 
barva nevyvolá číslo sedm. Existuje také asociace American Synesthesia Association.   
3 Kandinskij, V. O duchovnosti v umění. Praha : Triáda, 1998. 
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dívat se na tu nádhernou, do fialova přecházející nebeskou modř […] a navždy už 

jsem zůstal protknut nejhlubším citem pro všechen vpravdě božský smysl a 

význam pozemských a nebeských barev. Shrnuji-li výsledky všeho, co mi dal 

život, vidím, že toto je přínos z nejcennějších. Na tu fialovou modř si vzpomenu i 

ve chvíli, kdy budu umírat.“1      

     V Oděse se Bunin sblížil se členy «Товарищества южно-русских 

художников»2, v Moskvě navštěvoval výstavy. Měl velice rád plátna I. I. Levitana3 

(viz. obr. 11), se kterými bývá jeho literární tvorba srovnávána: «Они близки по 

колористическому воплощению, цветовым акцентам.»4 Dokonce i M. Gorkij 

jeho sbírku Listopad přirovnával k obrazům tohoto umělce. Bunin obdivoval i 

švýcarského malíře A. Böcklina5 (viz. obr. 12), jeho práci se světlem a stínem, 

propracovanost detailů. Autorův zájem o tyto dva malíře potvrzují poznámky  v 

denících z roku 1911 a 19266, v nichž s jejich obrazy porovnává krajinu.  

     Bunin se s malíři přátelil, a jaký význam to pro něho mělo, shrnuje T. M. 

Bonami: «Встречи с художниками помогли ему пройти своеобразную 

живописную школу, совершенствовать изначально присущие его 

словесному искусству изобразительность и цветовую насыщенность.»7 

Byli to např.: Nilus, Bukovecký, Kurovský, Něfedov, Vasněcov, Levitan, Repin, 

Larionov, Maljavin. «У него углубление силы слова с применением принципов 

живописи, под влиянием художников он лучше стал различать теплые и 

холодные краски.»8 -  prohlásil Nilus o Buninovi, který vyjádřil svou poklonu 

malířům těmito slovy: «Я привык смотреть. Художники научили меня этому 

искусству.»1  

     L. N. Andrejev se sice ve šlechtické rodině nenarodil, ale jeho matka Anastasija 

Nikolajevna (1851-1920) pocházela z rodiny Packovských, o které Vadim 
                                                           
1 Bunin, I. A. Život Arseněva. Praha : Odeon, 1979, s. 35. Přeložili T. Hašková, J. Zábrana. 
2 Umělecká škola malířů v Oděse. 
3 Ruský malíř a profesor moskevské Akademie. 
4 Бонами, Т. М. Творчество И. А. Бунина в контексте русской культуры. Москва : Научно-
популярное издание, 2003, c. 95. 
5 Švýcarský malíř (1827 – 1901), též obdivovaný expresionisty a symbolisty. Většinu kariéry strávil 
v Itálii, tam se zajímal o klasicistní a mytologická témata, která pak zachycoval v romantickém 
stylu. Jeho alegorické obrazy byly obdivovány pro svůj silný dopad na emoce, pro zasněnou 
kompozici, dramatické tóny a emocionální zabarvení celkového dojmu. 
6 Грин, М. Устами Буниных. Дневники. Том II. Франкфуркт : Посев, 1981. 
7 Грин, М. Устами Буниных. Дневники. Том II. Франкфуркт : Посев, 1981, с. 89. 
8 Грин, М. Устами Буниных. Дневники. Том II. Франкфуркт : Посев, 1981, с. 93. 
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Leonidovič, nejstarší Andrejevův syn (viz. obr. 13), tvrdil, že je to polský šlechtický 

rod. Důležitým faktem zůstává, že Andrejev nebyl vychováván jako šlechtický syn. 

Otec, jenž zemřel, když bylo Andrejevovi deset let, pracoval jako zeměměřič. 

Andrejev zůstal s matkou, která, ač negramotná, měla nesmírně živou fantazii a 

představivost a od dětství podporovala uměleckou stránku Leonidovy osobnosti. 

Až do jeho smrti mu vyprávěla příběhy, poprvé ho vzala do divadla, učila ho 

kreslit, později s ním diskutovala o jeho knihách. Byla mu nablízku téměř neustále, 

doslova o něj pečovala, a kdykoli nebyli spolu, psali si upřímné a láskyplné dopisy: 

«[...] приходили и уходили люди, а ты всегда со мною оставалась, все та 

же – верная, неизменная, единственная. Я знаю хорошие семьи, [...] но 

таких отношений, как у нас с тобою, я по правде не встречал [...]»2. Vadim 

o jejich vztahu prohlásil: „Babička od svých osmnácti let až do smrti žila jen 

nesmírnou, absolutní, neskonalou láskou k mému otci.“3    

     V autobiografickém článku «Из моей жизни» (1903) Andrejev vzpomíná na 

dětství, na školu, na přestávky a podobně jako Bunin na sluneční paprsky, které 

ho zaujaly tím, jak prosvětlovaly vířící se prach, připomínající mu volnost a 

tajuplnost: «Луч солнца – свободный луч, прорывающейся в какую-то щель и 

играющий приподнятой на перемене и еще не осевшей пылью, - все так 

таинственно, интересно и полно сокровенным смыслом.»4 Jiné prameny5 

uvádějí, že se u něho brzy projevil přirozený talent pro kreslení a malování, že byl 

ke svému okolí a přírodě velice citlivý, dokonce až chorobně přecitlivělý. A. V. 

Lunačarskij jeho hyperstézii, zvýšenou citlivost, považuje za základ umělecké 

tvorby, když tvrdí, že „[…] absolutně normální člověk by nejen nemohl být 

umělcem, ale ani by nemohl jiným lidem říci nic zajímavého, zvláštního.“6   

     Z Andrejevova deníku lze vyvodit, že měl vyvinutou vizuální paměť a vnímavost 

pro barevné detaily. V jedné vzpomínce např. uvádí, jak se snažil vrýt si do paměti 

gesta a tvář bratra, který jedl šunku z bílého talířku: „Už jinýma očima si vrývám do 

                                                                                                                                                                                
1Творчество И. А. Бунина и русская литература ХIХ – ХХ веков. Выпуск 2. Министерство 
общего профессионального образования Российской Федерации. Белгород : Изд. 
Белгородского гос. ун., 2000, c. 217. 
2 Андреев, Л. Материалы и исследования. Москва : Наследие, 2000, c. 93. 
3 Andrejev, V. Dětství s Leonidem Andrejevem. Praha : Odeon, 1967, s. 18. Přeložila V. Tafelová. 
4 Андреев, Л. Из моей жизни. In Андреев, Л. Иуда Искариот. Москва : Художественная 
литература, 1999, c. 5. 
5 Newcombe, J. M. Leonid Andreyev. New York : Frederick Ungar Publishing, 1978. 
6 Lunačarskij, A. V. Doslov. In Andrejev, L. N. Povídka o sedmi oběšených. Praha : Státní nakl. 
krásné lit. hudby a umění, 1958. 
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paměti Andreje v našem interiéru.“1 Schopnost takto vnímat okolí měl však později 

Andrejev sníženou, neboť trpěl částečnou ztrátou zraku. Před očima se mu 

objevovaly černé skvrny, vše tudíž viděl jako skrze děravou plentu. Jde o pouhé 

spekulace, zda měl tento fakt vliv na jeho způsob psaní, na výběr barev a roli 

černé v jeho díle, neboť není zcela přesně známo, v jakém roce ho toto nervové 

onemocnění postihlo. Ačkoli lze pouze tušit jeho schopnost vnímat okolní svět 

citlivě všemi smysly, tak jako ho vnímal Bunin, v povídkové tvorbě tento jev 

využívá, o čemž se zmiňuje i J. Dohnal: „Kromě vizuálního dojmu podílí se na 

vytváření celkového obrazu i sluch […]. Totéž platí i o využití čichových dojmů.“2 

     Andrejev velice rád maloval a tato vášeň mu zůstala po celý život, nebyla však 

jedinou. „V letech 1908 -1914 žil podivným, nervózním, přitom neskutečným 

životem. Otec před falešným leskem a zábavami, před sebou samým utíkal ke 

svým koníčkům. Byly prudké a téměř chorobné všechny ty vášně pro zařizování 

domu, zakládání zahrady, fotografování, malířství a dokonce pro gramofon.“3 - 

píše o otcových zálibách Vadim. 

     Dalo by se tedy říci, že Andrejev měnil několik životních rolí (spisovatel, 

dramatik, malíř – viz. obr. 14, fotograf – viz. obr. 15, lodní kapitán - viz. obr. 16), a 

kdykoli určitou roli prožíval, podřizoval a přizpůsoboval jí úplně všechno, dokonce i 

svůj vzhled a oblečení. V deníku se svěřuje: „Jsem architekt, básník a malíř, 

nejsem kameník ani tesař, abych tahal klády. […] Stejně jako jsem se kdysi v noci 

převaloval samým vzrušením na bok, nespal a promýšlel v celku i v detailech svou 

novou tragédii, tak teď jsem schopen bezesného rozčilení nad tím, z jakého 

kmene udělám nový velký trakař. […] Stejné je to s fotografováním. Stejné 

s láskou. No a taky se zahradou, s lodním motorem, s novinami […] “4 

     Jakou osobností byl Andrejev v roli malíře? Již ve škole kreslil karikatury 

učitelů, malováním si po otcově smrti dokonce přivydělával, když po nocích tvořil 

portréty a obrázky vojenských uniforem. Dlouhou dobu byl přesvědčen o tom, že 

se stane malířem: «Но о том, чтобы быть писателем, не думал, ибо чуть 

                                                           
1 Andrejev, L. Deník 1914-1919. S.O.S. Praha : Nakladatelství Brody, 1998, s. 7. Přeložila L. 
Dušková. 
2 Dohnal, J. Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče Andrejeva. Brno : Masarykova Univerzita 
v Brně, 1997, s. 85. 
3 Andrejev, V. Dětství s Leonidem Andrejevem. Praha : Odeon, 1967, s. 42. Přeložila V. Tafelová. 
4 Andrejev, L. Deník 1914-1919. S.O.S. Praha : Nakladatelství Brody, 1998, s. 151. Přeložila L. 
Dušková. 
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ли не с самого младенчества чувствовал странное влечение к живописи.»1 

Později maloval portréty přátel, ale přednost dával fantastickým obrazům. 

Fascinovali ho démoni, ďáblové, groteskní obličeje. I v jeho deníku můžeme 

objevit pasáže, kde v mracích vidí příšery: „[…] světélkující hluboké pozadí 

s roztroušenými hradbami tmavomodrých, skoro černých mraků, jejichž obrysy 

připomínají všelijaké předpotopní nestvůry,“ či popisuje své podvědomí: „[…] ty 

temné kouty duše, sklepení a tajné chodby jsou plné mrtvých, krve, slz. […] 

Představa rozkvetlé louky, kterou pokládám přes ně, se náhle trhá, rozplývá, 

proměňuje se v průzračný mušelín, ale děravý a těmi dírami vidím tlamy vrahů a 

idiotů, mrtvé tváře pod mušelínovými květy.“2 Tato náklonnost se samozřejmě 

odrazila i v jeho psaní.  

     Pokud se zrovna cítil jako malíř, měl dlouhé rozevláté vlasy, krátké vousy, nosil 

černé sametové sako a pokoj přestavěl na ateliér. R. Davies uvádí paměti kritika a 

Leonidova přítele K. Čukovského, který na toto Andrejevovo období vzpomíná: „All 

night long he walks about his enormous study talking about Velasquez, Dürer, 

Vrubel […]. You try talking about something else, but he only listens out of 

politeness. Tomorrow is the opening of an exhibition at the Academy of Arts, 

yesterday Repin came to visit him […].“3 Vadim ve své knize uvádí: „Otec trávil 

před stojanem celé dny, večer četl tlusté časopisy a chrlil jména malířů, názvy škol 

a technické termíny.“4 Andrejev popsal svou pracovnu s obrazy a obavu o roli 

spisovatele následovně: „Má pracovna je celá prosvětlena Judejskými králi    

(Jidáš a  Ježíš). Kdykoli odhrnu tmavomodrou záclonku z obrazu, pokaždé mě 

zaplaví pocit, že vidím cosi převzácného, zářivého, neopakovatelného. […] Co 

když lidi zapomenou na Život člověka a na všecko, co jsem napsal, a zůstanu jim 

v paměti jen jako autor tohoto obrazu?“5 Autorovým oblíbeným malířem byl F. 

Goya6 (viz. obr. 17), jehož obrazy často kopíroval (viz. obr. 18). Také vytvářel oleje 
                                                           
1 Андреев, Л. Автобиография. In Андреев, Л. Иуда Искариот. Москва : Художественная 
литература, 1999, c. 7. 
2 Andrejev, L. Deník 1914-1919. S.O.S. Praha : Nakladatelství Brody, 1998, s. 125, 240. Přeložila 
L. Dušková. 
3 Davies, R. Photographs by a Russian Writer. London : Thames and Hudson Ltd., 1989, p. 22. 
Překlad: Celou noc chodíval po své obrovské pracovně a mluvil o Velásquezovi, Dürerovi a 
Vrubelovi […]. Snažíte se mluvit o něčem jiném, ale poslouchá vás jen ze slušnosti. Zítra se 
zahajuje výstava v Akademii umění, včera ho přišel navštívit Repin […]. 
4 Andrejev, V. Dětství s Leonidem Andrejevem. Praha : Odeon, 1967, s. 51. Přeložila V. Tafelová. 
5 Andrejev, L. Deník 1914-1919. S.O.S. Praha : Nakladatelství Brody, 1998, s. 124. Přeložila L. 
Dušková. 
6 Španělský malíř a rytec (1746 – 1828). Jeho dílo spojuje staré a moderní malířství (Velázqueze, 
Rembrandta a Tiepola) s impresionismem a expresionismem. Jeho plátna jsou výjimečná pro svůj 
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podobné E. Muchovi (viz. obr. 19). Mnoho obrazů se bohužel nedochovalo. Dále 

se zajímal o výtvarné spolky, např. se v roce 1918 účastnil tzv. „kuindžistického 

pátku“1 v  Petrohradě.  

     Andrejev byl zároveň vášnivým fotografem. Svědectví o jeho schopnostech 

v tomto oboru představují i jeho fotografie objevené v Paříži v roce 1978 R. 

Daviesem, jenž je v roce 1989 vydal a jeden výtisk2 osobně daroval Slovanské 

knihovně v Praze. Je to výjimečná sbírka fotografií. Nikdo jiný ji kromě rodiny a 

přátel do té doby neviděl, protože málokdo z jeho současníků věděl, jak byl 

v tomto směru nadaný. Nyní tvoří část Andrejevova archívu na univerzitě v Leedsu 

a její menší díl je uložen ve sbírce muzea v rodném Orlu. Andrejev využíval 

fotoaparáty značky Lumière, umožňující jemnost struktury. Fotografoval svou 

rodinu, manželku (viz. obr. 20), příbuzné, přátele, květiny, kameny, vodu, krajinu 

(viz. obr. 21), ale také sám sebe, neboť chtěl zachytit „muže čelícího útrapám 20. 

století“. K. Čukovskij uvedl: „It was hard to believe that hey were photographs at 

all, they were suffused with such elegiac musicality, reminding one of Levitan.“3 

Dále vzpomíná, že fotografie se nacházely všude v domě, na stole, ve stole, na 

parapetu. V domě údajně nebylo místo, které by Andrejev několikrát 

nevyfotografoval.  

     Pohled do osobních životů obou autorů mi pomohl zjistit, zda a do jaké míry 

jejich vnímání barev či vztah k  barevným vjemům mohlo ovlivnit a podpořit jednak 

prostředí, ve kterém žili, dále rodina, příbuzní a přátelé, s nimiž se stýkali, a 

v neposlední řadě talent, schopnosti a zájmy, jakožto faktory přispívající k 

„barevnému vidění“ člověka a světa. 

     Vezmou-li se v úvahu původ a rodinní příslušníci obou tvůrců, objeví se značné 

odlišnosti. Na rozdíl od Andrejeva se Bunin narodil a byl vychováván ve šlechtické 

rodině - to jistě znamenalo jiný způsob výchovy a vzdělávání - měl např. 

soukromého učitele. Navíc jeho příbuznými byly osobnosti s uměleckými sklony, 

tudíž lze tvrdit, že Buninův umělecký potenciál mohl být silně formován již 

                                                                                                                                                                                
svítící kolorit, lidovou dramatičnost, eleganci a vnitřní pravdu. Se stejnou expresivitou maloval 
náboženské motivy právě tak jako dvorní dámy nebo úděsné vize své představivosti. 
1 Výtvarný spolek Kuindži pořádal v Petrohradě „kuindžistické“ pátky na počest ruského malíře a 
pedagoga A. I. Kuindžiho (1842 – 1910).  
2 Davies, R. Photographs by a Russian Writer. London : Thames and Hudson Ltd., 1989. 
3 Davies, R. Photographs by a Russian Writer. London : Thames and Hudson Ltd., 1989, p. 23. 
Překlad: Bylo těžké věřit, že to jsou vůbec fotografie, byly nasáklé elegickou muzikálností, 
připomínající obrazy Levitana. 
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samotným rodinným zázemím. Přestože Andrejev nevyrůstal v podmínkách, které 

by tolik podněcovaly jeho umělecké cítění, nesmí být opomenut vliv matky na 

utváření jeho osobnosti. Ačkoli tedy oba autoři vyrůstali v jiném prostředí, byli 

obklopováni a ovlivňováni jinými lidmi, jejich životní cesty vedly k uměleckému 

vnímání a ztvárnění člověka a světa.  

     Andrejev měl sice sníženou kvalitu zraku, ale je známo, že lidé se zhoršeným 

zrakem mají naopak vyvinuté ostatní smysly, které jim ten oslabený nahradí. 

Možná také právě proto byl k okolním vjemům až přecitlivělý. Bunin byl také velmi 

vnímavým pozorovatelem svého okolí, všímal si detailů, zvuků, vůní a barev. Oba 

měli vynikající vizuální paměť. Smyslové poznávání světa a člověka tedy u Bunina 

i Andrejeva dominovalo nad racionálním, což koresponduje s kulturním vývojem 

nejen v Rusku, ale  např. i u nás (básník, spisovatel a překladatel V. Nezval). 

     Z hlediska „barevného vidění“ v próze je důležité, že oba autoři měli výtvarné 

nadání a tyto schopnosti či talent samozřejmě ovlivnily výběr zájmů a zálib, které 

byly u obou autorů spojeny s uměleckým vnímáním světa. Ačkoli se spisovatelé 

profesně věnovali psaní, v dětství, v dospívání a v případě Andrejeva i 

v dospělosti, byl jejich okruh činností širší. Je zajímavé, že Bunin i Andrejev 

malovali, tudíž barvám a světlu rozuměli, vnímali je, chápali jejich vlastnosti, což 

lze pozorovat i v jejich povídkové tvorbě. Pro Bunina byla barevnost světa tím 

nejcennějším životním přínosem - to byl nejspíše jeden z důvodů, proč se chtěl 

stát malířem. A pro Andrejeva byla vlastně profese malíře jednou z mnoha rolí, 

kterou vášnivě prožíval. 

     Jak již bylo řečeno, autoři měli blízký vztah k výtvarnému umění, z čehož lze 

také vyvodit jejich výrazné, ač v každém případě jiné, „barevné vykreslení“ člověka 

a světa. Navíc se s celou řadou malířů přátelili, mimo jiné i v rámci spolku 

„Středa“1 (viz. obr. 22). Oba aktivně sledovali výtvarné dění, navštěvovali výstavy, 

měli své oblíbené malíře a sami byli dokonce s některými srovnáváni, což 

koresponduje s celkovou dobovou atmosférou.      

 

 

 

                                                           
1 Spolek umělců, kteří se scházeli v bytě Tělešova, např. M. Gorkij, L. Andrejev, I. Bunin, F. 
Šaljapin. 
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     Při vnímání jakéhokoliv malířského díla si člověk uvědomuje, že umělec pro 

zobrazení světa a vyjádření svých dojmů, pocitů, nálad a představ využívá 

především světelného a barevného kontrastu. Světlo, jak bylo uvedeno, mělo v  

období přelomu století jakožto výrazný výtvarný prostředek svůj osobitý význam, a 

proto, pokud chci odhalit tvůrčí malířské postupy v povídkové tvorbě Bunina a 

Andrejeva, je třeba začít právě u problematiky kontrastu, který umožňuje sledovat 

dílo od celkového působení hry světla a stínu, barevných protikladů až 

k jednotlivým detailům tímto kontrastem zdůrazněným. 

     Světlo a v souvislosti s ním i barva je záležitost značně nestálá a pomíjivá, 

protože se jeho intenzita a kvalita mění v souvislosti s vesmírnými procesy. Tím se 

i svět kolem nás neustále proměňuje, není stabilní, prochází změnami, které často 

nejsme schopni vnímat, ani zachytit. 

     Tuto pomíjivost či prchavost okamžiku dokáže Bunin vystihnout podobně jako 

malíři (např. zachycení narůžovělého světla prodírajícího se stříbrošedými 

olivovníky – viz. obr. 23) kombinací slunečního svitu a stínu. Zachycení světelných 

vibrací je výrazné např. v povídce Na konec světa, kde autor popisuje pohled na 

vesnici pokrytou chladným stínem kopce, přestože se vše ostatní utápí 

v zapadajícím slunci. Ke zmíněné kombinaci přidává v povídkách Ptactvo nebeské 

a  Sosny odraz sněhu, pomáhající dokreslovat atmosféru jedinečného okamžiku, 

jako např. v první povídce: „Slunce se skrývalo vzadu za kopcem, zasněžené údolí 

bylo celé ve stínu, ale okénka chalup a kříže kostela na protější, voronovovské 

straně ještě planuly zlatem paprsků.“1 («Солнце скрывалось сзади, за горою, 

снежная долина вся была в тени, но оконца изб и кресты церкви на 

противоположной вороновской стороне еще горели лучистым золотом.»2) 

Ve stejném příběhu později mísí hned několik druhů světel, konkrétně si všímá 

momentu prolínání svitu vycházejícího slunce s měsíčním světlem, doplněným o 

jiskřivost hvězd a sněhu: „Noc ozlacená půlměsícem […] mísila se s jemným 

světlem úsvitu, sotva znatelně se zardívajícího na východě. Jako trojúhelník 

roztaveného chvějivého zlata tam tkvěla Venuše. Mars a Arktur jiskřily vysoko na 

západě. A všechny hvězdy, malé i velké, tak vynikaly na bezedném nebi, byly tak 

výrazné a čisté, že se z nich zlaté a křišťálové nitky protahovaly skoro až do 

                                                           
1 Bunin, I. Ptactvo nebeské. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 73. Přeložil 
J. Zábrana. 
2 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. I. Москва : «Правда», 1988, c. 453. 
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závějí, odrážejících jejich třpyt.“1 («Ночь, вся золотистая от полумесяца [...] 

мешалась с тонким светом зари, чуть алевшей на востоке. Треугольником 

дрожащего расплавленного золота висела там Венера. Марс и Арктур 

искрились высоко на западе. И все звезды, мелкие и крупные, так 

отделялись от бездонного неба, так были ярки и чисты, что золотые и 

хрустальные нити текли от них чуть не до самых снегов, отражавших их 

блеск.»2) Obdobný motiv autor využívá opět v povídce Sosny, v níž naopak 

zachycuje okamžik zapadajícího slunce a vycházejícího měsíce, v jejichž světle 

vyběhne sněhem oslepený pes z tajuplně světlého a zároveň temného houští a 

jeho ostrý černý stín je v kontrastu s jasně ozářenou cestou. Třpytivé měsíční 

světlo, kontrastující se stíny noci, dominuje povídce Meteor. Z toho vyplývá, že si 

Bunin se světly a stíny vyloženě „pohrává“, pozoruje a objevuje jejich možnosti a 

kombinace. 

     Výrazným detailem v práci se světlem je okno, jímž světlo či jeho paprsek 

proniká, dostává se do místností, a tím buď umocňuje atmosféru nebo poukazuje 

na určitý objekt, na který chce autor čtenáře upozornit, v čemž lze spatřovat 

podobnost s využitím světla ve filmu nebo v divadle. Atmosféra neopakovatelné 

chvíle je cítit např. v povídkách Ida, Táňa, Tři ruble. Krátké ukázky prozradí více: 

„Prošli jsme starým sálem, kam zvenčí pronikalo bledé světlo šerého mrazivého 

dne.“3 («Мы прошли старый зал, бледно освещенный серым морозным 

днем.»4); „[…] pohlédl do lehkého šera v pokoji, zleva ozářeného nazlátlým 

světlem z bočního okna.“5 («[...] посмотрел в легкий сумрак комнаты, слева 

озаренный золотистым светом из бокового окна.»6); „[…] potom byl pokoj 

plný ranního slunce, pronikajícího přes stažené rolety.“7 («[…] потом номер был 

полон сквозь спущенные шторы утренним солнцем.»8) Druhý jev je možné 

najít např. v povídce Suchodol. Vypravěč se ocitá v zahradě, sleduje její dění, 

přemýšlí o minulosti, vzpomíná na dávné příběhy svých předků, a jak jeho oči 

                                                           
1 Bunin, I. Ptactvo nebeské. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 78. Přeložil 
J. Zábrana. 
2 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. I. Москва : «Правда», 1988, c. 458. 
3 Bunin, I. Ida. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 267. Přeložil J. Zábrana. 
4 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. III. Москва : «Правда», 1988, c. 164. 
5 Bunin, I. Táňa. In  Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 326. Přeložil J. 
Zábrana. 
6 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. IV. Москва : «Правда», 1988, c. 89. 
7 Bunin, I. Tři ruble. In  Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 340. Přeložil J. 
Zábrana. 
8 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. IV. Москва : «Правда», 1988, c. 229. 
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vnímají veškeré detaily okolí, i čtenář jako kdyby vše viděl, pozoroval, pomaleji 

vnímal, a tím pociťoval onu melancholii prostupující příběhem. Náhle se 

vypravěčův zrak jako kamera dostává do temné půdy a „zaostří“ na šedofialový 

popel, jenž je zvýrazněn zlatým pruhem světla. 

     V příběhu Na podzim se dva milenci setkávají ve městě, panuje tmavá noc a 

ulice jsou osvícené. Oni však toto světlo nevnímají, respektive vnímat nechtějí, 

zdá se jim, že černá temnota vše pohlcuje, ukrývá, a tak jim pomáhá skrýt jejich 

tajnou lásku: „Obloha, jež byla nad městem černá, ale přesto odlišena od jeho 

slabě osvětlených ulic, zde dočista splynula se zemí, a zahalila nás niterná 

temnota […] i světla města zmizela jako roztroušena v temném moři […].“1 

(«Небо, которое над городом было черно и все-таки стделялось от его 

слабо освещенных улиц, совершенно слилось здесь с землею, и нас окружил 

ветреный мрак […] огни города тоже исчезали, - они были рассыпаны 

точно где-то в темном море […].»2) V té samé povídce existuje pasáž 

popisující, jak je barevný vjem ovlivněn emocionálními pochody postav nikoli 

světlem, což opět souvisí s projekcí duševního stavu hrdinů do okolí. Ve světle 

hvězd milencům totiž připadá, že se tmavé topoly černají výrazněji. Světlo barvu 

stromů nezesvětluje, tma je navzdory pronikajícímu světlu všudypřítomná, neboť 

oni si přejí být utajeni. Tma se tak stává svědkem a „spiklencem“ zakázané lásky.  

     Bunin dokáže osobitým způsobem popsat a současně i „vysvětlit“ působení 

světla na okolní svět, např. v povídce Noc trpělivě líčí jeho vliv na vnímání stínů a 

vzdálených objektů: „Zlatý a obrovský Jupiter plane na konci Mléčné dráhy tak 

majestátně, že stíny stolu a židlí na balkóně je sotva vidět […] a mlhavě zlatý 

sloup jeho záře padá z velké nebeské výše na mléčné mořské zrcadlo, zatímco na 

obzoru, vzhledem k tomu, že tam je pravý protiklad světla, jako by se ponuře 

rýsoval temný kopec.“3 («Юпитер, золотой, огромный, горит в конце 

Млечного Пути так царственно, что на балконе лежат чуть видные тени 

от стола [...] и его сияние туманно-золотистым столпом падает в 

зеркальную млечность моря с великой высоты небес, меж тем как на 

                                                           
1 Bunin, I. Na podzim. In Antonovská jablka. Praha : Odeon, 1985, s. 24. Přeložila T. Hašková. 
2 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. I. Москва : «Правда», 1988, c. 389. 
3 Bunin, I. Noc. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 255. Přeložil J. 
Zábrana. 
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горизонте, в силу противоположности со светом, мрачно рисуется как бы 

темный холм.»1)  

     Světlo pro Bunina představuje nejen přírodní svit slunce, měsíce a hvězd, ale 

také záření lamp, luceren, svítidel a svíček. Tímto motivem se zabývá např. 

v povídkách Uši jako smyčky. Sokolovič, údajně bývalý námořník, se setkává 

s jinými námořníky v městském lokále. Od samého začátku příběhu vypravěč 

poukazuje na nelibé, protivné jevy v okolí, navozující nepříjemnou atmosféru a 

zároveň anticipující katastrofickou událost - temný den, černé postavy chodců, 

ostře žlutá rakev, tmavá voda, špinavý sníh atd. Hospoda působí stejně také díky 

svému osvětlení, jež svítí takovým způsobem, že lidé vypadají jako bez hlav2: „[…] 

všichni tři seděli v matně osvětleném a studeném lokále […] bylo vidět otevřené 

dveře do kulečníkového sálu, u stropu tmavého a dole osvětleného, v němž […] 

přecházeli muži bez hlav – hlavy se jim ztrácely v šeru.“3 («[...] все трое сидели в 

тусклой и холодной комнате […] и видна была открытая дверь в 

бильярдную, сверху темную, а внизу светлую, где […] ходили безголовые 

мужчины: головы их терялись в сумраке.»4)  

     Poté, co hrdina odchází z hospody, kde všichni mluvili převážně o smrti, 

zločinech a vraždách, na ulici, její jasné osvětlení, ztlumené hustou, studenou a 

vlezlou mlhou, vytváří  atmosféru plnou negativních vjemů. Sokolovič jde ulicí a 

svým stylem chůze se v černém davu lidí stává nápadným. Kontrast světla a stínu 

ho doprovází: „Ze sloupů elektrických luceren padaly do dýmající mlhy uhlově 

černé stíny.“5 («От электрических столбов падали в дым тумана угольные 

тени.»1) Když spatří skupinku prostitutek, zastaví a v tu chvíli se do jeho zorného 

pole dostává výloha obchodu se smutným nočním osvětlením, reflektujícím i jeho 

pocity.  

     Přichází do dalšího podniku, ve kterém je osvícený pouze pult, navíc obklopený 

houfem lidí, takže na hrdinu zbývá místo jen v tmavém koutě. Tím Bunin znovu 

graduje atmosféru plnou pocitů odcizení, zachmuřenosti a smutku, neopouštějící 
                                                           
1 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T.III. Москва : «Правда», 1988, c. 210. 
2 S obdobnou myšlenkou experimentoval na svých fotografiích i Andrejev, vytvořil např. kombinaci 
pracovny a vlastní hlavy, jež je zachycena bez těla (viz. obr. 24), tedy opačným způsobem než je 
tomu v Buninově povídce. 
3 Bunin, I. Uši jako smyčky. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 224. 
Přeložil J. Zábrana. 
4 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 566. 
5 Bunin, I. Uši jako smyčky. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 228. 
Přeložil J. Zábrana. 
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Sokoloviče, ani když se opět vydává do nočních zamlžených ulic: „Střed tohoto 

kouřového proudu je shora dosud ozářen matně bílým světlem z koulí elektrických 

luceren. Na chodnících, u černých výkladů a zavřených vrat je tma větší.“2 

(«Середина этого дымного потока еще озарена сверху белесым светом 

электрических шаров. На панелях, возле черных витрин и запертых ворот, 

темнее.»3) 

     Sokolovič nakonec odjíždí s prostitutkou do hotelu, jenž je vylíčen v temné, 

dusné náladě, zesílené polotemnou chodbou, oknem téměř bez výhledu a jeho 

černými tabulkami. V této scéně se vypravěč zmiňuje o světlech několikrát a ta 

opakovaně navozují dojem úzkosti a blížícího se nebezpečí. Nejprve sluha přivádí 

hosty do temného pokoje, a než otevře jeho dveře, pouze na okamžik škrtne 

zápalkou. V pokoji je tma, jen za okny můžou vidět světlo pochodně, jejíž nachový 

plamen Bunin přirovnává k peklu. Následně sluha zapaluje dvě svíčky, prostitutka 

pociťuje úlevu, je polichocena, že ji Sokolovič objednal hroznové víno, snaží se 

chovat jako „slečinka“ v intimní chvíli. Světlo tedy zahnalo strach a obavy. 

     Ráno Sokolovič opouští hotelový pokoj zahalený „tajemstvím“, v ulicích je stále 

tma, pouze: „Lucerna, která stála i se svým černým stínem naproti hotelu, 

osvětlovala část dlažby a ulice. Mlha se rozptýlila, v noci padal drobný sníh – 

halda fošen, strmící za plotem a za lucernou, se smutečně bělala proti noční 

černi.“4 («Фонарь, стоявший со своей черной тенью против гостиницы, 

освещал часть мостовой и улицы. Туман рассеялся, ночью шел снежок, - 

громада теса, возвышавшаяся из-за забора зафонарем, траурно белела 

начерноте ночи.»5) Tímto kontrastním obrazem světla a tmy Bunin jednak 

oddaluje moment, kdy se čtenář dozví o smrti prostitutky, jednak mu vlastně 

napovídá, jak povídka skončí, vše navíc působí jako pečlivě připravený a 

nasvícený záběr z filmu. Poslední scéna příběhu zachycuje stíny honící se šerem 

a obklopující mrtvou ženu v pokoji, z něhož vyprchalo světlo neboli život, pouze 

dohořelé svíčky prskají v prasklých rozetkách.          

                                                                                                                                                                                
1 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 570. 
2 Bunin, I. Uši jako smyčky. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 229. 
Přeložil J. Zábrana. 
3 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 571, 
572. 
4 Bunin, I. Uši jako smyčky. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 233. 
Přeložil J. Zábrana. 
5 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 575. 
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     Principy kontrastu autor využívá, jak je možné vysledovat v předešlých 

ukázkách, v zacházení se světlem a stínem. Jaký je ale jeho přístup k černobílým 

a jiným barevným kombinacím? Nejprve je důležité si uvědomit, že kontrast není 

v jeho díle pouze barevný, ale také tematický. Bunin totiž pracuje 

s charakteristickými opozicemi, jako jsou život a smrt, radost a hrůza, naděje a 

zoufalství, z čehož pramení ona prchavost štěstí a vlastně všeho na světě. Navíc 

V. V. Slivickaja1 vidí v této stylistické dominantě určité spojení s buddhismem, 

s tzv. principy jin a jang. S. P. Griněvová tvrdí, že Bunin využívá černobílých 

kontrastů k zachycení nálady a duševní disharmonie: «Для воссознания 

настроения, дискомфорта в душе героя или в обстоятельствах, он часто 

пользуется контрастом красок: белое и густо-темное.»2  

     Černobílých kontrastů čtenář objeví v Buninových povídkách celou řadu. Autor 

je používá v popisu člověka, obydlí i přírody. V povídce Temné aleje např. 

vykresluje portrét hrdiny a upozorňuje na zvláštní kontrast mezi černým obočím a 

bílými kníry. V Rusje chce, aby si čtenář všiml, že se hrdinčiny černé oči, černé 

obočí a černý cop odráží od bílých rukávů mušelínové košile, což mu připadá 

velice hezké. V povídce Syn vyzdvihuje kontrastní detail bledé tváře a černého 

obleku a opět konstatuje, že to hrdinovi velmi sluší. V Ličardě znovu poukazuje na 

barevný kontrast v oblečení, konkrétně na černý kabát a bílé onuce. Černobílé 

„portrétování“ bylo oblíbené rovněž u malířů dané doby (viz. obr. 25). 

     Okolí, obklopující postavy povídek, je nejednou znázorněno pomocí bílé a 

černé barvy. V povídce Na konec světa autor maluje scénu tiché hluboké noci, 

oblohy poseté perlami hvězd, na jejímž pozadí se rýsuje temná silueta topolu, pod 

ním se černá střecha a bělají se zdi chalupy. Opět tedy pomocí kontrastu 

zachycuje atmosféru okamžiku, stejně jako ve Fedosjevně, kde vykresluje bílý 

sníh a na jeho pozadí odrážející se černý les: „A pojednou ve vzduchu zajiskřily a 

zakroužily první sněhové vločky. [...] Drobounký bílý prach se hnal přes oraniště, 

lesíky zčernaly, odlišily se od všeho okolí.“3 («И вдруг в воздухе понеслись, 

замелькали первые снежинки. [...] Все забелело, а лесочки почернели, 

                                                           
1Сливицкая, О. В. Повышенное чувство жизни. Мир Ивана Бунина. Москва : Российский 
государственный гуманитарный университет, 2004. 
2Творчество И. А. Бунина и русская литература ХIХ – ХХ веков. Министерство общего 
профессионального образования Российской Федерации. Белгород : Изд. Белгородского гос. 
ун., 1998, c. 28. 
3 Bunin, I. Fedosjevna. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 11. Přeložil J. 
Zábrana. 
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выделились среди них.»1  Je zřejmé, že k těmto účelům je pro Bunina vhodný 

právě sníh, jenž je zachycen v zajímavém detailu i v povídce Cvrček: „[...] na 

černých oknech se třpytil lepkavý bílý sníh a jeho bělost nápadně vynikala.“2 («[...] 

на черных стеклах, залепленных белыми хлопьями.»3) Bunin daný kontrast 

nejen popíše, ale opakovaně čtenáře upozorní, že bílá či černá barva „vynikne“, 

„odlišuje se“. To znamená, že autor chce, aby se čtenář díval na svět stejnýma 

očima, aby si všímal stejných zvláštností a detailů jako on sám.  

     Jaké role hrají černobílé kombinace ve ztvárnění člověka a světa? Jak již bylo 

řečeno, Bunin s jejich pomocí maluje „portréty“ svých hrdinů, upozorňuje na 

kontrasty, jež mu připadají z estetického hlediska pěkné, protože v něm samém 

vyvolávají libé pocity. Dále je využívá, aby zachytil neopakovatelnou atmosféru či 

chvilku příběhu. Dokonce lze objevit i anticipační funkci, např. v povídce Čangovy 

sny, kde černé moře jednak kontrastuje s bílou barvou plamene a světel, ale 

zároveň obsahuje ve své zabarvenosti očekávání hrůzné události – smrti: „[…] 

viděl (pes), jak černou umrlčí roušku moře brázdily vyšlehávající a pohasínající 

pruhy bílého plamene, jak na černém obzoru zlověstně prokmitávala jakási světla 

[…].“4 («[...] видел, как бороздили черную плащаницу моря вспыхивающие и 

гаснущие полосы белого пламени, как по черному горизонту зловеще 

мелькали какие-то огни [...].»5)  

     V Taňce zase Bunin pomocí protikladného vjemu symbolizuje těžký současný 

život, nelehkou realitu (tmavá chalupa) kontrastující s melancholickými 

vzpomínkami na minulost (svit zapadajícího slunce): „V tmavé chalupě, zasypané 

sněhem vánic, rozpomínala se Marja na mládí, vzpomínala na horké  senoseče a 

večerní červánky, kdy chodila se zvonivými písněmi v houfu děvčat polní cestou, 

zatímco za žitništi zapadalo slunce a jako zlatý prach se skrz klasy řinul jeho 

dohasínající přísvit.“1 («В темной избе, завеянной снежными вьюгами, 

вспоминалась Марье ее молодость, вспоминалась жаркие сенокосы и 

вечерние зори, когда шла она в девичьей толпе полевою дорогой с 

звонкими песнями, а за ржами опускалось солнце и золотою пылью сыпался 
                                                           
1 Бунин, И. А. Собрание сочинений. T. II. Москва : Художественная литература, 1965, c. 362. 
2 Bunin, I. Cvrček. In Pohár života. Praha : Melantrich, 1988, s. 213. Přeložila Z. Psůtková. 
3 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T.II. Москва : «Правда», 1988, c. 301. 
4 Bunin, I. Čangovy sny. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 220. Přeložil J. 
Zábrana. 
5 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T.II. Москва : «Правда», 1988, c. 561. 
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сквозь колосья его догорающий отблеск.»2) V této ukázce čtenář sice pociťuje 

kontrast, Bunin ho však navozuje nepřímo. Světlý vjem je vyvolán svitem a černý 

zase tmavou barvou. 

     Volí Bunin i jinak zabarvené kombinace? V povídce Čangovy sny je opakovaně 

používána černozlatá kombinace, stejně jako na plátnech některých malířů (viz. 

obr. 26). Tento kontrast využívá např. v popisu oblečení, jmenovitě se jedná o 

černý kabát se zlatými knoflíky. Dále v líčení zlatého pobřeží Arábie s 

černohnědými horami a štíty, podobnými horám mrtvé planety, také vrchovatě 

zasypaným suchým zlatem. Černožlutou kombinaci lze objevit v  povídce Ličarda, 

v níž je podlaha besídky natřená obyčejnou žlutou barvou s černým lemováním po 

stranách. V Antonovských jablcích Bunin pracuje s černofialovým kontrastem: 

„Časně zrána, když ještě kokrhají kohouti a chalupy se matně černají, otvírám 

okno do promrzlé zahrady, zaplavené nafialovělou mlhou […].“3 («На ранней 

заре, когда еще кричат петухи и по черному дымятся избы, распахнешь, 

бывало, окно в прохладный сад, наполненный лиловатым туманом […].»4)  

     Bílá barva dominuje v kombinaci s hnědou např. v povídce Na veselé samotě, 

pomocí níž Bunin vykresluje detail Jegorovy postavy, na které je pod košilí vidět 

hnědý, opálený proužek kůže, ostře vystupující na mrtvolně bledém těle. 

Červenou barvu autor postavil do kontrastu s bílou v povídce Požár, ale v tomto 

případě mají obě zároveň symbolickou funkci. Jde o scénu, v níž hospodář sleduje 

svůj hořící majetek a tato situace mu připomíná peklo. Ohnivá hrůza je v opozici 

s nevinností a bezbranností, s neschopností se bránit, symbolizovanou bílým 

holoubkem: „[…] jak podivně a jasně byl celý dvůr ozářen rudým plamenem, jak se 

rybník blyštěl jako červené zrcadlo […]. Dírami ve vratech dopadaly a ve tmě se 

v ní (slámě) třpytily jasně červené skvrny slunce a přicházel, belhal se po ní 

osamělý bílý holoubek, ožehnutý při požáru.“5 («[…] как странно и светло был 

озарен весь двор красным полымем, как блистал алым зеркалом пруд [...]. В 

темноте, в дыры ворот, сверкали на ней алые пятна солнца, и ходил, 

                                                                                                                                                                                
1 Bunin, I. Taňka. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 21. Přeložil J. 
Zábrana. 
2 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T.I. Москва : «Правда», 1988, c. 173. 
3 Bunin, I. Antonovská jablka. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 50. 
Přeložil J. Zábrana. 
4 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T.I. Москва : «Правда», 1988, c. 330. 
5 Bunin, I. Požár. In Antonovská jablka. Praha : Odeon, 1985, s. 583. Přeložil J. Zábrana. 
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ковылял одинокий белый голубок, опаленный на пожаре.»1 V ukázce je 

vyzdvyhnut motiv pekla, ohně, požáru a rudé barvy.  

     Pro Andrejeva je jedním ze základních „stavebních materiálů“ jeho povídek 

světlo a stín. Jakožto píšící malíř nebo malující spisovatel si uvědomuje vlastnosti 

a možnosti světla, což lze vyčíst i z deníkových zápisků, kde mu např. hasnoucí 

světlo a narůstající tma připomínají stav jeho duše: „Zamračená obloha, tmavé 

noci, hotový podzim. A snad současně se světlem venku hasne světlo i v mém 

nitru. Samá tma ve mně, tma tmoucí, pustá a nedozírná!“2 Již bylo konstatováno, 

že se jeho velkým koníčkem stalo fotografování. Pokud se někdo věnuje takové 

zálibě na profesionálnější úrovni, je nutné umět pracovat se světlem. Andrejev 

vlastně na okolní svět nahlížel skrze světlo a stíny, realitu podřizoval svému 

osobitému vidění (viz. obr. 27).  

     Na principu kontrastu světla a stínu je vystavěna celá řada povídek, v nichž se 

tento motiv opakuje po celou dobu, je přítomen v důležitých momentech - jedná se 

např. o povídky Andělíček, Příhoda, Z povídky, která nebude mít nikdy konce, 

Tma nebo Jidáš Iškariotský. Využitím tohoto postupu Andrejev poukazuje na více 

aspektů, mezi nimiž vyniká symbolika. Světlo nejčastěji symbolizuje pozitivní jevy 

života, jako je pocit domova, jistoty, bezpečí (Ve sklepě, Příhoda) nebo naděje (V 

mlze), ale zároveň může představovat např. osamělost (Lež).      

     V povídce Valja Andrejev opakovaně popisuje světla, jež jsou svědky a 

zároveň symboly významných událostí příběhu. Valja, malý chlapec, se cítí 

ohrožený, neboť do jeho pokoje a zároveň do života vstoupila žena tvrdící o sobě, 

že je jeho matka a že si ho chce vzít k sobě. Valjův strach symbolizuje temnota 

vysokých květin v koutě pokoje. Bojí se, že ztratí domov a jistotu, vyjádřenou 

jasným světlem lampy, která navíc svítí na pestrý ubrus stolu, jenž je také 

spojován s obrazem domova: „Lampa s modrým štítem vrhala jasné světlo na 

pestrý, sametový ubrus stolu […], v koutech stály vysoké květiny s ohromnými listy 

[...], zdálo se, že se v nich hýbe cosi velkého a temného.“3 («Лампа с синим 

колпаком бросала яркий свет на пеструю бархатную скатерть стола, но 

угли высокой комнаты […] там стояли большие цветы с причудливыми 

                                                           
1 Бунин, И. А. Собрание сочинений в шести томах. T. IV. Москва : Художественная 
литература, 1988, c 554. 
2 Andrejev, L. Deník 1914-1919. S.O.S. Praha : Nakladatelství Brody, 1998, s. 139. Přeložila L. 
Dušková.  
3 Andrejev, L. Valja. In Povídky. Praha : J. Otto, 1904, s. 156. Přeložil B. Prusík. 



 39

листьями […], и чудилось, что между ними шевелится что-то большое, 

темное.»1 Tato scéna má ještě další rovinu obsahující analogii stejných symbolů. 

Pro její pochopení je důležité si uvědomit, že hlavní postavou je malý chlapec, 

tudíž Andrejev pracuje s dětským nahlížením na svět a do toho patří i pohádky, jež 

Valja miluje a čte. Právě v nich lze objevit stejný protiklad světla neboli bezpečí a 

tmy neboli strachu z neznáma. Jedná se o pohádku Rusalka, o pasáž, ve které se 

Valja dočítá o osvětlených oknech lodi a temných vlnách moře, kam se Rusalka 

vrhá. Andrejev tak danou symboliku graduje, poukazuje na ni v jiné rovině, dává jí 

další rozměr.  

     Ve stejné povídce autor využívá světelných kontrastů rovněž k tomu, aby 

charakterizoval postavy z psychologického hlediska. Jejich pocity se totiž ve 

světlech „odrážejí“. Když se např. otec dozvídá o skutečné matce, je rozzloben a 

v tom momentě Andrejevova „kamera“ spočine na lustru, jehož hranoly září 

modrými a červenými plamínky jako symbol rozohněnosti a vzteku. Zloba se však 

pomalu vytrácí a mění se ve strach o syna. V tom okamžiku čtenář vidí, podobně 

jako ve filmu či v divadle, osvícenou tvář Valji, do které se promítají obavy rodičů, 

kteří mají pocit, že už syna ztratili - jeho tvář je mrtvolná, mystická, tajemná: 

„Plamen svíčky [...] dodával fantastický, mrtvý výraz tváři hochově stejně bílé, jako 

peřiny [...].“2 («Пламя свечи [...] придавало фантастическую, мертвую игру 

лицу ребенка, такому же белому, как те подушки […].»3)  

     Když si pravá matka Valju nakonec odváží, chlapec nevidí svět dospělých, 

realitu a pravdu, noří se do dětského vnímání, a cesta do neznáma se tudíž stává 

řekou, „jejíž břehy jsou osvětlené alejí se svítilnami, tak blízkými jedna druhé, jako 

perly na jedné niti“4 («берега которой составляют светящиеся линии 

фонарей, таких близких друг к другу, словно бусы на одной нитке»1). 

V Andrejevových povídkách se ale ani dítě nevyhne konfrontaci se smutnou 

realitou, naopak, přestože jí na chvilku unikne, zažívá pocity štěstí, radosti a lásky, 

vždy se do ní zase vrátí nebo, jako v tomto případě, je do ní někým nedobrovolně 

vrženo a jeho nevinný bezstarostný dětský svět se rozpadá: „[…] ale když přijeli 
                                                           
1 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 127. 
2 Andrejev, L. Valja. In Povídky. Praha : J. Otto, 1904, s. 158. Přeložil B. Prusík. 
3 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 129. 
4 Andrejev, L. Valja. In Povídky. Praha : J. Otto, 1904, s. 164. Přeložil B. Prusík. 
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blíž, tu se perly rozsypaly a mezi nimi byly tmavé mezery.“2 («[…] но, когда они 

подъезжали ближе, бусы рассыпались, образуя большие темные 

промежутки.»3)  

     Motiv dětského vnímání světa, kontrastů světla, stínů a tmy autor uplatňuje i 

v povídce Andělíček, v níž naopak umožní hlavnímu hrdinovi uniknout z tmy svého 

života do světa světel a lásky, ale opět pouze na pár okamžiků. Na začátku 

Andrejev líčí hrůzné, zlé, nenávistné činy Saši, ke kterým připojuje obrazy jako je 

např. černý nápis, stmívání, vylidněná ulička, plížící se šedá mlha, černé stavení - 

vše evokuje nelibé pocity i prostředí. Náhle se Saša ocitá na ulici, je Štědrý den. 

Světla pouliční lampy navozují pohádkovou a klidnou atmosféru a děj povídky se 

vyvíjí v kontrastu s temným úvodem: „Přituhlo, a když Saša procházel světlým 

kruhem, který vrhala na zem lucerna, viděl pomalu kroužit vzduchem malé 

sněhové vločky.“4 («Мороз усилился, и, когда Сашка проходил в светлом 

круге, который образовался от заженного фонаря, он видел мкдленно 

реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки.»5) 

     Saša je zpátky v tmavém bytě a nyní Andrejev využívá paprsku světla, aby 

umocnil detail scény, aby čtenáře upozornil na nešťastného, nemocného, životem 

i láskou zklamaného otce: „Širokou skulinou nahoře u stropu sem pronikalo slabé 

světlo […] a světlý pruh ulehl Ivanu Savvičovi na vysoké čelo, pod nímž se černaly 

hluboko vpadlé oční důlky.“6 («Слабый свет проникал через широкую щель 

вверху [...] и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым 

чернели глубокие глазные впадины.»7)  

     V dalším obraze se Saša dostává do jiného světa, je to svět jemu nedostupný, 

svět plný světel, záře, přepychu, bohatství, okouzlení ústící až v nadpřirozenost - 

tak je dětskýma očima vnímán pokoj sousedů, kteří ho pozvali ke stromečku: 

„Zprvu děti vcházely do jasně osvětleného salónu způsobně, tiše obcházely 
                                                                                                                                                                                
1 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 133. 
2 Andrejev, L. Valja. In Povídky. Praha : J. Otto, 1904, s. 164. Přeložil B. Prusík. 
3 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 133. 
4 Andrejev, L. Andělíček. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 21. Přeložila L. 
Dušková. 
5 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 158. 
6 Andrejev, L. Andělíček. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 22. Přeložila L. 
Dušková. 
7 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 158. 
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třpytící se stromeček, který vrhal na jejich obličeje s kulatýma očima a kulatými 

ústy prudké světlo beze stínů.“1 («[…] дети чинно, по паре, входили в ярко 

освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный 

свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками.»2) Prvotní 

omámení opadá a Sašovi se prostředí zdá cizí, cítí se osaměle. Vše mu připadá 

nepřátelské - lidé, osvětlený stromeček i zářící místnost. 

     Náhle však spatří na slaběji osvícené straně stromku, tedy na méně 

nepřátelské, voskovou figurku andělíčka, která představuje nejen dětské touhy po 

štěstí a harmonii, ale, jak plyne z následující ukázky, také někoho blízkého, 

spřízněnou duši, protože i figurka má z prudkého světla strach, necítí se v něm 

dobře stejně jako malý Saša. Tím Andrejev vystihl dětský způsob uvažování - dítě 

hledající porozumění u neživých předmětů, dítě přisuzující hračkám své vlastní 

pocity a charakterové vlastnosti: „Náhle však Sašovi zablýskaly úzké oči úžasem a 

v mžiku se mu na tváři usadil obvyklý drzý a sebevědomý výraz. Na té straně, […] 

která byla osvětlena slaběji […], byl voskový andělíček, nedbale zavěšený ve 

spleti tmavozelených větví […]. Průzračná šídlí křídla se mu v dopadajícím světle 

třepotala […]. Byl úplně jiný a nekonečně vzdálen všemu, co ho tu obklopovalo 

[...], bál se prudkého, dotěrného světla a schválně se schoval do tmavé zeleně 

[...].“3 («Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо 

мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На 

[…] стороне елки, которая была освещена слабее других […], был восковой 

ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей […]. Его 

прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них 

света  […]. Он был бесконечно далек и непохож на все, что его здесь 

окружало […], он боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в 

темной зелени […].»1)    

     Poté, co se chlapec několikrát neúspěšně pokouší andělíčka získat, figurka pro 

něj znamená úplnou spásu, něco oslnivého a zářícího (světlo v tomto případě 

symbolizuje záchranu dětské duše), co by ho osvobodilo z nešťastného života. 

Zdálo se, že až se dotknou něžná křidélka Sašova propadlého hrudníku, stane se 
                                                           
1 Andrejev, L. Andělíček. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 27.  
2 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 161. 
3 Andrejev, L. Andělíček. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 27.  
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cosi tak oslnivého, co se ještě nikdy na smutné, hříšné a trpící zemi nepřihodilo. 

Sašovy oči září touhou tak upřímně, že i stromeček v tom jasu hasne a jeho třpyt 

je nepřirozený, umělý, předstíraný: „[...] v očích se mu zablýskaly dvě malé slzičky. 

Zarazily se však, neboť nepřivykly ještě světlu. […] A v jasu jeho obličeje nějak 

pohasl i nechutně vyfintěný, nestydatě zářící stromek.“2 ([…] и на глазах его 

сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к 

свету. […] И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо 

разукрашенная, нагло горящая елка.»3) 

     Když se šťastný Saša i s andělíčkem vrátí do bytu za otcem, mění se i 

osvětlení - je slabé, skromné, nenápadné, smutné, stejně jako životy obyvatel 

pokoje, na jejichž tvářích se neodráží žádný jas a třpyt, ale pouze stíny: „V malém 

koutě za přepážkou svítila na stole kuchyňská lampa a slabý žlutý svit se stěží 

prodíral učouzeným cylindrem, vrhaje podivné stíny na tvář Saši i jeho otce.“4 («В 

маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, 

и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченное 

стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.»5) Stíny otcovy a 

synovy hlavy se objevují na zdi ne náhodou, oba symbolizují jejich pocit smutku i 

vzájemného soucítění. I když každého trápí jiné problémy, přesto se svět dospělý 

a dětský díky stínům slévá v jeden: „Na stěně se ostře rýsovaly nestvůrné a klidné 

stíny dvou skloněných hlav [...].“6 («На стене вырезывались уродливые и 

неподвижные тени двух склонившихся голов [...].»7)  

     Andělíček však způsobuje, že ze Sašova světa mizí stíny i světlo, vše splývá 

v jednu šeď: „Andělíček se rozzářil a všechno kolem - dřevěná stěna samá saze, 

špinavý stůl, Saša - všechno splývalo v jednu celistvou šedou hmotu bez stínů, 

bez světla.“8 («Он становился больше и светлее а все окружающее - 

бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, - все это 

                                                                                                                                                                                
1 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 162. 
2 Andrejev, L. Andělíček. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 29. 
3 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 165. 
4 Andrejev, L. Andělíček. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 30. 
5 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 165. 
6 Andrejev, L. Andělíček. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 30. 
7 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 166. 
8 Andrejev, L. Andělíček. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 30. 
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сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света.»1) Zde může 

čtenář cítit, že ačkoli figurka vytrhla otce i syna z temné reality a sblížila je, nyní se 

Saša nachází v jakémsi neutrálním přechodném místě, z kterého se buď vrátí 

zpátky do temné reality, nebo se znovu dostane ke „světlu“. Otec začne snít, 

vzpomíná na krásnou minulost, na lásku, na možnosti, které měl, na místo, odkud 

andělíček přišel, proto je jeho vysněný svět stále ozářený světly: „Tam je čisto, 

světlo a veselo, a všechno to čisté našlo útočiště v její duši […], zanesl (andělíček) 

paprsek světla do vlhké, čoudem prosáklé místnosti a do černé duše člověka 

[...].“2  («Там чисто, радостно и светло, и все это нашло приют в душе ее 

[...], внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу 

человека […].»3)  

     V poslední scéně se veškerá naděje na jiný, lepší, veselejší život obou hrdinů 

rozplývá, mizí, umírá. Saša totiž pověsí andělíčka nad kamna, usíná klidný, 

šťastný a spokojený, a aniž on nebo otec něco tuší, figurka pomalu taje a s ní 

uhasíná i pomyslné světlo naděje. V ten okamžik Andrejev nechává na andělíčka 

působivě dopadat smutné světlo lampy, jež je navíc tlumené začouzeným 

cylindrem. Zároveň na figurku svítí světlo deroucí se do místnosti skrze žaluzie, 

čímž autor stupňuje celou katarzi příběhu: „Lampa [...] přes začouzený cylindr 

vrhala smutné světlo na obraz pozvolné zkázy. [...] Žaluziemi v okně se prodíral 

namodralý svit rodícího se dne [...].“4 («Лампа […] сквозь закопченое стекло 

бросала печальный свет на картину медленного разрушения. […] В 

завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня […].»1)         

     Psychologická funkce světla hrála důležitou úlohu již v příběhu Valji, v povídce 

Gubernátor je dominující. Andrejev v ní používá světelné kontrasty, aby vystihl 

rozporuplné pocity v nitru hlavního hrdiny. Poté, co gubernátor nechal postřílet 

dělníky, cítí se provinile, přemýšlí, jak se z hříchu vykoupit. V ten moment se 

nachází na osamělé ulici, jejíž jeden konec je utopený v černém stínu, odrážejícím 

jeho smrtelný hřích. Druhá strana ulice je naopak ozářená světlem slunce, 

reflektujícím jeho touhu po odčinění. Gubernátor slibuje sám sobě, že bude zdravit 
                                                           
1 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 166. 
2 Andrejev, L. Andělíček. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 30. 
3 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 166. 
4 Andrejev, L. Andělíček. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 32. 
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lidi, že vyčistí dům a sál od špíny, kterou najednou všude ve svém okolí vidí. 

Hrdina cítí rozpor ve své duši, proto ho všude doprovázejí kontrasty světla a stínů, 

zhmotňující jeho pocity: „Divný svět, přemítal gubernátor, protínaje svým tělem 

světla a stíny sluncem zalité aleje a sám se zároveň rozpadaje na světlé a tmavé 

kousky.“2  («Странные эти люди, - подумал губернатор, рассекая блики и 

тени пронизанной солнцем аллеи и сам дробясь на светлые и темные 

кусочки.»3)      

     Další funkcí je zpomalení toku vyprávění. Touto metodou Andrejev oddaluje 

vrchol příběhu, připravuje čtenáře na důležitý moment děje. Např. v Jidáši 

Iškariotském se několik okamžiků před Jidášovou zradou čas zastavuje, čehož je 

dosaženo obrazem nehybných stínů a světla, očekáváním hrůzného činu.  

     V té samé povídce, stejně jako v Andělíčkovi, autor používá světlo, aby jím 

osvítil některé části obličeje. Tento postup připomíná téměř filmový nebo divadelní 

způsob zacházení se světlem. Andrejev líčí Jidáše jako ohyzdného člověka jakoby 

s rozseknutou hlavou a nikdy se nezavírajícím okem (namaloval dokonce i jeho 

podobu - viz. obr. 28). V jedné scéně sedí Jidáš u apoštolů, myslí si, že ve tmě 

není vidět a pomalu vylézá na světlo. Andrejev dokázal jeho pomalý ostýchavý 

pohyb vystihnout právě díky světlu, jež postupně dopadá na jeho nehezkou tvář: 

„[...] cítil (Jidáš), jak světlo dopadá nejprve na jeho podivnou lebku, pak na oči - 

strnul na chvíli - a odhodlaně zjevil celou svou tvář.“4 («[...] он чувствовал на 

свету свой странный череп, потом глаза - остановился - решительно 

открыл все свое лицо.»5) Této povídce byla Komorním divadlem mladých, 

Kauna S, pod vedením režiséra S. Rubinovase dána dokonce divadelní podoba, 

v níž bylo světlo významným prvkem celé hry, jak je možné vidět i na fotografii 

představitele Jidáše, A. Rubinovase (viz. obr. 29).    

     Motiv osvíceného obličeje je pro Andrejevovu povídkovou tvorbu typický, 

opakuje se např. v povídkách Kniha, V mlze nebo Tma. V první z nich si umírající 

spisovatel pečlivě pročítá každý řádek své knihy, zažívá posvátnou chvíli, protože 

                                                                                                                                                                                
1 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 168. 
2 Andrejev, L. Gubernátor. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 264. Přeložila L. 
Dušková. 
3 Андреев, Л. Дневник сатаны. Санкт-Петербург : «Азбука-класика», 2005, с. 374. 
4 Andrejev, L. Jidáš Iškariotský. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 202. 
Přeložila L. Dušková. 
5 Андреев, Л. Дневник сатаны. Санкт-Петербург : «Азбука-класика», 2005,с. 437. 
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do knihy vlastně vložil svou duši, a na to Andrejev upozorňuje tím, že na hrdinův 

obličej nechává dopadat bílý odraz papíru jako nějakou zář.  

     Hlavní postavy Tmy, prostitutka a ukrývající se revolucionář, jdou do pokoje a 

ještě před tím se na sebe dívají do zrcadla, kde vidí své tváře, změněné umělým 

osvětlením. Andrejev tak nejen znovu zpomaluje vývoj událostí, ale také zobrazuje 

postavy nasvícené jako herci v divadle: „Obzvláště bledé se zdály v elektrickém 

světle stropního lustru jeho odkryté čelo a vysedlé, ostře řezané lícní kosti, ale 

místo očí měl on i dívka černé, trochu tajemné, ale krásné prohlubně.“1 

(«Особенно бледен казался под верхним светом электрической лютры его 

упрямый лоб и твердые выпуклюсти щек; а вместо глаз и у него и у 

девушки были черные, несколько таинственные, но красивые провали.»2)  

     Světlo tedy dokáže ovlivnit způsob vnímání reality a tuto vlastnost Andrejev 

využívá a vlastně i vysvětluje v povídce Přízraky: „[...] všechno zalíval oslnivý, 

slavnostní jas elektrických žárovek. […] Lidé za stolky se měnili […], ale zdálo se, 

že jsou to pořád ti samí lidé, tak jednotný ráz jim dávalo elektrické osvětlení […]. 

Podobně ve vánici poletují před osvětleným oknem sněhové vločky a zdá se, že 

jsou to pořád ty samé, ale přitom jsou naopak stále jiné[...].“3  («[...] и все заливал 

ослепительный, праздничный свет электрических лампочек. […] Люди за 

столиками менялись […], но казалось, что все это одни и те же люди - так 

равнял их свет электричества […]. Так в метель толкутся снежинки 

перед освещенным окном, и кажется, что все это одни и те же, а это все 

разные […].»4 

     V neposlední řadě Andrejev zachycuje scény se světlem pronikajícím oknem 

do místností. Tento jev se opakuje např. v povídkách Na řece, Dárek, Mlčení nebo 

Bylo nebylo. V Dárku se čtenář ocitá v nemocničním prostředí a okolní svět je 

vidět pouze z tmavého okna. K pacientům tudy proniká formou slunečních paprsků 

alespoň část volnosti, osvobození a uvolnění z nemoci. Slunce do pokoje proniká 

úzkým žlutým proužkem, ve kterém svítivými tečkami tančí zvířený prach.  

                                                           
1 Andrejev, L. Tma. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 157. Přeložila L. 
Dušková. 
2 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. II. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 268. 
3 Andrejev, L. Přízraky. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 117. Přeložila L. 
Dušková. 
4 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. II. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 86. 
 



 46

     Příběh Mlčení vypráví o dívce, jež spáchala sebevraždu a jejíž tělo nyní leží 

v pokoji, do kterého oknem proniká svit měsíce způsobující, že vše vypadá 

nadpozemsky: „Jasný pruh měsíčního světla padal oknem na podlahu, odrážel se 

od bílých, pečlivě vydrhnutých prken a šerým přísvitem osvětloval kouty; čistá bílá 

postel s dvěma polštáři, velkým a malým, vypadala v tom jasu nadpozemsky a 

vzdušně.“1 («Лунный свет яркой полосой падал на окно и на пол и, 

отраженный от белых, тщательно вымытых досок, сумеречным 

полусветом озарял углы, и белая чистая кровать с двумя подушками, 

большой и маленькой, казалась призрачной и воздушной.»2)  

     S obdobným popisem, tentokrát denního světla v nemocničním pokoji, se lze 

setkat v povídce Bylo nebylo: „Od sedmi hodin zaplavovalo pokoj jasné denní 

světlo, které sem proudilo obrovskými okny, a bylo tu potom jasno jako v polích a 

bílé stěny, postele, naleštěná mosazná umyvadla a podlahy - všechno se v tom 

jasu třpytilo a jiskřilo.“3 («С семи часов палату заливал яркий дневной свет, 

проходивший в громадные окна, и становилось так светло, как в поле, и 

белые стены, постели, начищенные медные тазы и полы - все блестело и 

сверкало в этом свете.»4)  

     Andrejev využívá kontrastu již v osobitém uchopení problematiky světla a stínu, 

jak bylo možné sledovat v předešlé části práce. Je tedy zřejmé, že tento fenomén 

zvolil jako svůj literární postup, který se netýká pouze černobílých nebo jinak 

barevných kombinací, ale celkového přístupu k tvorbě: «Важнейшим 

композиционным приемом в прозе Андреева является построение по 

принципу контраста, что соответствует биполярности его 

мировоззрения, постоянно колеблющегося между антиномиями: жизнь и 

смерть, свет и тьма, реальное и ирреальное.»5 Andrejev tedy stejně jako 

Bunin pracuje s kontrasty i v tematické oblasti. K tomuto názoru se připojuje též S. 

Pašteková: „Nastolené sú v nich (dielach) večné filozofické témy, príznačné pre 

                                                           
1 Andrejev, L. Mlčení. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 47. Přeložila L. 
Dušková. 
2 Андреев, Л. Дневник сатаны. Санкт-Петербург : «Азбука-класика», 2005, с. 76. 
3 Andrejev, L. Bylo nebylo. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 64. Přeložila L. 
Dušková. 
4 Андреев, Л. Дневник сатаны. Санкт-Петербург : «Азбука-класика», 2005, с. 121. 
5 Джулиани, Р. Леонид Андреев – художник «панпсихизма». In Материалы и исследования. 
Леонид Андреев. Москва : Наследие, 2000, c. 233. 
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celú jeho tvorbu: otázky o zmysle bytia, poslání člověka, o dobre a zle, pravde a 

lži, o láske a nenávisti, živote a smrti a podobne.“1  

     Konečně i z jeho deníku vyplývá, že měl osobitý vztah ke kontrastu a harmonii: 

„Ano, tohle s sebou nese „labilní“ genialita: absenci rovnováhy mezi geniální intuicí 

a talentovaným, i když nehlubokým myšlením. […] Ale někteří čtenáři mě milují - 

lidé, v nichž se spářila genialita s kýčem, život se smrtí, zdraví s chorobou […]. A 

ať se to vezme z té či oné strany, harmonický člověk mě buď nenávidí, nebo se 

mě bojí. Možná i proto, že zná můj odpor k harmonii a strach před ní. Antické 

mramorové sochy v Římě se mi asi líbily víc než cokoli jiného proto, že mají 

uraženou hlavu nebo půlku trupu.“2            

     Jakým způsobem Andrejev pracuje s černou a bílou barvou? Černobílými 

kontrasty autor např. upozorňuje na detaily v obličeji svých postav. V povídce 

Mlčení si otec prohlíží obraz své mrtvé dcery a je unesen její krásou a zvláštní 

nadpozemskostí, podtrženou právě černobílými kontrasty: „[…] oči byly černé, 

krásné, s dlouhými řasami, jež vrhaly dolů tmavý stín, a oční bělma se díky tomu 

stínu zdála zvlášť výrazná. Obě oči byly v tom černém smutečním rámečku 

doslova uvězněny.“3 («[...] глаза были черные, красивые, с длинными 

ресницами, от которых внизу лежала густая тень, отчего белки казались 

особенно яркими и оба глаза точно были заключены в черную, траурную 

рамку.»4) Motiv stínu spojený s ženskou krásou využil i malíř P. Bonnard (viz. obr. 

30). V Jidáši Iškariotském je kontrast v Jidášově obličeji, konkrétně v očích, 

zmiňován kvůli zdůraznění dokonce několikrát, čímž vlastně Andrejev staví 

Jidášovo protikladné chování, myšlení i rozporuplné názory apoštolů na jeho 

osobu do další analogické roviny. Jedno Jidášovo oko je černé a pronikavé, to 

druhé je slepé, potažené matně bílou blankou. V další scéně ho čtenář vidí v 

temném koutě, kde zachmuřeně sedí a svítí svým bílým neuhasínajícím okem.  

     Principem některých povídek je kontrast, jenž se vyskytuje ve více polohách a 

obrazech. Černá a bílá barva prolíná celým příběhem Jidáše Iškariotského  - např. 

bílé postavy apoštolů a černý stín, bílé Jidášovo oko a černá tvář, bílé zuby a 

                                                           
1 Pašteková, S. Bunin, Andrejev, Jesenin. Štúdie z ruskej moderny a avantgardy. Bratislava : Ústav 
svetovej literatúry SAV, 1998, s. 54. 
2 Andrejev, L. Deník 1914-1919. S.O.S. Praha : Nakladatelství Brody, 1998, s. 9, 10. Přeložila L. 
Dušková.  
3 Andrejev, L. Mlčení. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 45. Přeložila L. 
Dušková. 
4 Андреев, Л. Дневник сатаны. Санкт-Петербург : «Азбука-класика», 2005, с. 73. 
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černé vousy, bílá postava a zatemnělé vědomí, bílá zeď a špinavé náměstí 

s černými stíny atd. Na stejném základě je vystavěn příběh Gubernátora, 

prožívajícího rozpor ve svém nitru. Pocity viny, blížící se smrti a pochybnosti o 

správnosti konání - to vše na čtenáře volá i z obrazů tmy a hvězd, černé stodoly a 

bílých nohou mrtvol, černých slz a bílého pohledu mrtvého dělníka, černé a bílé 

rakve, temného sálu a bílého kapesníku, černého prostoru a bílého světla atd.    

     Pomocí těchto dvou barev Andrejev hovoří i o věčných otázkách, o životě a 

smrti. V povídce Ve sklepě funguje černobílý kontrast jako zhmotnění hrdinovy 

noční můry, přízraku, jenž ho pronásleduje - smrti: „Viděl bílý pokoj s bílou 

podlahou i stěnami, osvětlený bílým, jasným světlem, a černého hada […] a znovu 

se ve skulině pode dveřmi ukazoval jako rozpláclý černý čumák a černou stuhou 

se protahovalo tělo[...].“1 («Он видел белую комнату, с белым полом и 

стенами, освещенную белым ярким светом, и черную змею [...] и опять в 

отверстии под дверью показывался ее приплюснутый черный нос, и 

черной лентой вытягивалось тело […].»2) Ve Velkém slamu je pohled na smrt 

též černobílý - mrtvé tělo hráče leží přikryté bílým prostěradlem, pod nímž jsou 

vidět černé podrážky bot. Dané téma symbolizované černobílými kontrasty 

Andrejev zpracovává i v povídce Bylo nebylo. Přestože je v nemocnici smrt všem 

nablízku (černý oblek, černé šaty, černá značka na spodním prádle, černá tabulka 

u postele), život stále vítězí, převažuje a s ním i bílá barva těl pacientů, stěn 

pokojů, lékařských plášťů nebo postelí.    

     Andrejev využívá kontrastu černé a bílé, aby symbolizoval rovněž emoce, např. 

touhu hlavního hrdiny (Zloděj) po lidském sblížení, po úniku ze samoty a 

prázdnoty, tedy po něčem, co je v jeho očích nedostupné, téměř nadpřirozené a 

zhmotněné párem dvou milenců, jež pozoruje: „Z osvětleného kruhu vychází dívka 

v bílém […], kráčejí až na samý konec dřevěného perónu, kde už nasupeně číhá 

tma, a jsou krásní, působí dojmem, jako by si v sobě odnášeli část světla. Jurasovi 

se skutečně zdá, že dívka světélkuje - tak bělostné jsou její šaty, tak černé je 

obočí na jejím bílém obličeji […], je celá bílá a jasná jako obláček nasvícený 

měsícem, dlouho ještě prokmitává tmou, až s ní bez hlesu splývá.“3 («Из круга, 

                                                           
1 Andrejev, L. Ve sklepě. In Kniha povídek. Praha : J. Otto, 1923, s. 125. Přeložil J. Pelíšek. 
2 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 342. 
3 Andrejev, L. Zloděj. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 100, 101. Přeložila L. 
Dušková. 
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небрежно раздвигая толпу, выходят […] девушка в белом [...] в конец 

дощатой платформы, где сторожено насупился мрак, идут они красивые и 

как будто несут с собою частицу света: Юрасову положительно кажется, 

что девушка светится, - так бело ее платье, так черны брови на ее 

белом лице […], вся белая, светящаяся, как облако против луны, долго еще 

светится во мраке и бесшумно тает в нем.»1) 

     Není překvapující, že Andrejev opakovaně pracuje rovněž s barevnými 

kontrasty, neboť, jak bylo uvedeno, kontrast je jeden z jeho základních principů 

výstavby povídek. Vraťme se k povídkám, ve kterých celým příběhem prolínaly 

černobílé kontrasty vyjadřující rozpory v nitrech hlavních postav, tedy 

ke Gubernátorovi a k Jidáši Iškariotskému. Autor v nich totiž k sobě klade i další 

kontrastní barvy. Tím naznačuje, že lidská duše v sobě zahrnuje více rovin, tedy 

více barev než pouze přímočaré, jasně stanovené protiklady znázorněné černou 

nebo bílou a že na  fenomény jako život a smrt, spravedlnost a nespravedlnost, 

zločin a trest, vina a spása, láska a nenávist je dobré nahlížet z více perspektiv, 

nejen z té vlastní, protože mohou být způsobeny různorodými aspekty.  

     Tato skutečnost přirozeně vede i k použití různých barev. Gubernátor je např. 

obklopen kontrastem červenobílým (červená krev a bílý kapesník), šedobílým 

(šedý dehet a bílé obličeje mrtvých dělníků), černočerveným ( černé kalhoty a 

červené lampasy) nebo černožlutým (černé oko a žluté zuby, černá voda v tůni a 

žlutý list stromu, černý hrudník a žlutá kůže). V Jidáši se opakují podobné barevné 

protiklady: černočervený (černý stín noci a červánky východu, černá tvář a 

červené město a hora), bíločervený (bílý šat a červené kapky krve, bílá lilie a rudé 

slunce, bílá brada a červená tvář, čistá ústa a ohnivá vláha, bílé Ježíšovy ruce a 

rudnoucí rány, Ježíšovy bledé tváře a červené tváře apoštolů) nebo černožlutý 

(černá mříž a žlutá záře).  

     V povídce Červený smích Andrejev staví kontrasty ještě do dalších rovin. 

Nejenže je válečný svět symbolizován černorudým a černožlutým kontrastem, ale 

válka i se svými barvami tvoří protipól domova, jenž je v paměti, myšlenkách a 

srdci hrdiny spojován s modrou a zelenou barvou. Autor ale zaznamenává další 

pohyb kontrastních barev - červenočerná a rudočerná se dostávají do 

                                                           
1 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. II. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 16. 
 



 50

důstojníkova světa, pronikají do jeho domova, pohlcují nejprve jeho a poté i životy 

jeho rodiny a bratra. Tento tvůrčí přístup ztvárnění skutečnosti bude zajímavé 

rozebrat na konkrétních příkladech.  

     Symbolem válečného běsnění, šílenství, strachu a smrti je např. slunce 

(ohnivé, červené, krvavé), nebe (černé s ohnivými pruhy, červené), mlha 

(nepřetržitě krvavá), mraky (černé), pole (záhadně tmavá, červená, krvavá, 

zrudlá), obličeje vojáků (žluté v zlověstném osvětlení, přízračně zabarvené) a 

samozřejmě červený smích jakožto hlavní symbol: „[…] před mýma očima na 

místě bledé tváře bylo cosi krátkého, tupého, červeného, odkud prýštila krev, 

jakoby z otevřené láhve, jaké malují na špatných vývěsních tabulích. A v tomto 

krátkém, červeném, tekoucím pokračoval ještě jakýsi úsměv, bezzubý smích - 

červený smích.“1 («[...] перед моими глазами на месте бледного лица было 

что-то короткое, тупое, красное, и оттуда лила кровь, словно из 

откупоренной бутылки, как их рисуют на плохих вывесках. И в этом 

коротком, красном, текущем продолжалась еще какая-то улыбка, беззубый 

смех - красный смех.»2)         

     Když důstojník vzpomíná na domov, vždy se mu vybaví lampa se zeleným 

svítidlem a modré čalouny. Poté, co přichází o obě nohy a vrací se k rodině, 

Andrejev upozorňuje čtenáře na modré šálky, modré desky knih nebo na slabě 

nazelenalý kohoutek u vany, tedy na barvy symbolizující domov. Hrdina však 

nedokáže přestat myslet na válečné hrůzy, zešílí, umírá a jeho bratr zůstává 

v domě sám. Šílenství ho začíná pronásledovat a do jeho světa pozvolna proniká i 

černá a červená barva. Andrejev např. poskytuje záběry na tmavou štěrbinu dveří, 

na tmavé pokoje. Černá barva je stále přítomná, přestože bratr z domu uniká, 

ocitá se mezi černou hromadou dříví, kmenů, trámů, v černé propadlině, běží 

kolem tmavých jakoby vymřelých domů. Obloha nad městem je nachová a ohnivě 

červená stejně jako světla ve městě. Snaží se utéct před červeným smíchem, 

který je rudý, zahalený v kotouči nachového, kroužícího dýmu, jeho černý profil je 

jako z litiny, vroubený úzkým červeným pruhem.  

     V poslední scéně se všude objevuje rudá barva, mrtvoly se dostávají okny a 

dveřmi do domu, přímo se vlévají do pokojů, do jeho mysli, do jeho života a za 

                                                           
1 Andrejev, L. Červený smích. In Červený smích. Gubernátor. Praha : Českomoravské podniky 
tiskařské a vydavatelské, 1929, s. 15. Přeložil A. J. Kučera. 
2 Андреев, Л. Дневник сатаны. Санкт-Петербург : «Азбука-класика», 2005, с. 292. 
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okny se ozývá červený smích: „Rozhrnul jsem záclony ve všech oknech a do 

pokojů se širokými otvory vlévalo volně nachové světlo, avšak pokoje neosvětlilo. 

Pokoj zůstal takovým temným a pouze okna nepohnutě plála červenými obdelníky. 

Od samé zdi domu, od římsy táhla se rovná, ohnivě červená obloha […]. Dole pod 

ní leželo stejnoměrně rudé pole a bylo pokryto mrtvolami. […] A všecky volné 

mezery rychle se vyplňovaly a záhy celá země vyjasnila se světle růžovými těly 

[…]. A v pokoji se vyjasnilo světle růžovým mrtvým svitem. [...] A země vyvrhovala 

tělo za tělem a brzy pravidelné řady bledorůžových těl naplňovaly všechny pokoje. 

[…] Za oknem, v nachovém, nepohnutém svitu stál sám Červený smích.“1 («Я 

отдернул занавеси во всех окнах, и в широкие отверстия влился багровый 

свет, но почему-то не сделал комнаты светлее: она осталась так же 

темна, и только окна неподвижно горели красными большими 

четырехугольниками. От самой стены дома до карниза начиналось ровное 

огненно-красное небо […]. А внизу под ним лежало такое же ровное темно-

красное поле, и было покрыто оно трупами. […] И все свободные 

промежутки быстро заполнялись, и скоро вся земля просветлела от 

бледно-розовых тел […]. И в комнате посветлело бледно-розовым 

мертвым светом. […] И одно за другим выбрасывала их земля, и скоро 

правильные ряды бледно-розовых мертвых тел заполнили все комнаты. 

[…] За окном в багровом и неподвижном свете стоял сам Красный смех.»2) 

     Andrejev používá ve své tvorbě, zejména např. v povídkách Propast a 

Přízraky, také černozlatou kombinaci. Propast začíná obrazem, jak jdou dva mladí 

milenci černým lesíkem, slunce proměňuje vzduch v nazlátlý prach, kameny na 

cestě vrhají dlouhé stíny a dívce září kolem hlavy zlatavá aureola vlasů 

prosvícených slunečními paprsky. V Přízracích je stručně a výstižně, s pomocí 

stejného barevného kontrastu, popsána dívka: „Snědá krásná dívka zpívá, černé 

řasy sklopené. [...] zlatavá, krásná a cizí.“3  («Смуглая красивая левушка поет, 

опустив черные ресницы. [...] смуглая, красивая и чужая.»4)  

                                                           
1 Andrejev, L. Červený smích. In Červený smích. Gubernátor. Praha : Českomoravské podniky 
tiskařské a vydavatelské, 1929, s. 97, 98, 99. Přeložil A. J. Kučera. 
2 Андреев, Л. Дневник сатаны. Санкт-Петербург : «Азбука-класика», 2005, с. 347, 348, 349. 
3 Andrejev, L. Přízraky. In  Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 118. Přeložila L. 
Dušková.  
4 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. II. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 88. 
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     Při snaze porovnat Buninův a Andrejevův způsob zacházení se světlem, 

stínem, černobílými a barevnými kontrasty je možné nalézt nejen shodné, ale i 

odlišné tvůrčí postupy. Vzhledem k tomu, že oba autoři malovali, byli malíři 

ovlivněni, vnímavě pozorovali svět a Andrejev navíc fotografoval, lze předpokládat, 

že se to v jejich způsobu práce s těmito fenomény nutně musí odrážet, což 

dokazuje i časté opakování daných motivů v jejich povídkové tvorbě. Oba 

využívají světla stejně jako impresionisté, je ale nutno dodat, že se tato tendence 

u Andrejeva projevuje ve velice omezené míře. Jde pouze o okamžiky, kdy světlo 

proniká okny do místností, a proto mizí tvary i linie objektů, vše se rozplývá. Bunin 

je z impresionistického hlediska mnohem pestřejší, kombinuje dokonce v jedné 

scéně zároveň svit měsíce, hvězd a slunce, „ponořuje“ tak realitu do světla, 

pohrává si s jeho proměnlivostí, pomíjivostí. Oba autoři také za pomoci světla a 

stínů doplňují psychologickou charakteristiku postav, postupně gradují vývoj 

příběhu a v neposlední řadě vytvářejí scény, pohledy či obrazy, které výrazně 

připomínají divadelní nebo filmové osvícení. Zásadní rozdíl lze spatřovat 

v Buninově schopnosti zachytit kombinací světel a stínů neopakovatelnou 

atmosféru okamžiku a Andrejevův dominující symbolismus a expresionismus.  

     Je zajímavé, že pokud autoři kombinují barvy, nejednou se ve své volbě blíží 

k secesi a expresionismu. V Buninových povídkách se však expresionistické 

momenty vyskytují mnohem méně, převažují naopak v díle Andrejeva, jenž zase 

naopak používá ojediněle secesních postupů. Oba autoři využívají barevných 

kontrastů, aby zhmotnili pocity svých hrdinů. Tento postup je ale Andrejevem 

volen rozhodně častěji, dokonce se opakovaně stává koncepcí celého příběhu. 

Bunin se i v tomto ohledu, na rozdíl od Andrejeva, projevuje jako estét a precizní 

pozorovatel člověka a světa, protože pokud používá barevné kontrasty, chce 

převážně čtenáři přiblížit dané prostředí, atmosféru nebo ho dokonce upozornit na 

okamžiky, detaily a obrazy, jež přinášejí jemu, jeho postavám a snad i čtenáři 

jedinečný estetický zážitek. Naopak Andrejev, mystik a intelektuál, tíhne 

k symbolismu, který mu dovoluje vytvářet vlastní symbolické významy a roviny, jež 

autor dále barevně kombinuje, staví do kontrastu s jinak barevnými polohami, a 

tak umožňuje čtenáři proniknout do nitra svých příběhů, do nitra svých hrdinů a 

snad i do nitra sama sebe.       

 

 



V. OBRAZ VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO SVĚTA HRDINY 
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     Ústředním motivem povídek obou autorů je složitý, protikladný vztah člověka a 

světa, což je typický jev pro tvorbu přelomu století, kdy přestává existovat literární 

hrdina, jenž by představoval ideálního člověka, fungujícího jako vzor. Postavy  

vyjadřují názory a myšlenky svého autora, který se snaží odhalit tajemství lidské 

duše, a proto se zaměřuje na vnitřní svět hrdiny, na jeho psychickou stránku, chce 

se co nejvíce přiblížit člověku, jeho myšlení, vidění, cítění a vnímání vnějšího 

světa, s nímž je logicky v rozporu. Tato skutečnost je obrazem doby, v níž oba 

autoři tvořili, neboť to bylo období krizí, kdy se odcizuje člověk člověku, světu, 

přírodě, a proto také autoři pociťovali tento rozpor uvnitř sama sebe. A právě přes 

tyto pocity a prožitky duše je zobrazován vnější svět, prostředí, v němž se hrdina 

příběhu pohybuje a žije. Objevují se tyto  zmiňované kontrasty také v zacházení 

s barvami při líčení člověka a jeho světa v povídkách Bunina a Andrejeva? Do jaké 

míry postavy jejich hrdinů vypovídají o duši autorů a jaké místo zde zaujímají jejich 

výtvarné postupy? 

     V centru Buninových povídek je vždy člověk, jeho vnitřní svět, do kterého se 

autor snaží proniknout, a snad proto velkou pozornost věnuje vzhledu, chce 

sestavit maximálně přesný portrét, k čemuž využívá samozřejmě i barev. Osobitou 

roli v jeho práci s „portrétem“ hrají oči, o kterých se často zmiňuje (stejně jako L. 

N. Tolstoj). Jeho hrdinové mají zvláštní barvu očí, např. ohnivě zelené, bílé žabí a 

žluté (Jermil), sytě fialkové (Ida) a duhové (Heinrich). Za zmínku stojí přirovnání 

bělma černochů k oloupaným, natvrdo vařeným vejcím (Pán ze San Franciska), 

které upozorňují na jakousi nelidskost, zvláštnost, umělost horní paluby lodi, jež je 

vykreslena téměř jako maska symbolizující lidstvo řítící se do nového, 

katastrofického světa (povídka byla napsána v roce 1910, tedy několik let před 

první světovou válkou). Ve stejné povídce Bunin popisuje hrdinu v okamžiku, kdy 

se nachází v přepychovém osvíceném sále lodi, v jeho perlově zlatém jasu. Vše je 

opět čímsi umělé, chladné, odcizené, podtržené kontrastem tmavé bouře na moři, 

které představuje blížící se svět chaosu a nebezpečí. Světla mramorového sálu se 

odrážejí i v hrdinově obličeji, jehož barvy jsou zářivé, třpytí se: „V jeho nažloutlé 

tváři se zastřiženými stříbrnými vousy bylo cosi mongolského, jeho velké zuby se 

blýskaly zlatem plomb a pevná holá hlava starou slonovinou.“1 («Нечто 

монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными 

                                                           
1 Bunin, I. Pán ze San Franciska. In Antonovská jablka. Praha : Odeon, 1985, s. 385. Přeložil J. 
Zábrana. 
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серебряными усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, 

старой слоновой костью - крепкая лысая голова.»1) Nezvyklé přirovnání 

použil autor v povídce Ida, kde přirovnává teplý odstín pleti k zabarvení 

prvotřídního jablka.   

     Vyjádření nálad, pocitů a emocí, které by se odrážely v barvě obličeje, není 

z výtvarného hlediska nějak neočekávané a zvláštní, a to platí pro oba autory - 

stud a vztek je vyjádřen červenou nebo rudou barvou; strach bílou či bledou; zloba 

odstíny zelené, jako např. olivovou a pistáciovou (Natali) atd. Proto není z tohoto 

hlediska nutný detailnější rozbor. 

     Člověk je charakterizován také svým stylem života, svým způsobem oblékání, 

se kterým určitě souvisí barevnost a móda té doby, proto může být inspirující 

nahlédnout nejen do tvorby, ale především do osobního života autora a zjistit, jaký 

důraz přikládal barvám např. při volbě vlastního oblečení, zda si všímal oděvu 

ostatních lidí a jak to vše ovlivnilo jeho tvorbu a obraz jeho postav.      

     Je známo, že Bunin byl materialista, miloval přepych, drahé věci: «Бунин 

любил одеваться наимодно, наикрасиво, - всегда твердые воротнички, 

галстук лучшего качества. Любил носить белое, шляпы, канотье, 

красивые кепи.»2, píše M. Roščin. V. Katajev vzpomíná: „[…] měl dobře střižené 

kalhoty z pěkné vlny, žluté anglické polobotky se silnou podrážkou, naškrobený 

límeček, vysoký a tvrdý, se zahnutými růžky po stranách koketní, bledě fialové 

kravaty […].“ nebo „čerstvě vyžehlenou plátěnou blůzu s náprsní kapsičkou, 

osedlanou ocelovým skřipcem s černou šňůrkou.“3 Nejen z těchto ukázek, ale i z 

fotografií  vyplývá, že se rád oblékal elegantně (viz. obr. 31). Dbal na detaily a volil 

přírodní barvy. V domácím prostředí dával přednost županu, tedy pohodlnému 

oblečení. Dokonce i A. Bachrach nazval z tohoto důvodu knihu o Buninovi Бунин в 

халате4. Na jeho oblíbený župan vzpomíná též G. Pikuljevová: «[...] Иван 

Алексеевич принимал поздравления доброжелательных коллег. Хотя он 

одел по этому поводу белоснежную рубашку, но так и не разлучился с 

любимым домашним халатом.»5  

                                                           
1 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988. c. 519. 
2 Рощин, М. Иван Бунин. Москва : Молодая гвардия, 2000, с. 82. 
3 Katajev, V. Tráva zapomnění a jiné prózy. Praha : Odeon, 1975, s. 120. Přeložila Z. Psůtková.  
4 Бахрах, А. Бунин в халате. Москва : Согласие, 2000. 
5 Пикулева, Г. Московская быль Ивана Бунина. Москва : Музей человека, 2004. 
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     Buninův zájem o módu se projevuje samozřejmě v jeho díle, neboť se v něm 

opakovaně nacházejí podrobné popisy barevných součástí oděvů. Autor opět 

klade důraz na detaily, stejně jako v osobním životě: „Byla pěkně nastrojená - 

v nové hnědé barchetové jupce s nabíráním vzadu, v červené vlněné sukni a ve 

šněrovacích botkách, na krku měla bíle puntíkovanou sametku.“1 («Хорошо и 

нарядно одетая - в новую корсетку из коричневой сермяги со сборками 

назади, в красную шерстяную юбку и полсапожки, с черной бархаткой, 

украшенной белыми пуговками, на шее.»2) V povídce Syn přirovnává odstín 

světle šedých šatů k barvě kosatců. S tím, že k vystižení barevnosti používá 

květiny, se u Bunina setkáme relativně často. Hojné a podrobné popisy oděvu se 

objevují v povídce Heinrich, zde jsou totiž součástí charakteristiky každé milenky 

hlavního hrdiny. Ani barevnost oblečení není pro tuto práci potřeba analyzovat do 

hlubších podrobností, neboť by šlo o pouhý výčet realisticky použitých barev, 

navíc se v tomto okamžiku jedná především o to, že se Buninovo estetické 

vnímání okolního světa, tedy i odívání, uplatňuje i v jeho povídkové tvorbě. 

     Jelikož je volba barev důležitá i v souvislosti s vybavením domova a 

interiériéru, bude tato oblast osobního života předmětem dalšího zkoumání. 

Zjištěná fakta zcela jistě poodhalí vztah k estetice bydlení, napoví, jakými barvami 

se autor obklopoval, které byly jeho oblíbené, které v něm naopak vyvolávaly 

nepříjemné pocity. Právě to se může odrazit v jeho díle a vnést tak do něj jiný 

rozměr. 

     Na rozdíl od Andrejeva, jenž si vlastní dům nechal postavit, Bunin jako 

emigrant nikdy neměl jeden trvalý domov splňující jeho estetické a výtvarné 

požadavky. G. Pikuljevová uvádí: «У него не было своего дома [...], именовал 

себя бродником.»3 Během života vystřídal několik míst od Voroněže, Jelce, Orlu, 

Petrohradu, Moskvy, Poltavy přes Jaltu, Capri, Oděsu, Grass až po Paříž. Vedl 

tedy kočovnický způsob života. Až do emigrace neměl vlastní dům, často 

navštěvoval příbuzné (viz. obr. 32), žil se ženou u jejích rodičů Muromcovových 

(viz. obr. 33), v hotelích. Např. v roce 1895 přespával v moskevském hotelu 

«Боргеста у Никитских ворот», jehož neútulný, levně vybavený pokoj se stal 

předlohou pro popis temného pokoje v povídce Kazimír Stanislavovič: «В темном 
                                                           
1 Bunin, I. Na veselé samotě. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 82. 
Přeložil J. Zábrana. 
2 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 331. 
3 Пикулева, Г. Московская быль Ивана Бунина. Москва : Музей человека, 2004, c. 14. 
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номере было страшно душно от какой-то едкой и пахучей сути. Свет 

слабо проникал в темноту из окна над дверью.»1 Dále se pohyboval 

v místech, jako je např. hotel «Лоскутная», dům č. 14 (Девичье поле), dům č. 26 

na Tverské ulici, dům Šikšina na Velké fontáně, dům rodiny Cakniových v Oděse 

nebo dům Bukoveckého. Také žil ve vile „Belvedér“ (viz. obr. 34) v alpském 

městečku Grass. Vila „Žannett“ a letní sídlo „Mont Fleri“ (ve stejném městě) byla 

dvě místa, která měl Bunin nejraději ne kvůli samotným vilám, ale kvůli krajině, 

výhledu na moře a horskému masivu. Proto zde trávil až osm měsíců v roce, 

potom se vracel do bytu v Paříži. To, že neměl jeden domov, byla pouze jeho 

volba a jeho způsob života, jak poznamenává V. Katajev: „Jednou mi řekl, že by 

nikdy nebydlel na jednom místě, kdyby byl hodně bohatý, nezařizoval by si byt, ale 

cestoval by po celém světě, bydlel by v přepychových, pohodlných hotelích, a až 

by ho to v jednom hotelu omrzelo, docela nalehko by se vypravil zase jinam.“2  

     Ačkoliv se Bunin často stěhoval, nikdy nepostavil vlastní dům, styl interiéru 

většiny hotelů a najatých místností ovlivnit nemohl, lze vycházet alespoň z jeho 

názoru na ně. Určitou dobu žil např. v pokoji Kovalevského vily v Oděse, který měl 

bílé vápenné zdi a podlahu natřenou lesklou olejovou barvou, což zcela 

neodpovídalo jeho estetickým představám. V domě malíře E. I. Bukoveckého, opět 

v Oděse, bydlel ve velkopanském pokoji s masivními naleštěnými dveřmi, 

blýskavými parketami a benátskými okny vykládanými mramorem. Fakt, že mu 

toto prostředí vyhovovalo, dokazuje Katajevovo tvrzení: „Tento život dokonale 

odpovídal mé představě o aristokratovi, šlechtici ze starého rodu, o ruském 

akademikovi, muži vytříbeného vkusu.“3 Svou poslední pracovnu si Bunin zařídil 

takto: «Существенное место занимал объемный, до самого потолка 

книжный шкаф. Украшением стен с неброским колором на обоях были 

фотографии разных лет, портреты Сергея Рахманинова и Льва 

Толстого. [...] Камин, бюро, пишущая машинка, круглый стол, 

обветшавшая мягкая мебель – все это наблюдали гости, вполне 

разделявшие представление о творческом уюте, где отсутствовали 

предметы, которые помешали бы уединению от бренной суеты.»4 

V neposlední řadě se lze inspirovat pohledem na pařížský byt (viz. obr. 35). 
                                                           
1 Пикулева, Г. Московская быль Ивана Бунина. Москва : Музей человека, 2004, c. 19. 
2 Katajev, V. Tráva zapomnění a jiné prózy. Praha : Odeon, 1975, s. 192. Přeložila Z. Psůtková. 
3 Katajev, V. Tráva zapomnění a jiné prózy. Praha : Odeon, 1975, s. 142. Přeložila Z. Psůtková. 
4 Пикулева, Г. Московская быль Ивана Бунина. Москва : Музей человека, 2004, c. 155. 
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Jediným předmětem, který Buninovi nesměl v žádném bytě či domě chybět, 

všechny je vlastně propojoval a snad mu pomáhal vytvářet pocit domova, byla 

jeho oblíbená prastará ikona z černého stříbra, od které se nikdy neodloučil a 

dokonce ji měl u postele, v níž zemřel.  

     Bunin během života navštívil řadu jiných domů a bytů, a proto bude užitečné 

všimnout si jeho vztahu k nim. V roce 1898 se například seznámil s E. M. 

Lopatinovou, jejíž dům (viz. obr. 36) měl velice rád, dokonce se stal i důvodem, 

proč s oblibou navštěvoval jeho obyvatele: «Мне нравился переулок, дом, где 

они жили, приятно было бывать в доме. Но это было не то, что 

влюбляются в дом оттого, что в нем живет любимая девушка, как это 

часто бывает, а наоборот. Она мне нравилась потому, что нравился 

дом.»1 

     Bunin velmi často seznamuje čtenáře s budovami a jejich barvami, poměrně 

detailně se rozepisuje o nejrůznějších prvcích a částech jako je např. střecha, 

okna, dveře, omítka. Autor používá barvy i v souvislosti s ročním obdobím nebo 

aktuálním počasím, jde např. o bíle zasněžené střechy, vliv deště a bouřky atd. 

Přestože s barevnou symbolikou v oblasti obydlí pracuje minimálně, několikrát 

využívá černé, aby vystihl stáří a sešlost domů, např. v povídce Antonovská jablka  

nebo Suchodol, kde v pokojích všechno zčernalo věkem. Ve stejné povídce se 

objevuje bílá barva domů a města symbolizující odcizení, samotu, „sterilitu“ ve 

smyslu chybějícího domova a lásky, což pociťuje Nataša, která je tudy vezena do 

vyhnanství: „Před povozem se prostírala holá bílá ulice, bílá dlažba, bílé domy - a 

ten pohled se uzavíral obrovským bílým chrámem s novou kopulí z bílého plechu, 

nebe nad ním zbělalo […].“2 («Впереди была белая голая улица, белая 

мостовая, белые дома – и все это замыкалось огромным белым собором 

под новым бело-жестяным куполом, и небо над ним стало бледно-синее 

[…].»3) Čtenář si tento fakt uvědomuje o to výrazněji, když se dále dočítá o 

Natašině domově, jehož barvy jsou jasné a pestré, např. nachová, žlutě hnědá, 

žlutá, oranžová a červená.  

     Spíše než symbolika zajímají Bunina samotné barvy, které hojně používá a 

dává do kontrastu s barvami okolní přírody nebo oblohy. Např. popisuje stavení, 

                                                           
1 Пикулева, Г. Московская быль Ивана Бунина. Москва : Музей человека, 2004, c. 25. 
2 Bunin, I. Suchodol. In Antonovská jablka. Praha : Odeon, 1985, s. 222. Přeložila Z. Psůtková. 
3 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T.II. Москва : «Правда», 1988, c. 237. 
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jehož bílé stěny a rezavá plechová střecha se odrážejí proti zelenkavému nebi (Na 

veselé samotě). V povídce Poslední den autor využívá barev v pokoji usedlosti, 

prodávané zchudlým Vojejkovovem, aby oddálil silný moment příběhu, okamžik, v 

němž hrdina vzteky rozbíjí okna. Tomu předchází chvíle, kdy si onu místnost 

naposledy prohlíží, přejíždí očima od modrých tapet se zlatým vzorem k tmavým 

kruhům, uvědomuje si, jak vybledly a vyrudly, navíc vnímá pronikající světlo z 

okna - to vše v něm vyvolává vzpomínku na dětství, a uprostřed rozjímání a 

melancholických okamžiků náhle začne rozbíjet okna. Motiv okna, pronikajícího 

světla a vzpomínky na dětství silně připomínají scénu z Života Arseněva, kdy si 

hrdina vybavuje právě první životní chvíle. Barvy domů a pokojů tak korespondují 

s atmosférou povídky, s pocity hrdinů nebo symbolicky vystihují problém či jev 

prolínající celým příběhem.      

     Nedílnou součástí světa je příroda, kontaktu s ní se člověk nevyhne, ale záleží 

pouze na jeho osobnosti, do jaké míry přijímá její krásu, barevnost, zda je pro 

něho její působení a vliv podstatný a příjemný, životně důležitý či naopak se mu 

tento svět odcizuje. Každý je jistě schopen její barvy vnímat, ale popsat je, vyjádřit 

slovy jejich rozmanitost a proměnlivost, to si žádá opravdové umělecké cítění a 

nadání. Následující analýza by měla pomoci odpovědět na to, zda autor v tomto 

směru disponuje pestřejší a překvapivější paletou barev, zda využívá barevnou 

symboliku a psychologii. Nejprve bude naznačen autorův vztah k přírodě, 

k vnímání jejích barev, což může prozradit, do jaké míry je „barevné vidění“ 

přírody v osobním životě klíčové a jak se tato skutečnost odráží v povídkové 

tvorbě.  

     Příroda, její krása a velkolepost byla pro Bunina zásadní, o čemž svědčí i 

nespočet zápisků v denících. Důležité je, že si všímá převážně barev. V Buninově 

deníku se např. dočteme o barvě i odstínech máků a růží: «[...] яркий огненный 

цвет (на солнце с оранжевым). В саду много роз: чайные (палевые), белые с 

зеленоватым оттенком.»1 O výrazném malířském nadání ztvárnit přírodu 

hovoří též I. S. Žemčužnyj: «Они (дневники) поражают количеством 

живописно-зримых, изобразительно-словесных картин, пейзажей. [...] В 

дневниках встречаем немало попыток литературного освоения цветов и 

оттенков. Именно краски производят на писателя самое сильное 

                                                           
1 Бунин, И. А. Собрание сочинений в шести томах. Дневники. T. VI. Москва : 1988, c. 492. 
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впечатление дня.»1 Odstíny a „přelévání“ barev v krajině viděl takto: «Желто-

серо-зеленые прибрежные холмы начали отражаться в зеркале воды над 

ними зеленоватым золотом. [...] Волга впереди - красновато-коричнего-

опаловая, а в воде от солнца ослепительный стеклянно-золотой столп. »2  

     Již bylo zmíněno, že Bunin obdivoval Levitana a Böcklina, znal jejich obrazy, 

věděl, jaké jsou jejich oblíbené barvy, proto se na přírodu dokázal dívat i jejich 

očima. To dosvědčují Buninovy deníkové zápisky obsahující např. popis 

«левитановские мягколиловые тучки»3 nebo přirovnání: «Облака в серых 

деревьях, серые стволи - напоминают картины Бёклина.»4 Jeho umělecká 

touha po vizuálním a barevném vnímání se stala natolik silným rysem jeho 

osobnosti, že dokonce ovlivnil své blízké, v jejichž denících se nacházejí popisy 

krajiny nesoucí Buninův styl zaznamenávání přírody a jejích barev. Nejen ve 

vzpomínkách V. N. Muromcovové-Buninové, ale i v denících G. N. Kuzněcovové, 

jež ho doprovázely na procházkách přírodou (viz. obr. 37), se totiž objevují výrazy 

jako např. «великолепно золотой закат», «пурпурный закат» či 

«малахитовой цвет воды».5  

     V neposlední řadě je nutné připomenout, že  Bunin vyrůstal na vsi, tudíž 

přírodu od dětství poznával, zkoumal, pozoroval a zamiloval si ji, byla přirozenou 

součástí jeho života: „Hloubka oblohy, širé prostory polí mi vyprávěly o něčem 

jiném, co existovalo jaksi mimo ně, budily ve mně touhu a stesk po něčem, co 

jsem postrádal, dojímaly mě nezbadatelnou láskou a něhou neznámo ke komu, 

neznámo k čemu.“6 «Выросший среди полей и степных просторов, И. А. 

Бунин обладал чрезвычайно обостренным восприятием природы. Он 

неоднократно подчеркивал, что имел «зверное» чутье и гордился своим 

знанием природы.»7, konstatuje E. A. Širinová.   

     Příroda, to jsou květiny, keře, stromy, lesy, sady, pole, stepi, hory, jezera, řeky, 

moře, sníh, obloha, slunce, měsíc. To vše Bunin vnímal stejně jako každý člověk, 

                                                           
1Творчество И. А. Бунина и русская литература ХIХ – ХХ веков. Выпуск 2. Министерство 
общего профессионального образования Российской Федерации. Белгород : Изд. 
Белгородского гос. ун., 2000, с. 324. 
2 Бунин, И. А. Собрание сочинений в шести томах. Дневники. T. VI. Москва : 1988, c. 330. 
3 Бунин, И. А. Собрание сочинений в  шести томах. Дневники. T. VI. Москва : 1988, с. 335. 
4 Грин, М. Устами Буниных. Дневники. T. II. Франкфуркт : Посев, 1981, c. 152. 
5 Бунин, И. А. Собрание сочинений в шести томах. Дневники.T. VI. Москва : 1988, c. 429. 
6 Bunin, I. Život Arseněva. Praha : Odeon, 1979, s. 11. Přeložili T. Hašková, J. Zábrana. 
7 Ширина, Е. А. Идейно-художественные функции пейзажа в цикле рассказов И. А. Бунина 
«Темные аллеи». In Творчество И. А. Бунина и русская литература ХIХ – ХХ веков. 
Белгород : Изд. Белгородского гос. ун., 1998, c. 190. 
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ale na základě svých zkušeností a pocitů přírodu vyjadřuje a popisuje osobitým 

stylem, ve kterém barvy hrají velkou úlohu. Jeho láska k přírodě se tedy odráží 

nejen v deníkových zápiscích, ale i v povídkách, kde Bunin využívá celou škálu 

barev, aby přírodu čtenáři přiblížil.        

     Bunin při líčení přírodních scenérií neopomíjí ani květiny. Není známo, jestli 

měl v oblibě právě chrpy, v povídkách se ale o jejich barvách nejednou zmiňuje. 

Např. v příběhu Bílý kůň zachycuje proměnu jejich barev během dne a pod vlivem 

umělého osvětlení: „Ve dne jsou modré, a když si je člověk prohlíží večer při 

lampě, mají fialovou barvu.“1 («Днем синие, а погляди вечером, при лампе, - 

лиловые.»2)  Modré chrpy se objevují také v povídce Na veselé samotě.  

     Keře a stromy autor líčí např. v povídkách Kukačka, Sosny, Na veselé samotě, 

Suchodol, Brevíř lásky, Ignát, Na konec světa, Ptactvo nebeské, Natali atd. 

V tomto případě je Buninova barevná škála poměrně široká, obsahuje barvy jako 

je např. žlutá, matně modrá, matně bledá, tmavozelená, zelenavě modrá, matně 

šedá, ale také černá. Často používá jak světlé, tak tmavé odstíny, a dokonce i 

temné a matné. Není zarážející, že velkou úlohu hraje v jeho tvorbě bříza, ruský 

národní strom. Bunin ji využívá hned v několika směrech. To, že je pečlivý 

pozorovatel přírody a chce vše zaznamenat tak, jak vidí, dokazuje popis břízy 

v povídce Suchodol. Přestože čtenář ví, jaké barvy jsou pro tento strom 

charakteristické, autor je pro úplnost „obrazu“ nevynechává a píše o atlasově 

bílých kmenech posetých černí a o zelených větvích břízy.  

     Černá barva břízy se objevuje v Brevíři lásky, v tomto případě však není pouze 

realistickým zachycením skutečnosti, neboť symbolizuje smutek a melancholické 

vzpomínky hlavního hrdiny, který navštívil dům, kde zemřela žena, již málem 

miloval a jejíž syn rozprodával knihy, protože zemřel také otec. Hrdina přemýšlí 

nad tím, jak se kvůli její smrti muž pomátl, nevycházel z pokoje a dvacet let ležel 

na posteli. Všechny tyto úvahy a pocity se odrážejí v pohledu na nazlátlé 

červánky, které dají vyniknout právě černé smuteční bříze. V této ukázce je silně 

cítit kontrast barev, vyjadřujících hluboké emoce.  

     S podobným motivem, a to již v samotném názvu, pracuje Bunin v příběhu Na 

veselé samotě. Chudá Anisja se vydává za svým synem, neboť tuší, že brzy 

zemře. Ačkoli její cesta vede nádhernou ruskou přírodou, s níž čtenáře seznamuje 

                                                           
1 Bunin, I. A. Bílý kůň. In Pohár života. Praha : Melantrich, 1988, s. 8. Přeložila Z. Psůtková. 
2Бунин, И. А. Собрание сочинений. T. II. Москва : Художественная литература, 1965, c. 315. 
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vypravěč, ona se cítí unavená, vyčerpaná, ale odhodlaná dojít do cíle. Když je na 

pokraji sil, pohlédne směrem k Lanskému a zahlédne břízu. Tu nechává Bunin 

opět vyniknout na barevném pozadí, čímž zesiluje její význam - načerpání nové 

energie, naději a víru, že Anisja dojde až k synovi: „Zachytila se pohledem 

velikého stromu, jehož kmen se proti šedavě zatažené obloze osaměle bělal 

v moři vymetané pšenice nedaleko kraje lesa, staré břízy s rozkladitou korunou, 

postříbřenou větrem.“1 («Она не срускала глаза с большого дерева, одиноко 

белевшего стволом среди моря выколосившейся пшеницы близ лесной 

опушки, - со старой березы, круглившейся своей вершиной, серебристой 

от ветра, на облачно-дымчатом небе.»2) V obrazu osamělé břízy lze 

spatřovat i hlavní hrdinku, která je stará a unavená, což je podtrženo šedou 

barvou oblohy. Stejně jako je do koruny břízy vehnáno větrem stříbro, je Anisja 

hnána láskou k synovi a touhou ještě ho jednou vidět.  

     Pokud jsou lesy vykresleny v tmavých odstínech, je to z několika důvodů - buď 

je autor chce nechat vyniknout či postavit do kontrastu s jinými barvami, např. 

s bílým zasněženým okolím (Fedosjevna), nebo je zachycuje ve světelných 

proměnách během dne, např. za soumraku v povídce Na konec světa nebo 

Kukačka, ve které líčí černající se les v průzračném příšeří. V povídce Sosny 

zachycuje Bunin změny barevného dojmu lesa vlivem nejrůznějších jevů, jako je 

např. čas pozorování, vzdálenost objektu atd. Pokud hrdina sleduje les ve večerní 

vánici, je šedý, následující ráno se mu všechny barvy zdají jasné a radostné, les 

má zelenou barvu, když slunce zapadá, ale když se na obloze objevuje měsíc, je 

tajuplně světlý a temný zároveň. Vzdálený les v nížině se mu jeví jako modrý.     

     Pole mají v Buninových povídkách zajímavé barvy i odstíny: bledě bílá, kalně 

bílá, šeříkově černá (Ignát), mléčně růžová, rezavá nebo cínově zelená (Na veselé 

samotě). Vraťme se k povídce Na veselé samotě a k jejím kontrastům, které se 

objevují nejen v barvě břízy, ale také v barvě polí, přes něž jde Anisja za synem. 

Krásu a úrodu země, nekorespondující s chudobou a stářím matky, vidí autor, 

respektive vypravěč, v barvách polí: „Žito bylo vysoké, zářilo a vlnilo se, jen tu a 

tam se v něm modraly chrpy. Matně stříbřité ovsy se silnými lesklými stébly už 

vymetaly. Pole s rozkvetlou pohankou byla mléčně růžová […].“ - tuto souvislost 

                                                           
1 Bunin, I. Na veselé samotě. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 90. 
Přeložil J. Zábrana. 
2 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 337. 
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připomíná čtenářům: „Stáří, vyzáblost a trápení tolik kontrastují s krásou těch 

hrdliček, kvítků úrodné země […].“1 («Ржи были высоки, зыблились, лоснились, 

только кое-где синели васильки в них. Выметались и тускло серебрились 

тучные, глянцевитые стеблем овсы. Глины цветущей гречи молочно 

розовели […]. Старость, худоба, горе так не идут к красоте горлинок, 

цветов, плодородной земли […].»2) 

     Hory a pahorky se obecně pojí s šedou barvou, Bunin ji ale dokáže obohatit o 

další odstíny a kombinace vypozorované např. vlivem sněhu a stmívání (Jermil), 

výsledkem čehož je našedle bílá barva s nádechem do růžova. Šedě fialová barva 

hor má v povídce Prach předjímat budoucnost Chruščina, jenž je na cestě do 

Asie, a vypravěč pomocí barev (šedá zjemnělá fialovou, bílá, zelená, třpytivá) 

napovídá, že se bude jednat o příjemný a pohodový letní pobyt u moře, 

kontrastující s minulostí a městem plným prachu. V Čangových snech popisuje 

Bunin prostředí vyprahlé Arábie, a to se projevuje i v barvách hor, jejichž odstíny 

se mění z šedých na černohnědé a zlaté.      

     Součástí přírody jsou také vodní plochy - řeky, potoky, jezera a moře. Tyto 

náměty byly, jak již bylo řečeno, oblíbené impresionisty (viz. obr. 38). V povídkové 

tvorbě je nepřehlédnutelné, jak si Bunin všímá třpytu nebo barevných odrazů na 

hladinách vod. V povídce Na konec světa má na barevný vjem řeky vliv teplý jižní 

soumrak zároveň s mlhavým oparem, jež společně způsobují dojem matně 

třpytivé barvy. Barva ohně (Požár) se odráží nejen v okolí, ale i ve vodě, jež se 

stává červenou: „[…] jak podivně a jasně byl celý dvůr ozářen rudým plamenem, 

jak se rybník blyštěl jako červené zrcadlo a na vysokém nebi nad dvorem stály 

chvějivé chuchvalce růžových oblaků, zespoda osvětlených.“3 («[…] как странно 

и светло был озарен весь двор красным полымем, как блистал алым 

зеркалом пруд и розовыми трепетными клубами стояли над двором в 

высоком небе облака, освещаемые исподу.»4) 

     Barevný dojem není vždy ovlivněn okamžikem dne, mlhou, požárem či 

vzdáleností pozorovatele, ale také duševním stavem postav. Pozitivní náladu a 

                                                           
1 Bunin, I. Na veselé samotě. In  Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 87. 
Přeložil J. Zábrana. 
2 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 334. 
3 Bunin, I. Požár. In Antonovská jablka. Praha : Odeon, 1985, s. 583. Přeložil J. Zábrana. 
4 Бунин, И. А. Собрание сочинений в шести томах. T. IV. Москва : Художественная 
литература, 1988, c. 554. 
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zamilovanost reflektuje v povídce Kavkaz (ve formě první osoby) zázračně se 

tříštící třpyt říčky v měsíčním světle, který milenci pozorují. V příběhu Docela 

malého románu se hlavní hrdina (zároveň i vypravěč) zadívá na matné jezero 

bělající se mezi stromy. Matnost vody je zde způsobena jak předcházejícím 

deštěm, tak odrazem hrdinových pocitů. Pohled na matně bílou barvu jezera 

kontrastující se stromy poukazuje na rozporuplné pocity mladého muže, jenž se 

na nádraží seznámil se ženou, vyšel s ní do přírody na procházku, přestože ona 

byla zasnoubena s umírajícím hrabětem, a jak se jejich vztah stává intimnějším, 

proměňují se postupně i barvy přírody. Matná bělost jezera a kontrast signalizují 

omámení, intenzitu intimního okamžiku, zklamání a nejistotu. Motiv jezera se 

opakuje, když snoubenka píše svému milenci z Alp, kam odjela v naději, že tím 

uspíší smrt hraběte. V dopise vypráví o svých procházkách podzimní přírodou a 

zmínkou o temně olověných jezerech naznačuje, že i ona pociťuje ve své duši 

tíhu, břemeno a smutek, podobný temné hladině vody.      

    Andrejev ve srovnání s Buninem nelíčí vzhled svých hrdinů do podrobností, ani 

k tomu nevyužívá velkého počtu barev, naopak lze říci, že poměrně málo přibližuje 

vnější stránku postav. Zaměřuje se totiž především na jejich vnitřní svět, jenž se 

pak symbolicky odráží i v barvách jednotlivých povídek.  Pokud se ale rozhodne 

seznámit čtenáře i se vzhledem hrdinů a navíc použít barvy, dovede být výstižný a 

originální: „[…] žena s krásným bledým obličejem, jaký se maluje jeptiškám nebo 

světicím.“1 («[...] была она с бескровным лицом, какое рисуют у монахинь или 

святых.»2); „[…] oči asi jako když se na černé víko klavíru usadí jemná a 

nepozorovatelná vrstva letního prachu a změkčí lesk lakovaného dřeva.“3 

(«Немного похоже было на черную крышку рояля, на которую тонким, 

незаметным пластом налегла летняя пыл, смягчая блеск полированного 

дерева.»4); „[…] tváře, na níž jako by růžový západ zanechal stopy svých něžných 

                                                           
1 Andrejev, L. Přízraky. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 110. Přeložila L. 
Dušková. 
2Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. II. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 78.  
3 Andrejev, L. Mlčení. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 45. Přeložila L. 
Dušková. 
4 Андреев, Л. Дневник сатаны. Санкт-Петербург : «Азбука-класика», 2005, с. 73. 
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barev.“1 («[…] лица, на котором розовый закат точно оставил часть своих 

нежных красок.»2)  

     Jaký vztah měl Andrejev k módě a do jaké míry se zjištěná fakta projeví ve 

stylu popisování oblečení postav, v používání barev? Jak již bylo uvedeno, 

Andrejev měl několik koníčků, jimž přizpůsoboval i svůj vzhled a oblečení (míval 

např. oblek lodního kapitána se vším, co k  tomu patřilo). Střídal tedy několik 

podob a to se odráželo ve volbě oblečení, v úpravě vousů a vlasů, které měl jako 

malíř dlouhé, pak jako kapitán zase krátce ostříhané (viz. obr. 39). Rád nosil volné 

haleny (viz. obr. 40), jeho oblíbeným materiálem byl samet. Dalo by se říci, že ho 

inspiroval styl M. Gorkého, jenž měl také halenu s koženým páskem, vysoké boty, 

do nich zastrčené kalhoty a široký klobouk. M. Roščin porovnává styl Bunina a 

Andrejeva a všímá si rozdílného přístupu k oblékání: «[...] он (Андреев) носит 

поддевки, русские рубахи навыпуск, сапоги с лаковыми голенищами.»3 Sám 

Bunin si toho byl vědom a při jednom setkání v divadle nazval Andrejeva i 

Gorkého v legraci «охотниками». Bunin totiž nejednou kritizoval oděv ostatních 

umělců.  

     Je patrné, že Andrejev upřednostňoval individualitu a svobodný projev 

v oblékání jako jeden ze způsobů sebevyjádření, o čemž píše i v několika 

fejetonech. Např. ve fejetonu Актер vyjadřuje své rozčarování nad nemožností 

oblékat se podle svých pocitů, ale na základě určitých předpisů: «Человека не 

оставят в покое, если он явится в блузе туда, где вход разрешается 

только сюртукам и фракам.»4 Autor pokládá tuto «костюмную нетерпимость» 

horních vrstev ruské společnosti za odraz její duchovní prázdnoty. V dalším 

fejetonu (Русский человек и знаменитость) věnuje pozornost právě Gorkého 

haleně. Přesněji řečeno, hovoří o chování diváků na představení Čechovovy hry 

Strýček Váňa, když se M. Gorkij setkal s autorem a pozornost obecenstva se 

nesoustředila na hru, ale na to, jak a v jakých barvách byli oba oblečeni: «[...] 

                                                           
1 Andrejev, L. Propast. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 75. Přeložila L. 
Dušková. 
2 Андреев, Л. Дневник сатаны. Санкт-Петербург : «Азбука-класика», 2005, с. 138. 
3 Рощин, М. Иван Бунин. Москва : Молодая гвардия, 2000, с. 93. 
4 Телятник, М. Н. Кто автор этих фельетонов? In  Материалы и исследования. Леонид 
Андреев. Москва : Наследие, 2000, c. 342. 
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объектом возмущения стала блуза Горького: Зачем М. Горький 

подчеркивает свою персону  синей блузой?»1  

     Co se týče povídkové tvorby, Andrejev sice používá barvy, aby popsal oblečení 

svých hrdinů, ale ve svém projevu je mnohem stručnější, skromnější, rozhodně se 

nezabývá detaily. Naopak barvu uvede jakoby mimochodem, např. v povídce 

Propast má dívka na sobě hnědý stejnokroj studentky gymnázia, jiná zase černé 

šaty (Bylo nebylo) atd. Popis zevnějšku postav tedy redukuje na minimum, protože 

ho, jak již víme, zajímá především vnitřní stránka jejich osobnosti. 

     Zjištění o způsobu výchovy, uměleckých schopnostech, blízkém až vášnivém 

vztahu k malování a výtvarnému umění, styl oblékání - to vše souvisí s jakýmsi 

promítnutím estetického cítění do vnějšího prostředí, konkrétně i do domova, který 

si člověk vybírá nebo sám vytváří. Jaký byl Andrejevův domov? Lze v jeho podobě 

a barvách odhalit alespoň část autorovy duše? 

     Ve srovnání s Buninem žil Andrejev pouze na několika místech (pokud se 

neberou v úvahu cesty, např. do Itálie, Německa atd.) - v Orlu, Petrohradě, 

Moskvě a v roce 1908 se přestěhoval do nového domu na Černé říčce (viz. obr. 

41). Tato oblast se později stala součástí Finska. Kdekoli žil, kladl velký důraz na 

to, aby ho výhled z oken uspokojoval. „Otec nesnášel, když mu obzor zakrývaly 

zdi“2, vzpomíná syn Vadim. Např. v petrohradském bytě, v ohromném ponurém 

domě, měl výhled na park, náměstí a ulici. Když se v červnu 1919 přestěhovali na 

Lobek, do přímořské „dači”, v deníku se kochal výhledem: „Do všech oken nahlíží 

moře. Vidím ho z postele, když otvírám oči, vidím ho z jídelny, z terasy.“3  

     Andrejev žil poslední léta v domě, kterému dával s pomocí mladého architekta 

(jeho švagr Andrei Ol) podobu podle vlastních představ. Stavbu (viz. obr. 42) silně 

prožíval, měla pro něj velký význam, proto lze říci, že se znovu vcítil do určité role 

a té všechno podřídil. „Celý svět pro něho zmizel, nedalo se s ním o ničem mluvit, 

prostě vás neposlouchal, zajímali ho jedině truhláři a tesaři“4, uvádí Vadim. To 

znamená, že je možné na tento dům nahlížet téměř jako na jeho umělecké dílo, 

prozrazující autorův cit pro barvy, materiály, světlo a prostor.  

                                                           
1 Телятник, М. Н. Кто автор этих фельетонов? In Материалы и исследования. Леонид 
Андреев. Москва : Наследие, 2000, c. 342. 
2 Andrejev, V. Dětství s Leonidem Andrejevem. Praha : Odeon, 1967, s. 24. Přeložila V. Tafelová. 
3 Andrejev, L. Deník 1914-1919. S.O.S. Praha : Nakladatelství Brody, 1998, s. 240. Přeložila L. 
Dušková. 
4 Andrejev, V. Dětství s Leonidem Andrejevem. Praha : Odeon, 1967, s. 30. Přeložila V. Tafelová. 
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     Protože obrovský dřevěný dům s patnácti pokoji novináři nazvali „hradem 

smrti“, A. Blok zase „neútulným, studeným zámečkem“, lze se domnívat, že se 

v návrhu domu odrazila i část podoby Andrejevova vnitřního světa. Nejdůležitějším 

momentem byl totiž prostor, masivnost a kontrast světla a tmy. Dům byl 

majestátný, měl čtrnáct metrů vysokou věž, široké střechy, mohutné bílé komíny, 

geometrický vzor klád a šindelů. Po použití mořidla dostal modročernou barvu a 

podle Vadima byl ještě krásnější, ale zároveň i nevlídnější a těžkopádnější. 

Přestože měl spoustu obrovských šachovnicových oken, byla všude kromě 

dětských pokojů tma. Dojem temna také vytvářely rozlehlé místnosti, masivní 

nábytek vyrobený na jeho přání ve stylu Art-nouveau, obrovské pohovky a metry 

těžkých závěsů.   

     Tmavší odstíny zvolil Andrejev i pro kamna. V hale a v tělocvičně stála 

mohutná, matně modrá, ve věži se nacházela tmavomodrá, v jídelně šedozelená a 

tmavočervená. Krby si vybral v odstínech moře, jež miloval. V pracovně umístil krb 

zelenomodrý (viz. obr. 43), v jídelně šedozelený a v knihovně tmavozelený. Je 

zajímavé, jak pečlivý byl ve výběru barev - tolik mu např. záleželo na odstínu 

oranžové barvy pro záclony do jídelny, že se musely objednat z ciziny, protože 

v Moskvě se mu žádná oranžová nelíbila. Ostatní záclony měly hnědou, zelenou a 

šedou barvu, opět v tlumených a tmavších tónech.  

     Adrejevova pracovna (viz. obr. 44) byla velmi specifická, dominoval jí dubový 

stůl gigantických rozměrů (viz. obr. 45), vyrobený podle jeho návrhu. Na něm stál 

masivní mramorový kalamář a bronzový svícen. Obrovská dubová vyřezávaná 

křesla s těžkými opěradly v podobě lvích tlap vypadala jako gotická katedrála (viz. 

obr. 46). Na stěnách visely jeho obrazy - kopie Goyových maleb.  

     Vadim uvádí, že byl tento dům přímo stvořen k tvorbě, a téměř každý, včetně 

služebnictva, jím byl inspirován k psaní či malování. Paradoxem však zůstává, že 

jakmile se zde Andrejev usadil, již v takové míře nepracoval a jeho sláva pomalu 

vyprchávala. Důvodů může být hned několik. Jednak byl znechucen válkou 

a politickou situací v zemi, jednak ho zaměstnávaly vášně jako malování, 

fotografování a úpravy na domě, takže lze předpokládat, že našel jiný prostor pro 

své umělecké vyjádření. V neposlední řadě trpěl maniodepresivními stavy a 

návaly melancholie. Tato duševní zátěž mu jistě psaní neulehčovala.    

     Co se týče názorů na estetiku bydlení jiných lidí, Andrejev zaujímal negativní 

postoj např. k „dače“ Falkovského, kterého navštívil v roce 1919: „Byl (Falkovský) 
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vždycky nesnesitelný se svou totální absencí dobrého vkusu, bordelovou ložnicí, 

hadříky, koberečky, sádrovými odlitky, „útulnými zákoutími“, pozlacenými tretkami, 

sentimentálně pojatou výzdobou záchodku, kde visely po stěnách japonské kresby 

na hedvábí a jakési lyrické krajinky pro vylepšení nálady. […] Dača byla nechutná 

už sama o sobě svými tajnými koutky, kde se člověk ani neotočil, a belvedéry, 

pretendujícími na lacinou krásu.“1  

     Ve srovnání s Buninem Andrejev zaujímá v povídkové tvorbě odlišný postoj 

k používání barev domů a interiérů, jeho přístup je totiž převážně symbolistický. 

Barvami např. vystihuje znuděnou atmosféru prolínající celým příběhem V mlze 

tím, že poukazuje na špinavě barevné tóny na stropě. V povídce Mlčení přichází 

otec do pokoje, kde leží jeho mrtvá dcera, a vše na něj působí až nadpřirozeně, 

nadpozemsky čistě, vzdušně, což Andrejev symbolizuje bílou barvou pečlivě 

vydrhnutých prken na podlaze, bílou postelí a polštáři. Naopak stav otcovy duše, 

jež zažívá hluboký smutek, se odráží v temném domě, kde žije. Pocit smutku a 

samoty, tentokrát umocněný šedým domem, se opakuje v povídce U okna. 

V tomto případě je dům postaven do kontrastu s domem červeným, kde žije 

panstvo. Červená zde vyjadřuje optimismus, veselou náladu a chuť do života. 

Andrej Nikolajevič to pouze sleduje z okna a uvědomuje si, jak jemu právě chuť žít 

chybí.  

     V díle Moje zápisky autor popisuje vězení, kde je hrdina zavřen kvůli podezření 

z trojnásobné vraždy, a poukazuje na to, jak mohou stejné barvy působit na 

psychiku lidí rozdílným způsobem v závislosti na jejich vnitřním rozpoložení: 

„Neomítnutá budova si zachovává přirozenou tmavou hnědočervenou barvu 

starých cihel a zblízka působí pochmurným, dokonce hrozivým dojmem, zvláště 

na lidi nervózní, kterým červená barva cihel připomíná krev a zkrvavené kusy 

lidského masa. Neveliká tmavá okna přirozeně dovršují tento dojem a všemu 

dodávají charakter ponuré harmonie, drsné a zasmušilé krásy.“2 («Не будучи 

оштукатурено, здание сохраняет естественный темно-бурый цвет 

старого кирпича и вблизи, как говорят, производит впечатление 

сумрачное, даже угрожающее, особенно на людей нервных, которым 

красные кирпичи напоминают кровь и кровавые куски человеческого мяса. 

                                                           
1 Andrejev, L. Deník 1914-1919. S.O.S. Praha : Nakladatelství Brody, 1998, s. 244. Přeložila L. 
Dušková. 
2 Andrejev, L. Moje zápisky. Praha : Volvox Globator, 2004, s. 22. Přeložil J. Šedivý. 
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Небольшие темные окна естественно завершают это впечатление и 

всему целому придают характер угрюмой гармоничности, суровой и 

мрачной красоты.»1) Tmavá okna symbolizující zasmušilost nalezneme také 

v povídce Dárek - zde podtrhují nepříjemné pocity, které hrdina zažívá při pohledu 

na žlutou budovu nemocnice s černými okenními rámy. S nemocnicí souvisí i pocit 

rozhraní smrti a života - ten je vyjádřen bílou barvou stěn a stropů (Bylo nebylo).  

     Z následující ukázky (Přízraky) lze pochopit, jaká barva vyvolává v hrdinovi 

nelibé pocity. V daném případě se jedná o žluté sklíčko okenní mozaiky, kterou si 

v doktorově bytě prohlíží pacient: „Zvlášť protivné bylo žluté sklo; ať se den vyvedl 

sebekrásnější a sebejasnější, žluté sklo mu dodalo na ponurosti, přízračnosti a 

zlověstnosti, jako by ve vzduchu viselo nějaké neštěstí, nějaký strašlivý zločin.“2 

(«Особенно противно было желтое: как бы хорош и ярок ни был день, оно 

делало его мрачным, призрачным, зловещим, угрожающим какою-то бедою, 

намекающим на какое-то страшное преступление.»3) Další úryvek ze stejné 

povídky vypovídá o již zmiňované synestézii, jež způsobuje, že barva v lidech 

probouzí nejen asociace s některými pocity, ale současně s hudebními tóny: „Díky 

sklům, hned červeným, hned žlutým a modrým, světle modrým a zeleným, se to 

všechno podivně měnilo, a když se jimi člověk díval tak, že rychle přejížděl po celé 

ploše pohledem, připomínalo to velice zvláštní hudbu.“4 («Но от стекол, то 

красных, то желтых, то синих, голубых и зеленых, все это странно 

менялось и, если смотреть так: быстро переходя через все стекла, - 

походило на очень странную музыку.»5)       

     Nejen Buninovo, ale i Andrejevovo „barevné vidění“ přírody je spojeno s I. 

I. Levitanem, neboť podle K. Čukovského jsou některé jeho fotografie jarní krajiny 

podobné obrazům tohoto malíře. Dalším společným jevem je to, že při zápisech 

do deníků oba autoři srovnávali krajinu buď s tvorbou nějakého malíře nebo 

s typem malby či kresby: „Na olších, osikách a dokonce i na břízách už vyrazily 

                                                           
1 Андреев, Л. Дневник сатаны. Санкт-Петербург : «Азбука-класика», 2005, с. 596. 
2 Andrejev, L. Přízraky. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 116. Přeložila L. 
Dušková. 
3 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. II. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 85. 
4 Andrejev, L. Přízraky. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 116. Přeložila L. 
Dušková. 
5 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. II. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 85. 
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jehnědy, takže se stromy kolem nás začaly podobat japonským kresbám.“1 Také 

Andrejevova vášeň k fotografování byla úzce spjata právě s přírodou, jež se často 

stávala předmětem jeho pozorování. Citlivou a upřímnou lásku k ní lze pociťovat 

také z dopisu, který Andrejev napsal kritikovi L. Rogaševskému. Píše v něm, že 

příroda je první kniha, kterou četl a jediná, kterou může stále číst, aniž by se začal 

nudit. Dále vyzdvihuje, že je pro něho harmonií a zdrojem duševního zdraví. 

Pravdou však zůstává, že málokdo by toto z jeho díla poznal. On sám ve svém 

deníku z 28. dubna 1918 uvádí, že vyjádřit svou lásku k přírodě není literárně 

schopen: „Protože je v mých prózách tak málo krajinomalby, leckdo si pomyslí, že 

je to pro mě v podstatě věc okrajová, ale není to pravda.“2 Největším důkazem 

silného vztahu k přírodě zůstávají tedy jeho fotografie a fakt, že se sám stranil 

města a odešel žít na samotu do přírody, jež se mu stala útočištěm. Dalším 

dokladem jsou deníkové zápisky, ve kterých je krajina barevně líčena (ale ve 

srovnání s mořem mnohem méně): „Na úpatí hory se krásně černal les. […] Po 

svazích se všude hnědaly holé stromy. […] Země je bezbarvá. […] Nebe je plné 

šedých mraků, ale celý jižní obzor roubí úzký oranžovo-rudý pruh. […] Nadýchaná 

perleťová oblaka.“ 3 

    Jak je výše uvedeno, Andrejev nepsal o přírodě tak obšírně, detailně a 

podrobně jako Bunin. Stěží by se hledaly půlstránkové pasáže, v nichž by autor 

impresionisticky líčil barevné záchvěvy a mihotání světla v krajině, ale na 

některých jeho fotografiích jsou tyto okamžiky patrné (viz. obr. 47). Andrejevovy 

příběhy se odehrávají z velké části ve městech a v domech, z nichž však někdy 

jeho hrdinové za přírodou odjíždějí. Pokud autor přírodu líčí, tak má specifické 

funkce - jednak vytváří protiklad k městu, kde se většina příběhů odehrává, dále 

koresponduje s duševním stavem postavy (v této souvislosti se mění s pocity 

postavy i přírodní barvy) a nakonec signalizuje atmosféru příběhu - má tedy 

převážně psychologický a symbolický význam. O „psychologizaci“ prostředí hovoří 

i J. Dohnal4. Symbolickou funkci zaznamenává R. Juliani: «У Андреева 

                                                           
1 Andrejev, L. Deník 1914-1919. S.O.S. Praha : Nakladatelství Brody, 1998, s. 46. Přeložila L. 
Dušková. 
2 Andrejev, L. Deník 1914-1919. S.O.S. Praha : Nakladatelství Brody, 1998, s. 58. Přeložila L. 
Dušková. 
3 Andrejev, L. Deník 1914-1919. S.O.S. Praha : Nakladatelství Brody, 1998, s. 204, 220, 230. 
Přeložila L. Dušková. 
4 Dohnal, J. Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče Andrejeva. Brno : Masarykova univerzita 
v Brně, 1997, s. 85. 
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пейзажное олисание всегда выполняет объяснительную и символическую 

функцию.»1     

     Andrejev se nezabývá barvou květin, stromů nebo lesů, aby vytvořil 

„krajinomalbu“, barvy pro něj mají vždy nějaký důvod, smysl a význam. Např. 

černý lesík (Propast) vyjadřuje nebezpečí, které v něm může milence potkat. 

Nejen temný les, ale i tmavá pole a šedý lán dokreslují pocity přepadeného páru a 

znásilněné dívky - strach, nebezpečí, úzkost. Tmavé barvy lesů a stromů sice 

v autorových povídkách převládají, ale objevuje se i zelená louka (V Saburově), 

zelený les (Zloděj) nebo žlutý list (Gubernátor). Žlutý list, jenž se náhle utrhne 

z oškubaného topolu, má svůj symbolický význam. Gubernátorovi totiž náhle 

připomíná mávnutí bílým kapesníkem, kterým dal svolení ke střílení 

nespokojených dělníků. Žlutá barva tak nabývá negativních konotací - provinilost, 

smrt. Smrt, jež zavinil a která ho také čeká, hrdinovi připomínají i červené listy 

jeřábu. To vše způsobuje, že cítí potřebu před tím vším utéct, a tak odjíždí 

z města. Krajina a její barvy se postupně proměňují, zesvětlají, rozzáří se a 

projasní, ukazují totiž na jeho touhu vykoupit se z hříchu a očistit tak duši. 

Andrejev v tomto momentě líčí přírodu téměř impresionisticky: „Po zelených 

loučkách a mýtinách, pod zlatavými a purpurovými korunami podzimního listí, ve 

smaragdové průzračnosti prosluněných lesních dálek, všude zářily ve stejně 

harmonických skvrnách jásavých barev krásné šaty dam.“2 («На зеленых 

лужайках и прогалинах, под золотоми багрянцем листьев, в изумрудной 

прозрачности освещенных лесных далей, рассыпались такими же 

гармоничными и яркими пятнами красивые платья женщин.»3)     

     Je zajímavé, že autor si všímá častěji polí než lesů, proto využívá více barev 

(ve srovnání s Buninem je počet barev stále nízký) - bílou, která symbolizuje 

mystickou hrůzu (V mlze), odstíny krvavé a rudé barvy jako analogii k mrtvým a 

raněným vojákům (Červený smích), k válce (Noční rozhovor) a nakonec růžovou 

jako symbol míru (Noční rozhovor). Poměrně frekventovaně se opakuje motiv 

tmavých polí (Přízraky, Gubernátor).  

                                                           
1 Джулиани, Р. Леонид Андреев – художник «панпсихизма». In Материалы и исследования. 
Леонид Андреев. Москва : Наследие, 2000, c. 232. 
2 Andrejev, L. Gubernátor. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 256. Přeložil A. J. 
Kučera. 
3 Андреев, Л. Дневник сатаны. Санкт-Петербург : «Азбука-класика», 2005, с. 363. 
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     V povídce Lež velké, mrtvě bílé pole ožívá, pronásleduje hrdinu, oknem se na 

něho dívá mrtvýma očima. Pole je stále přítomné i v povídce Zloděj, jejíž děj se 

odehrává ve vlaku. Jurasov odjíždí z Moskvy za svou dřívější milenkou, na 

začátku okrádá spolucestujícího, ale vzápětí činu lituje. Nejen z tohoto důvodu 

zažívá pocity pronásledování, strachu, samoty, odcizení, až nakonec skočí pod 

vlak. Jeho poslední cestu doprovází pole, jež mění své barvy nejen v souvislosti s 

jeho citovými prožitky, ale navíc anticipuje vývoj dalších událostí. V první zmínce o 

poli sice Andrejev jeho barvu neuvádí, pouze podotýká, že jsou nádherná, němá a 

záhadná a přesně to samé Jurasov pociťuje uvnitř vlaku - nezájem a odcizení 

spolucestujících.   

     Dále vypravěč hovoří o tmavých polích, jež jsou stále stejná, nemění se a 

poukazuje na to, že si Jurasov vůbec neuvědomuje, že na to nemyslí. Tím 

zdůrazňuje, že se hrdinovy myšlenky nacházejí jinde, že ačkoli projíždí krajinou, 

nesleduje ji, ani ona ho neoslovuje, protože Jurasov je přesvědčen, že pouze 

město je skutečnost a toto je pouhý přízrak. Poté zavírá oči, zklidní se, všude 

nastává ticho, vlak zastavuje na minutku na peróně a jemu připadá, že to jsou celé 

desítky let. V ten okamžik uvolnění mají pole zelenou, tedy uklidňující barvu. 

Náhle pole ztemní a Jurasovi dochází, proč má tak těžký život, proč by měl letět 

tam, kam ho cosi volá. Právě v této chvíli ho mohla napadnout myšlenka na 

sebevraždu, která je vyjádřena v temné barvě polí. Čím více jeho duše pláče, tím 

více pole tmavnou, jejich barvy se ztotožňují s Jurasovým duševním stavem.  

     Na další zastávce tmavá pole reflektují hrdinovy pocity samoty a nezájem 

okolního světa o jeho osobu: „A tmavá pole posunuvší se dozadu opět přemýšlela 

o čemsi svém, byla nepochopitelná, chladná a cizí.“1 («И темные сдвинувшиеся 

поля снова думали о чем-то своем, были непонятны, холодны и чужды.»2) 

Vše kulminuje do stádia, kdy ho pole naplňují ještě větším pocitem osamělosti, 

připadá mu, že si ho nevšímají, přeje si „udupat nadobro tu něžnou, lživou zeleň, 

z níž se všichni lidé radují, zatímco ona z jeho srdce pije poslední krev“.3 

(«вытоптать догола нежную лживую зелень, которая всех радует, а из 

                                                           
1 Andrejev, L. Zloděj. In  Kniha povídek. Praha : J. Otto, 1923, s. 403. Přeložil V. Červinka. 
2 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. II. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 13. 
3 Andrejev, L. Zloděj. In  Kniha povídek. Praha : J. Otto, 1923, s. 405. Přeložil V. Červinka. 
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его сердца пьет последнюю кровь.»1) Když začnou strážníci prohledávat vlak, 

Jurasov dostává strach, má pocit, že vše, k čemu byl lhostejný, tedy i sytá pole, ho 

náhle pronásleduje. Jak se přibližuje konec, pole mění opět barvu, jsou zelená a 

zmrtvělá.  

     Změny vnitřního světa Andrejevových postav se tedy odrážejí v  okolí, v přírodě 

a jejích barvách - k podobnému závěru dochází také R. Juliani: «Постепенное 

развитие внутреннего действия передается прежде всего через пейзаж.»2  

     Jelikož se děj Andrejevových povídek odehrává spíše ve městech či domech 

nebo jiných uzavřených prostorách, neexistuje mnoho příležitostí k rozboru 

barevnosti „vod“, tedy jezer, řek, potoků. To však neznamená, že by vodní plochy 

nefotografoval (viz. obr. 48) nebo o nich nepsal ve svých denících: „Řeka se vrátila 

mezi břehy a dostala normální barvu: tmavohnědo-zelenou.“3 Je podivuhodné, že 

pokud píše o barvách ve svých denících, kam zaznamenává to, co pozoruje, jeho 

styl „tónování“ je velmi podobný Buninově způsobu používání barev v povídkách. 

To potvrzuje, že si barevných přechodů všímal, ale v povídkách je nepoužil. 

     Přestože je tedy barevné „malování“ vody v jeho tvorbě minimální, i jediná 

ukázka dokáže vystihnout jeho způsob práce s barvami, lišící se od osobních 

poznámek. Jedná se o povídku Ve sklepě, o okamžik, kdy se zoufalá gymnazistka 

Natalja vrací z porodnice s šestidenním dítětem a doufá, že jí pomůže Káťa, která  

je však již  po smrti. Svědkem jejího pocitu strachu, nejistoty a studu je kousek 

nezamrzlé vody, na kterou se z mostu dívá a vnímá její černou barvu: „Hluboko 

zdola pohlédlo na ni černé matné oko - kousek nezamrzlé vody - a jeho pohled byl 

záhadný a strašný.“4 («Глубоко снизу на нее взглянул черный матовый глаз - 

клочок незамерзшей воды, - и был его взгляд загадочен и страшен.»5) 

Černá barva jako kdyby symbolizovala konec naděje na pomoc od Káti a zároveň 

předznamenávala nejasnou, tedy temnou budoucnost.  

     Nejen v této povídce příroda ožívá, aby své hrdiny sledovala, pronásledovala či 

byla svědkem jejich duševních proměn, rozhodujících momentů nebo závažných 

                                                           
1 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. II. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 15. 
2 Джулиани, Р. Леонид Андреев – художник «панпсихизма». In Материалы и исследования. 
Леонид Андреев. Москва : Наследие, 2000, c. 232. 
3 Andrejev, L. Deník 1914-1919. S.O.S. Praha : Nakladatelství Brody, 1998, s. 87. Přeložila L. 
Dušková. 
4 Andrejev, L. Ve sklepě. Kniha povídek. Praha : J. Otto, 1923, s. 129. Přeložil J. Pelíšek. 
5 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 347. 
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činů. Tendence personifikovat přírodní jevy totiž prostupuje celým Andrejevovým 

dílem, jenž byl v tomto směru ovlivněn A. P. Čechovem. Blíže o tom R. Juliani: 

«[…] окружающий пейзаж преображается при помощи приема одушевления, 

которым Андреев так восхищался у панпсихолога Чехова.»1 

     Porovná-li se Buninův a Andrejevův způsob využití barev při zobrazení hrdinů, 

výsledkem jsou rozdílné přístupy, což má jistě patřičné odůvodnění v působení na 

čtenáře. Buninovy podrobné popisy vlastně děj zpomalují, mohou odvádět 

pozornost od hlavního problému, oddalují nastávající situaci, a ve čtenáři tak 

zvyšují napětí a očekávání, které může podporovat, ale na druhou stranu i 

omezovat jeho fantazii. Zdá se, že Bunin těchto postupů využívá hojně a převážně 

nabízí „kresby“ žen a dívek, jejichž krásou se doslova kochá. O tom, že ženská 

krása ho lákala více než mužská, hovoří také E. A. Širinová, jenž dále konstatuje, 

že ho velmi zajímala fyzická stránka člověka: «[...] он выше всего ценил 

физическое совершенство.»2  

     Přestože je Andrejev stručnější, na působivosti jeho přístupu to neubírá, 

dokáže totiž vystihnout to důležité a podstatné několika slovy, vyzdvihne nápadný 

detail. Dalo by se říci, že „nezatěžuje“ čtenáře vzhledem a podrobnostmi vnější 

podoby hrdinů, protože chce upozornit hlavně na jejich psychiku, na vnitřní stavy 

duše, nesouvisející s barvou vlasů nebo tvarem límečku. Ke stejnému závěru 

dochází i J. Dohnal, který tvrdí, že „[…] neúplný, roztříštěný popis zevnějšku 

přesto vyjadřuje celek, odlišuje postavy od ostatních, což poukazuje na nepříliš 

velký význam, přikládaný charakteristice zevnějšku protagonistů a čtenáři 

signalizuje nepodstatnost konkrétních, reálných znaků.“1  

     Autoři, až na drobné výjimky, používají barvy, jež jsou s člověkem a jeho 

vzhledem i projevem emocí ve tváři obecně známy a asociovány. Oba také líčí 

člověka  pomocí originálních přirovnání, kde Bunin využívá opakovaně květiny. 

Bunin se vyznačuje pro něj typickým tónováním a stínováním, Andrejev zase 

menší paletou barev. „Portrét“ je pro Bunina jedním z prostředků, jak umělecky 

ztvárnit své postavy, a to převážně ženy. Přitom se zaměřuje na barevné detaily, 
                                                           
1 Джулиани, Р. Леонид Андреев – художник «панпсихизма». In Материалы и исследования. 
Леонид Андреев. Москва : Наследие, 2000, c. 233. 
2 Ширина, Е. А. Портрет как средство художественной изобразительности. In Творчество И. 
А. Бунина и русская литература ХIХ – ХХ веков. Выпуск 2. Министерство общего 
профессионального образования Российской Федерации. Белгород : Изд. Белгородского гос. 
ун., 2000, c. 90. 
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zvláště na oči a oblečení. Andrejev „portrét“ ve smyslu zachycení vzhledu svých 

postav využívá méně a pokud ano, není tak komplexní a podrobný. Naopak jeden 

barevný detail pro něj znamená více než se zmiňovat podrobně o barvě očí, pleti, 

rtů, zubů, vlasů a všech částí oděvu.  

     Porovnáme-li životní styly obou autorů, je zřejmé, že Bunin se ve svém 

přístupu k módě projevuje jako estét, aristokrat a materialista se smyslem pro 

detail (viz. obr. 49). Andrejev je individualista a intelektuál se sklonem k originalitě 

a praktičnosti (viz. obr. 50). Osobní názory na módu se částečně odrážejí i v jejich 

povídkové tvorbě, konkrétně v Buninově oblibě detailů, podrobností a 

v Andrejevově originalitě.      

     Rozbor přístupů obou autorů k estetice bydlení potvrzuje, že se Bunin cítil 

dobře v přepychově vybavených, pohodlných domech. Na Bunina jako na estéta 

vzpomíná I. S. Žemčužnyj: «Он упоенно наслаждается созерцанием любой 

красоты: женщины, природы, ребенка, произведения искусства, бытовых 

предметов, архитектуры.»2 Andrejev zase miloval prostor, jednoduché až 

geometrické linie, materiály, které nic nepředstírají (např. dřevo), účelné, funkční 

předměty a tmavé barvy. Na pomyslných vahách tedy z jedné strany leží přepych, 

pohodlí a dokonalost a z druhé strany jednoduchost, originalita a temnota.  

     Tyto tendence souvisejí i s tvorbou autorů, neboť z výše uvedených úryvků 

vyplývá, že Bunin využívá barev obydlí převážně k doplnění celkového dojmu 

scény, k popisu prostředí, kde se děj odehrává, a tím pomáhá čtenáři představit si 

daný moment či pohled až do barevných detailů. V. V. Slivickaja3 tvrdí, že má jeho 

používání detailů původ ve východní filozofii, o kterou se zajímal. S podobným 

jevem se setkáme též u V. Kandinského. Bunin si navíc všímá, jak jsou vjemy 

barev obydlí ovlivněny okamžikem dne, noci, svitem slunce, měsíce, ročním 

obdobím a počasím. Barevné symboliky využívá v minimální míře, kdežto 

Andrejevův přístup se naopak odlišuje především jejím výrazným využitím. 

Přestože barvami budov dokáže zachytit atmosféru povídky, používá je obzvláště 

k symbolickým účelům. Jeho škála se v tomto případě pohybuje mezi červenou, 

                                                                                                                                                                                
1 Dohnal, J. Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče Andrejeva. Brno : Masarykova univerzita 
v Brně, 1997, s. 63. 
2  Творчество И. А. Бунина и русская литература ХIХ – ХХ веков. Выпуск 2. Министерство 
общего профессионального образования Российской Федерации. Белгород : Изд. 
Белгородского гос. ун., 2000, c. 29.  
3 Сливицкая, О. В. Повышенное чувство жизни. Мир Ивана Бунина. Москва : Российский 
государственный гуманитарный университет, 2004, c. 51. 
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šedou, bílou a žlutou barvu. Dále barvami vystihuje pocity hrdinů, poukazuje na 

rozdíly, vyzdvihuje lidskou individualitu a jedinečnost. Tak jako si Bunin libuje 

v barevných proměnách objektů během dne, Andrejev zase v tom, jak barvy 

působí na psychiku postav, jaké pocity v nich vyvolávají.  

     Nejednou si kladli literární vědci otázku, zda povídky vyjadřují názory a pocity 

autora nebo hrdinů. Někteří se přiklánějí k tomu, že v Buninově díle silně zaznívá 

autorské vnímání světa, že myšlenky, pocity a prožitky postav jsou v podstatě jeho 

vlastní (N. Ljubimov, J. Malcev). Jiní se domnívají, že je důležitá osoba vypravěče, 

jako např. E. A. Širinová: «Форма повествования и статус повествующего 

лица у Бунина достаточно условны. […] пейзаж автора, наблюдающего за 

героями, более объективен, чем эмоционально окрашенный пейзаж, 

воспринятый героем.»1 Rozdílná tvrzení interpretů odpovídají literární situaci 

dané doby, v níž se pozice autorů prostřednictvím jejich díla nachází velmi 

obtížně, vždy je třeba brát v úvahu řadu dalších aspektů, jako jsou i barvy a osoba 

vypravěče.  

     Je-li v Buninových povídkách vypravěč hlavním hrdinou, jeho emoce, jeho 

subjektivita se zrcadlí ve vidění přírody, jež svými barvami a celkovým působením 

odpovídá jeho pocitům. Nejednou pak barvy neodpovídají skutečnosti, jsou 

zkreslené, ovlivněné jeho psychickým rozpoložením. Naopak povídky vyprávěné 

ve třetí osobě líčí přírodu, která je barevně objektivní, často v kontrastu 

s psychologickým rozpoložením postav. Nezávisle na formě vyprávění však barvy 

přírody dokreslují psychologickou charakteristiku postav, mají symbolickou funkci, 

spojují různé časové plány a předjímají události.  

     Hovoří-li se o postavách, je nutné zdůraznit, že Andrejev do nich vkládá své 

vlastní pocity, prožitky a strachy, jak konstatuje N. N. Arsentěvová: «Андреев 

выделялся особой обнаженностью своего «я», вложенного в героя.»2 Také 

K. Čukovskij vzpomíná na to, jak se Andrejev převtěloval do duší svých hrdinů, jak 

často používal jejich hlasy a gesta. Autor tak vlastně tímto subjektivním přístupem 

k tvorbě odhaluje svou osobnost nezávisle na osobě vypravěče, a proto 

                                                           
1 Ширина, Е. А. Идейно-художественные функции пейзажа в цыкле рассказов И. А. Бунина 
«Темные аллеи». In Творчество И. А. Бунина и русская литература ХIХ – ХХ веков. 
Министерство общего профессионального образования Российской Федерации. Белгород : 
Изд. Белгородского гос. ун., 1998, c. 191, 198. 
2 Арсентьева, Н. Н. Проблема нравственного самосознания личности в творчестве Леонида 
Андреева. In Материалы и исследования. Леонид Андреев. Москва : Наследие, 2000, c. 177. 
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při analýze jeho povídek není pro účely této práce zásadní styl vyprávění tak, jak 

je tomu u Bunina.  

     Příroda se sice stala samozřejmou součástí života obou autorů, v povídkové 

tvorbě se však objevuje ve větší míře u Bunina, který líčí krásy ruské krajiny i 

exotických zemí s velikým zaujetím. Díky jeho preciznímu stylu „malování“ přírody 

je možno odhalit, jaký byl pečlivý a  vnímavý pozorovatel. O jeho výrazném smyslu 

pro zachycení detailů hovoří K. Paustovskij: „V ruské krajině neexistoval jediný 

pranepatrný detail, kterého by si byl Bunin nepovšimnul.“1 Barvy jeho přírody se 

mění opět v závislosti na ročním období, počasí, denním i nočním momentu a 

vzdálenosti pozorovatele. M. Zadražilová v této souvislosti konstatuje, že Bunin 

dovede postihnout „proměnlivé podoby přírodního světa na přechodech mezi nocí 

a dnem (časté motivy svítání a soumraku) i v průběhu směn ročních dob“2; dále 

uvádí, že je autor znám „samozřejmou důvěrou ve schopnost lidských smyslů 

vnímat a vidět skutečnou podobu reálných jevů (krajiny, stromů, vesnických 

chalup, polí, lesních cest, nebeského obzoru i vodních ploch) - včetně 

dramatických momentů jejich neklidu a proměn“3 Barvy přírody mají tedy jak 

realistickou funkci, čímž přibližují čtenáři dané prostředí a atmosféru, tak 

psychologickou, anticipační a částečně i symbolickou.  

     K podobné situaci dochází i u Andrejeva, rozdílem je však pořadí motivů. 

Pokud Andrejev o přírodě píše, což je velmi málo, neboť v jeho příbězích dominuje 

městské prostředí, tak jejími barvami vystihuje převážně symbolické a 

psychologické významy. Zachycení atmosféry a jejích proměn hraje rovněž 

specifickou úlohu, ale barevné změny probíhají především vlivem měnícího se 

mentálního stavu hrdinů. Tato koncepce odpovídá psychologické funkci barev. 

Podobně je o tom přesvědčen J. Dohnal: „Zachycení prostředí, ač je 

v Andrejevových prózách prostředkem a nikoli cílem, se výrazně podílí na 

konstituování specifické atmosféry jeho děl, výrazně se účastní psychologické 

charakteristiky literárních postav a je významným faktorem v procesu vnímání děl 

čtenářem, kdy do jisté míry napomáhá tomu, aby vynikla dominanta 

                                                           
1 Paustovskij, K. Ivan Bunin. In Bunin, I. Pozdní hodina, povídky o lásce a smrti. Praha : Lidové 
nakladatelství, 1975, s. 400. Přeložil J. Zábrana. 
2 Zadražilová, M. Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. Praha : Univerzita Karlova, 1995, s. 
146. 
3 Zadražilová, M. Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. Praha : Univerzita Karlova, 1995, s. 
147. 
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spisovatelových děl - zaměření na poznávání niterního života člověka, který není 

od prostředí, v němž žije, odtržen, nýbrž je jím intenzívně ovlivňován.“1 

     Ve snaze vystihnout mnohobarevnost Buninovy a Andrejevovy přírody a její 

souvislost s výtvarnými směry, je nutno konstatovat, že Bunin použitím široké 

škály barev převážně jemných tónů dokáže vylíčit impresionistickou atmosféru 

neopakovatelného okamžiku. Naopak Andrejev používá mnohem méně barev, ty 

jsou navíc sytější a kontrastnější. Z výtvarného hlediska je jeho zacházení s  

barvami přírody převážně expresionistické a symbolistické. 

     Ze všech výše zmíněných faktů a zjištěných poznatků vyplývá, že způsob 

zachycení vnějšího světa hrdiny je v podání Bunina a Andrejeva odlišný jak v  

přístupu k barvám a jejich funkcím, tak v podobnosti s výtvarnými směry, tudíž i 

styl zobrazení vnitřního světa je rozdílný, protože se vždy v tom vněším odráží, 

zrcadlí se v jeho barvách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Dohnal, J. Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče Andrejeva. Brno : Masarykova univerzita 
v Brně, 1997, s. 87. 
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     Člověk zvedá hlavu k obloze, jejíž nesmírná temnota prozářená milióny hvězd 

v něm vyvolává pocit přízemní malosti, jednoduchosti a nepatrnosti ve srovnání 

s nekonečností a věčností vesmíru, ale zároveň pocit sounáležitosti s tímto 

prostorem, o němž je známo, že to, co je vidět, vlastně již neexistuje, a to, co 

existuje, vidět není. Proto lidstvo tolik touží vesmír poznat a prozkoumat podobně 

jako odhalit  tajemnost a hloubku lidské duše s jejími skrytými momenty tajných 

přání, pocitů, představ a víry v Boha, jak píše Bunin v Životě Arseněva o tom, že 

Bůh je podle něho v nebi, v té výšce, v té síle, v nepochopitelné modři, 

v nekonečné dálce. 

     Obloha posetá hvězdami, ozářená sluncem či měsícem, měnící svůj jas a 

barvu je charakteristickým jevem Buninových povídek, v nichž se opakovaně 

objevuje její líčení jako dokonalé zachycení prchavého okamžiku jejích barevných 

proměn ovlivněných roční dobou, momentem dne, vývojem příběhu nebo 

emocemi hrdinů. Pohled na nebe je spojen s pocitem volnosti, s touhou po 

svobodě, s přemýšlením nad vážnými otázkami, nad sebou samým, nad láskou. 

      Již v Životě Arseněva lze zjistit, jak často a intenzivně si hrdina všímal oblohy, 

slunce a měsíce: „vzduch těžkl, šedl, mraky se potahovaly ostrým nachovým 

leskem“; „modravý a fialový dokonávající večer“; „poslední paprsek se osaměle 

zardívá v koutě“; „bledý a truchlivý podzimní měsíc“; „měsíc v úplňku s červeným 

reliéfem své mrtvolně bledé tváře, zevnitř prostoupené sršící bělobou“.1 Stejně 

jako krajina, jsou i barvy oblohy, slunce a měsíce zaznamenány v 

Buninových denících. G. N. Kuzněcovová vzpomíná: «Когда мы поднимались 

через сад Монфлери, он всё время обращал моё внимание на небо густого 

голубого цвета, в котором есть и что-то лиловое.»2  

     Barevné vyjádření oblohy je charakteristické pro celou řadu povídek: Červánky 

celou noc, Čangovy sny, Kukačka, Sosny, Jarní večer, Ignát, Ptactvo nebeské, 

Antonovská jablka, Na konec světa, Sosny atd. Paleta nebe je opravdu pestrá, má 

např. barvu světle zelenou, jemně zelenou, bledě zelenou, modrou, je bledé, 

karmínově oranžové, oranžově purpurové, černé, tyrkysové a promodralé, zlaté, 

šedavé, popelavé, jemně růžové atd. Uvedený výčet poukazuje na to, že Bunin 

používá tónování a stínování spíše než jasné  a syté barvy.  

                                                           
1 Bunin, I. Život Arseněva. Praha : Odeon, 1979, Přeložili T. Hašková, J. Zábrana. 
2 Кузнецова, Г. Н. Грасский дневник. Москва : 1995, с. 27. 
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     V povídce Červánky celou noc se emocionální stav hrdinky, prožívající první 

okamžiky zamilování, odráží i v barvách oblohy, v nichž spatřuje něhu, jemnost a 

něžnost, stejně jako ve svém nitru. Tyto pocity jsou o to intenzivnější, že je 

s nikým nesdílí, zažívá je sama od té chvíle, co se dovídá o příjezdu Siverse, o 

němž se vždy mluvilo jako o jejím ženichovi. Nebe jako by s ní toto vnitřní chvění 

spojené s očekáváním prožívalo: „[…] bylo vidět vzdálenou bledě zelenou oblohu 

nad fialovými jarními mráčky něžných a půvabných tvarů. Všechno na zemi i na 

nebi zmlhavělo, vše zjemnělo v hebkém nočním šeru a vše se dalo rozeznat 

v bledém svitu nehasnoucích červánků.“1 («[...] виднелось далекое светло-

зеленое небо над лиловыми весенними тучками нежных и красивых 

очертаний. Все было неопределенно и на земле, и на небе, все смягчено 

легким сумраком ночи, и все можно было разглядеть в полусвете 

непогасшей зари.»2)  

     Červánky podtrhují „šťastný smutek“, představy o budoucím životě plné 

romantiky a něžnosti první a nevinné lásky. Jak samotný název napovídá, tyto 

„červánky“ jsou pouze záležitostí noci a za svítání zamilovanost v hrdince a 

zároveň v obloze sice přetrvává, ale čtenář cítí, že se to změní: „Viděla jsem, jak 

soumrak bledne, jak se zarděl bělavý obláček na severu […]. Někoho jsem 

milovala a má láska byla ve všem.“3 («Я видела, как сумрак стал бледнет, как 

заалело белесое облачко на севере […]. Я кого-то любила, и любовь моя 

была во всем.»1) Ráno si je dívka jistá, že Siverse odmítne, a tato realita se 

promítá i do okolí - již nepozoruje oblohu, o ničem nesní, pouze se podívá do 

zrcadla a poslouchá hlasy z vedlejší místnosti. Z toho vyplývá, že se subjektivní 

emocionální prožitky postavy odrážejí v obraze oblohy, jsou nestálé, mohou se 

rychle změnit, tak jako se mění její barvy.  

     Atmosféra příběhu povídky je vykreslena i barevnými změnami nebe 

v závislosti na denní době, např. v Čangových snech za horkého poledne: „Díval 

se přes moře do dálky na jemně zelené západní nebe, pokryté těmi nejpestřejšími 

a nejbizarnějšími mračny, hleděl na vínově rudé slunce bez jediného paprsku, 

které se dotklo zamženého obzoru, a vzápětí se protáhlo tak, že začalo připomínat 
                                                           
1 Bunin, I. Červánky celou noc. In Antonovská jablka. Praha : Odeon, 1985, s. 30. Přeložila T. 
Hašková. 
2 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. I. Москва : «Правда», 1988, c. 400. 
3 Bunin, I. Červánky celou noc. In Antonovská jablka. Praha : Odeon, 1985, s. 33. Přeložila T. 
Hašková. 
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ohnivě temnou mitru.“2 («Смотрел далеко за море, на закат, нежно 

зеленевший в разноцветных и разнообразных тучках, на винно-красное, 

лишенное лучей солнце, которое, коснувшись мутного горизонта, вдруг 

вытянулось и стало похоже на темноогненную митру.»3) 

     Mraky jako součást oblohy mívají podle roční či denní doby nejrůznější odstíny, 

na jaře jsou např. bledě fialové (Červánky celou noc), v zimě bělavé (Fedosjevna), 

při stmívání kouřové se zlatě rudými okraji (Docela malý román) a při požáru jsou 

růžové (Požár). Zapadající slunce proměňuje barvy mraků v příběhu Bratři tak, že 

přecházejí v purpur, popelavou žluť a zlato zároveň. V povídce Suchodol 

dokresluje těžkopádný černofialový mrak atmosféru před bouřkou a zároveň 

zvyšuje tajuplnost místa, o němž potomci tehdejších obyvatel slýchávali 

nejrůznější historky.  

     Bunin, jak bylo řečeno, nejednou pracuje s barvami, odstíny i významy 

červánků. Jejich barevná škála se však netýká pouze odstínů červené, objevují se 

i prozelenalé a žluté. Již výše uvedená souvislost motivu červánků s prchlivostí 

pocitů zamilovanosti se opakuje v povídce Taňka - Marja vzpomíná v tmavé 

chalupě zasypané bílým sněhem na mládí, na večerní červánky a pak písní říká 

své dceři, že i ona prožije ty své červánky symbolizující zamilovanost, jež však 

pomine a vystřídá ji vesnická realita, trápení a starosti.  

     Pomíjivost dojmů signalizují červánky v Brevíři lásky, zde navíc doprovází 

hrdinu na cestě z chvoščinské usedlosti, kde si koupil knihu, jež darovala Luška 

svému muži, který ji přežil o dvacet let a s její smrtí se nikdy nevyrovnal. Knížka se 

stala vzácnou rodinnou památkou, a proto ji pozůstalý syn původně prodat 

nechtěl. Vraťme se k významu červánků. Když se tedy Ivljov vrací zpátky i 

s brevířem lásky, z něhož si čte, jsou červánky nejen nad ním, ale dokonce se 

odrážejí i v kalužích, obklopují ho: „Nad poli bledly v oblacích matné zlatistvé 

červánky, odrážely se v kalužích.“4 («Мутно-золотая заря блекла в облаках за 

полями, отсвечивала в лужах.»1) Fakt, že červánky blednou, koresponduje 

s jeho vlastními pocity jakési provinilosti, že vlastní něco, co mu nepatří, že pronikl 

do sféry osobních citů cizích lidí, protože kniha obsahuje upřímné věnování z 
                                                                                                                                                                                
1 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. I. Москва : «Правда», 1988, c. 403. 
2 Bunin, I. Čangovy sny. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 218. Přeložil J. 
Zábrana. 
3 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 559. 
4 Bunin, I. Brevíř lásky. In  Antonovská jablka. Praha : Odeon, 1985, s. 413. Přeložila Z. Psůtková. 
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lásky. V ten moment ho začnou ozařovat červánky, on se do knížky začte a 

skutečně v okamžiku čtení cítí něhu a lásku, přemýšlí o vlastních pocitech. Touto 

barevnou hrou dokázal Bunin vystihnout prchavost  dojmů i pocitů hrdiny.   

     Slunce inspiruje Bunina nejen svými barevnými proměnami, ale hlavně tím, že 

ovlivňuje barevné vjemy svého okolí - stejné prostředí je jiné při jeho východu, 

západu, v poledne nebo večer. Autor zachycuje, jak světelný paprsek dokáže 

proniknout nejmenšími skulinami a jak jeho svit rozechvívá ostatní barvy. Stejné 

motivy se vyskytují i na plátnech impresionistů (viz. obr. 51). V neposlední řadě se 

zabývá i symbolickým významem. Barevná škála Buninova slunce má poměrně 

široký rozsah od žluté, zlaté, oranžové, načervenalé, červené a brokátové přes 

vínově rudou, fialovou až k fialově šedé a stříbřitě zelené. Objevuje se např. 

v povídkách Čangovy sny, Sosny, Šílený malíř, Stařena, Bílý kůň, Ignát, Požár 

nebo Zachar Vorobjov.  

     V povídce Stařena je slunce symbolem melancholických vzpomínek na krásy 

ruské země. Z ukázky vyzařuje i autorova láska k ruské přírodě, k hravosti jejích 

barev: „Zapadající slunce hýřivě laškuje jak v pohádce: hned září fialově, hned 

červeně jak pivoňka, hned zas všechno kolem halí do zlata či do zeleně.“2 

(«Солнце на закате играет, как в сказке: то блещет лиловым, то 

кумачовым, а то все кругом рядит в золото или зелень.»3 S další 

symbolickou konotací se setkáme v povídce Temné aleje. Nikolaj Alexejevič 

potkává náhodou po letech Naděždu, již kdysi opustil, zatímco ona ho stále miluje. 

Vypráví jí o svém nešťastném životě a brzy nato se rozloučí. Po cestě přemýšlí o 

lásce a ztrátě štěstí v životě. Nezávisle na jeho myšlenkách autor konstatuje, že 

bledé slunce zapadalo. A právě západ slunce symbolizuje konec jeho života. 

Bledost zase představuje vzpomínku na bývalou lásku.   

     Slunce dále ovlivňuje a mění barvy ve svém okolí, dokresluje atmosféru 

příběhu. Zlatem paprsků zapadajícího slunce planou okna chalup a kříže kostela, 

závěje a sněhové čepice chalup se barví do ruda - tímto pohledem začíná povídka 

Ptactvo nebeské. Autor tak navozuje dynamickou atmosféru, ve které se setkává 

student medicíny s nemocným žebrákem. V povídce Meteor se slunce (opět 

zapadající) dotýká zasněžené roviny, jež nazlátle září téměř neznatelným 
                                                                                                                                                                                
1 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 516. 
2 Bunin, I. Stařena. In Antonovská jablka. Praha : Odeon, 1985, s. 583. Přeložil J. Zábrana. 
3 Бунин, И. А. Собрание сочинений в шести томах. T. IV. Москва : Художественная 
литература, 1988, c. 553. 
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zelenavým nádechem. V povídce Na konci světa je působení zapadajícího slunce 

nejen poeticky popsáno, ale umocňuje melancholické okamžiky obyvatel vesnice, 

kteří se scházejí k poslední modlitbě před odchodem z rodného kraje do 

ussurijských končin: „Odleskem zacházejícího slunce všechno zčervenalo, zarděly 

se háje, říční zákruty vzplály jasně červeným třpytem a rovinaté písčiny za řekou 

zajiskřily jako zlato.“1 («Все зарумнянилось отблеском заката, зарделись 

рощи, вспыхнули алым глянцем изгибы реки, и за рекой как золото 

засверкали равнины песков.»2) Díky zapadajícímu slunci se také zardívají 

závěje na louce i střechy chalup, barvy nazelenalého nebe působí čistěji a křehčeji 

a sosnový les je jemnější (Sosny). Dále slunce změkčuje modř polí (Sekáči), halí 

všechno kolem do zlata či do zeleně (Stařena).  

     Bunin si často všímá detailu, jak slunce prozařuje nějaký kouř nebo prach. 

Např. probodává bleděmodrý kouř (Noční rozhovor), ozařuje průzračný silný kouř 

(Jarní večer) či mění barvu dýmu do fialova (Ptactvo nebeské). Sluncem se 

červená prach v povídce Zachar Vorobjov. Svit slunce dokáže zvýraznit určité 

části a detaily scény, které autor pokládá za důležité, chce, aby si jich čtenář 

všiml. Výsledkem je téměř filmový dojem: „Slunce pomalu putuje svou nebeskou 

dráhou a načervenalý, brokátový paprsek už sklouzl do setmělé světnice a 

zešikma ozářil čelo nebožtíka.“3 («Солнце медленно проходит свой небесный 

путь, и вот красноватый, парчовой луч уже скользнул в полутемную избу и 

косо озарил лоб покойника.»1) 

     Měsíc je obvykle spojován se světlými odstíny, které mohou na člověka a na 

jeho psychiku velmi intenzivně působit a dokonce ve spánku ovlivňovat i jeho 

chování. V Buninových povídkách (Ignát, Sosny, Na veselé samotě, Jermil, Na 

konec světa, Poslední schůzka) je však nejčastěji narůžovělý, rudý, kalně rudý, 

bledý, jeho světlo je např. popelavě modré. Autor tedy měsíc zachycuje pomocí 

mnohem širší palety barev, jejichž volba má své odůvodnění.  

     V Poslední schůzce měsíc zastává několik funkcí - nejenže dokresluje 

atmosféru příběhu, ale také odhaluje pravdu a je svědkem událostí hlavního 

hrdiny. Příběh je vyprávěn třetí osobou a zdá se, že i vesmír zůstává „objektivní“. 
                                                           
1 Bunin, I. Na konci světa. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 27. Přeložil 
J. Zábrana. 
2 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. I. Москва : «Правда», 1988, c. 207. 
3 Bunin, I. Sosny. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 70. Přeložil J. 
Zábrana. 
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Nejprve měísční světlo proniká do tmavé stáje, kde čeledín připravuje pro svého 

pána koně: „Popelavě modrý pás měsíčního světla padal obdélným okénkem do 

tmavého stání a zažíhal drahokamy v očích jezdeckého valacha.“2 («Лунной свет 

полосой голубого дыма падал в продолговатое окошечко темного денника, 

самоцветным камнем зажигая глаз верхового мерина.»3) Zatímco se měsíc 

nazelenale odráží v kaluži, kůň čeká na Strešněva, jenž přichází sice pečlivě 

oblečený, ale měsíc odhaluje pravdu, poukazuje na nedostatky v jeho vzhledu i na 

zašlost a špínu oblečení. Když se Strešněv vydává na cestu, je sychravo a pod 

lunou se matně bělá pelyněk. V měsíčním světle je les mrtvý, chladný, což může 

anticipovat ochladnutí a konec vztahu s Věrou Alexejevnou, za níž jede. Je 

zřejmé, že očekávání nějaké události nebo katastrofy má svá znamení v přírodě, 

ve vesmíru, jak bylo možné vidět i dříve. Když Strešněv přijíždí k chudé usedlosti 

osvícené měsíčním světlem, jako by mu měsíc odkrýval sešlost, ubohost, z níž je 

mu do pláče. Poté, co Věře vášnivě připomíná, že ji kdysi miloval, a ona jeho lásku 

přehlížela a odjela do města za svými cíli, měsíc a s ním i „poslední schůzka“ 

zapadá. Vše je umocněno mrtvolně bílou mlhou prozářenou měsíčním svitem. 

Přestože pak Strešněv podotýká, že se jejich role vyměnily, je konec, nesvítí 

měsíc, tedy naděje na změnu, na lásku.  

     V povídce Na veselé samotě je měsíc svědkem smutné události, umírání staré 

matky, jež chce dojít za synem, aby ho naposledy viděla. Měsíc, zvláštní 

ticho, barvy oblohy, zjemňující výrazy, např. „nadýchnutá krajka“; „průsvitná“; 

„lehká“ - jako kdyby symbolizovaly klid, pokoj a smíření umírající Anisji: „Spala a 

ve spánku umírala. […] Déšť ustal, večerní nebe se vyjasnilo, v lese i v polích 

všechno ztichlo. Vzduchem se tiše třepetala noční můra. V šeru bylo rozeznat 

jenom bílé květy na podlaze. Za boudou se jako jemná nadýchnutá krajka rýsovaly 

tmavozelené vršky křovisek na oranžově purpurovém pruhu oblohy, přecházejícím 

výš do průsvitně citrónové prázdnoty. Naproti boudě na bezbarvém popelavém 

nebi stál jasný, bledý úplněk, který dosud nevydával žádné světlo. Díval se přímo 

do okna, pod nímž ležel možná mrtvý a možná ještě živý pračlověk.“1 («Она 

спала, умирая во сне. [...] Прошел дождь, вечернее небо очистилось, в лесу, 
                                                                                                                                                                                
1 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. I. Москва : «Правда», 1988, c. 363. 
2 Bunin, I. Poslední schůzka. In  Antonovská jablka. Praha : Odeon, 1985, s. 308. Přeložila T. 
Hašková. 
3 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 409. 
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в полях все смолкло. Вечерний мотылек трепетно беззвучно поплыл в 

воздухе. Стали видны в сумраке по земле только белые цветы. Сзади 

караулки мелким красивым узором черно зеленели верхи кустарника - на 

оранжево-алой мути, переходившей выше в прозрачно-лимонную, легкую 

пустоту. Против караулки, на бесцветном, пепельном небе стояла 

полная, ясная, но не яркая луна, еще не дававшая света. И глядела она 

прямо в окошечко, возле которого лежал не то мертвый, не то еще живой 

первобытный человек.»2)  

     Měsíc současně působí na barvy okolního prostředí - v jeho světle se střecha 

blyští bílými a modrými brilianty (Meteor), nebe se barví do nazelenalého odstínu 

(Na konec světa), noc se stává zlatou  (Ptactvo nebeské).  

     Již od pradávna člověk pociťuje úctu před nekonečným prostorem vesmíru a 

zároveň si uvědomuje svou přízemní malost, kterou Bunin vyjadřuje tím, že nebe, 

slunce, měsíc, hvězdy a vlastně celou přírodu zobrazuje jako něco věčného, 

neměnného, božího v  kontrastu s člověkem, jehož život je omezený, ohraničený a 

konečný. V Životě Arseněva leží malý Aljoša doma v posteli, je tma a on se cítí 

osamocen. Oknem na něj hledí tichá hvězda, on se ptá sám sebe - co od něj 

chtěla, co se mu snažila říci, kam ho volala, nač ho upozorňovala…  

     Personifikací se vesmír stává bližší, ale zároveň svými otázkami mnohem 

tajemnější a záhadnější, jako kdyby sváděl a lákal k poznání, k filozofickým 

úvahám nad smyslem života a smrti. Tento motiv je výrazný v povídce Noc, což 

dokazuje, že Bunina zajímaly věčné otázky lidského bytí, a proto hrdina uvažuje o 

problematice víry, v níž autor vidí cestu k vyššímu smyslu života, a tak nahlíží na 

přírodu jako na svatyni: «Горний свет Юпитера жутко озаряет громадное 

пространство между небом и морем, великий храм ночи, над царскими 

вратами которого вознесен он как знак святого духа. И я один в этом 

храме, я бодрствую в нем.»3  

     V daném pojetí člověk v sobě tělesně i duševně odráží hvězdné nebe, je tedy 

jeho součástí, součástí světa, svobody, volnosti, prostoru. Hvězdy mu připomínají, 

že neexistuje pouze fyzická stránka lidského života, ale také stránka duchovní. 

                                                                                                                                                                                
1 Bunin, I. Na veselé samotě. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 93. 
Přeložil J. Zábrana. 
2 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 341. 
3 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. III. Москва : «Правда», 1988, c. 210, 
211. 
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Rovněž podle E. A. Širinové má hvězdné nebe pro Bunina specifický význam: 

«Высокое звездное небо, по Бунину, всегда наводит чуткого человека на 

мысли о вечности, о боге, освобождает от сиюминутного.»1 

     Duchovnost je pro něho na stejné úrovni jako krása, proto se jeho ideálem stal 

tzv. „aristokrat duše“, který je schopen dostat se do duchovně vysokého stadia. 

Bunin k tomu ale nevytváří žádná dogmata, žádná pravidla, pouze hledá a 

poukazuje na krásu v životě, na krásu v lidské duši, na krásu duchovna, a proto ji 

dokáže výtvarně volenými slovy vyjádřit v těch nejjemnějších a nejúžasnějších 

odstínech stejně dokonale jako malíř nanášející čisté barvy z palety přímo na 

plátno se záměrem zobrazit krásný okamžik.  

     Stejným způsobem dokáže vystihnout barevné změny vesmíru v souvislosti 

s deštěm, bouřkou, mlhou a sněhem. Jinými slovy, metamorfózy počasí jsou pro 

svou nestálost a úzkou spojitost s vesmírem, s jeho silou, mocí a s představou 

vyšší duchovní energie výrazně barevně laděné. Čtenář tyto motivy může poznat 

např. z obrazu přicházejícího deště, z tmavnoucí oblohy, z těžkých, vodou 

nasáklých mraků. Daný okamžik se Buninovi podařilo zachytit v Antonovských 

jablcích především slovy „lesk“; „olověný“; „popelavý“: „Promodralé nebe na 

severu hrálo studeným leskem za těžkými olověnými mračny, za jejichž okrajem 

pomalu vyplouvaly hřbety sněžně bílých kup […], vítr naháněl nové hrozivé 

chuchvalce popelavých mračen.“2 («Холодно и ярко сияло на севере над 

тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч 

медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков […], и снова нагонял 

зловещие космы пепельных облаков.»3).  

     Ve stejné povídce vzpomíná vypravěč s melancholií na krásu podzimu, na jeho 

typické vůně, barvy a zvuky, na „umírající šlechtické hnízdo“. Vybavuje se mu, jak 

slunce a déšť vyleštily okna do perleťového odstínu. Motiv lesku se též opakuje i 

v mnohokrát použité zlaté barvě, která má pro Bunina specifický význam - je to 

nejen barva podzimu a slavnostního okamžiku západu slunce, ale i symbol mládí, 

tedy „zlatého věku“ hrdiny. Lesk a zlatavost souvisí rovněž s minulostí, s již 

                                                           
1 Ширина, Е. А. Идейно-художественные функции пейзажа в цикле рассказов И. А. Бунина 
«Темные аллеи». In Творчество И. А. Бунина и русская литература ХIХ – ХХ веков. 
Министерство общего профессионального образования Российской Федерации. Белгород : 
Изд. Белгородского гос. ун., 1998, c. 193. 
2 Bunin, I. Antonovská jablka. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 56. 
Přeložil J. Zábrana. 
3 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. I. Москва : «Правда», 1988, c. 335. 
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zmiňovanými šlechtickými hnízdy mizejícího Ruska, s jeho ztrácející se hojností, 

slávou, blahobytem. Vzpomínky jsou důležitým aspektem i v povídce Suchodol, 

což je místo, kam přijíždějí potomci, kteří o něm slýchávali mnoho historek, a za 

soumraku, bouřky a silného deště se jim dům zdá ještě více tajuplným a 

čarovným. Vesmír tímto způsobem komunikuje s hrdiny i se čtenáři, naznačuje, 

jak zvláštní a neobvyklé byly staré usedlosti pro předky a ukazuje, že minulost je 

dalším generacím natolik vzdálená, že se jim jeví téměř jako někým vypravovaná 

pohádka. 

     V Brevíři lásky se Ivljov blíží k chvoščinské usedlosti, a ačkoli je celý 

zablácený, protože prší, kochá se pohledem na oblohu, na barvy oblaků. Zde lze 

poznat, jak precizně měl autor tyto okamžiky v přírodě odpozorované, protože je 

vše popsáno dokonce ze tří stran a čtenář pociťuje pohyb, dynamiku deště: „Zleva 

se táhly téměř černé mraky s bledě modrými světlinkami, zprava šla šedivá 

mračna, od chvoščinské usedlosti […] plula kalná popelavá oblaka, zastřená pruhy 

deště, za nimiž růžově prosvítaly kupy vzdálených obláčků.“1 («Слева - почти 

черная, с голубыми просветами, справа - седая, грохочущая непрерывным 

громом, а с запада, из-за хвощинской усадьбы [...] мутно-синяя, в пыльных 

полосах дождя, сквозь которые розовели горы дальних облаков.»2) 

     Náhlé vzplanutí, nečekané zvraty událostí, osvícení ve smyslu uvědomění si 

svého emocionálního stavu - to vše symbolizuje v povídce Natali bouřka, jež 

„vtrhne“ do pokoje hrdiny, který se současně stýká s krásnou Natali a současně i 

se svou sestřenicí Soňou: „Přišel jsem do svého pokoje. Ani jsem nerozsvítil, 

usedl jsem na pohovku a znehybněl, strnul jsem nad strašnou a úžasnou 

skutečností, jež tak náhle a nečekaně vtrhla do mého života. Seděl jsem, ztratil 

jsem jakýkoli pojem místa a času. Pokoj i zahrada se už utápěly ve tmě mraků, 

v zahradě za zavřenými okny vše šumělo a chvělo se, a zelenomodrý plamen, 

prudký a ve vteřině mizící, mě ozařoval častěji a jasněji. Prudkost a síla toho 

bezhromného světla stále vzrůstala, pak se pokoj náhle osvětlil, že viditelnost byla 

až nepravděpodobná […], shledal jsem při tom zelenomodrém osvětlení, v jehož 

barvě a jasu bylo vskutku cosi nadpozemského, co se naráz všude rozevíralo jako 

bystré oči, […] vzápětí se nořilo do husté temnoty a na okamžik zanechávalo 

                                                           
1 Bunin, I. Brevíř lásky. In Antonovská jablka. Praha : Odeon, 1985, s. 409. Přeložila Z. Psůtková. 
2 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 512. 
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v oslněném zraku stopu po něčem kovovém, ohnivě rudém.“1 («Войдя к себе, я, 

не зажигая свечи, сел на диван и застыл, оцепенел в том страшном и 

дивном, что так внезапно и нехданно совершилось в моей жизни. Я сидел, 

потеряв всякое представление о месте и времени. Комната и сад уже 

потонули в темноте от туч, в саду, за открытыми окнами, все шумело, 

трепетало, и меня все чаще и ярче озаряло быстрым и в ту же секунду 

исчезающим зелено-голубым пламенем. Быстрота и сила этого 

безгромного света все увеличивалась, потом комната озарилась вдруг до 

неправдоподобной видимости […], я увидал это при том зелено-голубом 

озарении, в цвете, яркости которого было поистине что-то неземное, 

сразу раскрывавшееся всюду, точно быстрые глаза, […] а затем тотчас 

же затоплявшееся густым мраком, на секунду оставлявшее в ослепшем 

зрении след чего-то жестяного, красного.»2) Bunin skutečně výstižně 

zachycuje sílu, moc, nadpozemskost bouřky i barvy, jimiž působí na hlavního 

hrdinu.  

     Podobně Bunin pracuje s mlhou, která vystupuje jako obraz jednak nemožnosti 

vidět do budoucnosti, dohlédnout až k samotnému konci, jednak složitosti přiblížit 

se duševně jeden k druhému, odhalit smysl a pravdu života - tedy jako projev 

vesmírného tajemna. Proto mlha v autorových povídkách daným působením 

převážně zjemňuje jiné barvy, halí je do oparu, vše se zdá rozostřené, jako např. 

v příběhu Na konec světa, kde změkčuje večerní modř hlubokého údolí, aby 

ukázala, že obyvatelé neví, co je čeká, až opustí rodnou vesnici.  

     V povídce Docela malý román mlha reflektuje pocity obou milenců, kteří se 

fyzicky a částečně i citově odcizili. Nejprve se čtenář z dopisu milenky dočítá o 

jejích procházkách v podzimních Alpách. Žena píše o stromech, jež v mlze působí 

jako fialové skvrny, a o mlhavých stěnách lesa. Vše se jí zdá tiché a ponuré, když 

náhle ticho přeruší pták. Atmosféra situace jí připomíná procházku se 

svým milencem, proto se rozhodne mu napsat. Hlavní hrdina, v tu dobu na Krymu, 

obdrží daný dopis a v mlhavém oparu si ho pročítá. V tu chvíli ještě neví, že ona je 

již po smrti. Růžová mlha nejen zjemňuje barvy v okolí, vše se v ní utápí, ale i jeho 

city v tomto okamžiku zjihnou, myslí na svou dávnou lásku, která mu náhle 

                                                           
1 Bunin, I. Natali. In  Antonovská jablka. Praha : Odeon, 1985, s. 666, 667. Přeložila T. Hašková. 
2 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. 4. Москва : «Правда», 1988, c. 136, 
137. 
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připadá tak něžná, radostná a milá. Mlha vlastně oba milence spojuje, jako by je 

nedělila ani vzdálenost, ani smrt, a zároveň mezi nimi vytváří tajuplnou „stěnu“, jež 

představuje něžnou chvilku, kterou spolu zažili a která se už nikdy nebude 

opakovat, „překážku“, jež nikdy nepřekonají.  

     Sníh a zima jako další z projevů vesmírných procesů mají opět několik funkcí - 

dokreslují atmosféru povídek, odhalují skutečné vztahy, korespondují 

s proměnami dne i s vývojem příběhu, souvisejí s emocemi postav. Např. 

v Ptactvu nebeském zima umocňuje bídu nemocného staříka, jenž stojí u mostu a 

kochá se pohledem na barvy oblohy v zapadajícím slunci, která je postavena do 

kontrastu s šedomodrými otvory prosekanými do ledu. Stejnou barvu má i sníh na 

střechách, na něž se žebrák podívá v okamžiku, kdy mu student medicíny nabízí, 

aby šel s ním domů a vzal si od něho peníze. Důležitým detailem jsou zmrtvělé 

šedomodré střechy usedlosti, naznačující vývoj celého příběhu - smrt žebráka. 

Podobnou funkci má zima a sníh v povídce Taňka nebo  Fedosjevna. Vždy 

umocní chudobu, bídu, nemoc či samotu postav. Ve Fedosjevně se např. musí 

nemocná matka vydat za dcerou s nadějí, že u ní bude moci zůstat. Sníh opět 

upozorňuje na její bídu. Bílá barva v ní dokonce vyvolává strach z toho, kam 

půjde, pokud ji zeť nepřijme. Shíh tak dopadá na zem jako pravda seslaná nebem, 

která může být i krutá a bolestná, ale otevírající oči.   

     V jiných případech autor líčí barevné proměny sněhu během dne (stejně jako 

impresionisté – viz. obr. 52), které zároveň souvisejí s pocity postav, jako např. 

v povídce Jermil, Sosny, Meteor. V té poslední Bunin zachycuje barevné proměny 

sněhu od západu slunce do hluboké noci a tyto změny doprovázejí vývoj vztahu 

lyceisty a gymnazistky, kteří se skupinou přátel vyjedou na lyže, zanedlouho se od 

nich odpojí, až nakonec skončí v opuštěném domě, kam chce lyceista dívku i přes 

její odpor nalákat. Ona má strach, ale díky právě padajícímu meteoru tam sama 

vchází. Mezitím narůstá jak tma, tak jeho vášeň a zároveň její strach. Tyto emoce 

se odrážejí v barvách sněhu, jenž je obklopuje a všude doprovází.  

     Na začátku příběhu, když je skupina ještě pohromadě, má sníh v zapadajícím 

slunci nazlátlý a zelenavý odstín, což může reflektovat veselou, rozjařenou až 

sváteční náladu lyžařů. Jak se dvojice, nyní již bez ostatních přátel, dostává 

hlouběji do lesa, je sníh čím dál tím více bělejší. On doufá, že to, co mezi nimi 

během vánočních svátků vzniklo a je jasné i beze slov, bude proměněno ve 



 
 

53/ BUNIN U MOŘE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89

skutek. Stejné pocity má i dívka, když ještě, než se odpojí od skupiny, prohlašuje, 

že je na čase ujasnit si vzájemné vztahy.  

     Když lyceista zastřelí hejla a ona mrtvolku pokládá na lavičku, potřísní si ruku 

krví a on v ten moment trne nesnesitelnou touhou ji líbat a kousat. V té chvíli má 

sníh ve stínu barvu popele, ale na ozářených místech jiskří. Gymnazistka pociťuje 

jednak lítost nad smrtí hejla a zároveň vznikající strach z jeho chování, z tmy a 

faktu, že nejspíše zabloudili. Tento pocit se může odrážet právě v popelavé barvě, 

a naopak jiskřivý, kontrastní sníh signalizuje jeho narůstající vzrušení. Když se pár 

dostává na další louku, dívka je už zmatená, bojí se a lyceista se snaží nalákat ji 

dovnitř chalupy, jež je ponořena v měsíčním světle a její zasněžená střecha se 

blyští bílými a modrými brilianty. Sníh se tedy opět třpytí a jeho touha narůstá. 

Strach gymnazistky se v přírodě zrcadlí motivem černých a ostrých stínů na 

zasněžené louce.  

     Tak  jako člověk s obdivem, úctou a touhou vzhlíží k nebi a k vesmíru, rozhlíží 

se po zasněžených pláních či je okouzlen tancem sněhových vloček, tak 

s nekonečnou nadějí stojí na břehu moře, nechá na sebe působit jeho rozlehlou 

krásu, vůni, hudbu a samozřejmě barvy, o jejichž proměnách Bunin mnoho věděl, 

protože měl možnost moře při svých cestách dokonale poznat. Jak vzpomíná G. 

N. Kuzněcovová, cítil potřebu to slovně zaznamenat: «Он говорил, что это 

надо, придя домой, записать, коротко в двух словах заметить о 

сегодняшнем дне: о зелени, о цвете неба, моря.»1 Existuje i celá řada 

fotografií zachycujících Bunina u mořského pobřeží (viz. obr. 53). Daná fakta jsou 

dostatečně výmluvná, aby se z hlediska „barevného vidění“ zjistilo, jak se tyto 

zkušenosti promítly do jeho povídkové tvorby.  

     Moře dotváří atmosféru povídek a črt z dalekých cest do Středomoří, Egypta, 

Turecka, Palestiny a Indie (Pán ze San Franciska, Čangovy sny, Kavkaz, Heinrich, 

Docela malý román). Vyjádřit slovy krásu a rozmanitost moře není lehké, možná 

proto autor volí jiné prostředky, než je přímé zachycení barvy - přirovnání ke 

květinám (pomněnky, fialky), ke kovům (stříbro, olovo), kamenům (opál), k pavímu 

ocasu, oleji, stuze atd. S. P. Griněvová poznamenává, že nachází podobné 

tendence, tedy použití kovů namísto barev (často fialové a zlaté), u I. 

S. Turgeněva: «Как и Тургенев, он использует названия металлов, часто 

                                                           
1 Кузнецова, Г. Н. Грасский дневник. Москва : ACT, 2001, c. 27. 
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обращается к золотистому и лиловому цвету.»1 Nejenže Bunin tímto 

umožňuje čtenáři lépe si představit onu barvu, či směs a její odstíny, ale ukazuje, 

že si barev ve svém okolí všímá, zná je, hledá mezi nimi spojitosti a podobnosti. 

Na pomyslném plátně si Bunin s barvami moře pohrává, kombinuje je, klade vedle 

sebe hned dvě, a tak vzniká např. šedozelená nebo modrofialová. Jeho moře bývá 

ale také čistě zelené i černé.  

     Výrazným momentem je změna barev moře v průběhu dne či ročních období, 

k čemuž dochází ve většině povídek, neboť tím vypravěč, respektive autor, 

upozorní na vývoj příběhu i citovou změnu probíhající uvnitř postav. Názorným 

příkladem může být Pán ze San Franciska. Na začátku příběhu vypravěč čtenáře 

seznamuje s atmosférou v Monte Carlu, kde se sjíždí nejvybranější společnost, a 

v tuto chvíli má moře barvu pomněnek (znovu použití květin). Při svítání se mění 

na šedozelenou vodní poušť, avšak když se večer začíná v osvíceném sále na 

lodi tančit a naopak venku „řádí“ vichřice, stávají se z něho černé hory valící se 

s hukotem kolem boků lodi. Bunin tak vyzdvihuje kontrast mezi bohatými 

cestujícími a chudými topiči v podpalubí i strážnými, kterým je zima. Následující 

den je opět jasno, vzduchem prolíná veselá nálada, vše je dokonalé a moře tento 

jas a rozvernost podtrhuje: „[…] a přihnala se velká, jak paví ocas pestrá vlna, 

kterou za jasného třpytu a dokonale čistého nebe rozptýlil severák.“2 («[...] шла 

крупная и цветистая, как хвост павлина, волна, которую, при ярком блеске 

и совершенно чистом небе, развела весело и бешено летевшая навстречу 

трамонтана.»1)   

     Další dny se počasí i nálada zhoršuje. Špatná nálada a rozmrzelost rodiny, jež 

se rozhodla odjet z Neapole kvůli nepříznivému počasí (slunce nesvítilo, byla šedá 

mlha) na Capri, se projevuje i v dojmu z moře, které Bunin líčí jako olověné. Když 

konečně rodina vypluje, nastává bouře. Poté, co se vítr utiší a bouřka skončí, 

autor vystihuje uklidňující se náladu tím, že mořské vlny za soumraku přirovnává 

k černému oleji. Lze předpokládat, že čtenář může z černé barvy, která pána ze 

San Franciska všude obklopuje, cítit nepřízeň osudu nebo znamení blížící se 

špatné události, snad i samotné smrti.  
                                                           
1 Творчество И. А. Бунина и русская литература ХIХ – ХХ веков. Министерство общего 
профессионального образования Российской Федерации. Белгород : Изд. Белгородского гос. 
ун., 1998, c. 28. 
2 Bunin, I. Pán ze San Franciska. In  Antonovská jablka. Praha : Odeon, 1985, s. 387. Přeložil J. 
Zábrana. 
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     Po smrti bezejmenného hrdiny se kruh uzavírá a rodina se ocitá opět na lodi, 

opět se ve světlém blýskavém sále tančí, venku je opět tma a bouře, ale 

v podpalubí se kromě topičů nachází i mrtvola pána ze San Franciska a moře, 

přesněji vody oceánu, jako by ho svým zvukem a barvou, které symbolizují smutek 

a smrt, na poslední cestě doprovázely: „[…] znova ve zběsilé vichřici, která se 

proháněla nad oceánem, hučícím jako zádušní mše a valícím se jako smuteční 

hory se stříbrnou pěnou.“2 («[…] опять среди бешеной вьюги, проносившейся 

над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от 

серебряной пены горами океаном.»3) 

     Barevné změny moře vyjadřuje autor např. v povídce Heinrich a Čangovy sny, 

kde zároveň opět anticipuje následující události, konkrétně znovu smrt. V první z 

nich se Glebov při setmění ve světle hasnoucích červánků dovídá zprávu o smrti 

své lásky, novinářky píšící pod pseudonymem Heinrich. Pár okamžiků před touto 

scénou si vypravěč všímá nejen oblohy, ale také moře, jehož barevnost je 

vyjádřena zvláštním přirovnáním vyvolávajícím podivný klid, jako by klid před 

bouří, před hrůznou zprávou: „Stmívalo se, bledé večerní moře se pokojně a ploše 

prostíralo do dálky jako zelenavá slitina s opálovým leskem.“4 («Вечерело, 

вечернее бледное море лежало спокойно и плоско, зеленоватым сплавом с 

опаловым глянцем.»1) Opál je známý svou širokou škálou barev, od mléčné, 

šedobílé, tmavošedé, zelené až po černou. Buninovi se tímto způsobem podařilo 

vystihnout jemné odstíny hladiny moře i okamžiku čekání na blížící se událost.  

     V Čangových snech je moře na podzim, za větru a deště šedozelené, úplně 

jiný tón získává za jasného počasí v pravé poledne, kdy je zbarvené do odstínu 

modrofialového šagrénu. Šagrén je ozdobná žraločí kůže, která svou strukturou 

připomíná tvar zubů. Bunin tak může tímto přirovnáním vystihnout nejen barvu, ale 

i tvar vln. V noci, před smrtí Čangova pána, je moře černé jako umrlčí rouška, 

čímž autor naznačuje příští události.   

     Psychologický význam má barva v povídce Kavkaz, v tomto případě jde o 

vyjádření klidu, krásy, zamilovanosti a lásky, jež „kvete“ milencům, kteří spolu 

tajně tráví tři týdny u moře, majícího barvu fialek. Toto přirovnání je vysloveno ústy 
                                                                                                                                                                                
1 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 520. 
2 Bunin, I. Pán ze San Franciska. In  Antonovská jablka. Praha : Odeon, 1985, s. 402. Přeložil J. 
Zábrana. 
3 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 535. 
4 Bunin, I. Heinrich.  In  Antonovská jablka. Praha : Odeon, 1985, s. 646. Přeložil J. Zábrana. 
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hrdiny, tudíž je zřejmé, že do dojmu z moře vnáší vlastní emocionální rozpoložení, 

vše mu připadá nádherné, dokonce i bouřka a déšť jsou pro něj kouzelné. Stejný 

moment, tedy příběh v první osobě a proniknutí subjektivních pocitů postavy do 

barev přírody, se objevuje v povídce Docela malý román. Hrdina se nachází 

v situaci, kdy již ví o smrti své náhodné a krátkodobé lásky, cítí smutek, stesk, ale 

zároveň radost a energii mládí - ty samé emoce vyzařují z moře: „A veškerá síla 

mé duše, všechen stesk a radost - stesk po té druhé, kterou jsem tehdy miloval, i 

bezděčná radost z jara a mládí - to všechno odešlo tam, kde se až na obzoru, za 

jižním okrajem jako dlouhá jasná stuha modralo moře.“2 («И вся сила моей души, 

вся печаль и радость - печаль о той, другой, которую я любил тогда, и 

безотчетная радость весны, молодости -все ушло туда, где, на самом 

горизонте, за южным краем облачного слоя, длинной яркой лентой синело 

море.»3) 

     Jaký vztah k vesmíru a jeho jevům zaujímá Andrejev, z jehož povídek má 

čtenář pocit, že na obloze, v mlze, mracích, bouřce i ve tmě ožívají temné síly, 

vyvolávající u postav podvědomý strach? Jaké obrazy si vytváří pomocí slov, 

jejichž prostřednictvím hledá cestu do lidské duše? Také jeho podobně jako 

Bunina zajímaly otázky bytí a existence, četl filozofická díla Nietzeho, Hartmana, 

Shopenhauera, o němž řekl, že život nikdy nemiloval více jako tehdy, když četl 

jeho knihy, ve kterých ho zaujala myšlenka, že každý člověk by měl mít svůj 

vlastní fenomenální svět, jenž ho zachrání před samotou i osamocením. 

     Andrejev v denících zaznamenává svá pozorování oblohy, mraků a slunce: 

„Místy zřejmě prosvítá mezi těžkými mraky slunce, všechno se tam zdá růžové. 

[…] Za okny je pochmurně šedé nebe. […] Po lesích se plouží černé stíny mraků. 

[…] Nebe je zasažené špinavě šedými mraky.“4 Ačkoli nejsou v denících záznamy 

o barvách oblohy, slunce a měsíce příliš frekventované, v umělecké tvorbě 

využívá Andrejev tohoto fenoménu mnohem častěji než líčení samotné krajiny. 

Důvodem může být proměnlivost barev, které dokáží na obloze v krátkém čase 

měnit své odstíny a tóny a korespondovat tak s duševním prožíváním postav. 

                                                                                                                                                                                
1 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. IV. Москва : «Правда», 1988, c. 118. 
2 Bunin, I. Docela malý román. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 289. 
Přeložil J. Zábrana. 
3 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. I. Москва : «Правда», 1988, c. 452. 
4 Andrejev, L. Deník 1914-1919. S.O.S. Praha : Nakladatelství Brody, 1998, s. 63. Přeložila L. 
Dušková. 
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Obloha je navíc stále přítomná, ať se hrdinové nacházejí ve městě či v přírodě - 

může být tedy stále s nimi nebo je dokonce pronásledovat. Pokud se ukryjí do 

domů a pokojů, jsou zde okna, která je opět s oblohou, s vnějším prostředím, 

s vesmírem spojí.  

     Nebe je v Andrejevových povídkách často tmavé, šedé nebo temné a plné 

symbolických významů. V povídce Lež si tak čtenář ještě intenzivněji uvědomuje 

pocity obelhaného a zklamaného milence čekajícího na dívku, která nepřišla. Tato 

barva umocňuje smutek i v povídce Na řece nebo Cizinec. Nelze opomenout rudé 

nebe v Červeném smíchu, symbolizující válku, smrt, umírání. Obloha během 

příběhu mění své odstíny od červené, ohnivě červené, přes nachovou až k rudé a 

krvavé barvě. V díle Moje zápisky jasné a modré nebe pozoruje přes černou mříž 

vězeň, cítící se dobře v uzavřeném tmavém prostoru. Obloha sice symbolizuje 

volnost, svobodu a vnější, hrdinovi nedostupný svět, ale on po takovém životě 

netouží, neboť mu připadá pomíjivý a klamný, což by si neuvědomil, pokud by 

nebyl zavřený. Proto si klade otázku, proč je nebe tak nádherné právě skrze mříž. 

Při pohledu z okna na bílé chumáče mraků se hrdina povídky Cizinec zasní, 

připomínají mu totiž bílé ptáky a cestu do Německa, po které touží jako po spáse. 

Bílá barva v tomto případě souvisí s pocitem volnosti, nového šťastného života a 

světlé budoucnosti. Proměnlivost barev na obloze využil Andrejev k tomu, aby 

v povídce V Saburově naznačil, že čas plyne a běží dál, zatímco hrdina Parmen 

stále sedí a teskní. Obloha je zde dynamická, v pohybu - nejdříve je šedivá, pak 

zbělá, potom zmodrá - tím autor zdůrazňuje statiku, nečinnost a smutek postavy. 

Vše je podtrženo tím, že toto autor líčí jednou větou a ještě navíc tou úplně 

poslední.  

     Barevný vjem oblohy může být ovlivněn či změněn tím, v jakém psychickém 

rozpoložení se postava nachází, co zrovna prožívá, jaké citové procesy „přenáší“ 

do barev vesmíru, jako např. v situaci Pavla (V mlze), který pozoruje 

dalekohledem nahé ženy, a přestože je nebe nad ním světle modré, jemu se zdá 

rudé, což může být způsobeno jeho vzrušením. Do ruda se zabarvují mraky, 

stávají se součástí smrti a zla v povídce Zeď : „Vysoko, až k těžkopádně se 

převalujícím mrakům vystříkla krvavá pěna a zbarvila je, takže byly náhle ohnivé a 

hrozné a vrhaly červené světlo dolů.“1 («Высоко, до самых тяжело 

                                                           
1 Andrejev, L. Zeď. In Propast a jiné povídky. Praha : Maťa, 1996, s. 239. Přeložila L. Dušková. 
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ворочавшихся туч, брызнула кровавая пена и окрасила их, и стали они 

огненные и страшные, и красный свет бросили вниз.»1)  

     Válečné běsnění a smrt způsobují, že důstojníkovi v Červeném smíchu připadá 

i nebe rudé, krvavé: „[…] a vše kolem nich bylo červené krví - samo nebe zdálo se 

býti červeným i bylo možno domnívati se, že ve vesmíru nastala nějaká katastrofa, 

nějaká strašná změna a zmizení barev: zmizela modrá barva a zelená a druhé 

obyčejné a tiché barvy.“2 («[...] и все кругом было красно от крови. Само небо 

казалось красным, и можно было подумать, что во вселенной произошла 

какая-то катастрофа, какая-то странная перемена и исчезновение 

цветов: исчезли голубой и зеленый и другие привычные и тихие цвета.»3) 

Pocity neodvratného konce, hrůzy, běsu a beznaděje, které hrdina pociťuje, v něm 

vyvolávají dojem, že už na světě nejsou „tiché“ barvy, že zůstala jen červená, 

červený smích. Modrá a zelená v této povídce skutečně symbolizují klid, ticho a 

útočiště, protože když je hrdina ve válce a vzpomíná na domov, vždy se mu 

vybaví zelená lampička, modré čalouny a modré šálky, jak bylo řečeno již dříve.  

     Hlavní hrdina Dárku se opije, přijde za kamarádem do nemocnice pozdě, a 

když je s mrtvým tělem v márnici, pocit provinění a lítosti má vliv na jeho vnímání 

barev - při pohledu z okna se mu zdá nebe šedivé a chladné, přestože slunce 

svítí. Stejný chlad a šeď má totiž hrdina i v duši a obloha jako neustále přítomný 

projev vesmírných sil se stává jejím zrcadlem.   

     Neustále přítomné veškerému dění, lidskému trápení, obavám a 

nespravedlnostem je rovněž slunce, které člověk vidí, pozoruje, kochá se jeho 

teplem a krásou barev pouze po omezenou dobu. Tento kontrast odpovídá i 

Andrejevovým povídkám, ve kterých je šťastný, prosvícený okamžik vždy časově 

ohraničený. Slunce je v jeho díle nejen součástí emocionálního vývoje postav, ale 

též symbolem myšlenky celého příběhu a tyto skutečnosti se odrážejí i v jeho 

barvách, z nichž převládají odstíny červené.  

     Výrazné a silné tóny jsou charakteristické pro Červený smích, v němž dokonce 

i slunce vyjadřuje hrůzy války, vraždění, strach a mění postupně svou podobu - je 

ohnivé, krvavé, dokonce i ohnivě bílé, jak je rozpálené, stejně jako mysl vraždících 

                                                           
1 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 329. 
2 Andrejev, L. Červený smích. In Červený smích. Gubernátor. Praha : Českomoravské podniky 
tiskařské a vydavatelské, 1929, s. 17. Přeložil A. J. Kučera. 
3 Андреев, Л. Дневник сатаны. Санкт-Петербург : «Азбука-класика», 2005, с. 293, 294. 
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vojáků. Když strach ustupuje, přestává být nesnesitelné horko, slunce bledne. 

V povídce Šturmování se horké léto, požáry a s tím i krev a smrt odrážejí v barvě 

slunce, které je rudé a purpurové. Smrt, konkrétně ukřižování v příběhu Ben-Tovit, 

doprovází krvavé a nachově červené slunce.  

     Andrejev dovedl západ slunce nejen osobitě zachytit na fotografiích (viz. obr. 

54), ale i silně a expresivně popsat: „Slunce se jako červená horká krev rozstříklo 

za černými cypřiši a pohaslo.“1 («А уж близилось к закату солнце, и по ту 

сторону Арно на высоком холме чернели кипарисы, готовые своими 

острыми вершинами как бы пронзить подающее светило.»2)   

     Červenou barvu Andrejev používá též ve spojení s měsícem, což vypovídá o 

autorově osobitém vztahu k nebeským jevům a vytváří v povídkách dramatickou 

atmosféru. Např. v příběhu U okna se nad tmavým krajem objevuje rudý kruh luny 

a čtenář pociťuje silnou intenzitu prožitku. Měsíc je, stejně jako tomu bylo u 

slunce, stále přítomen, mění svou podobu a doprovází hrdiny po celou dobu 

příběhu. V Jidáši Iškariotském podtrhuje na začátku jeho svit nadpozemskost a 

jakousi lehkost apoštolů: „Byl právě úplněk, […] v měsíčním světle se zdály jejich 

bílé postavy nepřirozeně lehké, jako kdyby ani nekráčeli po zemi, ale vznášeli se 

před svým černým stínem.“3 («Встала полная луна, [...] в лунном свете 

каждая белая фигура казалась легкою и неторопливою и не шла, а точно 

скользила вперед своей черной тени.»4)  

     Poté autor upozorňuje na Jidáše, který, ač se nachází ve stejném svitu měsíce 

jako apoštolové, je jiný, světlo ho od ostatních odlišuje5: „Luna mu ozářila polovinu 

tváře a její odraz podivně strnul v obrovském otevřeném oku jako v zamrzlém 

jezeře.“6 («Луна осветила половину его лица и, как в замерзшем озере, 

отразилась странно в огромном открытом глазу.»7) Když se Jidáš upřeně 

dívá na Ježíše, uvědomuje si, jak je jedinečný a výjimečný, náhle vše kolem 

                                                           
1 Andrejev, L. Pravidla dobra. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 335. Přeložila 
L. Dušková. 
2 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. IV. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 32. 
3 Andrejev, L. Jidáš Iškariotský. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 203. 
Přeložila L. Dušková. 
4 Андреев, Л. Дневник сатаны. Санкт-Петербург : «Азбука-класика», 2005, с. 438. 
5 Podobnou scénu lze najít také v Buninově povídce Bílý kůň, v níž zeměměřič zahlédne stařenu, 
jejíž obličej je z poloviny osvícený svitem měsíce a jemu se zdá, že potkal samotnou smrt. 
6 Andrejev, L. Jidáš Iškariotský. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 203. 
Přeložila L. Dušková. 
7 Андреев, Л. Дневник сатаны. Санкт-Петербург : «Азбука-класика», 2005, с. 438. 
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ztemní a pouze Ježíše osvětluje svit měsíce a zdůrazňuje tak jeho jemnost, 

éteričnost až nadpřirozenost: „A jak tak na něho hleděl, haslo vše kolem, odívalo 

se tmou a mlčením, a jenom Ježíš zářil […] jako by roztál, a teď byl celý stvořen 

jen z nadjezerní mlhy prosvětlené svitem zapadajícího měsíce.“1 («И по мере 

того как смотрел, гасло все вокруг него, одевалось тьмою и безмолвием, 

и только светлел Иисус […] словно растаял и сделался такой, как будто 

весь он состоял из надозерного тумана, пронизанного светом заходящей 

луны.»2) 

     K dalším  výtvarným postupům, které souvisejí se spojením člověka, jeho duše, 

myšlenek, problémů a strachů s procesy vesmíru, v němž se vše zrcadlí, využívá 

Andrejev mlhu, jež mění svou barvu, proměňuje ale také odstíny jiných barev, halí 

je do své náruče, vytváří tlumenou atmosféru, ale hlavně figuruje jako negativní 

aspekt, který postavám brání v pocitu svobody, volnosti a komunikace.  

     Jednu povídku autor nazval příznačně V mlze a ta skutečně vnáší do příběhu 

pocit zmatku a nedostatku komunikace, což je patrné i z toho, jak všechny barvy 

díky ní dostávají nádech nepříjemných odstínů: „Byla (mlha) lehká a průzračná 

[…] vše, co jí prostupovalo, mělo znervózňující nádech do šedožluta, a dokonce i 

svěží ruměnec ženských tváří či křiklavé skvrny jejich šatů působily dojmem, jako 

by přes ně někdo přehodil černý závoj - byly temné, i když výrazné.“3 («Он был 

легок и прозрачен [...] но все, что проходило сквозь него, окрашивалось в 

тревожный темно-желтый цвет, и свежий румянец женских щек, яркие 

пятна их нарядов проглядывали сквозь него, как сквозь черный вуаль: и 

темно и четко.»1) V mlze se zdá, že tmavé budovy jsou šedé, že umírající květy 

mají chorobně živé barvy. Tyto nepříjemné obrazy dokreslují atmosféru samého 

začátku povídky a čtenář si představuje, že bude následovat něco nejasného, 

temného, smutného.   

     Postupně mlha „ožívá“, proměňuje se ve  žlutobřichého hada a zalézá do 

pokoje. Působí nejen na hlavního hrdinu vracejícího se po několika letech domů a 

neschopného s rodinou komunikovat, jako by mezi nimi stála nepropustná 

překážka, mlha ale také ovlivňuje pocity rodičů, kteří jsou najednou nervózní, a 
                                                           
1 Andrejev, L. Jidáš Iškariotský. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 211. 
Přeložila L. Dušková. 
2 Андреев, Л. Дневник сатаны. Санкт-Петербург : «Азбука-класика», 2005, с. 451. 
3 Andrejev, L. V mlze. In Propast a jiné povídky. Praha : Maťa, 1996, s. 151. Přeložila L. Dušková. 
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naopak motivy mlhy zase zpětně odrážejí jejich psychický stav. Pavel pociťuje 

zmatek, je plný rozporů - jak může dále žít, když má pohlavní chorobu, když je 

„špinavý“, ale v očích rodiny stále jejich syn a bratr, k němuž se chtějí přiblížit? 

Tyto stavy mysli a rostoucí bolesti ovlivňují představy, které k němu pronikají 

z mlhy a pronásledují ho: „[…] rozmazané stíny v mlze […], jeden stín měl 

obrovskou hlavu ohyzdných a fantastických tvarů, nepoměrnou k celé postavě; 

když se začala hlava přibližovat, udělalo se Pavlovi špatně.“2 («[...] в тумане 

смутно проплывали тени […], у нее была огромная, не по росту, голова, 

уродливых и фантастических очертаний, и, когда она двинулась к Павлу, 

ему стало жутко.»3)  

     V povídce Dárek má mlha šedou barvu, naplňuje hlavu postavy Sazonky, 

proniká až do samotného nitra, které je nejcitlivěší, nejzranitelněší. Takovým 

způsobem se v mlze odráží pokušení jít do hospody místo do nemocnice za 

kamarádem. Z výše uvedených ukázek je zřejmé, že mlha, jež „omezuje 

perspektivu vidění, je často znepokojujícím prvkem, stává se symbolem 

omezenosti, bezvýchodnosti“ 4, jak uvádí J. Dohnal.  

     Dalším projevem počasí, který Andrejev osobitým způsobem využívá, aby 

vystihl tajuplnou sílu přírodních živlů, ve kterých se ukrývá celá řada motivů a 

prvků společných s lidským jednáním a prožíváním, je sníh. Ten se stal nejen 

důležitým momentem v jeho životě, oblíbeným námětem fotografií (viz. obr. 55), 

ale rovněž realizací funkčního působení symbolismu a psychologie, způsobující 

změny v chování a jednání postav.  

     S první funkcí se setkáme např. v povídce Ve sklepě, v níž šedý sníh obklopuje 

gymnazistku vracející se z porodnice, plnou nejistoty a obav o své tajně porozené 

dítě. Sníh symbolizuje její samotu a strach. V dalším případě (Zloděj) využívá 

Andrejev bílou barvu sněhu, aby vyjádřil, jak pusto, chladno a mrtvo má v duši 

Jurasov, jehož pronásledují nejen strážníci za krádež ve vlaku, ale také jeho pocity 

osamění, životního nezdaru a neuspokojení: „[…] v jeho duši pojednou je tak bílo 

                                                                                                                                                                                
1 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 435. 
2 Andrejev, L. V mlze. In Propast a jiné povídky. Praha : Maťa, 1996, s. 206. Přeložila L. Dušková. 
3 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 462. 
4 Dohnal, J. Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče Andrejeva. Brno : Masarykova univerzita 
v Brně, 1997, s. 82. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

56/ LEONID U MOŘE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 98

a mrazivo, jako by mu tam sníh napadl - bílý, čistý, mrtvý sníh.“1 («[...] а в душе 

его становится так бело и холодно, как будто снег там выпал - белый, 

чистый, мертвый снег.»2) Druhou funkci lze najít např. v povídce Přízraky 

odehrávající se v blázinci. Sníh působí na přecitlivělé pacienty a způsobuje 

zhoršení jejich fyzického i psychického stavu. Jsou nemocní, neklidní, trpí 

záchvaty a pronásledují je noční můry. V místnostech je navíc obklopuje 

depresivní šero, způsobené sněhem za okny.  

     Dojmem rozlehlosti, nekonečnosti a moci nepůsobí pouze nebe, ale i moře, ve 

kterém se také ukrývá rozporuplnost, stejně jako ve vesmíru a v jeho projevech, 

stejně jako v lidské duši. Temná nebo rudá obloha s těžkými mraky, rozžhavené 

slunce, červený měsíc, žlutošedá mlha, šedý sníh nebo rozbouřené moře - to vše 

mohou být místa v rozlehlé a komplikované duši člověka, který však ví, že i slunce 

umí příjemně zahřát a pohladit, že tedy dobro existuje. Co znamenalo moře pro 

Andrejeva? Andrejev měl k moři specifický vztah, který byl svou intenzitou velmi 

silný, jak vyplývá z fotografií (viz. obr. 56) a z informací v dostupných materiálech: 

„I mé srdce je rozpolceno - půlka patří moři, mé věčné touze, půlka těmto 

kvetoucím lukám.“3 Touha popsat jeho barvy činila Andrejevovi nemalé potíže: 

„Proč nepíšu a  nemohu psát o moři? Chci, ale nemohu. Pro moře nemám slov, 

chybí mi pojmenování barev.“4 Barevnost moře mu bránila o něm psát, 

uvědomoval si množství jeho odstínů, které lze slovy těžce popsat. Přesto o moři 

hovořil. V rozhovoru roku 1913 např. uvedl, že moře nemiluje jako mnoho lidí 

platonicky, ale aktivně, že s ním vede boj. Vadim vzpomíná, jak mu jednou otec ve 

vlaku vyprávěl o chataři, který seděl u moře a četl, zatímco probíhal západ slunce 

- monumentální souboj mraků, jež do sebe narážely, každou minutu měnily tvar a 

barvu, umíraly a znovu se rodily, paprsek slunce je náhle zasáhl, pak se setmělo, 

obloha zešedla, moře se ochladilo, stalo se průhledným a stále odráželo hru 

barev, a chatař si stále četl! A pak prý řekne, že miluje přírodu. Andrejev si byl 

vědom rozdílu mezi ním a ostatními lidmi.  

                                                           
1 Andrejev, L. Zloděj. In Kniha povídek. Praha : J. Otto, 1923, s. 408. Přeložil V. Červinka. 
2 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. II. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 16. 
3 Andrejev, L. Deník 1914-1919. S.O.S. Praha : Nakladatelství Brody, 1998, s. 239. Přeložila L. 
Dušková. 
4 Andrejev, L. Deník 1914-1919. S.O.S. Praha : Nakladatelství Brody, 1998, s. 58. Přeložila L. 
Dušková. 
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     Dlouhé okamžiky trávil u břehů Finského zálivu. Během let 1910 - 1914 třikrát 

navštívil Itálii, kde nejen hojně fotografoval, ale také psal matce dopisy o tamější 

přírodě, počasí, moři. I v denících se o něm opakovaně zmiňuje: „3. května se 

moře otevřelo […], ještě se nesžilo s novou situací a vlnky jen tak nemotorně a 

nazdařbůh šplouchaly, i jeho zbarvení bylo jaksi váhavé a neprosazovalo se 

naplno, asi jako když z pokožky sleze strup. Ale už druhý den se sytě modralo. 

[…] Hlavní hrdinkou našeho života se stalo moře se svými proměnami.“1 Tuto 

lásku vystihl Vadim následovně: „Moře bylo víc než jeho koníček, miloval je 

doopravdy, z plného srdce, celou bytostí, a byla to asi jeho jediná láska bez 

exaltace, láska, v níž nebylo znát touhu utéci sám před sebou.“2 

     Faktem zůstává, že lze jen sporadicky v jeho povídkové tvorbě objevit barevné 

popisy moře nebo alespoň snahy vystihnout jeho barvu tak, jak se o to pokouší 

Bunin pomocí nejrůznějších prostředků (přirovnání ke kovům atd.). Přece však 

existuje dílo, Moje zápisky, kde ústy hlavního hrdiny, vězně, poukazuje na 

barevnou proměnlivost, nestálost a snadnou zaměnitelnost barev moře: „[…] moře 

na sebe bere odraz plynoucích mraků a modrého prostoru. I když je zelená, pod 

jasným nebem se mořská voda stává modrou, a když je nebe černé a těžká 

mračna jsou temná, stává se černou.“3 («[...] принимающей, подобно морю, 

отражение бегущих облаков и голубого эфира. Будучи зеленой, морская 

влага голубеет под ясным небом и становится черной, когда черно небо и 

мрачны тяжелые тучи.»4) Tento postřeh má opět své odůvodnění - vězeň 

přirovnává barvu moře, kterou lidské oko vnímá jako skutečnou, pravdivou, ale 

ona je pouze odrazem něčeho jiného, k obvinění, jež je v jeho očích sice patrné, 

ale je vlastně pouhým vyjádřením domněnek jiných lidí.  

     V Andrejevově tvorbě je ještě místo, kde ústy hlavního hrdiny Povídky o Sergeji 

Petroviči autor vyznává svou lásku k přírodě, nechápe, proč tak miluje tu černou 

zem, když mu dává tolik žalu, touží vidět moře, aby se na vlastní oči přesvědčil, 

jakou má vlastně barvu, zda je modré, či zelené, či snad červené. To dokazuje, že 

Andrejev o barvách moře opravdu nedokázal obsáhleji psát, proto pouze 

polemizuje nebo si klade otázky, na které si nedokáže odpovědět, protože síla 

                                                           
1 Andrejev, L. Deník 1914-1919. S.O.S. Praha : Nakladatelství Brody, 1998, s. 62. Přeložila L. 
Dušková. 
2 Andrejev, V. Dětství s Leonidem Andrejevem. Praha : Odeon, 1967, s. 51. Přeložila V. Tafelová.  
3 Andrejev, L. Moje zápisky. Praha : Volvox Globator, 2004, s. 34. Přeložil J. Šedivý. 
4 Андреев, Л. Дневник сатаны. Санкт-Петербург : «Азбука-класика», 2005, с. 607, 608. 
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jeho prožitku je tak mocná a hluboká, že nelze najít ta správná a pravá slova, 

vyjadřující nádheru reality. Autor ji prožívá, ale neumí namíchat ty dokonalé barvy, 

kterými by namaloval svůj obraz.   

     V této skutečnosti spočívá hlavní rozdíl mezi oběma autory, kdy jeden z nich 

mistrovským způsobem vybírá nejjemnější odstíny barev pro zachycení okamžiku 

a vyjádření dojmu v souvislosti se světelným změnami dne, kdežto druhý z nich 

stále hledá ty pravé barvy pro zobrazení stavu duše a lidského prožitku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



VII. BARVY ŽIVOTA A SMRTI  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

57/ BUNIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 101

     Téma života i téma smrti jako pocitu konečnosti lidské existence je 

charakteristické nejen pro období stříbrného věku ruské literatury - již F. M. 

Dostojevský obohatil literární svět novým pohledem na hranice lidského bytí a 

nebytí tím, že se snažil zobrazit člověka v okamžiku umírání a smrti, vyjádřit jeho 

vnitřní pocity a stavy ve chvílích očekávání blížícího se konce.       

     Vysloví-li se slovo „smrt“, vybaví se většině lidí pravděpodobně černá barva, 

což odpovídá i obecné symbolice. Je v uměleckém světě Bunina a Andrejeva 

spojována smrt i s jinými barvami? Je smrt v jejich očích vůbec barevná? Před 

naleznutím odpovědí na tyto otázky je třeba zastavit se u toho, jak oni sami na 

smrt nahlíželi, co pro ně znamenala jako protiklad k životu a jak oni sami odešli 

z tohoto světa. 

     Bunin jakožto estét, což mohlo být vidět i ve vztahu k člověku a světu, pokládal 

smrt za něco, co „zohyzdí“ a naruší krásu člověka, kterou tolik obdivoval. Jednalo 

se mu o vnější schránku, o podobu lidského těla, a proto se se smrtí nechtěl 

smířit: «Разве можно примириться, что тело скоро будут есть червы, вот 

этого я принять не могу.»1 Je možné, že právě z tohoto důvodu nechtěl, aby 

byla po smrti  odhalena jeho tvář, kterou však lékař přesto spatřil: «По его 

желанию его верная Вера Николаевна закрыла его лицо платком, он не 

хотел, чтобы кто бы то ни было видел его лицо после смерти.»2 Bunin se 

smrti opravdu bál a celý život hledal odpověď na to, co udělat, aby mohl překonat 

onen pocit „konečnosti“ života. Přemýšlení nad závažnými otázkami, jako je život 

a smrt, vyzařuje z Buninovy tváře na některých jeho fotografiích (viz. obr. 57). 

Nejednou se proto s nimi obracel na L. N. Tolstého a svěřoval se: «Я весь век 

под страшным знаком смерти, я несказанно боюсь ее.»3. Ačkoli byl ovlivněn 

východními filozofiemi, nevěřil, že po smrti existuje něco dalšího, že lidská duše 

pokračuje na své cestě.  Přesto pociťoval, že smrt na člověka čeká a že život je 

vlastně cestou k ní. Toto heideggerovské1 chápání života jako neustálého pohybu 

ke smrti sdílel i s Andrejevem.  

     Bunin žil až do osmdesáti tří let, a přestože ho ke konci života sužovaly 

nepříjemné bolesti kvůli hemeroidům, zemřel stářím. Večer, několik hodin před 
                                                           
1 Рощин, М. Иван Бунин. Москва : Молодая гвардия, 2000, с. 247. 
2 Рощин, М. Иван Бунин. Москва : Молодая гвардия, 2000, с. 248.  
3Творчество И. А. Бунина и русская литература ХIХ – ХХ веков. Министерство общего 
профессионального образования Российской Федерации. Белгород : Изд. Белгородского гос. 
ун., 1998, с. 238. 
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svou smrtí, poprosil ženu Věru Nikolajevnu, aby mu připomněla, kdy se narodil 

autor Čajky. Ona mu tedy četla z dopisu, kde se Čechov o svých narozeninách 

zmiňuje, a Bunin ji požádal: «заложи страницу». «[...] это был его завет в 

исчезавшем земном сознании.»2, dodává G. Pikuljevová. Na  tyto poslední 

okamžiky vzpomíná jeho žena: „Najednou ve tři hodiny vyskočil, […] strčil do mne 

a usedl na posteli s tak nepředstavitelnou hrůzou v obličeji, že jsem ztuhla, a hned 

mi bylo jasné, že je to konec. Chtěl něco říci, snad vykřiknout, škubl stařeckým, 

kostnatým tělem a najednou se mu tak divně otevřela ústa, spodní čelist mu takhle 

spadla […]. Zbytek noci, naší poslední noci, jsem jako dřív proležela u jeho 

chladnoucích nohou a vzpomínala jsem na náš trýznivě dlouhý společný život.“3 

Bunin byl pochován na předměstí Paříže (viz. obr. 58).  

     Je pozoruhodné nahlédnout do Buninova románu Život Arseněva, ve kterém 

malý Aljoša silně pociťuje svou pozici na rozhraní života a smrti, vždyť na svět 

přišel teprve nedávno, a už poznal její dotyk, když ho připravila o sestru. Pocítil 

silněji než dospělí, že se může na ten druhý svět kdykoli vrátit. Smrt ho lákala 

svým tajemstvím, proto tak pečlivě pozoroval barevné změny na těle i tváři 

Pisareva, v jehož domě chlapec pobýval několik dní před jeho pohřbem. První den 

si všímá vypouklých temně fialových očí, tmavých vlasů a vousů jako ze smoly - to 

vše při západu slunce - jeho obličej byl celý den setmělý a strašlivě se třpytil. Další 

den si Aljoša nevšímá žádných barev ve svém okolí, vidí pouze obličej s černými 

vousy, se zapadlými a černými víčky. V den pohřbu pozoruje blýskající se rty pod 

černými vousy, zčernalé nehty, musí políbit pestrobarevný věneček, který 

kontrastuje s mrtvým tělem, s ledovou tvrdostí čelní kosti, která měla tmavě 

citrónovou barvu. Jak tedy během tří dnů opouštěla duše tělo Pisareva, Aljoša si 

všímal jeho barevných proměn. 

     V Buninově povídkové tvorbě se smrt stává řešením konfliktů (Fedosjevna), 

osobitým zdrojem vyvrcholení příběhu (Ptactvo nebeské, Na veselé samotě), je to 

smrt osudová (Syn, Šílený malíř), náhodná (Uši jako smyčky), nečekaná (Heinrich, 

Docela malý román). Je též součástí následujících povídek: Brevíř lásky, Pán ze 

San Franciska, Landaur, Kukačka, Sosny, Poslední den, Bratři nebo Suchodol.  

                                                                                                                                                                                
1 M. Heidegger byl německý filozof, žák zakladatele fenomenologického hnutí E. Husserla. 
2 Пикулева, Г. Московская быль Ивана Бунина. Москва : Музей человека, 2004, c. 157. 
3 Katajev, V. Tráva zapomnění a jiné prózy. Praha : Odeon, 1975, s. 296. Přeložila Z. Psůtková. 
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     Není překvapující, že smrt je v Buninových očích spojena s černou, tmavou či 

temnou barvou, jako např. v krátké povídce Landaur, kde je symbolizována 

černými koňmi nebo černým plnovousem kočího. Mrtvou prostitutku (Uši jako 

smyčky) Bunin zachycuje v šeru a stínech: „ […] šerem se honily stíny a na posteli 

trčely zpod pokrývky krátké nahé nohy ženy ležící naznak.“1 («[...] в сумраке 

бежали тени, а на кровати торчали из-под одеяла короткие голые ноги 

лехавшей навзничь женщины.»2) Fedosjevně, umírající chudé a nemocné matce 

ve stejnojmenné povídce připadá temná světnice v dceřině domě jako hrob. Nejen 

proto odchází a umírá, respektive umrzá u zasněžené silnice.   

     Motiv sněhu a zimy je nejednou spjat právě se smrtí, již buď zapříčiní nebo 

urychlí (Kukačka, Sosny, Ptactvo nebeské). Většinou se jedná o nemocné, chudé 

a nešťastné rodiče, kteří se vydávají na cestu, aby se rozloučili s dětmi nebo je 

požádali o pomoc (Fedosjevna, Na veselé samotě). V těchto případech jde o bílou 

barvu smrti, k níž se v povídce Sosny připojuje i žlutá - barva kůže nebožtíka 

Mitrofanova. Bílá barva je zde ale přesto určující, neboť poslední loučení 

s Mitrofanovem probíhá v bílém oparu, rozprostírajícím klid a pokoj do celé 

vesnice i krajiny. Vše je zvýrazněno neustálým opakováním bílé: „[…] konečně 

jsem uprostřed bílé venkovské návsi uviděl bílé selské kabáty a velkou bílou rakev 

z nových prken. […] celý ikonostas a všechny ikony zbělely pod hustou vrstvou 

matné jinovatky.“3 («[...] наконец, увидал среди белой сельской улицы белые 

зипуны и белый большой гроб из нового тесу. […] весь иконостас и все 

иконы побелели от густого матового инея.»1) Bílá barva je spojena se smrtí 

nejen motivem sněhu a zimy, ale také barvou mrtvých těl. Např. v povídce 

Suchodol si vnučka vybavuje bílé ruce mrtvé babičky. Na zbělelou tvář své 

milenky zase vzpomíná Émil, jenž ji na její přání zabil, ale v momentě, kdy měl 

usmrtit podle dohody i sebe, pronikalo do místnosti navzdory zataženým žaluziím 

světlo a to mu v tom zabránilo.  

     Světlo je přítomno smrti oběšeného psa (Poslední den), jehož zchudlý pán 

opouští usedlost. Světlo se však mění, stává se kalným - tento detail Bunin 

umocňuje tím, že ho nechává odrazit se v očích umírající feny: „Fialově černý 
                                                           
1 Bunin, I. Uši jako smyčky. In  Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 233. 
Přeložil J. Zábrana. 
2 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 576. 
3 Bunin, I. Sosny. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 70. Přeložil J. 
Zábrana. 
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jazyk jí vyběhl, grimasa obnažila korálové dásně, světlo dne, odražené 

v hasnoucích očích barvy hroznového vína, začalo kalnět.“2 («Черно-лиловый 

язык ее высунулся, обнажились в гримасе коралловые десны, дневной свет, 

отраженный в потухающих глазах виноградного цвета, стал тускнеть.»3)  

     Smrt asociuje autorovi také jakousi bledost, např. v tváři pána psa Čanga 

(Čangovy sny) nebo  hlavního hrdiny Pána ze San Franciska, v jehož obličeji smrt 

zanechala navíc ještě modrou barvu. Buninovi se zde podařilo zachytit pozvolné 

barevné změny v mrtvém obličeji hrdiny: „Zmodralá, už mrtvá tvář postupně 

vychládala […]. A pomalu, pomalu, před očima všech se po tváři zemřelého rozlila 

bledost, jeho rysy začaly jemnět a prosvítat krásou.“4 («Сизое, уже мертвое 

лицо постепенно стыло […]. И медленно, медленно, на глазах у всех, 

потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, 

светлеть.»5)  

     Další barvou využívanou k přirovnání smrti je žlutá, konkrétně žlutý vosk 

asociující mrtvé tělo (Brevíř lásky). Nakonec si lze všimnout  poetického zachycení 

umírání v povídce Bratři, které Bunin vylíčil jako západ slunce, při němž pomalu 

uhasíná bledě fialová, purpurová, zlatá, jemně růžová, zelenavá a popelavá žluť - 

barvy života: „Jeho život vyhasl zároveň se sluncem, zapadajícím za bledě 

fialovou hladinu obrovitých vodních prostorů, jež k západu přecházely v purpur, 

popelavou žluť a zlato nejnádhernějších oblaků na světě […]. Noc rychle zhasínala 

pohádkově jemné růžové a zelenavé barvy kratinkého soumraku.“6 («Жизнь его 

угасла вместе с солнцем, закатившимся за сиреневой гладью великих 

водных пространств, уходящих к западу, в пурпур, пепел и золото 

великолепнейших в мире облаков [...]. Ночь быстро гасила сказочно-

нежные, розовые и зеленые краски минутных сумерек.»7)            

     Andrejev měl strach ze smrti, ale i ze života, jak shrnuje V. Červinka: „Smrt je 

děsná, ale ještě děsnější je život se svými propastmi a s věčnými tajemstvími.“1 

Andrejevovi nevadilo o smrti hovořit, bylo to právě jedno z jeho nejoblíbenějších 
                                                                                                                                                                                
1 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. I. Москва : «Правда», 1988, c. 363. 
2 Bunin, I. Poslední den. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 142. Přeložil J. 
Zábrana. 
3 Бунин, И. А. Собрание сочинений. T. IV. Москва : Художественная литература, 1965, c. 107. 
4 Bunin, I. Pán ze San Franciska. In Antonovská jablka. Praha : Odeon, 1985, s. 98. Přeložil J. 
Zábrana. 
5 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 531. 
6 Bunin, I. Bratři. In Pohár života. Praha : Melantrich, 1988, s. 140. Přeložila Z. Psůtková. 
7 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 488. 
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témat hovorů, o němž se nebál mluvit ani se svým malým synem. Když např. po 

smrti své ženy prožíval těžké období, odjel na ostrov Capri, kde ho navštívil M. 

Gorkij, jenž údajně zaslechl, jak Andrejev vypráví Vadimovi o smrti, chodící po 

světě a rdousící malé děti. K. Čukovskij2 vzpomíná, že slovo smrt vždy vyslovoval 

distinktivně a citlivě. Dokonce prý mluvil o tom, že by chtěl zažít horor smrti, ale 

právě před touto hrůzou, jež vyvěrá z jeho literární tvorby, se snažil uniknout 

k fotografování a malování.  

     O smrti píše i v denících a svou filozofii jen potvrzuje: „Chci lidi ujistit, že jen 

smrt je jim schopna přinést štěstí, rovnost, svobodu, že jen ve smrti je pravda a 

spravedlnost, že věčné je pouze nebýt a na tomto světě je potřeba soustředit 

veškerou pozornost právě k tomuto jedinému, věčnému a nevyhnutelnému, což je 

smrt.“3 To je klíč k Andrejevově osobitému vztahu ke smrti a k životu, který viděl 

jako nerovný, složitý a nespravedlivý, a z něhož byla únikem nejen pro něj, ale i 

pro některé jeho hrdiny, smrt. Názorně je možné si tyto myšlenkové pochody 

ukázat i na některých jeho portrétech, z nichž se dramatickým pohledem dívá 

člověk neustále o něčem uvažující, působící sklíčeným až smutným dojmem (viz. 

obr. 59). Při objasňování svého stylu psaní pokračuje silným, odvážným tvrzením 

(obě ukázky jsou z roku 1918, to již autor trpěl depresemi): „A když alespoň jeden 

člověk po přečtení mé prózy spáchá sebevraždu, budu spokojen a mohu pak 

klidně zemřít.“4 Bál se umírání, čekání na smrt: „Když se podívám do zrcadla, 

vidím na svém čele vystouplé pulzující žíly a v zádech cítím záhrobní chlad. Ale co 

záhrobní! Hrobu se nebojím, a když na něj pomyslím, nastavím vstřícně náruč. 

Hrozné je jenom to, jak na něj čekám, tolik čekám, hrozné je jenom to neustálé 

vnímání míjejících vteřin, vědomí, že se hrobu nevyhnu a že se už k němu blížím 

[…]“1  

     Andrejev se pokusil o sebevraždu několikrát. Poprvé si v šestnácti letech lehl 

mezi koleje před přijíždějící vlak, ale jen se mu roztrhlo sako. Podruhé se v roce 

1894 chtěl zastřelit, ale pouze se postřelil, následkem čehož byla ne nebezpečná, 

avšak zdlouhavá srdeční choroba. To, že se pokusil zabít ještě potřetí, svědčí o 
                                                                                                                                                                                
1 Červinka, V. Leonid Andrejev. In Kniha povídek. Praha : J. Otto, 1923, s. 429. 
2 Davies, R. Photographs by a Russian Writer. London : Thames and Hudson Ltd., 1989, p. 24. 
3 Andrejev, L. Deník 1914-1919. S.O.S. Praha : Nakladatelství Brody, 1998, s. 65. Přeložila L. 
Dušková. 
4 Andrejev, L. Deník 1914-1919. S.O.S. Praha : Nakladatelství Brody, 1998, s. 65. Přeložila L. 
Dušková. 
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jeho touze uniknout životním propastem a zachránit se smrtí. Andrejev zemřel 12. 

září v roce 1919 za jasného podzimního dne, když mu bylo čtyřicet osm let. Ráno 

se probudil s bolestí hlavy a po obědě dostal další srdeční záchvat, jenž způsobil 

výron krve do mozku. Syn Vadim jel pro doktora, ale až do večera nemohl nikoho 

sehnat. Nakonec našel vojenského lékaře, invalidu rusko-japonské války. Ještě 

než vyjeli, musel shánět koně a vůz, k otci se tudíž dostal až za šera. Na jeho 

poslední okamžiky vzpomíná: „Ležel na koberci vedle postele přikryt pokrývkou. 

Jeho tvář se černala na pozadí polštáře […]. Šerá pole a šeré stromy, celý šerý a 

nevzhledný svět nás zvolna provázel […]. Na bílé posteli ozářené stolní lampou 

ležel otec. Tvář mu omládla, nesmírně zkrásněla, vypadal jako ve svých třiceti 

letech. Na bledé pleti ostře vystupovaly černé kníry a bradka. Jemný nepopsatelný 

úsměv mu zjasňoval mrtvou, ztuhlou tvář (viz. obr. 60).“2 Na skromném pohřbu se 

sešlo pouze pár příbuzných a přátel. V Rusku, zmítaném revolucí a občanskou 

válkou, byla jeho smrt téměř přehlížena, což by se před deseti lety nemohlo stát.  

     Smrt má v Andrejevových povídkách mnoho podob, např. vraždy ze zoufalství 

(V mlze, Lež), plánované vraždy (Gubernátor, Rozum), umírání ve válečném 

běsnění (Červený smích), nemoci (Kniha, Dárek, Ve sklepě), stáří (Pravidla 

dobra), ukřižování (Ben-Tovit, Jidáš Iškariotský), sebevraždy (Mlčení) nebo 

přízraku, který pronásleduje hrdiny (Ve sklepě, Zloděj). V mnoha případech je tvář 

smrti různě barevná.  

     Začněme od tmavé barvy, jmenovitě šedé a černé, ty jsou spojeny se smrtí 

v příběhu Z povídky, která nebude mít nikdy konce nebo v Povídce o Sergeji 

Petroviči. V druhé z nich je smrt temná, respektive se objevuje jako temnota 

v očích hrdiny, jenž se chce zabít a v hlavě mu zní stále myšlenka „nezdaří-li se ti 

život, věz, že smrt se ti podaří“. Ve sklepě smrt každodenně pronásleduje, 

obklopuje Chižňakova, vtírá se do jeho života v podobě dravého šerého ptáka, 

slepého při slunečním světle a bystrozrakého za černých nocí, nebo šerého 

ohromného těla, beztvárného a strašného. Tato podoba smrti dokonce mění 

barevné vjemy ostatních předmětů, neboť vypadají jako kdyby byly za sklem: 

„Bylo průhledné, vše pohlcovalo a předměty v něm byly jako za skleněnou 

stěnou.“3 («Оно было прозрачно, охватывало все, и предметы в нем былы 
                                                                                                                                                                                
1 Andrejev, L. Deník 1914-1919. S.O.S. Praha : Nakladatelství Brody, 1998, s. 198. Přeložila L. 
Dušková. 
2 Andrejev, V. Dětství s Leonidem Andrejevem. Praha : Odeon, 1967, s. 209. Přeložila V. Tafelová.  
3 Andrejev, L. Ve sklepě. In Kniha povídek. Praha : J. Otto, 1923, s. 123. Přeložil J. Pelíšek. 
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как за стеклянной стеной.»1) Dále se mu smrt zjevuje jako černý had s černou 

tlamou a tělem protahujícím se jako černá stuha pode dveřmi. Tento černý přízrak 

smrti kontrastuje v jeho vědomí s místem, kde ho viděl, tedy s bílým pokojem 

s bílou podlahou a stěnami, osvětleným bílým, jasným světlem.  

     Kontrasty bílé a černé autor využívá v souvislosti se smrtí i v dalších 

povídkách, jako je např. Velký slam a Gubernátor. V prvně jmenované vyniká bílé 

prostěradlo přikrývající mrtvé tělo karetního hráče a  odkryté černé podrážky bot. 

Podobný motiv se opakuje v Gubernátorovi, jenž si jde prohlédnout mrtvoly 

dělníků postřílených na jeho popud. V ten moment se mu do očí dívá černobílá 

smrt. Gubernátora ve tmě hasičské zbrojnice pronásledují bělavé nohy mrtvých 

dělníků, bílé skvrny mrtvých obličejů, stejně bílé pohledy většiny tváří. Jedna 

mrtvola se odlišuje a dívá se na něj černým okem, z něhož jako kdyby tekly černé 

slzy přirovnané Andrejevem k dehtu: „Jeden mrtvý měl kulkou prostřelené oko, 

takže vypadalo nepřirozeně černé a hluboké a ronilo podivně černé slzy, které ve 

tmě připomínaly kapky dehtu.“2 («И только у одного глаз, выбитый пулей, 

неестественно и глубоко чернел и плакал чем-то черным, похожим в 

темноте на деготь.»3) 

     Smrt ve světlých barvách najdeme např. v povídkách Lež, Mlčení nebo Jidáš 

Iškariotský. Ke světlům voskové loutky přirovnává hrdina povídky Lež oči dívky, již 

miloval a zabil. Byly stejně kulaté a kalné, jako pokryté slídou. V Jidáši 

Iškariotském autor uvádí z Šalamounovy písně citaci přirovnávající smrt ke svítilně 

hasnoucí uprostřed hluboké tmy. Nakonec nelze vynechat povídku Mlčení s bílou 

barvou smrti. Otec, jemuž po smrti dcery zbělal plnovous, vidí cestou na hřbitov 

pouze bílou barvu - bílý oblouk hřbitovních vrat připomínající ústa lemovaná 

lesklými zuby a bílou hřbitovní kapli. Smrt je pro Andrejeva také žlutá, jako např. 

V mlze (asociace se žlutými svícemi u hlavy nebožtíka) nebo v povídce Cizinec 

(mrtvolně žlutý nos).  

     Dalo by se říci, že autor „maluje“ i „pestrobarevnou“ smrt. Např. v krátké 

povídce Eleazar (Lazar), o níž M. Gorkij prohlásil, že je to to nejlepší o smrti, co 

kdy bylo napsáno, přirovnává obličej Eleazara, jenž vstal z mrtvých, 

                                                           
1 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 342. 
2 Andrejev, L. Gubernátor. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 249. Přeložila L. 
Dušková. 
3 Андреев, Л. Дневник сатаны. Санкт-Петербург : «Азбука-класика», 2005, с. 352. 
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k nedokončenému výkresu umělce pod tenkým sklem, jeho barvy jsou tedy 

zastřené, matné. Smrt na jeho tváři i těle zanechala modrou barvu přecházející 

v temně nachovou. Stejně jako tomu bylo u očích mrtvé dívky (Lež), i v tomto 

případě přirovnává lesknoucí se části těla ke slídě: „Na spáncích Eleazarových, 

pod jeho očima a na vpadlých tvářích spočívala hustá, zemitá modř; rovněž zemitě 

modré byly dlouhé prsty rukou, a na nehtech vyrostlých v hrobě ta modř 

přecházela v temný nach, […] jemné zardělé trhliny lesknoucí se, jakoby byly 

pokryty průzračnou slídou.“1 («На висках Елеазара, под его глазами и во 

впадинах щек лежала густая землистая синева; так же землисто-сини 

были длинные пальцы рук, и у выросших в могиле ногтей синева 

становилась багровой и темной, [...] тонкие красноватые трещинки, 

блестящие, точно покрытые прозрачной слюдой.»2)  

     Nejvíce barev má smrt v Červeném smíchu, kde je bílá, žlutá, světle růžová, 

červená nebo rudá (rudá je také v Marseillaise). Hlavní hrdina, důstojník v rusko-

japonské válce, např. rozpoznává smrt díky bílé barvě obrácené dlaně a lehce 

žlutému zákalu červených zad. Žlutočervenou kombinaci autor přirovnává k barvě 

uzeného masa. Je zajímavé, že v této povídce sám hrdina mluví o tom, že smrt je 

vlastně barevná, obzvláště porovná-li její barvy s barvou strachu. Když totiž 

potkává mladého, vystrašeného a bledého dobrovolníka, podívá se mu do tváře a 

prohlašuje, že nic bledšího než jeho obličej neviděl, že i mrtví mají v obličeji více 

barvy. Naopak, jakmile zahlédne žluté tváře, nebo vidí svou žlutou pleť, připomíná 

mu to obličeje umrlců. Nakonec se smrt odráží od rudého pole, na němž leží 

mrtvoly, a tento rudý odraz se promítá do světle růžového mrtvého svitu.  

     Srovnáním Buninova a Andrejevova vztahu ke smrti se jako zásadní rozdíl 

ukazuje fakt, že Bunin se jí bál, kdežto Andrejev měl větší strach ze samotného 

života, což vysvětluje, proč se třikrát pokusil spáchat sebevraždu. Smrt má 

v povídkách obou autorů mnoho podob a opakovaně se v nich vyskytuje, což je 

dokladem jejich společného názoru, že život směřuje ke smrti. Zdá se, že ve smrti 

jako neustálé intenci života lze spatřovat jakýsi jejich společný bod. To ovšem platí 

do té chvíle, pokud se v obrazech smrti neobjeví strach. V tom momentě se jejich 

cesty opět rozcházejí. Bunin se vydává tou, která je pronásledována celoživotním 

                                                           
1 Andrejev, L. Eleazar. In Jidáš Iškariotský a jiné práce. Praha : J. Otto, 1926, s. 220. Přeložil V. 
Červinka. 
2 Андреев, Л. Дневник сатаны. Санкт-Петербург : «Азбука-класика», 2005, с. 410. 
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strachem ze smrti jako z něčeho, co zničí fyzickou krásu člověka, Andrejev 

naopak tou, vedoucí komplikovaným životem plným černých propastí a přízraků až 

ke spravedlivému konci, před nímž pociťuje strach v okamžicích čekání. 

     Vztah ke smrti se reflektuje i do tvorby autorů, v níž je možné objevit téměř 

shodné barevné pojetí, „malují“ ji pomocí tmavé, černé či šedé barvy, mrtvou tvář 

pomocí žluté, modré a bílé. Bunin navíc asociuje smrt i s bílým sněhem. 

Andrejevova škála barev je bohatší o červenou, rudou a růžovou. Pomyslná 

křižovatka, kde se autoři rozcházejí, je Andrejevovo tíhnutí k démoničnosti, 

přízračnosti a syrovosti. Co se týče konkrétních podob smrti, Andrejev se liší 

upřednostňováním vražd a sebevražd. Bunin má naopak v oblibě zaznamenávání 

úmrtí následkem nemoci, stáří nebo vyčerpání.  

     Motivem spojujícím oba autory je smrt jako blíže neurčená bledost přecházející 

v kalnou barvu. Tato bledost vytváří i zvláštní souvislost mezi Buninovým popisem 

mrtvého pána ze San Franciska a tím, jak Andrejevův syn vzpomíná na mrtvý 

obličej svého otce. V obou případech lze totiž objevit shodné postřehy spisovatelů 

vyzdvihujících vedle rysů v obličeji, jež se stávají jemnějšími a krásnějšími, 

především onu bledost.      

     Dalším společným rysem vztahujícím se k tomuto tématu je řešení otázky 

života a smrti, která oba autory hluboce zajímala jako filozofický problém. Dané 

téma se objevuje v mnoha Buninových povídkách, nejednou řeší otázku, jak 

vlastně žít, aby byl člověk šťastný. Zajímá se o život ruských lidí, který je v jeho 

tvorbě často zobrazován jako kruh, v němž se střídá den s nocí, léto a zima ve 

stálé harmonii s přírodou. Právě v neopakovatelném okamžiku přírodního dění 

spatřuje největší krásu života, který ho láká svou mnohobarevností. Klade si však 

otázku, co bude pak, po jeho smrti. Věří, že barvy se potom spojí ve věčné boží 

světlo, i když na druhou stranu v závěru svého života uvažuje nad tím, je-li to 

opravdu tak. S nostalgií se loučí s minulostí, ale když se obrací k budoucnosti, je 

často plný obav. Pro Andrejevovu tvorbu je život a smrt dokonce centrálním 

námětem, pociťuje v něm hluboké tajemství. Často ho líčí jako nešťastný, plný 

strádání a utrpení, nemoci, šedi a tmy, na okamžik však odhalí i světlejší stránky 

života - krásu, štěstí, světlo, to však nikdy nemá dlouhé trvání. Život vidí jako 

barvy, jako světlo, ale za ním někdy spatří i temný mrak, chaos, konec, smrt a 

hrůzu. Obrazy nejrůznějších motivů, scén a momentů ze života  znamenají pro 
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něho hlubší hledání skrytých pohnutek jednání člověka a lidského pokolení jako 

takového. 

     V hledání řešení těchto otázek jdou autoři svou cestou, ale oba se shodují 

v tom, že smrt je součástí lidského bytí, a protože život je plný barev, tak i 

okamžiky  umírání a smrti lze zobrazit  využitím výtvarných postupů. 
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     Před závěrečným rozborem povídek z hlediska možné korespondence 

s dobovými výtvarnými směry je pro konkrétnější představu vhodné uvést pojetí 

kritiků, interpretů a literárních vědců, kteří Bunina i Andrejeva z uměleckého 

hlediska zařazují k různým literárním směrům přelomu století či se zmiňují o jejich 

„barevném malování“ v próze. To by mělo ukázat, jak výrazná je výtvarná stránka 

jejich tvorby.       

     O impresionismu v rané tvorbě Bunina hovoří např. J. Zábrana, konkrétně o 

„impresionistickém změkčení a rozostření kontur.“1 Dále T. M. Bonami: «Его 

можно сопоставить с картинами импрессионистов по пленерности, 

владению красочными переходами, светотенью, чувством слияния с 

природой, поэтизацией мгновений.»2 „Přírodní a náladové skici, sugestivní 

synestézie smyslových vjemů“3 též vypovídají o impresionismu, jak uvádí M. 

Zadražilová. S tímto se shoduje i M. Putna, když připomíná Buninův zájem o text 

„barvitý, přeplněný obrazy s rozostřenými konturami.“ Naopak poukazuje na fakt, 

že Bunin nebyl dotčen „symbolismem či dekadencí a po celý život si zachoval 

pohrdavý odpor vůči modernistům a experimentátorům jakéhokoliv směru.“4 

     Odlišný názor, k němuž se přikláním, zastává M. Drozda5, podle kterého Bunin 

obohatil impresionismus prvky symbolismu a expresionismu a kvůli této 

syntetičnosti ho nazývá „secesním realistou“. Tíhnutí k symbolismu pociťuje také 

V. Svatoň6 a k expresionismu opět M. Zadražilová nebo J. Žák: „Jeho detaily 

nejsou jen impresionisticky jemné, ale i expresivně drsné.“7  

     O náznacích „barevného vidění“ hovoří ve své knize8 M. Roščin, neboť Bunina 

spojuje s „imaginativním viděním“ či s „barevností“ v popisech. „Bunin měl vzácný 

a neomylný smysl pro barvy a osvětlení“ - napsal K. Paustovskij9. Slovy J. Žáka: 

„Jeho próza připomíná báseň, obraz i hudební skladbu zároveň.“10 O bohatství 

barev v jeho próze se zmiňuje T. V. Voroncovová či T. M. Bonami, která hovoří o 
                                                           
1 Zábrana, J. Potkat básníka. Eseje a úvahy. Praha : Odeon, 1989, s. 130. 
2 Бонами, Т. М. Творчество И. А. Бунина в контексте русской культуры. Москва : Научно-
популярное издание, 2003, c. 81. 
3 Zadražilová, M. Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. Praha : Univerzita Karlova, 1995. 
4 Putna, M. C. Rusko mimo Rusko. Dějiny a kultura ruské emigrace 1917-1991. Brno : Petrov, 
1993, s. 85. 
5 Drozda, M. Narativní masky ruské prózy. Praha : Univerzita Karlova, 1990. 
6 Svatoň, V. Z druhého břehu (Studie a eseje o ruské literatuře). Praha : Torst, 2002. 
7 Žák, J. Doslov. In Bunin, I. Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 344.  
8 Рощин, М. Иван Бунин. Москва : Молодая гвардия, 2000.  
9 Paustovskij, K. Ivan Bunin. In Bunin, I. Pozdní hodina, povídky o lásce a smrti. Praha : Lidové 
nakladatelství, 1975, s. 396. 
10 Žák, J. Doslov. In Bunin, I. Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 344.  
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«красочной полифонии», «чувствии цвета», «интересе к колористике», 

«культуре видения»1. Negativní postoj k autorovu využití barev zaujal sovětský 

spisovatel J. Oleša, který v soukromých poznámkách s Buninem ostře polemizoval 

a vytýkal mu, že jeho prózy „jsou přebarveny až do křiklava, že nános barev je 

příliš hustý.“2    

     Andrejevova tvorba  je pravnučkou O. A. Carlise3 pokládána za spojení 

realismu,  symbolismu a expresionismu, přičemž styl jeho fotografování vidí jako 

ryze osobní s nádechem realismu a lyrismu. M. Zadražilová sdílí stejný názor, 

když hovoří o „symbolizujících detailech“ a „narůstajících expresionistických 

prvcích“4 v jeho díle. K expresionistům a symbolistům Andrejeva dále řadí R. 

Davies a S. Pašteková. Také já se domnívám, že se v jeho díle prolínají výtvarné 

postupy expresionistů i symbolistů. J. M. Newcombe Andrejeva pokládá za 

předchůdce expresionistů: „He may be considered a precursor of the expressionist 

movement, which rebelled against conventional descriptions in literature and 

painting, seeking a fresh, new inner vision.“5 Prvky symbolismu nachází v jeho díle 

N. N. Arsentěvová: «Как и символисты, Леонид Андреев стремился 

раздвинуть границы эмпирического познания.»6 Stoljarov-Suchanov pokládá 

Andrejeva též za symbolistu, což dokládá ve své  knize Символизм и Леонид 

Андреев как его представитель7. S. J. Jasenskij8 tvrdí, že autorovy povídky 

netvoří jeden umělecký proud, přesto ale využívá tvůrčích postupů symbolistů. 

Sám Andrejev nechtěl být nazýván realistou, upřednostňoval pojmenování 

«мистик»9, zároveň se považoval za „nového realistu“, ale dodával: „Pro urozené 

                                                           
1 Бонами, Т. М. Творчество И. А. Бунина в контексте русской культуры. Москва : Научно-
популярное издание, 2003, c. 76, 78, 81.  
2 Zábrana, J. Potkat básníka. Eseje a úvahy. Praha : Odeon, 1989, s. 15. 
3 Carlise, O. A. Foreword. In Davies, R. Photographs by a Russian Writer. London : Thames and 
Hudson Ltd., 1989. 
4 Zadražilová, M. Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. Praha : Univerzita Karlova, 1995, s. 
152. 
5 Newcombe, J. M. Leonid Andreyev. New York : Frederick Ungar Publishing, 1978, p. 105. 
Překlad: Lze ho pokládat za předchůdce expresionistického hnutí, které se bouřilo proti konvenční 
popisnosti v literatuře i malířství a hledalo čisté, nové vnitřní vize. 
6 Арсентьева, Н. Н. Проблема нравственного самосознания личности в творчестве Леонида 
Андреева. In Материалы и исследования. Москва : Наследие, 2000, c. 176. 
7 Столяров-Суханов, М. Символизм и Леонид Андреев как его представитель. Киев, 1903. 
8 Ясенский, С. Ю. Андреев - Новелист. In Материалы и исследования. Москва : Наследие, 
2000, c. 238. 
9 Андреев, Л. Письмо к А. В. Амфитеатрову от 1913 г. In  Материалы и исследования. 
Леонид Андреев. Москва : Наследие, 2000, с. 237.  



 113

dekadenty jsem přezíravý realista, pro dědice realistů zase podezřelý symbolista.“1  

     S. Pašteková se v souvislosti s „barevným malováním“ např. zmiňuje o 

„vizuálním a výtvarném efektu“, o inspiraci tvořivými postupy „výtvarného 

expresionismu“ či o „opticky vnímaných detailech“2 v Andrejevově díle. Povídku 

Červený smích dokonce srovnává s Goyovým obrazem Hrůzy války. R. Juliani 

hovoří o symbolice a užití barev v jeho díle: «Особое значение приобретает 

для писателя символика света и цвета. Обычно Андреев отказывается 

от реалистической многокрасочности, предпочтиая ограниченное 

количество цветов.»3  V neposlední řadě J. Dohnal poukazuje na nepřílišné 

„užití pestrých barev“ a na jeho „spíše chudou barevnou paletu.“4 

     Bunin je tedy nejčastěji spojován s impresionismem, v menší míře se 

symbolismem či expresionismem. Symbolismus a expresionismus je nejvíce 

dáván do souvislosti s dílem Andrejeva. Je možné na základě předchozích 

rozborů zařadit autory ke stejným směrům také z výtvarného hlediska nebo se 

umělecká stránka jejich díla z tohoto úhlu pohledu liší? K naleznutí konečné 

odpovědi bude třeba vycházet nejen z poznatků předešlých kapitol, ale rovněž z 

používání konkrétních barev, z pomyslného stylu zacházení se štětcem, z jejich 

vztahu k barvě jako ke komunikačnímu prostředku.              

     Bunin, jak bylo několikrát uvedeno, využívá poměrně obsáhlou paletu. Nejedná 

se o barvy syté a kontrastní, naopak jsou jemné, odstínované a tónované. Stejně 

jako impresionistický malíř je klade vedle sebe, tak i Bunin uplatňuje tento postup 

ve své tvorbě, např. ve spojeních jako zelenavě modrá, šedě nachová, zlatě 

zelená atd. Dalším společným prvkem je používání modré, zelené, fialové, žluté a 

červené. Autor ale také pracuje s bílou, černou, šedou, oranžovou, růžovou, 

hnědou. Co se týče světlých a tmavých odstínů, nachází se v jeho tvorbě oba 

typy, ale ty světlé mnohem častěji. Bunin se také barevně vyjadřuje pomocí 

přirovnání, např. ke květinám, kamenům a kovům (opál, olovo, stříbro, zlato). 

V často používané zlaté barvě lze spatřovat vliv secese. O neopakovatelnosti jeho 

                                                           
1 Zadražilová, M. Ruská literatura přelomu 19. a 20. století. Praha : Univerzita Karlova, 1995, s. 
150. 
2 Pašteková, S. Bunin, Andrejev, Jesenin. Štúdie z ruskej moderny a avantgardy. Bratislava : Ústav 
svetovej literatúry SAV, 1998, s. 56-59. 
3 Джулиани, Р. Леонид Андреев – художник «панпсихизма». In Материалы и исследования. 
Леонид Андреев. Москва : Наследие, 2000, c. 233. 
4 Dohnal, J. Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče Andrejeva. Brno : Masarykova univerzita 
v Brně, 1997, s. 86. 
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barev hovoří i S. P. Griněvová: «Он наполнил пейзаж неповторимыми 

ароматами и красками.»1  

     To, že je Bunin srovnáván s malíři, není náhodou, neboť se lze v mnohých 

povídkách setkat s popisy okolního světa, kterými doslova „maluje“ krajinu. 

V některých případech dokonce „obraz“ dělí do několika plánů, lišících se barvami 

a ostrostí, stejně tak, jak to dělají krajináři: „Kolem dokola se bezstarostně zelená 

obilí a tráva, v dálce ve stepi se černají mohyly a za nimi se v nedozírném 

půlkruhu prostírá obzor, mezi nebem a zemí step objímá modravý pás bezedného 

vzduchu, připomínající pruh dalekého moře.“2 («Привольно зеленеют кругом 

хлеба и травы, далеко-далеко темнеют курганы; а за курганами 

необъятным полукругом простерся горизонт, между землей и небом 

охватывает степь полоса голубоватой воздушной бездны, как полоса 

далекого моря.»3); „Teplý jižní soumrak změkčuje večerní modř hlubokého údolí 

mlhavým oparem, pokrývá stínem ten obrovský obraz široké nížiny s temnými 

klenbami listnatých hájů na obou březích, s matně třpytivými říčními zátočinami a 

s ojedinělými topoly, které se černají nad údolím. Pohromadě schoulené chalupy 

[…] se tmí jako šedé skvrny v kotlině při úpatí kamenité hory. Nejasně, jako 

proužky zralého žita, žlutají se písčiny za řekou. A za nimi, už zcela rozmazaně, 

se rýsují temné lesy. Dálka se halí do fialového oparu a splývá se soumračným 

nebem.“4 («Теплые южные сумерки неясной дымкой смягчают вечернюю 

синеву глубокой долины, затушевывают эту огромную картину широкой 

низменности с темными кущами прибрежных рощ, с тускло блестящими 

изгибами речки, с одинокими тополями, что чернеют над долиной. […] 

сереет своими скученными хатами в котловине у подошвы каменистой 

горы. Смутно, как полосы спелых ржей, желтеют за рекой пески. За 

песками, уже совсем неясно, темнеют леса. И даль становится дымчато-

лиловой и сливается с сумеречными небесами.»5) 

                                                           
1 Творчество И. А. Бунина и русская литература ХIХ – ХХ веков. Министерство общего 
профессионального образования Российской Федерации. Белгород : Изд. Белгородского гос. 
ун., 1998, c. 25. 
2 Bunin, I. Na konec světa. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 29. Přeložil 
J. Zábrana. 
3 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. I. Москва : «Правда», 1988, c. 208. 
4 Bunin, I. Na konec světa. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 30. Přeložil 
J. Zábrana. 
5 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. I. Москва : «Правда», 1988, c. 209. 
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     Několikrát bylo naznačeno, že z výtvarného hlediska Buninově povídkové 

tvorbě dominují impresionistické tendence. A skutečně existuje řada pasáží, 

převážně líčení přírody, kterou autor zachycuje nejen takovým způsobem, jako 

kdyby sám obraz maloval, ale navíc si čtenář představí obraz impresionistický. 

Dokonce i T. M. Bonami ztotožňuje Buninův styl popisu západu slunce s obrazy 

impresionisty I. I. Levitana. Tvrdí, že Bunin vylíčil západ slunce stejně, jako ho 

jmenovaný malíř zachytil na svých obrazech Вечер a Золотой плес. Je známo, 

jakým výjimečným způsobem dokáže Bunin vystihnout barevnost podzimu, která 

je podle autorky srovnatelná s Levitanovým obrazem Золотая осень (viz. obr. 

61).  

     Z dalších ukázek je patrné, že Bunin, stejně jako impresionisté (viz. obr. 62), 

využívá světelné efekty (práce se světlem je charakteristická i např. pro A. P. 

Čechova, obzvláště pro povídku Step), stříbřité světlo, záplavy slunečního svitu, 

všímá si proměn světla a barev: „Vpravo se čisté slunce skoro dotýká zasněžené 

roviny nazlátle zářící v dálce s téměř neznatelným zelenavým nádechem.“1 

(«Справа чистое солнце почти касается вдали золотисто-блестящей 

снежной равнины с чуть заметным зеленоватым тоном.»2); „V přítmí 

zahrady na sněhu zeleně planuly skvrny světla.“3 («В густой зеленой хвое 

морозно-неподвижного палисадника возились проснувшиеся галки.»4); 

„Černofialový mrak se težkopádně valil k severozápadu a majestátně zastíral 

celou půli nebe. Na tom obrovitém pozadí se zřetelně rýsovala mrtvolná bělost 

zelených obilných ploch a drobná mokrá tráva na silnici zářila neobyčejnou 

svěžestí.“5 («Черно-лиловая туча тяжко свалилась к северо-западу, 

величаво заступила полнеба напротив. Плоско, четко и мертвенно-бледно 

зеленела равнина хлебовпод ее огромным фоном, ярка и необыкновенно 

свежа была мелкая мокрая трава на большой дороге.»1)   

     Impresionistické obrazy připomíná i emotivní ladění krajiny a snaha o navození 

atmosféry: „[...] všechno zčervenalo odleskem zacházejícího slunce, zarděly se 

háje, říční zákruty vzplály jasně červeným třpytem a rovinaté písčiny za řekou 
                                                           
1 Bunin, I. Meteor. In Antonovská jablka. Praha : Odeon, 1985, s. 435. Přeložil J. Zábrana. 
2 Бунин, И. А. Собрание сочинений в шести томах. T. IV. Москва : Художественная 
литература, 1988, c. 184. 
3 Bunin, I. Ignát. In Pozdní hodina, povídky o lásce a smrti. Praha : Lidové nakladatelství, 1975, s. 
25. Přeložil J. Zábrana. 
4 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 383. 
5 Bunin, I. Suchodol. In Antonovská jablka. Praha : Odeon, 1985, s. 203. Přeložila Z. Psůtková. 
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zajiskřily jako zlato [...].“2 («[…] все зарумянилось отблеском заката, 

зарделись рощи, вспыхнули алым глянцем изгибы реки, и за рекой как 

золото засверкали равнины песков […].»3) V neposlední řadě i málo časté 

používání černé barvy přibližuje Bunina k tomuto výtvarnému směru, pro který je 

charakteristické právě vyloučení černé. To vše vypovídá o vlivu impresionistů na 

výtvarnou stránku Buninových povídek.  

     Přestože je v Buninově povídkové tvorbě dominující impresionismus, existují 

v povídkách Pán ze San Franciska, Antonovská jablka, Čangovy sny či Šílený 

malíř pasáže, o nichž se lze domnívat, že svými čistými a sytými barvami, silou, 

psychologickým účinkem, deformitou reality a temnotou připomínají postupy 

expresionistických malířů. V první z nich Bunin přirovnává podpalubí lodi, kde leží 

mrtvola pána ze San Franciska, k útrobám pekla: „[…] mokvaly tisícipudové 

obludy kotlů rozpalované pekelnými topeništi […], v olejnatém lůžku se otáčel 

vřídel jako živá nestvůra [...].“4 («[...] сипели паром и сочились кипятком и 

маслом тысячепудовые громады котлов […], вращался в своем 

маслянистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище […].»5) Ačkoli 

autor neužívá přímo černou a rudou barvu, jsou evokovány představou kotlů a 

ohně.  

     V Antonovských jablcích popisuje zapálenou hranici dřeva za soumraku. Ačkoli 

jsou v ukázce patrné postupy expresionistů (černá a purpurová barva, výrazy jako 

peklo, plamen, stín), Bunin tento pohled či výraz zjemňuje subjektivním viděním 

hrdiny, jenž o daném obrazu hovoří jako o pohádkovém: „Ze tmy se vynořuje 

pohádkový obraz - jako v zákoutí pekel šlehají kolem boudy purpurové plameny, 

obklopené šerem - kolem ohně se pohybují černé postavy, jako by byly vyřezány 

z ebenového dřeva a jejich obrovité stíny přebíhají po jabloních. Na celý strom 

ulehne velká tmavá ruka, jinde se zřetelně rýsují dvě nohy jako černé sloupy.“6 («В 

темноте, в глубине сада - сказочная картина: точно в уголке ада, пылает 

около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и чьи-то черные, точно 

                                                                                                                                                                                
1 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 220. 
2 Bunin, I. Na konec světa. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 27. Přeložil 
J. Zábrana. 
3 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. I. Москва : «Правда», 1988, c. 206. 
4 Bunin, I. Pán ze San Franciska. In Antonovská jablka. Praha : Odeon, 1985, s. 403. Přeložil J. 
Zábrana. 
5 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. II. Москва : «Правда», 1988, c. 536. 
6 Bunin, I. Antonovská jablka. In Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 49. 
Přeložil J. Zábrana. 
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вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, меж 

тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву 

ляжет черная рука в несколько аршин, то четко нарисуются две ноги – два 

черных столба.»1)  

     Stejné zjemnění expresionistického způsobu zobrazení reality, opět slovem 

„pohádkový“, lze objevit v Čangových snech, v pasáži popisující vlnu, hrozivou 

saň, jež jiskřícíma očima nahlíží do kajuty. Opravdu zlověstně, nikoli pohádkově, 

působí obraz namalovaný malířem (Šílený malíř), který v něm zhmotnil všechen 

svůj žal, vztek, smutek a šílenství způsobené smrtí těhotné manželky: „Divoká 

modročerná obloha žhnula až k zenitu požáry, krvavým plápolem chrámů, paláců 

a domů řítících se v kouři. Mučírny, popraviště a šibenice s viselci se černaly na 

ohnivém pozadí. Nad celou scenérií, nade vším tím mořem ohně a dýmu se 

majestátně, démonicky tyčil obrovský kříž s přibitým zkrvaveným trpitelem […].“2 

(«Дикое, черно-синее небо до зенита пылало пожарами, кровавым 

пламенем дымных, разрушающихся храмов, дворцов и жилищ. Дыбы, 

эшафоты и виселицы с удавленниками чернели на огненном фоне. Над 

всей картиной, над всем этим морем огня и дыма, величаво, демонически 

высился огромный крест с распятым на нем, окровавленным страдальцем 

[…].»3) 

     Andrejev používá především černou, šedou, červenou, žlutou a bílou. Počet je 

tedy značně omezený. Podobný názor má též R. Juliani, která však neuvádí 

žlutou: «Обычно Андреев отказывается от реалистической 

многокрасочности, предпочитая ограниченное количество цветов, 

кричащие плакатные краски: прежде всего черный, белый, красный (целые 

разливы красного!) и серый.»4 Nutno dodat, že Andrejev ojediněle používá i 

zelenou, modrou nebo růžovou. Jeho barvy jsou syté, čisté, silné, kontrastní, což 

hovoří o podobnosti s expresionistickými malíři. Ti však hojně používali také 

modrou, ale s ní Anderjev pracuje pouze v malé míře. Expresionisté červenou 

barvu minimálně odstíňovali, viděli ji jako intenzivně sytou, což v jistém smyslu 

                                                           
1 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T. I. Москва : «Правда», 1988, c. 329. 
2 Bunin, I. Šílený malíř. In  Poslední podzim. Praha : Lidové nakladatelství, 1986, s. 251. Přeložila 
V. Tafelová. 
3 Бунин, И. А. Собрание сочинений в четырех томах. T.III. Москва : «Правда», 1988, c. 15. 
4 Джулиани, Р. Леонид Андреев – художник «панпсихизма». In Материалы и исследования. 
Леонид Андреев. Москва : Наследие, 2000, c. 233. 
 



 
 

63/ E. MUNCH, ÚZKOST, 1894 
 

 

 
 

64/ L. SPILLIAERT, ŽENA NA HRÁZI, 1903  



 118

platí i pro Andrejeva. On navíc využívá celé škály červené, přecházející od ohnivě 

červené, nachové, přes rudou až ke krvavé. Co se týče odstínů, obecně lze říci, že 

Andrejev pracuje s tmavými a temnými odstíny, to však neznamená, že by 

vynechával světlé. Naopak, jeho práce s kontrasty světla a tmy je 

nepřehlédnutelná. Andrejev využívá světla téměř jako na divadelním jevišti, mění 

jeho polohy a intenzitu, a tak soustředí čtenářovu pozornost na důležitý detail, 

nebo tím dokresluje atmosféru příběhu. Pokud pro přiblížení barvy objektu využívá 

přirovnání, jsou originální a výstižná (např. barva očí přirovnaná k prachu na 

klavíru). 

     Dominujícími výtvarnými postupy v Andrejevově tvorbě jsou bezpochyby 

expresionismus a symbolismus. O počtu a konkrétních barvách se hovořilo výše, 

nyní bude pojednáno o jejich užití. Tak jako expresionisté i Andrejev vyjadřuje 

pomocí barev pocity svých hrdinů. Nejčastěji se jedná o pocity úzkosti (stejný 

název zvolil pro svůj obraz E. Munch – viz. obr. 63), strachu, obav, 

pronásledování, jež pomocí barev vykresluje. Tmavými barvami maluje prázdnotu, 

propasti, kam se postavy i jejich duše řítí.  

     Symbolismus je ve svém zachycení reality velice podobný, protože je pro tento 

výtvarný směr charakteristické obsažení myšlenkové a citové sféry v reálnu, jako 

např. ve vyjádření samoty nejen pomocí motivu, ale také prostřednictvím barev 

(viz. obr. 64), kterých Andrejev využívá ve formě výjevů, přízraků a představ. Proto 

mají např. strach, smrt, válka a šílenství své specifické barvy, nejčastěji černou a 

červenou.      

     Nejen syté barvy, ale také ostré ohraničující linie ve formě hradeb, zdí a 

překážek, sápající se chapadla a personifikovaná příroda, jež proniká okny, 

skulinami nebo pod dveřmi k hrdinům, kteří jsou těmito přízraky, vlastně svými 

myšlenkami, problémy a fobiemi pronásledováni - to vše vypovídá o 

expresionismu a symbolismu v Andrejevově povídkové tvorbě. O tomto jevu, jenž 

se stal charakteristickým motivem modernistických směrů, hovoří N. N. 

Arsentěvová: «Олицетворением темных сил выступают у Андреева 

природно-космические стихии, вызывающие у человека подсознательный 

страх […]. Обращение к неопределенно личным формам часто служит в 

модернистской литературе выражением трансцендентального, 
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недоступных, необъяснимых явлений внутреннего мира человека.»1 

Andrejev navíc opakovaně využívá výrazného kontrastu světla a stínů, což je 

typické i pro expresionistické malíře.   

     Výše uvedené aspekty je možné objevit i v následujících ukázkách. V povídce 

Gubernátor Andrejev vystihl smrtelný strach hlavního hrdiny, kvůli kterému zemřeli 

protestující dělníci, formou temného přízraku, černého ptáka, jenž svým stínem 

zahaluje celé město. „Oživlou“ přírodu pronásledující postavy Andrejev zařadil 

např. do povídek Lež nebo V mlze. V první z nich je hlavní hrdina sledován polem, 

neboli svou myšlenkou na vraždu, několik okamžiků před tím, než zabije svou 

milenku, protože ji podezřívá z neustálé lži: „[...] a do oken hledělo cosi velkého, 

mrtvě bílého. Zdálo se, že čísi mrtvé oči na nás pohlížejí [...].“2 («[...] а в окна 

молча глядело что-то большое, мертвенно-белое. Казалось, что чьи-то 

мертвые очи разыскивают нас […].»3)  

     V druhé povídce probíhá scéna s oživlými běžícími klasy, jež představují 

Pavlovu touhu utéci před přítomností. Dále se na obraze objevují stíny a propasti, 

v nichž se ztrácí hrdinova minulost, která byla pošpiněna (dostal pohlavní 

chorobu), a proto šedne: „Oblohu rozťal blesk, mrak na okamžik vystoupil ze tmy 

v podobě roztřesené hromady řídkých stínů a přes širé pole zalité zlatorudým 

světlem utíkaly klasy s hlavami skloněnými jak vyděšené stádo […]. 

Neposkvrněné obrazy minulosti se poplašeně rozkomíhaly, zšedly a zmizely 

v černé propasti, narážejíce na sebe a sténajíce.“4 («А когда вспыхивала молния 

и облака вырисовывались тонкой встревоженной грудою теней, на поле 

от края до края ложились широкий золотисто-красный огонь, и колосья 

бежали, склонив головы, как испутанное стадо […]. И вспугнутые им 

чистые образы прошлого заколыхались, посерели и провалились куда-то в 

черную яму, толкаясь и стеная.»1)  

     Andrejevova personifikace prostředí úzce souvisí s postupy jeho dramatické 

tvorby, jak podrobněji objasňuje J. Dohnal: „Psychologizace prostředí cestou 

personifikací a vtažení k duševní činnosti hrdinů tak již v povídkové tvorbě dává 
                                                           
1 Арсентьева, Н. Н. Проблема нравственного самосознания личности в творчестве Леонида 
Андреева. In Материалы и исследования. Леонид Андреев. Москва : Наследие, 2000, c. 189. 
2 Andrejev, L. Lež. In  Povídky. Praha : J. Otto, 1904, s. 102. Přeložil B. Prusík. 
3 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 274. 
4 Andrejev, L. V mlze. In Propast a jiné povídky. Praha : Maťa, 1996, s. 170. Přeložila L. Dušková. 



 120

znát o principech, které spisovatel využil i v dramatické části svého díla, zejména 

tam, kde hovoří o tzv. divadle panpsyché, v němž se výrazně snažil o intenzifikaci 

dojmu, že vše zobrazené je proniknuto emocí, náladou.“2  

     Ve stejné povídce (V mlze) se lze setkat s dalšími jevy typickými pro 

expresionisty, jmenovitě s deformací reality a s motivem ohně a propasti. 

Odrazem Pavlovy úzkosti a strachu je představa rozmazaných stínů lidí v mlze, 

jejichž tvary jsou deformovány: „Jeden stín měl obrovskou hlavu ohyzdných a 

fantastických tvarů, nepoměrnou k celé postavě [...].“3 («У нее была огромная, 

не по росту, голова, уродливых и фантастических очертаний […].»4) Dále 

ho pronásledují ohnivé stuhy, ktere se neustale odvijejí a navijejí, splétají se do 

strašných, přízračných vzorů. Motivy ohně a propasti se opakují i v povídce Zeď : 

„Řvala (tma) na nás jako lapené zvíře zbavené rozumu, zlostně blýskala ohnivýma 

očima a ozařovala jima černé, bezedné propasti, […] šedé skvrnité břicho se jí jen 

třáslo.“5 («Она рычала на нас, как плененный зверь, разум которого 

помутился, и гневно мигала огненными страшными глазами, озарявшими 

черные, бездонные пропасти, […] вскипала ее черная, глухо работающая 

грудь.»6) 

     Expresionisté zobrazují nejen oheň, ale i jakési tryskání, stříkání a tento 

dynamický projev Andrejev využívá i v povídce Pravidla dobra. Jedná se o líčení 

západu slunce, přirovnaného k rozstříknutí červené horké krve: „Slunce se jako 

červená horká krev rozstříklo za černými cypřiši a pohaslo.“7 («Красною, жаркою 

кровью разбрызгалось солнце за черными кипарисами и погасло.»8) 

     Ačkoli v Andrejevově povídkové tvorbě silně dominuje výtvarný postup 

symbolistů a expresionistů, je možné objevit i ojedinělé náznaky secese. Je však 

potřeba zdůraznit, že se jedná o výjimečné případy. V Propasti se vyskytují barvy 

                                                                                                                                                                                
1 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 444. 
2 Dohnal, J. Povídková tvorba Leonida Nikolajeviče Andrejeva. Brno : Masarykova univerzita 
v Brně, 1997, s. 85. 
3 Andrejev, L. V mlze. In Propast a jiné povídky. Praha : Maťa, 1996, s. 206. Přeložila L. Dušková. 
4 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 462. 
5 Andrejev, L. Zeď. In Propast a jiné povídky. Praha : Maťa, 1996, s. 230. Přeložila L. Dušková. 
6 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. I. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 324. 
7 Andrejev, L. Pravidla dobra. In Velký slam. Praha : Lidové nakladatelství, 1987, s. 335. Přeložila 
L. Dušková. 
8 Андреев, Л. Собрание сочинений в шести томах. T. IV. Москва : Художественная 
литература, 1990, c. 32. 
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charakteristické pro secesi, jako např. zlatá, černá, fialová a červená. R. Juliani 

vidí v užití těchto barev a černobílých kontrastů podobnost s výtvarnými projevy 

secesních malířů A. Muchou (viz. obr. 65) nebo G. Klimtem (viz. obr. 66): «[…] 

сначала доминируют теплые цвета - золотой, красный, багровый, их 

сменяют холодные - темнеющий по ходу действия серый и лиловый, в 

эпилоге оба цвета переходят в сплошной черный. […] Все это - цвета 

«нового стиля» модерна; они отражают вкус тех лет, равно как изобилие 

золота на афишах Альфонса Мухи, золотой, черный и красный цвета на 

картинах Густава Климта. Весь рассказ усеян признаками эстетики 

модерна. Они присутствуют, например, в описании чувственно белеющей 

узкой полоски нижней юбки и тонкой щиколотки девушки.»1 .  

     Domnívám se, že Andrejev je jak ve výběru, využití a v práci s barvami ve své 

povídkové tvorbě silně expresionistický a symbolistický, místy secesní, zatímco 

Bunin, přestože ojediněle využívá expresionismus a secesi, naopak 

impresionistický.  

     Poté, co se definitivně odhalily a určily výtvarné postupy povídkové tvorby 

autorů, zbývá vyvodit závěry o symbolice barev. Ve třetí kapitole práce byl uveden 

přehled symboliky barev a jejich psychologického významu. Tyto barvy lze 

vypozorovat i v Buninově a Andrejevově povídkové tvorbě, a tudíž porovnat 

s ustálenými konvencemi v daných oblastech. Výsledkem tohoto srovnání bude 

zjištění, zda se jejich barevná symbolika shoduje s obecně přijatými nebo 

kulturními významy, či je naopak zcela osobitá, individuální. V neposlední řadě se 

ukáže, jak autoři pracují s barvami z psychologického hlediska, to znamená, jaké 

vlastnosti, pocity, prožitky a vztahy postav pomocí barev sdělují.      

     Jelikož tato problematika obsahuje široké rozpětí typové diferenciace a nedá se 

řešit izolovaně bez odkazů na jednotlivé příběhy, objevily se proto některé její dílčí 

momenty již v předcházejících částech. Cíl této kapitoly proto nespočívá v 

opakované detailní analýze jednotlivých povídek, ale v nalezení shodných a 

odlišných prvků na základě již představených ukázek, jejich významů a 

souvislostí.     

                                                           
1 Джулиани, Р. Леонид Андреев – художник «панпсихизма». In Материалы и исследования. 
Леонид Андреев. Москва : Наследие, 2000, c. 233. 
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     Významné místo v Buninově ztvárnění vesmíru, člověka, jeho vnitřního i 

vnějšího světa zaujímá modrá, zelená, zlatá, stříbrná, třpytivá a fialová barva, 

v menší míře pak černá, bílá a červená. Přestože s jejich symbolikou pracuje 

minimálně, je možné objevit alespoň několik vazeb ke každé z nich. Osobité pojetí 

tohoto aspektu tvorby vychází z kombinace ustálených významů barev, z 

východních i západních konvencí a v neposlední řadě z jeho vlastních asociací.  

     S obecně přijatými konotacemi se ztotožňuje v užití červené, jejímž 

charakteristickým rysem je oheň (Požár), teplo domova (Suchodol), láska 

k přírodě a rodné zemi (Stařena) a zamilovanost (Taňka), a zelené představující 

přírodu a lásku. Tento motiv Bunin spojil v povídce Stařena. V příběhu Natali 

k zelené navíc připojuje modrou jako symbol rozjímání, vnitřního hledání, ponoření 

se do svého nitra. Působením těchto dvou barev realizuje ztvárnění náhlého 

vzplanutí citů a uvědomění si své duše. 

     Z východních kultur jako svého inspiračního zdroje Bunin vychází při práci 

s černou a bílou. Černou barvu totiž nespojuje pouze s negativními jevy, ale s 

motivem klidu, neměnnosti, bezčasí (Pán ze San Franciska). Bílá souvisí např. 

v Japonsku a Indii se smrtí, s pohřby a smutkem, jež odpovídají autorově pojetí 

dané barvy v povídkách Kukačka, Sosny, Ptactvo nebeské. Bunin rovněž používá 

bledé odstíny, které spojuje v podstatě pouze se smrtí (Lehký dech, Čangovy sny), 

s klidem před ní (Heinrich), s usmířením s ní (Na veselé samotě) nebo s koncem 

lásky a života (Temné aleje).  

     Vliv západního chápání barev se nejvýrazněji projevuje v rovině používání 

černé barvy jako znamení smrti (Landaur, Uši jako smyčky, Fedosjevna). 

     Od normotvorného pozadí se Bunin odklání především u fialové a žluté, ale 

osobité symboly vytváří rovněž u černé a bílé. Ačkoli se hluboce zajímal o 

východní náboženství, pro která je fialová znakem posvátné harmonie, rovnováhy 

a spojení božského principu s lidským, autor s  její pomocí vyjadřuje lásku 

k přírodě a k rodné zemi. Podobně je tomu se žlutou, jež pro buddhisty a hinduisty 

představuje pokoru, odříkání či nesmrtelnost, ale v jeho povídkové tvorbě nejsou 

tyto asociace uplatňovány. Navíc Bunin zachází s odstíny dané barvy opačným 

způsobem, než je obecně známo. Čistě žlutou, jež běžně znamená věčnost, 

osvícení a zralost, poukazuje na smrt (Sosny) a tmavými odstíny s nádechem 

hnědé, obecně spojovanými se lstí, závistí, nemocí a smrtí, na domov (Suchodol). 

Černá barva zaujímá v jeho tvorbě místo související se stářím a sešlostí 
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(Antonovská jablka, Suchodol), chudobou (Pán ze San Franciska) nebo s těžkým 

životem (Taňka); bílá s  odcizením a samotou (Suchodol), s koncem mezilidských 

vztahů (Poslední schůzka) a s nevinností a bezbranností (Požár). 

     Kromě výše zmíněných barev a odstínů autor pracuje také se stříbrnou, zlatou 

a třpytivou barvou, které sice nejsou v obecném přehledu uvedeny, protože se 

nenacházejí v barevném spektru, ale Bunin jim přisuzuje vlastní významy, jež je 

jistě užitečné zaznamenat. Stříbrnou, konkrétně matně stříbrnou (matné odstíny 

používá opakovaně), autor vyjadřuje krásu a úrodu rodné země (Na veselé 

samotě). Stejnou myšlenku asociuje i zlatá (Stařena). Ta rovněž symbolizuje mládí 

a minulost (Antonovská jablka). Pomocí třpytivých odstínů autor vyjadřuje veselost 

a rozvernost (Pán ze San Franciska). 

     Spíše než symbolika barev je v Buninově tvorbě výrazná jejich psychologická 

funkce. Tato skutečnost koresponduje s  přístupem k samotnému vykreslení 

člověka a světa, jak bylo možno vidět již dříve, a projevuje se především v oblasti 

ustálených psychologických norem a individuálního pojetí dané problematiky.  

     S obecným přístupem psychologů k funkčnosti barev se autor shoduje opět 

v chápání červené a zelené a navíc i černé barvy. První z nich by měla 

podněcovat hluboké emoce - vzrušení, vášeň, sílu atd. V tomto případě Bunin 

vyjadřuje obdobné psychické stavy svých postav - vztek, stud, lásku, něžnost a 

nestálost citů (Brevíř lásky). Zelená údajně působí přirozeně, přátelsky, dává pocit 

bezpečí a naděje. Na druhou stranu může omezovat, vyzařovat chlad a vlhko. 

Kontrastní významy pociťuje i Bunin - jednak ji spojuje s emocemi plnými zloby a 

vzteku, jednak s veselostí (Meteor) nebo zamilovaností (Červánky celou noc). 

Smutek a melancholická nálada (Brevíř lásky), strach (Meteor) - tyto pocity 

souvisejí s tím, že černá barva může podle psychologů navozovat stavy 

sklíčenosti.      

     Autorův místy odlišný postoj k psychologii barev přirozeně vychází z jeho 

osobnosti jako tvůrčí individuality, přinášející svůj nový a inovativní pohled na 

vnitřní svět člověka. Tato myšlenka se projevuje obzvláště u bílé, fialové, žluté 

(stejně tomu bylo i v symbolice) a navíc u modré a šedé barvy. Bílá by měla dávat 

sílu, stabilizovat, probouzet tvořivost a představovat nevinnost. V Buninových 

povídkách však vyjadřuje opačné nebo jiné pocity hrdinů - strach z budoucnosti 

(Fedosjevna), touhu (Na veselé samotě), omámení z prvních okamžiků 

zamilovanosti (Docela malý román) a provinilost (Brevíř lásky). Podobně je to 
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s fialovou barvou, jež z psychologického hlediska znamená neklid a rozpolcenost. 

Bunin ji naopak používá v souvislosti s klidem (Kavkaz). Žlutá by měla vyzařovat 

moudrost, optimismus, chuť do života a intelekt, kdežto autor ji ztotožňuje s pocity 

úspěchu, bohatství a přepychu (Pán ze San Franciska). Modrou používá jako 

vyjádření radosti a energie mládí (Docela malý román), ačkoli ji psychologové 

spojují se smutkem, tichem a rozjímáním. Šedá by měla navozovat pocity smutku, 

chudoby, pokory a klidu, v Buninově tvorbě ztvárňuje stáří a únavu (Na veselé 

samotě) nebo strach (Meteor). Vedle zmíněných barev autor pracuje s růžovou, 

stříbrnou, zlatou a třpytivou. Růžovou signalizuje něhu (Docela malý román), 

stříbrnou touhu (Na veselé samotě), pocit moci a bohatství (Pán ze San 

Franciska) a zlatou veselost (Meteor). 

     Charakteristickým rysem Andrejevových povídek je výrazný symbolismus, 

projevující se v nejrůznějších momentech. K nepřehlédnutelným patří ten, který se 

týká symboliky barev, především černé, červené, žluté, bílé, šedé, v mnohem 

menší míře pak modré, zelené a růžové. Stejně jako bylo možné vysledovat u 

Bunina nejen totožnost v pojetí daného jevu s obecnou rovinou, východní i 

západní kulturou, ale i odlišnost danou tvůrčím záměrem autora, vyskytují se obě 

tendence také u Andrejeva.  

     S ustálenými konvencemi se shoduje při práci s červenou, žlutou, bílou, 

zelenou a modrou barvou. Červená obsahuje jak pozitivní (odvahu a nadšení), tak 

negativní (krev a válku) konotace a stejné je to v jeho povídkách, v nichž 

představuje optimismus a chuť do života (U okna), smrt (Gubernátor) a válku 

(Červený smích). Rudá ztvárňuje válku a smrt (Červený smích, Noční rozhovor) 

nebo oheň a krev (Šturmování). Žlutá symbolizuje také lest, zbabělost a zradu, a 

proto bývá v odstínu žluté zobrazován zvláště Jidáš. Andrejev ho spíše než ve 

žluté ukazuje ve svitu měsíce, který se však svou barvou k tomuto odstínu blíží. 

Dále využívá čistotu a dokonalost bílé, aby vyjádřil nadpozemskost či 

nadpřirozenost (Mlčení). Modrá je mimo jiné barvou transcendentna a 

nekonečnosti. Tuto myšlenku zpracovává i Andrejev, pro něhož je znakem volnosti 

a svobody (Moje zápisky). Navíc v jeho díle společně se zelenou vyjadřuje domov, 

útočiště, klid, život a mír (Červený smích). Modrá je znamením míru a zelená 

představuje život  též v obecném pojetí symboliky barev. 

     Východním přístupem je Andrejev inspirován pouze v nahlížení na bílou barvu 

jako na smrt (Gubernátor, Mlčení). Z koncepce západních kultur naopak vychází 



 125

při práci s černou, kterou využívá opakovaně a vždy má negativní význam - smrt 

(Povídka o Sergeji Petroviči), smutek a samota (Mlčení, U okna, V mlze, Na řece, 

Cizinec). 

     Andrejevův smysl pro originalitu a osobitost má své uplatnění i v povídkové 

tvorbě, obzvláště ve vytváření nových a nových barevných symbolů zejména 

pomocí černé, žluté, šedé, bílé a modré. Černou zhmotňuje nebezpečí (Propast), 

nejistotu, temnou budoucnost a stud (Ve sklepě), válečné běsnění a šílenství 

(Červený smích), strach (Propast), obelhání a zklamání (Lež). Žlutou barvu 

Andrejev spojuje pouze s negativními významy - odcizení a nedostatek 

komunikace (V mlze), provinilost a smrt (Gubernátor, V mlze). Šedou barvou 

znázorňuje strach (Propast), obelhání a zklamání (Lež), smutek (Na řece, 

Cizinec), pokušení (Dárek), samotu (Ve sklepě) a smrt (Z povídky, která nebude 

mít nikdy konce, Ve sklepě). Bílou spojuje se životem (Bylo nebylo), magickou 

hrůzou (V mlze), touhou po lepším životě, volností a svobodou (Cizinec), samotou 

a životním neúspěchem (Zloděj). Zatímco je modrá pro Číňany znakem 

nekonečnosti, Andrejev jí používá jako symbol smrti (Eleazar). Navíc pracuje 

s růžovou, jež má poukazovat na mír (Noční rozhovor) a zároveň na smrt 

(Červený smích). 

     Andrejevův tvůrčí přístup k vykreslení lidské duše, vnitřního světa hrdiny, se 

přirozeně odráží v silné psychologizaci jeho děl, jak již bylo několikrát naznačeno. 

Tato skutečnost se významně projevuje i ve spojitosti barev a emocionálního 

světa postav, vyjádřeného nejen pomocí obecně známých psychologických 

zákonitostí, ale i poukázáním na nové, vlastní a originální barevné asociace.  

     První moment lze objevit např. u červené, rudé, zelené (stejně jako v oblasti 

symboliky), dále u tmavé a šedé. Červená by měla představovat sílu, prudkost a 

náruživost citů. Andrejev ji skutečně spojuje se vztekem, ale také se studem. 

Stejně jako v obecném povědomí i v jeho povídkách rudá představuje hluboké 

lidské vášně, vzrušení (V mlze). Může být též barvou vyvolávající neklid a vypětí. 

V jeho tvorbě lze dokonce nalézt příklady, kdy odráží pocity běsu, hrůzy, 

beznaděje a neodvratného konce (Červený smích). Zelená podle psychologů 

uklidňuje a chrání. V povídce Zloděj pocity klidu a uvolnění opravdu navozuje. 

Černá nebo tmavá barva údajně může navodit pocity sklíčenosti a zhoršit 

psychický i fyzický stav člověka. Andrejev ji má v oblibě a dokonce zaznamenává, 

jak na jeho postavy působí, jaké pocity v nich vyvolává. Např. v příbězích Dárek 
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nebo Moje zápisky probouzí v hrdinově nitru ponurou harmonii a zasmušilost, tedy 

nepříjemné emocionální stavy. Šedou autor vystihuje lítost a provinění (Dárek). 

     Od ustálené normy se vlivem již zmiňované myšlenky individuality odklání 

v případě používání červené a tmavé, které ale využívá i ve výkladu přijatém 

psychology, dále rovněž v případě bílé a žluté barvy. Červená by měla 

povzbuzovat, aktivovat člověka, dodávat mu energii, zbavovat ho úzkosti, ale 

Andrejevův hrdina (Moje zápisky) má opačný názor, když poukazuje na to, že 

vyvolává obzvláště v nervózních lidech pochmurnost, hrozivost a navíc asociuje 

motivy krve. Pomocí tmavé autor vystihuje myšlenkovou absenci, neschopnost se 

soustředit, samotu a nezájem okolí o vlastní osobu (Zloděj). Bílou vystihuje strach 

hrdinů, což neodpovídá psychologii barev spojující bílou s pocity nevinnosti, 

čistoty a stability vědomí. V jeho povídkách způsobuje dokonce i negativní a 

nepříjemné emoce, nálady a stavy - v postavách vyvolává nemoci, duševní neklid 

a noční můry (Přízraky). Žlutá je údajně povzbuzující, pomáhá proti 

melancholickým náladám, dává chuť do života, ale v Andrejevově díle vyvolává 

pocity ponurosti, přízračnosti, zlověstnosti, zločinu a neštěstí. Tyto emoce by 

v psychologické charakteristice odpovídaly spíše odstínu žlutozelené barvy, který 

má podporovat nesoustředěnost, podrážděnost a netrpělivost. Tyto pocity v 

povídkách skutečně žlutá barva vyvolává, ale jen v kombinaci s šedou, ne se 

zelenou barvou (V mlze). 

     Oba autoři tedy volí symboliku a psychologii barev jako jeden ze svých tvůrčích 

přístupů ztvárnění obrazu vesmíru, člověka, jeho vnitřního a vnějšího světa. 

Přestože Bunin ve svém vztahu k dané problematice tíhne spíše k psychologii než 

k symbolice, lze též v jeho povídkové tvorbě odhalit celou řadu významů, jež 

odpovídají obecnému, východnímu i západnímu pojetí barevné symboliky. Stejně 

jako Andrejev vytváří nové, vlastní, osobité a originální asociace. Také tato 

skutečnost vypovídá o výrazné individualizaci jejich díla vedoucí rovněž 

k několikrát zmiňovaným odlišnostem v oblasti používaných barev a výtvarných 

postupů. Tento dominující rys povídkové tvorby, tedy různorodost barevného 

pojetí, se odráží rovněž v psychologické rovině. Proto Buninův a Andrejevův styl 

zacházení s barvami a jejich významy zvyšuje pestrost příběhů a prohlubuje 

čtenářský zážitek.      

 

 



ZÁVĚR 
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     Unikátnost „barevné“ koncepce a výtvarného vidění v Buninově a Andrejevově 

povídkové tvorbě skutečně potvrzuje možnou souvislost s dobovými výtvarnými 

směry a tendencemi. Jinými slovy, oba autoři podobně jako malíři zcela záměrně 

používají barvy k tomu, aby se umělecky vyjádřili, aby vystihli pocity, myšlenky a 

obavy člověka, který vstupuje do nového století, aby komunikovali se čtenářem a 

odhalili mu svou duši, své vlastní obavy, k čemuž každý z nich volí jinou barevnou 

paletu a jiný způsob práce s barvami. Přestože je možné vnímat je jako dvě zcela 

odlišné osobnosti vyrůstající v jinak společensky postavených rodinách, osobnosti 

mající rozdílné estetické myšlení a cítění, rozdílný přístup k literární tvorbě, lze 

objevit i jejich společné stránky. Spojuje je totiž nejen umělecké působení v období 

stříbrného věku ruské kultury, ale právě láska k malování a k výtvarnému umění 

vůbec.  

     Bunin byl umělec milující a pečlivě pozorující život, jeho světlo, kontrasty, 

barvy, vůně a zvuky. Byl neúnavným filozofem hledajícím odpovědi na věčné 

otázky nejen pomocí křesťanské víry, ale také pomocí znalostí východních 

náboženství. Byl to vnímavý člověk kochající se krásou žen a přírody i přísný estét 

obdivující eleganci, dokonalost a přepych. Byl spisovatelem tíhnoucím 

k výtvarnému umění. Buninova povídková tvorba oslovuje svitem slunce, měsíce, 

hvězd, světlem lamp a luceren, barevnými kontrasty, pečlivým výběrem barev 

s nepřeberným počtem odstínů inspirovaných ruskou přírodou, květinami, stromy, 

lesy, poli, stepí, oblohou, vodními hladinami, proměnami dne, noci, ročních 

období, krásou žen, detaily obydlí, tedy autorovým citlivým pozorováním svého 

okolí. Tím vším Bunin, podle mého názoru, nejen potvrzuje, že nekonečná krása 

světa existuje, ale také osobitým způsobem vykresluje neopakovatelnou 

atmosféru povídky, psychologicky charakterizuje postavy, nahlíží do lidské duše. 

Navíc anticipuje vývoj příběhu, symbolizuje pocity hrdinů, myšlenku svého díla či 

nechává zaznít svůj autorský hlas. Dokonce i smrt vidí v barvách.     

     Na první pohled by se mohlo zdát, že pro současného čtenáře, žijícího 

v uspěchané a stále rychlejší době, je náročné a snad až nemožné číst Buninovy 

časté a dlouhé pasáže líčící barvy okolního světa s detaily a podrobnostmi, které 

zpomalují a chvílemi téměř zastavují vývoj příběhu. Pokud se ale uspěchaný 

čtenář skutečně začte, ucítí napovídání, našeptávání, jak je důležité dívat se na 

svět a všímat si detailů, zvuků, vůní, barev, krásy, jak je nutné zamyslet se nad 

životem a smrtí, vidět odraz duše v přírodě, v obloze, ve vodní hladině, jak je 



 128

potřebné umět se zastavit, nespěchat, prožívat neopakovatelný moment 

přítomnosti, ale zároveň nezapomínat na minulost. Dospěla jsem k závěru, že 

Buninova povídková tvorba z uměleckého hlediska výrazně připomíná výtvarné 

projevy převážně impresionistických, ale také secesních a ojediněle 

expresionistických malířů. 

     Andrejeva sice nazývali pěvcem smrti, černým havranem, apoštolem tmy, 

pesimistou, on ale celý život hledal harmonii, světlo, jasný paprsek lidské duše, 

který před čtenářem vyvstane právě díky tomu, že autor poukazuje i na 

kontrastní temnotu, na tmavé stránky duše a charakteru člověka, na tmavé 

propasti, tmavé barvy a stíny. Andrejev byl jedinečnou osobností žijící nejen 

životem spisovatele, ale také malíře a fotografa. Byl to citlivý člověk, jehož duši 

mučily protikladné myšlenky o smyslu života a smrti. Hluboce miloval přírodu a 

moře, nebyl však schopen o nich psát. Byl to intelektuál s originálním estetickým 

cítěním, byl píšícím malířem a malujícím spisovatelem. Jeho povídková tvorba na 

člověka silně zapůsobí kontrasty světla a stínu, téměř filmovým či divadelním 

zacházením se světelným paprskem, úzce omezenou volbou jasných, sytých a 

kontrastních barev. Vztahují-li se jeho barvy k člověku, k nebi, oblakům, slunci, 

měsíci, hvězdám, k polím, přírodním živlům, k oknům či k fasádám domů, vždy, 

stejně jako světla a stíny, nejen psychologicky charakterizují postavy, 

korespondují s jejich duševními proměnami, ale rovněž zhmotňují často 

protikladné emoce, představy, přízraky, obavy a strachy jak hrdinů, tak samotného 

autora. Dále vytvářejí symboly související s tématy příběhů, s jejich dalším 

vývojem a v neposlední řadě ukazují, že i smrt může  být  barevná.      

     Andrejevova tvorba i díky zvoleným barvám, kontrastům a výtvarným postupům 

rychle a prudce pronikne až k samému jádru, k nitru, k bolavému ohnisku, hluboce 

osloví, dostane se pod kůži, nenechá klidně spát, nutí přemýšlet stále znovu a 

znovu o nespravedlnostech, o křivdách, o zlu, o zkažených myšlenkách, které 

ubližují lidské duši, lidskému životu. Jeho barvy hovoří o tom, že se i v temných 

propastech života objevují čas od času světlé stránky, světlé paprsky, které 

pohladí, utěší, ukážou cestu, ale je na člověku, na jeho vůli a vnitřní síle, zda se 

do temnoty vrátí či zda bude směřovat ke světlu, k blahodárné harmonii. Dospěla 

jsem k názoru, že Andrejevovy výtvarné postupy v jeho povídkové tvorbě jsou 

vedle převažujícího symbolismu a expresionismu také ojediněle secesní. 
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RESUMÉ 
     Дипломная работа посвящена сравнительному анализу рассказов Бунина 

и Андреева с точки зрения восприятия текстов художником-колористом. В 

работе определяются связи между произведениями и различными течениями 

в искусстве при помощи выявления света и тени, цветов, их количества и 

функций. В рассказах исследуется символика цветов, характерных для 

авторского восприятия, а также их соответствие общей символике и 

символике, используемой в разных культурах.  

     Исходным материалом исследования являются не только сведения из 

биографий писателей, подтверждающие их тягу к искусству, особенно к 

живописи, но и специфичность данного периода (конец 19 - начало 20 века),  

которая заключается  в принципе синтетичности в искусстве и появлении 

новых направлений  в  живописи, что и отразилось в рассказах Бунина и 

Андреева. 

     В данной работе, построенной на обнаружении противоположностей в 

рассказах этих художников, особое внимание уделяется выявлению света и 

тени, цветовым контрастам, ничтожности человека и безграничности 

Космоса, связи внутреннего и внешнего мира,  жизни и смерти. 

     Результат исследования указывает на тщательную работу Бунина со 

светом, широкое использование им красок и их оттенков, отражающих  

художественную наблюдательность писателя к красоте, внимание к деталям, 

к природе, к смене дня и ночи, времен года. С помощью этого Бунин создает 

неповторимую атмосферу рассказов, намечает направление их развития, 

дает психологическую характеристику героев, позволяет ярче выразить 

звучание авторского голоса. Метод использования Буниным красок и света 

напоминает импрессионизм, немного -  модерн и отчасти экспрессионизм.      

     В рассказах Андреева встречается выразительность света и тени, 

ограниченное количество ярких, сочных, контрастных красок, не только 

описывающих человека, мир и Космос, но и передающих чувства, 

эмоциональные  изменения, воплощающих страхи героев и самого автора. 

Все это выполняет  символическую и психологическую функции. Андреев 

использует приемы, характерные для символизма и экспрессионизма, и 

слегка - модерна.     
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     Topic of the diploma thesis is comparing Bunin’s and Andreyev’s short stories 

from an artistic point of view, exploring the colours they use most, the authors’ 

work with them and the functions colours have in their work. Next, it aims to show 

the parallel between authors’ artistic processes and artistic movements of the end 

of the 19th and the beginning of the 20th century and to explore, at least, a part of 

their symbolism of colours and compare it with general and cultural meanings of 

colours.  

     The analysis has been inspired not only by the specifics of the period, namely 

the synthesis of arts and the “birth” of new artistic movements, but also by authors’ 

lives including the influence of their families, education, abilities, talents, hobbies 

and aesthetic feelings, which led towards love and admiration of painting.           

     The conception of the diploma thesis is based on several layers of contrasts in 

the lives and works of two completely different persons. The analysis is focused on 

the opposite images of light, shadow and contrastive colours, on the motives of 

colour differences between a human being and a huge space, between an outer 

and inner world and finally between life and death in their work. 

     The results have shown that Bunin, being inspired by nature, changes of days 

and nights, seasons, beauties and details of the world, uses a great number of 

coulours together with all their shades, works with light and colour contrasts to 

describe an unrepeatable atmosphere, to give a psychological characteristic of the 

characters, to anticipate the development of the story, to give symbolic meanings 

of the story and to let his author voice being heard. His way of using colours and 

light is strongly similar to impressionistic, Modern Style and occasionally 

expressionistic painters.  

     Andreyev, on the other hand, prefers only few contrastive colours without any 

shades, which he connects with either a human being or the world and space. The 

colours he chooses, as well as light and shadows, have mainly symbolical and 

psychological function - they correspond with the characters’ inner lives and 

personify not only theirs’ but also author’s feelings, imaginations and worries. 

Symbolism and expressionism together with several examples of Modern Style 

predominate in Andreyev’s short stories.        
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SEZNAM POVÍDEK 
 
I. A. BUNIN: 
 
Antonovská jablka (Антоновские яблоки, 1900, přeložil J. Zábrana) 
Bílý kůň (Белая лошадь, 1907, přeložila Z. Psůtková) 
Bratři (Братья, 1914, přeložila Z. Psůtková) 
Brevíř lásky (Грамматика любви, 1915, přeložila Z. Psůtková) 
Cvrček (Сверчок, 1911, přeložila Z. Psůtková) 
Čangovy sny (Сны Чанга, 1915, přeložil J. Zábrana) 
Červánky celou noc (Заря всю ночь, 1902 - 1926, přeložila T. Hašková) 
Docela malý román (Маленький роман, 1909 - 1926, přeložil J. Zábrana) 
Fedosjevna (Федосевна, 1891, přeložil J. Zábrana) 
Heinrich (Генрих, 1940, přeložil J. Zábrana) 
Ida (Ида, 1925, přeložil J. Zábrana) 
Ignát (Игнат, 1912, přeložil J. Zábrana) 
Jarní večer (Весенний вечер, 1914, přeložila Z. Psůtková) 
Jermil (Ермил, 1912, přeložil J. Zábrana) 
Kavkaz (Кавказ, 1937, přeložil J. Zábrana) 
Kukačka (Кукушка, 1899, přeložil J. Zábrana) 
Landaur (Ландо, 1930, přeložil J. Zábrana) 
Ličarda (Личарда, 1913, přeložil J. Zábrana) 
Meteor (Метеор, 1920, přeložil J. Zábrana) 
Na konec světa (На край света, 1894, přeložil J. Zábrana) 
Na podzim (Осенью, 1901, přeložila T. Hašková) 
Natali (Натали, 1941, přeložila T. Hašková) 
Na veselé samotě (Веселый двор, 1911, přeložil J. Zábrana) 
Noc (Ночь, 1925, přeložil J. Zábrana) 
Noční rozhovor (Ночной разговор, 1911, přeložila Z. Psůtková) 
Pán ze San Franciska (Господин из Сан Франциско, 1915, publ. 1916, přeložil J. 
Zábrana) 
Poslední den (Последний день, 1913, přeložil J. Zábrana)  
Poslední schůzka (Последнее свидание, 1912, přeložila T. Hašková) 
Požár (Пожар, 1930, přeložil J. Zábrana) 
Prach (Пыль, 1913, přeložil J. Zábrana) 
Ptactvo nebeské (Птицы небесные, 1909, přeložil J. Zábrana) 
Rusja (Руся, 1940, přeložila T. Hašková) 
Sekáči (Косцы, 1921, přeložil J. Zábrana) 
Sosny (Сосны, 1901, přeložil J. Zábrana) 
Soused (Сосед, 1924, přeložila Z. Psůtková) 
Stařena (Старуха, 1930, přeložil J. Zábrana) 
Suchodol (Суходол, 1911, přeložila Z. Psůtková) 
Syn (Сын, 1916, přeložil J. Zábrana) 
Šílený malíř (Безумный художник, 1921, přeložila V. Tafelová) 
Taňka (Танька, 1892, přeložil J. Zábrana) 
Táňa (Таня, 1940, přeložil J. Zábrana) 
Temné aleje (Темные аллеи, 1938, přeložil J. Zábrana) 
Tři ruble (Три рубля, 1944, přeložil J. Zábrana) 
Uši jako smyčky (Петлистые уши, 1916, přeložil J. Zábrana) 
Zachar Vorobjov (Захар Воробьев, 1912, přeložil J. Zábrana) 
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L. N. ANDREJEV: 
 
Andělíček (Ангелочек, 1899, přeložila L. Dušková) 
Bargamot a Garaska (Баргамот и Гараська, 1898, přeložila J. Fromková) 
Ben-Tovit (Бен-Товит, 1903, přeložil V. Červinka) 
Bylo nebylo (Жили - были, 1901, přeložila L. Dušková) 
Cizinec (Иносиранец, 1911, přeložil V. Červinka) 
Červený smích (Красный смех, 1904, přeložil A. J. Kučera) 
Dárek (Подарок, 1901, přeložil V. Červinka) 
Eleazar (Елеазар, 1906, přeložil V. Červinka) 
Gubernátor (Губернатор, 1905, přeložil A. J. Kučera) 
Jidáš Iškariotský (Иуда Искариот, 1907, přeložila L. Dušková) 
Kniha (Книга, 1901, přeložil V. Červinka) 
Křesťané (Христиане, 1905, přeložila L. Dušková) 
Lež (Ложь, 1900, přeložil B. Prusík) 
Marseillaisa (Марсельеза, 1903, přeložila L. Dušková) 
Mlčení (Молчание, 1900, přeložila L. Dušková) 
Moje zápisky (Мои записки, 1908, přeložil J. Šedivý) 
Na řece (На реке, 1900, přeložil B. Prusík) 
Na stanici (На станции, 1903, přeložila J. Fromková) 
Noční rozhovor (Ночной разговор, 1915, přeložil F. Šifter) 
Povídka o Sergeji Petroviči (Рассказ о Сергее Петровиче, 1900, přeložil B. 
Prusík) 
Pravidla dobra (Правила добра, 1911, přeložila L. Dušková) 
Propast (Бездна, 1902, přeložila L. Dušková) 
Příhoda (Случай, 1901, přeložila L. Dušková) 
Přízraky (Призраки, 1904, přeložila L. Dušková) 
Šturmování (Аврал, 1901, přeložil J. Pelíšek) 
Tma (Тьма, 1907, přeložila L. Dušková) 
U okna (У окна, 1899, přeložil Dr. B. Prusík) 
Valja (Валя, 1899, přeložil Dr. B. Prusík) 
Velký slam (Большой шлем, 1899, přeložila L. Dušková) 
Ve sklepě (В подвале, 1901, přeložil J. Pelíšek) 
V mlze (В тумане, 1902, přeložila L. Dušková) 
V Saburově (В Сабурове, 1899, přeložil V. Červinka) 
Zeď (Стена, 1901, přeložila L. Dušková) 
Zloděj (Вор, 1904, přeložila L. Dušková) 
Z povídky, která nebude mít nikdy konec (Из рассказа, который никогда не 
будет окончен, 1907, přeložila L. Dušková) 
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ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY 
 
www.barvy.xf.cz/psychologie/synesthesia 
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PŘÍLOHA 
 

     Příloha obsahuje osobité pohledy několika ilustrátorů na vybranou povídkovou 

tvorbu I. A. Bunina a L. N. Andrejeva. Čtenář si tak může vytvořit vlastní představu 

o tom, jak na autory nahlížejí jiní umělci, jaké volí barvy, světelné kontrasty a 

výtvarné postupy, aby vystihli a dotvořili myšlenku, motiv a smysl díla. Jednotlivé 

skupiny ilustrací jsou ponechány bez mého komentáře záměrně, aby si každý sám 

mohl nejen na základě této diplomové práce, ale i na základě svého citu pro 

literaturu a výtvarné umění, tedy pro slovo a obraz, uvědomit sílu a možnosti 

vzájemného prolínání uměleckého vidění světa.   
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                                 P. PINKISEVIČOVÁ                                                                                      V. SIVKO 
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BUNIN - PÁN ZE SAN FRANCISKA 
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BUNIN - SYN 
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BUNIN - TAŇKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
 
 
                      P. PINKISEVIČOVÁ                                                                                  K. ŠAFÁŘ 
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ANDREJEV - JIDÁŠ IŠKARIOTSKÝ 
 
 
 

 
 

J. GERŠKOVIČ 
 
 

                
 

                              J. ŠERÝCH                                                                                       J. GERŠKOVIČ 
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ANDREJEV - PROPAST 
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ANDREJEV - VELKÝ SLAM 
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ANDREJEV - BARGAMOT A GARASKA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
                              J. GERŠKOVIČ                                                                              J. ŠERÝCH 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




