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Malíři moře a lodí 1 – Ivan Konstantinovič Ajvazovský

V Koutku paní Barrablové zatím byla
řeč o „malířích přírody“. Pozorování a
ochrana přírody má v knížkách A. R.

 nepřehlédnutelné místo, takže
souvislosti tu jsou. Zajímavých malířů
přírody bylo samozřejmě daleko víc a
někdy se k tomuto tématu určitě vrátíme.
Hlavní roli ovšem v našich oblíbených
knížkách hrají lodě (a především
plachetnice). Malířů, kteří se na motivy
moře a lodí specializovali, nebylo málo,
takže z jejich pomyslného seznamu budeme
mít možnost vybírat ještě dlouho. Dnes
začneme malířem, který se na námořní
tématiku specializoval, ačkoli si všímal i řady dalších motivů. Přesto jej proslavily hlavně mariny, 
jak se obrazům moře a lodí jedním slovem říká.1

Ivan Konstantinovič Ajvazovský (*1817 †1900) se narodil ve Feodosii v rodině kupce. Ačkoli
jeho jméno zní typicky rusky, byl národností Armén a jeho jméno arménsky znělo Ovanes 
Ajvazjan.2 Jeho otci se po přestěhování do Feodosie nejprve dařilo, ale za epidemie moru v roce 
1812 přišel na mizinu, takže malířovo dětství probíhalo v chudobě. Už od dětství se u Ivana 
projevovaly výtvarný a hudební talent (údajně se zcela samostatně naučil hrát na housle). První 
obrázek plachetnice prý nakreslil na zeď uhlem ve věku osmi let.

Přes finanční problémy se rodiče snažili chlapce v jeho uměleckých sklonech podporovat. 
Výtvarného talentu si všiml místní architekt Jakov Christianovič Koch. Začal chlapce učit a často 
mu darovával papír, tužky i barvy. Ve studiu Ivan pokračoval na gymnáziu v Simferopolu, kde 
později dostal doporučení na Carskou akademii umění v Sankt Petěrburgu. Tam studoval od roku 
1833.

Ačkoli měl během studia s některými profesory spory, jeho talent byl očividný a roku 1837 
dostal Velkou zlatou medaili za obraz „Bezvětří“. Vzhledem k tomu a jeho dalším studijním 
úspěchům se vedení akademie rozhodlo k neobvyklému kroku - zakončit jeho studium o dva roky 
dříve, než byla obvyklá délka, na tyto dva roky jej poslat na Krym, aby tam samostatně pracoval, a 
potom na zahraniční studijní cestu.

1 Kresba u titulu je autoportrét z 30. let 19. století.
2 Arménština má své vlastní písmo, ovšem s přepisem jsem se netrápil, pochybuji, že by to někomu prospělo.
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Na Krymu vytvořil velké množství krajinomaleb, samozřejmě většinou pobřeží, kde moře 
hrálo nezanedbatelnou roli. Jako pozorovatel se účastnil i vojenských pobřežních operací. Na 
základě takové zkušenosti vznikl i obraz „Výsadek v údolí řeky Subaši“.3 Jeho majitelem se později
stal car Mikuláš I. Pavlovič. Zapůsobil na něj natolik, že projevil přání, aby mladý umělec na 
obrazech připomněl i další významné události z dějin ruské floty.

Studium ukončil roku 1839. V památkách na umělce se dochoval závěrečný atest:

23. září roku 1839
Sankt Petěrburgská carská Akademie umění dle svých stanov z moci jí imperátorem dané, 

odchovanci svému Ivanu Ajvazovskému, školícímu se v ní od roku 1833 v malbě mořských krajin 
zakončivšímu své studium, za jeho vynikající úspěchy a uznávanou mravnost, čestné a chvályhodné 
chování, uděluje titul umělce hodného podle nejmilostivější privilegie Akademii udělené 14. stupně4

a odměňuje jej kordem...

Dán tento atest v Sankt Petěrburgu a stvrzen podpisem Prezidenta Akademie a přiloženou 
velkou pečetí.

V roce 1840 odcestoval společně se svým spolužákem krajinářem Vasilijem Šternbergem do 
Říma. Cestou se zastavili v Benátkách a na blízkém ostrovu San Lazzaro, kde je významný klášter 
arménských křesťanů, se setkal po létech se svým bratrem arcibiskupem Gabrielem. Klášteru 
věnoval jeden ze svých obrazů na biblické téma – Chaos – stvoření světa. Obraz na stejné téma 
koupil i papež Řehoř XVI., který umělce odměnil zlatou medailí.

Benátky

3 Barevnou reprodukci se mi nepodařilo najít, takže na předchozí stránce je jen dost bídná černobílá původem z 
Vojenské encyklopedie vydávané v létech 1911 - 1915

4 14. stupeň byl nejnižší stupínek udělovaných šlechtických hodností. Ajvazovský během svého dalšího života po 
onom pomyslném žebříku vystoupil až na 2. stupeň.
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Chaos Stvoření světa (1841)
Delší dobu umělec pracoval v Sorrentu, kde dopracoval pro něj typický způsob práce. Obrazy 

začínal krátce malovat v plenéru a dokončoval je v ateliéru, přičemž ponechával dost prostoru 
fantazii.

Jeho práce měly úspěch u kritiky, ale i komerční. Pochvalně se o něm vyjadřoval například 
William Turner a pařížská Akademie výtvarných umění ocenila jeho obrazy zlatou medailí. 
Ajvazovský si vydobyl jméno prakticky po celé Evropě.

Velká rejda v Kronštatu (1836)
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Počátkem roku 1842 malíř přes Švýcarsko a údolí Rýna odcestoval do Holandska. Odtud 
odplul do Anglie a později navštívil i Paříž, Španělsko a Portugalsko. Při plavbě Biskajským 
zálivem se loď, na níž se plavil, dostala do bouře a málem se potopila. V pařížských novinách se 
dokonce objevily falešné zprávy o malířově smrti. Na podzim roku 1844 se Ajvazovský ve věku 27 
let vrátil do Ruska.

V říjnu 1844 se stává Malířem Hlavního námořního štábu. Tato funkce zahrnovala i právo 
nosit námořní uniformu. Od roku 1847 působí i jako profesor na Petrohradské akademii umění. Byl 
členem i zahraničních akademií – první jej zvolila již roku 1844 akademie v Amsterodamu, 
následovaly Řím, Paříž, Florencie a Stuttgart.

Nejznámější jsou jeho mořské krajiny a obrazy námořních bitev. Ajvazovského tvorba se však
jen na ně neomezovala. Namaloval řadu vedut krymských měst, stepní krajiny Ukrajiny, které 
pozoroval při četných cestách z Feodozie do Petrohradu, i obrazy na biblické a historické náměty. 
Vytvořil i portréty, ale sám se za dobrého portrétistu nepovažoval, takže výběr omezoval na členy 
rodiny a své přátele.

Za krymské války dvakrát navštívil obležený Sevastopol.

 Černomořská flota v Sevastopolu

Obléhání Sevastopolu (1859)
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          Zimní trén na cestě (1857)

Pro uměleckou výstavu v Paříži roku 1857 vytvořil sérii čtyř obrazů pod názvem Bohatství 
Ruska, za něž byl (jako první Rus v historii) oceněný Řádem čestné legie. Dochoval se z nich 
jediný, Zimní trén na cestě5, osud zbývajících je neznámý.

Ajvazovský po celý svůj život hodně cestoval. Navštívil celou řadu zemí. Byl i při otevření 
Suezského průplavu6. Ze svých cest si přivážel náměty na další obrazy – nejinak tomu bylo i v 
Suezu. 

Suezský průplav (1871?)

5 V umělecké galerii ve Smolensku
6 Na palubě parníku Generál Kocebu
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         Velká pyramida v Gíze (1871)

Po návštěvě Spojených států vznikl obraz Niagarské vodopády.

Kromě už zmíněných ocenění se stal i dvorním radou a v roce 1864 byl (dědičně) povýšen do 
šlechtického stavu.

Svá poslední léta trávil ve Feodozii.

Odhaduje se, že za svůj život vytvořil více než šest tisíc obrazů, z toho asi čtyři tisíce s 
mořskou tématikou. Opravdu úctyhodné dílo! Řadu z nich (samozřejmě ty s námořní tématikou) je 
možné vidět v námořním muzeu v Petrohradu, v Treťjakovské galerii v Moskvě a v Národní 
obrazové galerii ve Feodozii7.

A nakonec ještě pár obrazů moře, lodí a bitev, které malíře proslavily8:

           Devátá vlna (1850)

7 Původně dům Ajvazovského, který včetně obrazů odkázal rodnému městu.
8 Na adrese https://wikiart.org/en/ivan-aivazovsly najdet reprodukce téměř šesti set Ajbazovského obrazů.
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      Bitva u Navarina (1848)

     Bitva u Sinopu (1853)
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        Řadová loď Dvanáct apoštolů (1878)

         Dvě turecké lodě útočí na brigu Merkur (1892)
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