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K PRINCÍPU FAREBNOSTI V PRÓZE JÁNA ČERVEŇA 

MODRÁ KATEDRÁLA 

Michaela ČURLÍKOVÁ 

 

Abstrakt: Predložený príspevok sa zaoberá identifikáciou princípu farebnosti ako jedného 

z kompozičných princípov. Na materiáli novely Jána Červeňa skúmame realizáciu 

explicitných a implicitných farebných „pomenovaní“ a ich funkciu v symbolicko-estetickej 

štruktúre prozaického textu. Dominantnou sa ukazuje symbolika modrej, bielej a zlatej, resp. 

žltej farby ako princíp lyrizácie prozaickej štruktúry umeleckého diela. 

Kľúčové slová: biela farba, červená farba, chromatické pomenovania, modrá farba, princíp 

farebnosti, symbol. 

 

TO THE PRINCIPLE OF COLOURS IN SHORT STORY OF JÁN ČERVEŇ THE 

BLUE CATHEDRAL 

 

Abstract: This paper focuses on the identification of chromatic principle as the one of the 

main compositional principles. We study the realisation of explicit and implicit colour 

denotations and their function in symbolic-aesthetic structure in prosaic text within the short 

story of Ján Červeň. The symbolism of blue, white and gold/yellow colour appears to be 

dominant and occurs as a feature of lyrical transformation of prosaic structure of literary 

text.    

Keywords: white colour, red colour, chromatic denotations, blue colour, chromatic 

principle, symbol.  

 

Princíp farebnosti je súčasťou jednej z dvoch základných sfér kompozičnej výstavby 

(porov. F. Všetička, 1992). Kompozícia pôsobí na rovine tvaru, môžeme preto uvažovať 

o premietnutí súčinnosti všetkých prvkov kompozičnej výstavby prózy do teórie jazykového 

znaku (porov. O. Sabolová, 1999). Mimoliterárna skutočnosť sa v rámci témy stáva jazykovo-

estetickým kódom, ktorý percipient musí dekódovať. Implicitné alebo explicitné zašifrovanie 

literárnej látky do symbolického  „ukrývania“ motívov v jednotlivých farebných analógiách je 

predmetom nášho skúmania literárnych umeleckých textov. „Ukrývanie“, alebo 

„zahmlievanie“ motívov vo farebnej symbolike síce sťažuje interpretačné možnosti, ale na 
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druhej strane robí text náročnejším a ponúka ďalšie významové dimenzie. Farba je v tomto 

prípade odrazom primárneho sveta vo vedomí autora a pomáha utvárať farebný estetický tvar 

diela. 

Ojedinelý zjav v slovenskej medzivojnovej literatúre predstavuje Ján Červeň. 

Debutová a zároveň jediná knižne publikovaná zbierka próz s názvom Modrá katedrála vyšla 

krátko po autorovej smrti (1919 – 1942), v roku 1942. Umelecky neobyčajne vyzretú a silne 

autoštylizovanú prózu „snovo imaginatívneho typu“ (Šmatlák, 2001, s. 491) zaraďuje J. 

Števček k prozaickej tvorbe básnikov sujetu, O. Čepan (1974) charakterizuje program 

Červeňovej prózy ako imaginatívno-intelektuálny realizmus. 

V novele Modrá katedrála by sme mohli identifikovať viacero farieb, ktoré sú pre 

prózu signifikantné. Erbovými farbami
6
 sú podľa nášho názoru modrá, biela a zlatá, ostatné 

farby majú v próze úlohu skôr dotvoriť vizuálny vnem, než sa zúčastňovať na kreovaní 

symbolicko-motivického plánu novely, aj keď niektoré jazykové prostriedky s chromatickým 

príznakom majú funkciu symbolického obrazu.  

Už v úvodnom obraze sa objavuje fialová farba: 

„Zem sa zafarbila do fialova. Vrtela sa ťarbavo a ľudia cítili úzkosť, lebo v kusoch 

vzduchu, ktoré odpadávali z jej vlhkého povrchu, neprestajne to pišťalo a stenalo.“ (s. 79) 

Introdukcia načrtáva náladu, ktorú špecifikuje symbolika chromatického adverbia do fialova, 

umocneného prísudkom zafarbila, umiestneného v incipite. Asociácie, ktoré svojím 

pôsobením fialová farba vyvoláva, sa spájajú s mučeníctvom, nešťastím, trestom 

a tajomstvom, v našom prípade je však príznačnejšia pokora, kajúcnosť a zmierenie 

(Puškárová, 2000; Studený, 1992). Úvodný segment opisuje zároveň vnútorný pocit hlavnej 

postavy Igora Lamberta. Z nasledujúcej časti sa dozvedáme, že ho práve prepustili z väzenia, 

čo by vysvetľovalo symbol trestu a kajúcnosti ukotveného v obraznosti fialovej farby. Priam 

surreálny opis priestoru mimo väznice nezodpovedá reálnemu obrazu, reprezentuje však 

Igorovo vnútorné rozpoloženie. Zmienená pokora a kajúcnosť zatiaľ ostáva pred čitateľom 

utajená, dozvedáme sa o nej až z nasledujúceho fiktívneho dialógu s mníškami, z vnútorného 

monológu, zo stretnutia s Júliou, vôbec, z Igorovho konania. Fialová farba nie je dominantná 

explicitne, jej symbolika však v úvode naznačuje hlavný motív zmierenia, odpustenia 

a pokory. Jazykové prostriedky úvodnej časti sprostredkúvajú melancholický pohyb. Slovesný 

tvar vrtela sa reprezentuje pohyb, KSSJ uvádza významy „krútiť sa, točiť sa, zvŕtať sa, byť 

neposedný, šikovne sa pohybovať“ (2003, s. 849). Príslovkové určenie ťarbavo predstavuje 

                                                           
6
 K termínu erbová farba pozri F. Všetička, 1992. 
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sémanticky protikladný spôsob pohybu – pomalý, neobratný, nešikovný, nemotorný (pozri 

KSSJ, 2003, s. 762). Syntagma vrtela sa ťarbavo asociuje prvé kroky dieťaťa, ktoré sa učí 

chodiť; rovnako aj Igor sa v prenesenom slova zmysle učí nanovo „chodiť“ na slobode. 

Tenzia, ktorú obe zložky syntagmy vytvárajú, a štylisticky príznakové jazykové prostriedky 

určujú expresívnosť vstupnej pasáže. Slovesný tvar vrtela vyjadruje aj personifikovaný pohyb 

zeme, atmosférický pohyb obrazne sprostredkúva slovesný tvar odpadávali. Syntagma kusy 

vzduchu v sebe spája protiklad hmotného, tuhého, konkrétneho, reprezentovaného 

substantívom kus, a plynného skupenstva, niečoho ľahkého a neuchopiteľného, ktoré 

predstavuje abstraktné substantívum vzduch, a vyvoláva napätie. Zároveň je to metafora. 

Slovesné tvary pišťalo a stenalo auditívne kreujú pohyb vzduchu, analogicky 

k personifikovanému pohybu zeme expresívne vypovedajú o Igorovom vnútornom stave 

(úzkosť). Štylisticky príznakovou je syntagma vlhký povrch, ktorá, ako sa nazdávame, 

asociuje prostredie väznice. Najmä adjektívny tvar vlhký evokuje mokré prostredie, typické 

pre stiesnené a zatuchnuté uzavreté priestory. 

Modrá katedrála predstavuje leitmotív novely. Snová predstava nereálneho priestoru 

vo významnej miere zasahuje do konania hlavnej postavy. Symbolika modrej farby dešifruje 

príčinu Igorovho konania a vo finále logickým oblúkom uzatvára mystické pôsobenie 

katedrály.    

Úvodná pasáž so sémantikou fialovej farby, prezentujúcou zmierenie a pokánie, 

smeruje k mystériu bytia (Sendler, 1998) a graduje k rovnováhe. Kľúčový motív modrej 

katedrály reprezentuje priestor Igorovej mysle. Podľa Sendlera je modrá farbou 

transcendentna a je najspirituálnejšou zo všetkých farieb. Vyvoláva dojem hĺbky a pokoja 

ireálneho sveta bez váhy. Sen, ktorý sa Igorovi prisnil, je centrálnym bodom, od ktorého sa 

odvíjajú motivické impulzy, a okrem iných obsahuje aj dve najpríznačnejšie farby – modrú 

a zlatú: 

„Mal pred sebou veľkú ružicu, na nej boli podoby ľudí, zvierat a rastlín, všetko sa tam 

kúpalo v slnečnom jase, a preto nie div, že to bolo pravé tepané zlato. Medzi múrmi sa otvoril 

ohromný priestor a Igor videl, že je to vysokánska katedrála, v ktorej jeho kroky a jeho dych 

uniká do nekonečna za hladinu oblohy a ozvena sa vracia až po dlhej chvíli ako nejasný spev 

a ako organová hudba. Slnce sa pohrávalo v prázdnej lodi, ktorá bola modrá a pohrávalo sa 

tak, ani čo by to bolo dieťa, ktoré vyhadzuje do vzduchu farbisté sklá. Hľaď, Igor: škvrny 

žiary, ktorá sa trbliece ako krížiky na oltári, majú zrazu podobu okenných tabúľ a pomaly sa 

kĺžu po hranatých stĺpoch z kameňa, po výstupkoch, po stupňoch a po dlaždiciach. A v žiare 
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plávajú oválne bublinky tieňa, sú červené ako krv, keď sa vylieva z čerstvej rany. Igor sa tomu 

divil, “oh, oh, aké je to nádherné!” Svetelný meč dopadol na oltárny obraz, preniká cez 

mramorové sochy a cez krištáľové ľalie, bolo vidieť, ako sa v ňom hmýria zrnká prachu; 

nebol to však prach, boli to kúsky svetla, ktoré sa rozsypalo po celej zemi z prvotného veľkého 

ohňa. Popukaná olejová farba ligotala sa a roztriasla na stenu hnedú hmlu. V jednej chvíli sa 

celkom tak zazdalo, že všetky sviece nad oltárom sa zažali samy od seba a že šľahá z nich 

belasý plamienok ako rozvíjajúci sa kvet. Odrazu však prišiel oblak. Bol široký a hustý, 

vtiahol sa celý do okna, ktoré malo predtým farbu mladých hrachových strúčikov. Sklá vtedy 

stmaveli a v katedrále sa rozľahlo modré šero. Igorovi skočil do rukáva kúsok zimy 

a rozbehol sa mu po tele ako vlna vody. Svetelné škvrny zmizli a bublinky tieňov sa rozšírili 

ohromnou rýchlosťou a všetko zaplavili. Z lomených okien pozerali na Igora poctivé gotické 

obličaje a mlčali práve tak, akoby na niečo čakali. Títo svätí boli celí žltí, mali vysoké čelá 

a trochu šikmé oči, uprostred ktorých sa im v modrom skveli krúžky, podobné prsteňom.“ (s. 

82 – 83) Modrá farba symbolizuje duchovno, hĺbavosť, kontempláciu, je farbou neba, 

nekonečných diaľav, býva znamením vernosti (pozri Kraaz von Rohr, 1998; Pleskotová, 

1987; Puškárová, 2000; Studený, 1992). Sakrálny priestor katedrály predstavuje duchovnú 

energiu, meditáciu, hĺbavosť. Hlavná postava Igor Lambert intenzívne vníma surreálny 

priestor snovej katedrály, ktorý istým spôsobom vypovedá o jeho duševnom rozpoložení. Ak 

sa fialová farba považuje za sprostredkujúcu medzi červenou a modrou, medzi vášňou 

a inteligenciu, môžeme vstupnú pasáž so symbolikou fialovej farby považovať za proces  

podvedomého sebauvedomovania sa, ktorý vyústi do rovnováhy a zmierenia. Vnútorný 

nepokoj a vášeň, reprezentované symbolicky červenou farbou, pre ktoré blízki Igora stále 

odsudzujú a ktoré ho doviedli do väzenia, sa postupne premieňajú na miernosť a uvážlivosť, 

obrazne v texte vyjadrenými symbolikou modrej farby. Pomyselný „boj“ významov červenej 

a modrej farby vyúsťujú do rovnováhy, reprezentujúcej pokánie, neskôr však prevláda 

symbolika modrej farby – „religiózno-filozoficko-meditatívny spôsob života“ (Kraaz von 

Rohr, 1998, s. 149) – nádej a čistota. Igor sa z väzenia vracia ako „nový človek“, uvážlivý 

a ľutujúci predchádzajúce skutky. Modrá katedrála sa preň stala symbolom vysporiadania sa 

s minulosťou a impulzom na zmenu. Pokojne prijíma odmietnutie (Albín Gút ho odmieta 

zamestnať) a vydáva sa na cestu za prácou. Modrá katedrála ho „volá“, aby zmenil doterajší 

spôsob myslenia a života vôbec, a „nasmeruje“ ho „do vlastného centra, do nekonečnosti, 

prebúdzajúcej túžbu po čistote a nadzmyslovosti.“ (ibid, s. 149) Odmenou za námahu sa stáva 
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znovunavrátenie majetku, čím sa vysporiada s pocitom viny voči mŕtvemu otcovi a získava si 

uznanie okolia.  

Veľkosť a vznešenosť priestoru katedrály vyjadrujú štylisticky príznakové adjektíva, 

ktoré hyperbolizujú kontext v syntagmách ohromný priestor a vysokánska katedrála. 

Ohromný má význam obrovský (KSSJ, 2003, s. 431), vysokánsky značí taktiež obrovský, má 

však expresívnejší odtienok (ibid, s. 878). Príslovkové určenie do nekonečna predstavuje 

„priestor bez ohraničenia“ (ibid, s. 382) a spolu s adjektívami ohromný a vysokánska 

predstavuje paradigmu jazykových prostriedkov, ktoré sa spájajú s predstavou nekonečnosti a 

analogicky duchovna, obsiahnutého v symbolike modrej farby. Paradigmu chromatických 

jazykových vyjadrení s príznakom modrej farby predstavujú adjektíva modrá (loď),  belasý 

(plamienok), modré (šero), príslovka v modrom; implicitne sa modrá farba objavuje 

v substantívach oblak, v syntagmách typu vlna vody a hladina oblohy. Voda má podľa H. 

Biedermanna v kresťanskej ikonografii úlohu „očisťujúceho elementu, ktorý pri krste zmýva 

škvrnu hriechu“ (1992, s. 336), podľa M. Puškárovej (2000) sa modrá farba pokladá za farbu 

vody; substantívum vlna predstavuje pohyb vody, ktorý očisťuje, robí veci priezračnými a, 

teda, pre Igora ľahšie pochopiteľnými a uskutočniteľnými. Substantívum hladina sleduje 

načrtnutý motivický pohyb smerom k pokoju, rozvahe, príznačnej pre celú novelu 

a prezentovanej symbolicky modrou farbou, je obrazom nehybného, rovného povrchu 

a asociuje pokoj, nerušenosť. Modrá katedrála predstavuje akýsi druh očisty.  

Popri modrej farbe je v Modrej katedrále prítomná farba slnka, svetla, zlatá farba, 

ktorej symbolika sa tu čiastočne prekrýva s významom žltej farby. Podľa M. Puškárovej je 

zlatá farba „farbou slnka, bohov, šťastia“ (ibid, s. 114), je symbolom božského svetla 

(Sendler, 1998). Slnko predstavuje „sebaurčenie, sebauplatnenie, stabilitu“ (ibid, s. 351), čo 

podľa nás korešponduje s Igorovým „prerodom“ a následným životným postojom. Slnko sa 

asociatívne spája so sémantikou svetla, ktoré predstavuje „osvietenie nevedomia“ (ibid, s. 

375), „poznanie“ (Studený, 1992, s. 301). Syntagma tepané zlato je v tejto ukážke jediným 

explicitným vyjadrením zlatej farby. Spojenie slnečné svetlo obsahuje príznak zlatej, resp. 

žltej farby implicitne. Adjektíva slnečný a svetelný sú derivatémami substantív slnko a svetlo, 

ktoré sú jazykovými aj sémantickými nositeľmi farebného príznaku a reprezentujú 

symbolické konotácie žltej/zlatej farby. Substantíva slnce, svetlo, jas a žiara sú členmi 

synonymického radu, ktorý podobne obsahuje farebný príznak. Žltú farbu v sebe inherentne 

nesie aj substantívum sviece, v spojení so slovesným tvarom zažali sa syntagma začleňuje do 

paradigmy chromatických obrazných vyjadrení. Syntagma svetelný meč je obrazným 
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pomenovaním pre slnko, svetlo, resp. predstavuje lúč svetla. Tým, že si autor za vehikel 

metafory zvolil substantívum meč, ponúka ďalšie možné symbolické súvislosti. Podľa KSSJ 

je meč sečnou i bodnou zbraňou (2003), vo všeobecnosti je symbolom „vitálnej sily“ 

(Biedermann, 1992, s. 174). Jedinou zbraňou, ktorou Igor Lambert disponuje, je vnútorné 

odhodlanie získať späť rodinný majetok a sebaúctu. Dynamika obrazu meča v spojení 

s dynamikou životnej sily, reprezentovanej slnkom, zdôrazňuje silu Igorovho poznania. 

Analogicky k protikladnému spojeniu dvoch odlišných matérií v predchádzajúcej ukážke, aj 

to autor použil ako umelecký prostriedok syntagmu kúsky svetla, ktorá antiteticky spája pevné 

a plynné skupenstvo. Syntagmy škvrny žiary a svetelné škvrny sú synonymami, pričom ide len 

o odlišné druhy atribútov. Sú však rovnakým metaforickým obrazom slnka. Syntagmatické 

spojenia typu žiara sa trbliece, škvrny sa kĺžu obsahujú slovesné tvary, ktoré v spojení 

konotatívnymi pomenovaniami slnka a svetla vyjadrujú okrem farebného príznaku aj pohyb. 

Ďalšie činnostné slovesá kúpalo, otvoril, uniká, vracia sa, vyhadzuje, spomínané trbliece sa a  

kĺžu sa, plávajú, vylieva sa, preniká, hmýria sa, rozsypalo sa, ligotala sa, roztriasla, zažali sa, 

šľahá, skočil, zaplavili, reprezentujú pohyb, život, symbolicky vyjadrený v symbolike svetla a 

slnka. Žltú farbu explicitne vyjadruje syntagma svätí boli žltí. Sémantika chromatického 

adjektíva v pluráli žltí však má odlišné asociácie a symbolika žltej sa približuje skôr 

k negatívnemu pólu. V spektre studených odtieňov sú zahrnuté prejavy chorôb, závisti, 

klamstva a faloše, paradigma významov môže siahať až po smrť (pozri Kraaz von Rohr, 

1998). V tejto významovej modifikácii sa symbolika žltej farby v novele nerealizuje, žltá 

farba v tomto kontexte spočiatku nadobúda príznak chladu, strnulosti, podľa nášho názoru 

asociovaný syntagmou gotické obličaje a slovesným tvarom mlčali. Spojenie obrazu 

stredovekých svätcov s predstavou žltej farby autor vysvetľuje v nasledujúcom texte: „Ste takí 

vychudnutí a takí bledí ako mŕtvoly, ktoré som často vídaval, keď som sa zo zvedavosti pozrel 

do márnice.“ (s. 83) Skutočne, žltá farba v tejto kontextovej situácii predstavuje najprv 

nedostatok života, smrteľnú bledosť a chlad. Neskôr si však Igor uvedomuje, že mlčanie 

svätcov značí pokoru a odriekanie („Mlčia, pretože je to pokora. Mlčia, pretože je to 

odriekanie.“ s. 83), ktorá patrí skôr do oblasti symbolických odoziev bielej farby, respektíve 

adjektíva bledí (čistota, dokonalosť, božská nádhera; pozri Kraaz von Rohr, 1998). Tieto 

atribúty neskôr sám Igor pripisuje Albínovi Gútovi, ktorý v novele vystupuje ako symbol 

čistoty, dokonalosti charakteru
7
. Symboliku bielej farby obsahuje aj vlastné meno Albín, je to 

teda nomen omen jednej z hlavných postáv.    

                                                           
7
 V symbolike farieb orientálnych kultúr má žltá farba blízko k symbolike purpurovej farby – má atribút 
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Na pomerne malom priestore sa Červeňovi podarilo „namaľovať“ množstvo farebných 

obrazových vyjadrení. Objavuje sa tu červená farba, vyjadrená v syntaktickej konštrukcii 

červené ako krv, keď sa vylieva z čerstvej rany; príznak červenej farby z časti obsahuje 

substantívum oheň v syntagmatickom spojení s adjektívom veľký, ktoré determinuje 

sémantiku podstatného mena, resp. znásobuje ju. V próze Modrá katedrála červená farba 

podporuje symboliku zlatej, resp. žltej farby – spolu so symbolikou krvi vyjadrujú život, 

aktivitu s ním spojenú. Bielu farbu reprezentujú syntagmy mramorové sochy a krištáľové 

ľalie. Substantívum sochy nepriamo odkazuje na prítomnosť bielej farby, konkretizovanie 

chromatickým adjektívom mramorové vyvoláva predstavy chladu; biela je totiž farbou 

dvojdomou, t. j. v istých kontextoch nadobúda negatívnu sémantiku.  Na polaritu bielej farby 

a jej negatívny význam poukazuje substantívum ľalie, asociujúce bielu farbu (najmä 

v kresťanskej ikonografii sa ľalia prezentuje ako biely kvet, atribút Panny Márie), vzťahové 

adjektívum krištáľové vyjadruje príznak čírosti, chladu a niečoho neosobného zároveň; 

v prenesenom význame má prídavné meno význam priezračný, čistý (KSSJ, 2003, s. 276). 

Adherentne však vyjadruje bielu farbu, preto ho môžeme považovať za akostné adjektívum, 

vyjadrujúce chromatický príznak, motivované substantívom krištáľ. Príznak farebnosti, aj keď 

nešpecifikovaný konkrétnym odtieňom, identifikujeme v syntagme veľká ružica a z lomených 

okien – gotické rozety predstavujú súbor niekoľkých rozličných farieb aj s ich symbolickým 

funkčným ustálením, v texte novely však bližšie nešpecifikovaným, ale naznačeným 

syntagmou s viacnásobným atribútom: podoby ľudí, zvierat a rastlín. Explicitne je farba 

a farebnosť prítomná v adjektíve farbistá, ktoré môže zahŕňať rozličné odtiene farieb. Farebnú 

pestrosť, implikovanú do jazykových vyjadrení, identifikujeme v syntagmách olejová farba, 

hnedú hmlu, farbu mladých hrachových strúčikov; na pomerne malom priestore ukážky autor 

vytvoril množstvo farebných obrazov s rozličným stupňom symbolizácie.  

Biela farba je v novele akýmsi „tichým spoločníkom“, nebadane sprevádza čitateľa 

a až v závere naplno odhalí svoje symbolicko-estetické ukotvenie. Biela je farbou duálnou – 

okrem pozitívnych symbolických asociácií radosti, čistoty, nevinnosti sa môže v istých 

sémantických súvislostiach realizovať aj v negatívnom spektre asociácií – chlad, smrť, 

prázdnota a nešťastie (Kraaz von Rohr, 1998; Puškárová, 2000). Tragické udalosti sú 

naznačené negatívnou symbolikou bielej farby ďaleko predtým, než sa uskutočnia. 

Predzvesťou sú náznaky smútku v syntaktických konštrukciách modrobiela zima sa 

preháňala, cengala inovaťou a sklom (s. 106). Slovesá pohybu preháňala a cengala 

                                                                                                                                                                                     
vznešenosti (J. Baleka, 1997). 
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predznamenávajú príchod Igora, príchod nešťastia a zároveň predznačujú príchod zimy 

a útlm. Substantíva zima, inovať a sklo v sebe adherentne nesú príznak bielej farby. Vo vete 

„Na celý kraj zasadla hmla, šírila sa a neustále hustla; sťaby vychádzala z útrob zeme; sťaby 

ju vydychovali nebesá.“ (s. 106) Červeň vyjadril ťažobu smútku (Júliin smútok za Igorom, 

Albínov smútok, či skôr sklamanie, že sa Júlia nevie zbaviť spomienky na Igora) 

prostredníctvom syntagiem, vyjadrujúcich pohyb hmly, symbolu nadchádzajúcej zimy, akoby 

smrti: zasadla hmla, vzchádzala z útrob, nebesá ju vydychovali. Slovesné tvary hustla a šírila 

sa reprezentujú rast, hyperbolizujú a personifikujú pohyb hmly, aby „pripomenuli“ smútok 

neistotu. Odchádzajúca zima je tiež reprezentovaná chromatickými obrazmi, najmä 

substantívami sneh a sniežik (s. 107), ktoré predstavujú nepoškvrnenosť a čistotu (Puškárová, 

2000). Biela farba sa vyskytuje v rozličných obmenách, symbolicky však predstavuje druhý 

významový protipól. Metaforická syntaktická konštrukcia posledný pozdrav zimy má poetický 

nádych; deminutíva v syntagmách  tvrdý sniežik, ľadové kvapôčky (s. 107) zjemňujú dojem 

chladu, reprezentovaný adjektívami. Slovesá priletí, klepol, prihnal, mihotať a trblietať (s. 

107) vyjadrujú pohyb, ale nie je to už smútok, ktorý reprezentujú, je to radosť 

z nadchádzajúcej jari, aj keď ešte „vládne“ zima a chlad. Skutočná tragika, obsiahnutá 

v symbolických konotáciach bielej farby, je v opise Igora po návrate: „Prišiel zhrbený a akýsi 

neprirodzene biely.“ (s. 109) Ťažká práca Igora fyzicky vyčerpala, uskutočnil však to, čo si 

zaumienil, v snahe získať uznanie okolia a vysporiadať sa s minulosťou. Pri návrate z väzenia 

do rodičovského domu a snahe vyrovnať sa s prekonaným sa pri spomienke na mŕtveho otca 

začína jeho prerod: 

„Cez starcovu podobu plynuli modré škvrny... Tieto škvrny sa nazývajú minulosťou; 

minulosťou, ktorá nám všetko berie. Bol zasa sám. Otca nebolo nikde.“ (s. 88) Igor si 

uvedomuje skutky predchádzajúceho života, hanbí sa za ne a reflektuje minulosť. Tá je 

reprezentovaná modrou farbou, predstavujúcou už spomínanú nádej, hĺbku a rovnováhu. 

Motivickým oblúkom sa duchovno a duchovná energia ako motivujúci prvok vracajú späť 

k východiskovému bodu. Modrá katedrála so symbolikou modrej farby predstavovala hĺbku 

sebareflexie a následnej zmeny životných priorít, Igora vábila k sebe a ponúkala mu možnosť 

nápravy a očisty. Vrátil sa zmierený s vlastnými skutkami z minulosti ale modrá katedrála sa 

nejaví len ako iniciátor a hýbateľ zmeny. Snová katedrála predstavuje faktor postupnej 

premeny človeka na duchovnú energiu. V záverečnom obraze potopy a Igorovej smrti sa 

objavuje v spojení so zlatou farbou: 
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„Dážď prestal a výšava je opäť modrá a zlatá. Zo zeme vyrastajú ohromné stĺpy 

a podopierajú klenbu krásnej a mohutnej katedrály.“ (s. 112) Spojením symbolík oboch 

farieb dosiahol Červeň súzvuk duchovného a fyzického života. Modrá farba, reprezentujúca 

duchovný pól osobnosti a zlatá, predstavujúca radosť a život, vytvorili predstavu 

nekonečného duchovného priestoru po smrti. Adjektíva mohutná a krásna sú pomyslenými 

kvalifikátormi, označujúcimi veľkosť a malebnosť priestoru, rovnako ako aj syntagma 

ohromné stĺpy. Ohromný značí „nesmierny, veľký“ (KSSJ, 2003, s. 404). Príznak veľkosti  

priestoru je jazykovo stvárnený substantívom výšava, ktoré už neevokuje len ohromný 

kontemplatívny priestor katedrály, ale prenesene reprezentuje „vysublimovanie“ Igorovej 

pokory a zmierenia do duchovnej energie sakrálneho priestranstva katedrály.  

Načrtnuté súvislosti „farebného“ videnia sveta a jeho projekcia v prozaickej štruktúre 

umeleckého diela a symbolicko-estetickej roviny umeleckého literárneho textu sa javia ako 

jeden z možných spôsobov lyrizácie prozaického textu v slovenskej literatúre 

medzivojnového obdobia. Princíp farebnosti a jednotlivé symbolické konotácie farieb sú 

prepojením vizuálneho umenia so slovesným, otvárajú sa tu možné interdisciplinárne prieniky 

literárnej výchovy s literárnym vzdelávaním. 
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