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I.
GILLETTA

Koncem roku 1612, za chladného prosincového rána,
obcházel mladý muž, velmi skrovně ošacený, před
vraty jednoho domu v ulici Velkoaugustiniánské v
Paříži. Když se tam dost nachodil, nerozhodný jako
milenec, který se neodvažuje vejít ke své první lásce,
třeba byla sebe povolnější překročil na konec práh
a zeptal se, je-li mistr Frans Pourbus doma. Po
přisvědčivé odpovědi, kterou mu dala stařena
zaměstnaná metením dolní síně, vystupoval mladík
zvolna po schodech a na každém zaváhal jako nějaký
nový dvořan rozčilený očekáváním, jak bude přijat
králem. Když došel k hořejšímu konci točitých schodů,
zůstal chvíli na chodbě, nerozhodnut, chopí-li se
groteskního klepadla, které zdobilo dveře atelieru, v
němž bezpochyby pracoval malíř Jindřicha IV.,
opuštěný Marií Medicejskou k vůli Rubensovi. Mladý
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muž prožíval hluboký pocit, jaký asi rozechvíval srdce
velkých umělců, když v rozkvětu mládí] a lásky k
umění přistupovali loněkterému geniovi nebo k
nějakému arcidílu. Všechny lidské city mají svůj
prvopočáteční pel, nadechlý ušlechtilým zanícením,
které neustále slábne, až na konec je štěstí pouhou
vzpomínkou a sláva lží. Mezi těmi křehkými dojmy
nic nepodobá se lásce tak, jako mladá vášeň umělce,
začínajícího rozkošnou trýzeň osudového údělu slávy
a neštěstí, vášeň plná odvahy i bázně, nejasných věr
i nepochybných malomyslností. Vždycky bude scházet
nějaká struna v srdci, jakýsi tah štětce, nějaký cit v
díle, jistý básnický výraz tomu, kdo jako geniální
mladík, bez peněz, živě se nezachvěl, když se objevil
před mistrem. Mají-li někteří sami sebou nadutí
chvastouni příliš záhy víru v budoucnost, jsou
duchaplnými lidmi jenom hlupákům. Z toho hlediska
zdál se být mladý neznámý opravdu nadán, má-li se
vloha měřit podle prvotní nesmělosti, podle
nevyličitelného studu, jehož dovedou za své umělecké
činnosti pozbývat lidé, předurčení k slávě, jako hezké
ženy pozbývají svého studu cvikem v koketování.
Návyk triumfu zmenšuje pochybnost, a stud je možná
pochybností.

Sklíčen svou bídou a v té chvíli pln úžasu, jaké se
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to dopouští opovážlivosti, ubohý neofyt nebyl by vešel
k malíři, jemuž jsme zavázáni za obdivuhodnou
podobiznu Jindřicha IV., kdyby mu náhoda nebyla
seslala zvláštní pomoc. Po schodech vystupoval stařec.
Podle bizarního úboru, okázalého krajkového límce,
rozhodné, jisté chůze, vytušil mladík v té osobnosti
malířova ochránce nebo přítele; ustoupil do chodby,
aby muž mohl projít, a zvědavě ho pozoroval, doufaje,
že v něm objeví dobrou povahu nějakého umělce nebo
úslužný charakter lidí, kteří milují umění; ale zatím
postřehl v té tváři cosi ďábelského a hlavně ten
zvláštní ráz, jaký vábivá umělce. Představte si holé,
klenuté, vystupující čelo, které spadalo vypuklým
obloukem k malému smáčknutému nosu, na konci
zdviženému jako nos Rabelaisův nebo Sokratův;
smějící se a svraštělá ústa, krátkou, hrdě vyčnělou
bradu, obrostlou šedivými, do špičky zastřiženými
vousy, oči barvy mořské zeleně, které zdánlivě byly
pobledlé stářím, ale vlivem kontrastu s perleťovým
bělmem, ve kterém těkala zřítelnice, jistě občas
vysílaly magnetické pohledy v nejprudším hněvu nebo
nadšení. Obličej byl ostatně neobyčejně povadlý
únavámi stáří a ještě více myšlenkami, jaké stejně
vyhlodávají tělo i duši. Oči neměly už řas, a stěží bylo
vidět stopy obočí nad jejich vyčnělými oblouky. Posaďte
tu hlavu na slaboučké a chatrné tělo, dejte kolem ní
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krajky jiskřící se bělostí a pracované jako lžíce na ryby,
přehoďte přes černý starcův kabátec těžký zlatý řetěz
a budete mít nedokonalý obraz osobnosti, které nad to
mdlý přísvit schodiště dodával fantastické barvy. Byli
byste řekli, že Rembrandtův obraz mlčky a bez rámu
kráči v temném ovzduší, které veliký ten malíř přijal za
své. Stařec pohlédl bystře na mladíka, zaklepal třikrát
na dveře a oslovil neduživého čtyřicátníka, který přišel
otevřít:

„Dobrý den, mistře!“
Pourbus odpověděl uctivou poklonou; vpustil

mladíka, maje za to, že byl přiveden starcem, a hleděl
si ho tím méně, že neofyt zůstal v očarování, jaké
prožívají rození malíři při pohledu na první atelier,
který vidí a kde se odhalují některé z hmotných
uměleckých postupů. Do atelieru mistra Pourbusa šlo
světlo oknem zasazeným v klenbě. Soustřeďovalo se
na plátně — které stálo na podstavci a na němž byly
naneseny teprve tři nebo čtyři bílé tahy — nepronikajíc
v rozsáhlé místnosti až do temných hlubin koutů; ale
několik bludných odlesků zažehovalo v rusém stínu
postříbřenou cetku na břiše rejtarského krunýře,
zavěšeného na zdi, nenadálým světelným pruhem
brázdilo vyřezávanou a leštěnou římsu starodávné
police s narovnaným vzácným stolním nádobím, nebo
vpichovalo zářivé body do zrnitého útku několika
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zlatém protkávaných starých brokátových záclon s
velikými lomenými záhyby, rozhozených tu za
předlohu. Sádroví svalovci, úlomky a torsa antických
bohyň, uhlazovaná něžně polibky věků, plnily stojany a
konsoly. Nesčíslné náčrty, studie kreslené trojí tužkou,
rudkou nebo perem, pokrývaly zdi až do stropu.
Vprostřed schránek na barvy, lahví s oleji nebo
esencemi a převržených stoliček zbývala jen úzká
cesta, vedoucí pod aureolu, promítnutou vysokým
oknem, jehož paprsky plně dopadaly na bledou tvář
Pourbusovu a na lebku podivného muže, bílou jako
slonovina. Pozornost mladíkovu brzy výhradně upoutal
obraz, který byl už proslulý v té době zmatků a
převratů a na který se chodili dívat někteří z
umíněnců, jimž jsme díky povinni za to, že udržovali
posvátný oheň ve dnech zlých. Krásné dílo zobrazovalo
Marii Egyptskou, chystající se zaplatit převozné. Marie
Medicejská, které bylo arcidílo určeno, prodala je v
době své bídy.

„Ta tvoje svatá se mi líbí“, řekl stařec Pour busovi,
„a zaplatil bych ti za ni o deset zlatých tolarů víc, než
dává královna; ale to tak, lézt jí do zelí . . . , hrome!“

„Zdá se vám, že je dobrá?“
„Hm, hm!“ stařec na to; „dobrá? ano i ne. Ta tvá

ženská není zrovna nepovedená, ale nežije. Vy si
všichni myslíte, že jste hotovi, když postavu bezvadně
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nakreslíte a každou věc položíte na pravé místo podle
zákonů anatomie! Pak takový nákres kolorujete
masovým tónem, na paletě už napřed uchystaným, a
dáváte jen pozor, aby jedna strana zůstala tmavší než
druhá; a protože se občas podíváte na svlečenou ženu,
která stojí na pódiu, myslíte, že jste věrně vyjádřili
přírodu, domýšlíte se, že jste malíři a že jste zachytili
boží tajemství! . . . Ale kde! Aby člověk byl velkým
básníkem, k tomu nestačí znát důkladně syntaxi a
nedělat chyb jazykových! Jen se podívej na tu svatou,
Pourbuse! Na první pohled se zdá obdivuhodná; ale
zadíváš-li se na ni po druhé, všimneš si, že lpí na
pozadí, a že její tělo nelze obejít. Je to silueta, která má
jen jedinou stranu, je to vystřižené zdání, obraz, který
se nemůže otočit ani změnit polohu. Necítím vzduch
mezi touhle paží a plochou obrazu; chybí tu prostor
a hloubka; a přece všechno je perspektivně správné
a prostorového odstínění je přísně dbáno; ale přes ty
chvályhodné snahy nemohu věřit, že je to krásné tělo
prodchnuto vlahým dechem života. Kdybych položil
ruku na to hrdlo, tak pevně oblé, zdá se mi, že by
mě studilo jako mramor! Ne, příteli, krev neobíhá pod
tou kůží ze slonoviny, život nevzdouvá svou nachovou
vlahou žíly a vlakénka, která síťovitě se proplétají pod
těmi ambrově průsvitnými spánky a ňadry. Tohle místo
se chvěje, ale to zde je nehybné, život a smrt zápasí
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v každé podrobnosti: tady je to žena ; tam — socha;
dál — mrtvola. Tvůj výtvor je neúplný“. Dovedl jsi
vdechnout milovanému dílu jen část své duše.
Pochodeň Prometheova nejednou uhasla ve tvých
rukou a mnoho míst na obraze zůstalo nedotčeno
nebeským plamenem.“

„Ale proč, drahý mistře?“ zeptal se malíř uctivě
starce, zatím co mladý muž s námahou potlačoval
velkou chuť zbít ho.

„Ach, tedy tak,“ odpověděl stařík. „Těkal jsi
nerozhodně mezi dvěma způsoby, mezi kresbou a
barvou, mezi pečlivou chladnokrevností, přesnou
tuhostí starých mistrů německých a oslnivým žárem,
šťastným, kypivým bohatstvím malířů vlašských. Chtěl
jsi následovát zároveň Hanse Holbeina i Tiziana,
Albrechta Dürera i Paola Veronese. To byla věru
nádherná ctižádost! Ale co se přihodilo? Neměls ani
přísného půvabu, jaký je v malbě – tvrdé, ani šalebných
kouzel temnosvitu. Na tomhle místě, jako roztavený
bronz, který trhá příliš slabý kadlub, bohatá a plavá
barva Tizianova prolomila asketický obrys Albrechta
Dürera, do něhož jsi ji vlil. Jinde obrysy odolaly a
udržely nádherné přívaly benátské palety. Tvá postava
není dokonalá ani v kresbě, ani v malbě a všude má
stopy té nešťastné nerozhodnosti. Když jsi nebyl podle
svého přesvědčení dosti silný, abys v žáru genia oba

NEZNÁMÉ ARCIDÍLO
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soupeřící způsoby přetavil v jediný, měl jsi upřímně
mezi oběma volit, abys docílil jednoty, která vyjadřuje
základní jednu podminku života. Jsi pravdivý jen
uprostřed, tvoje obrysy jsou falešné, nijak se nekulatí a
nic nedávají tušit vzadu. Tuhle je pravda“, řekl stařec,
ukazuje na hrud světice . . . . „Potom zde“, mluvil dál,
označuje místo, kde se na obraze končilo rameno. „Ale
tady,“ pravil, vraceje se doprostřed hrdla, „všechno
je falešné. Nechrne rozbírání, uvedlo by tě to v
zoufalství.“

Usedl na stoličku, položil hlavu do rukou a zamlčel se.
„Mistře,“ oslovil ho Pourbus, „vždyť jsem to hrdlo

dobře prostudoval podle nahého modelu; ale k našemu
neštěstí bývají v přírodě jisté pravdivé účiny, které na
plátně pravděpodobný už nejsou . .

„Umění nemá úkolem napodobitpřírodu, nýbrž
vyjádřit ji! Nejsi nízký napodobitel, nýbrž básník!“
zvolal živě stařec, přerušuje Pourbusa despotickým
posunkem. „Jinak sochař, kdyby odlil ženu, nemusel
by se už ničím namáhat! Ale jen zkus odlít ruku své
milenky a polož ji před sebe: budeš mít ohavnou
mrtvolu bez jakékoli podobnosti a nezbude ti, než se
uchýlit k dlátu člověka, který ti zobrazí její pohyb a
život, aniž ti ji přesně napodobí. Máme zachytit ducha,
duši, tvářnost věcí a bytostí! Účiny! účiny! ale vždyť to
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jsou nahodilé vlastnosti života, a ne život sám. Ruka,
když jsem ji už volil za příklad, ruka nesouvisí jen s
tělem, v ní je vyjádřena a trvá myšlenka, kterou máme
zachytit a podat. Ani malíř, ani básník, ani sochař
nesmí oddělovat účinu od příčiny, které tkví
nepřekonatelně v sobě navzájem! Tady je opravdový
zápas! Mnozí malíři v něm vítězí instinktivně, aniž je
jim ten umělecký úkol znám. Kreslíte ženu, ale nevidíte
jí! Takhle se vám nepodaří vynutit na přírodě
tajemství. Vaše ruka mimovolně znovu zobrazuje
model, podle něhož jste pracovali u mistra.
Nesbližujete se dosti důvěrně s tvarem, nejdete za
ním dost vášnivě a tvrdošíjně, když se vám vytáčí a
uniká. Krása je věc přísná a nepoddajná, která se nedá
takhle dostihnout, musíte vyčkávat její chvíle, vyčíhat
ji, sevřít a těsně spoutat, abyste ji donutili se vzdát.
Tvar je Proteus mnohem tíže uchvatitelný a bohatší na
vytáčky než Proteus v báji; teprve po dlouhých bojích
ho můžete přinutit, aby se ukázal v pravé podobě. Vy
se všichni spokojíte prvním zdáním, ve kterém se vám
objeví, nebo ještě tak druhým či třetím; tak nejednají
vítězní zápasníci! Ti nepřemožitelní malíři nenechají se
oklamat všemožnými úskoky, nýbrž vytrvají, až příroda
jest donucena ukázat se úplně nahá a v pravém duchu.
Tak si počínal Raffael“, řekl stařec a sňal černou
aksamitovou čapku, aby projevil úctu, kterou v něm
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vzbuzoval král umění; „jeho velká převaha pochází z
vnitřního smyslu, který u něho jako by toužil prolomit
tvar. V jeho postavách je tvar tím, čím je u nás:
tlumočníkem, jehož prostřednictvím se navzájem
sdílíme o myšlenky, pocity, širou poesii. Každá postava
je světem, podobiznou, jejíž model se zjevil ve
vznešeném vidění, zbarven září, označen vnitřním
hlasem, obnažen božským prstem, který v minulosti
celého života ukázal zdroje výrazu. Děláte svým ženám
krásné šaty z masa, krásné draperie z vlasů, ale kde
jste nechali krev, která plodí klid či vášeň a působí
jednotlivé účiny? Tvá světice je snědá, ale to zde, milý
Pourbuse, najdeš jenom na plavé! Vaše postavy jsou
tedy bledé, obarvené přeludy, které nám provádíte
před očima, a tomu říkáte malba a umění! Protože jste
udělali něco, co se podobá víc ženě než domu, myslíte,
že jste dosáhli cíle, a celí pyšní, že už nemusíte jako
první malíři vedle svých obrazů psát currus venustus
nebo pulcher homo, domýšlíte se, že jste báječní
umělci! Ach, ach, ještě tam nejste, milí kamarádi;
mnoho tužek ještě musíte spotřebovat, mnoho pláten
pomalovat, než se tam dostanete! Ovšem, žena držívá
hlavu takhle, brává sukni do ruky takovým způsobem,
oči jí malátněji a rozplývají se s takovým něžně
odevzdaným výrazem, chvějivý stín řas vznášívá se tak
po tvářích! Je tomu tak a není tomu tak. Co tomu
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chybí? pouhé nic, ale to nic je všecko. Máte vzhled
života, ale nezobrazujete jeho překypujícího nadbytku,
toho čehosi, co snad je duší a co se oblačně vznáší na
povrchu; zkrátka, toho životního pelu, který zachytil
Tizian a Raffael. Kdyby člověk vyšel z krajního bodu,
k němuž dospíváte, maloval by možná znamenitě; ale
vy umdléváte příliš rychle. Dav se podivuje, a skutečný
znalec se usmívá. — O Mabuse, ó mistře,“ dodala
podivná osobnost, „jsi zloděj, odnesl jsi život s sebou!
— Jinak,“ doložil, „je tenhle obraz lepší než malby
toho panáka Rubense s hromadami vlámského masa
nasoleného rumělkou, s přívaly ryšavých vlasů a s
celým tím barevným povykem. Aspoň tu máte barvu,
cit a kresbu, trojí základní stránku umění.“

„Ale vždyť je ta světice báječná, starochu“, vykřikl
mladík, probíraje se z hlubokého snění. „Ty dvě
postavy, světice a lodník, jsou zamýšleny s jemností,
jaké vlaští malíři neznali, nevím ani o jednom, že by byl
takhle pojal nerozhodnost lodníkovu.“

„Ten ferina patří k vám?“ zeptal se Pourbus starce,
„Ach, mistře, omluvte mou smělost,“ odpověděl rdící

se neofyt. „Jsem neznámý, instinktivní mazal a přišel
jsem nedávno do tohoto města, zdroje všeho vědění.“

NEZNÁMÉ ARCIDÍLO
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„K dílu!“ řekl Pourbus a podal mu rudku s listem
papíru.

Neznámý hbitě nakreslil obrysy Mariiny.
„Ó! ó!“ zvolal stařec. „Vaše jméno?“
Mladík napsal dolů: „Nicolas Poussin.“
„Tohle není na začátečníka špatné,“ řekla podivná

osobnost, která tak ztřeštěně hovořila. „Vidím, že před
tebou se může mluvit o malbě. Nemám ti za zlé, že
ses obdivoval Pourbusově svaté. Je arcidílem každému,
kdo ji vidí, a jen zasvěcenci v nejhlubší tajemství umění
dovedou poznat, v čem je chybná. Ale protože jsi hoden
poučení a schopen porozumět, ukážu ti, jak málo by
stačilo, aby se to dílo dovršilo. Dívej se důkladně a
dávej dobrý pozor, možná, že se ti už nikdy nenaskytne
taková příležitost, aby ses poučil. — Podej paletu,
Pourbuse!“

Pourbus šel pro paletu a pro štětce. Stařík si vykasal
rukávy křečovitě prudkým pohybem, nasadil si pestrou
paletu, obloženou barevnými tóny, kterou mu Pourbus
podával; spíš mu z rukou vyrval než vzal několik štětců
všemožných rozměrů, a kozí bradka se mu náhle
pohnula hrozivým úsilím, které svědčilo o palčivosti
prahnoucí choutky. Zatím co nabíral do štětce barvy,
bručel si mezi zuby:

„Takové tóny vyhodit oknem i s tím, kdo je namíchal,
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jsou nesnesitelně syrové a falešné! Jak se tím dá
malovat?“

Potom namáčel s horečnou živostí špičku štětce do
rozličných hromádek barev a celou jejich stupnici
probíhal někdy rychleji, než katedrální varhaník
probíhá rozsah své klávesnice při velikonočním O Filii.

Pourbus a Poussin stáli nehybně každý s jedné strany
obrazu, zaujati nejvášnivějším pozorováním.

„Vidíš, mladíku,“ mluvil stařec aniž se obracel,
„vidíš, jak třemi nebo čtyřmi tahy a slabou modravou
lazurou se hned rozproudil vzduch kolem hlavy té
ubohé svaté, která se jistě dusila a trpěla jako ve
vězení v tom těžkém ovzduší! Podívej se, jak teď se
vznáší tahle draperie, a jak člověk chápe, že ji vánek
nadouvá! Dřív vypadala jako naškrobené plátno,
přichycené špendlíky. Všiml sis, jak hebké světlo, které
jsem právě položil na hrud, dobře vystihuje měkce
poddajnou dívčí pleť, a jak tón, smíchaný z červené
hnědi a páleného okru, rozehřívá tenhle studeně šedý
hluboký stín, kde krev tuhla, místo aby obíhala ?
Hochu, hochu, tomu, co ti tady ukazuji, žádný mistr
by tě nemohl naučit. Jediný Mabuse znal tajemství,
jak dodat postavám života. Mabuse měl jenom jednoho
žáka, a to mne. Já jsem ho neměl, a jsem stár! Tys
dost chápavý, abys uhodl ostatek na základě toho, co ti
poodhaluji.“

NEZNÁMÉ ARCIDÍLO
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Zatím co mluvil, podivný stařec dotýkal se všech
částí obrazu: zde dva tahy, tam jediný, ale pokaždé tak
vhodně, že byste to byli považovali za novou malbu, ale
tonoucí v záři. Pracoval s tak náruživým zápalem, že
pot se mu perlil na lysém čele; postupoval tak rychle,
drobnými pohyby tak netrpělivými, tak škubavými, že
mladému Poussinovi se zdálo, jako by v těle té bizarní
osobnosti byl démon, který jedná jejíma rukama,
zmocňuje se jich fantasticky proti vůli člověka.
Nadpřirozený lesk očí, křečovité trhání, které vypadalo
jako příznak odporu, dodávaly té myšlence jakési
pravděpodobnosti, která nepochybně působila na
mladou obraznost. Malíř nepřestával mluvit:

„Tu máš, tu máš, tu máš! podívej se, hochu, jak to
vláční! — Sem pojďte, moje malé tahy, přižehněte mi
ten ledový tón! Ale vida! Tak, tak, tak!“ říkal, ztepluje
části, na kterých vytkl nedostatek života, zahlazuje
několika barevnými skvrnami různosti temperamentu
a uváděje celek v jednotný tón, jaký se hodil k ohnivé
Egypťance. „Vidíš, chlapče, jen poslední tah platí.
Pourbus jich udělal sto; já dělám jediný. Nikomu
nezáleží na tom, co je vespod. Dobře si to pamatuj!“

Konečně ten démon ustal a obraceje se k Pourbusovi
a Poussinovi, kteří oněměli úžasem, řekl:

„Nevyrovná se to ještě mé Krásné Zlostnici; ale pod
takové dílo by se mohl člověk už podepsat. Ano,
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podepsal bych je,“ dodal, vstávaje, aby vzal zrcadlo, ve
kterém je pozoroval. — „A teď jdem na snídani,“ řekl.
„Pojďte oba ke mně. Mám uzenou kýtu, dobré víno!
Eh, co! přes protivenství doby si pohovoříme o malbě!
Jsme s to . . . Tenhle mladíček má lehkost,“ dodal,
klepaje Poussinovi na rameno.

V té chvíli si všiml Normanova ošumělého pláště,
vyňal z opasku kožený měšec, sáhl do něho, vzal dva
zlaté peníze a podával mu je.

„Koupím tvou kresbu,“ řekl.
„Vezmi,“ radil Pourbus Poussinovi, když viděl, že se

chvěje a červená hanbou, — mladý ten adept měl totiž
hrdost chudého člověka. „Nu tak ber, vždyť má v
kapsáři, že by za to vykoupil dva krále!“

Všichni tři sestoupili z atelieru a ubírali se,
rozprávějíce o umění, až k pěknému dřevěnému domu
poblíž mostu svátého Michala, jehož ozdoby, klepadlo,
orámování oken i arabesky naplnily Poussina údivem.
Nastávající malíř octl se pojednou v dobře vytopené
dolní síni u stolu pokrytého lákavými jídly a —
neslýchaným štěstím — ve společnosti dvou velkých a
dobromyslných umělců.

„Mladíku,“ oslovil ho Pourbus, vida, že stojí v úžasu
před jedním plátnem, „nedívejte se příliš na ten obraz,
upadl byste v zoufalství.“

NEZNÁMÉ ARCIDÍLO
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Byl to Adam, kterého namaloval Mabuse, aby se
dostal z vězení, kde ho tak dlouho drželi věřitelé. V
postavě se zračila taková síla skutečnosti, že Nicolas
Poussin začal od té chvíle rozumět pravému smyslu
záhadných slov starcových. Ten se díval na plátno
uspokojeně, ale bez nadšení, a jako by říkal: „Udělal
jsem něco lepšího!“

„Je v tom život,“ promluvil, „ubohý můj mistr se v
tom překonal; ale chybí tomu ještě trochu pravdivosti
v pozadí. Člověk je velice živý, vstane a půjde k nám.
Ale není tam vzduch, nebe, vítr, který dýcháme, vídíme
a cítíme. Potom, je tu teprv jeden člověk! A tedy, jediný
člověk, který právě vyšel z rukou božích, měl jistě cosi
božského, co tu schází. Mabuse sám to mrzutě říkával,
když nebyl opilý.“

Poussin díval se rozčileně a zvědavě hned na starce,
hned na Pourbusa. Přistoupil k němu jako by se ho
chtěl optat na jméno hostitelovo; ale malíř, tajemně
se tváře, položil si prst na rty, a mladík, živě zaujat,
mlčel, doufaje, že dřív nebo později mu některé slovo
prozradí jméno hostitele, o jehož bohatství i nadání jak
náleží svědčila úcta, kterou mu Pourbus prokazoval, i
divý nahromaděné tu v síni.

Vida na tmavém dubovém pažení nádhernou ženskou
podobiznu, Poussin zvolal:

„To je krásný Giorgione!“
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„Ale kde, vidíte jednu z mých prvních mazanic . .
odpověděl stařec.

„Hrome, to tedy jsem u Boha malby!“ řekl Poussin
prostodušně.

Stařec se pousmál jako člověk ode dávna zvyklý
takové chvále.

„Mistře Frenhofře!“ promluvil Pourbus, „nemohl
byste mi dát přinést nějaký doušek svého dobrého
rýnského?“

„Dostaneš dva sudy!“ odpověděl stařec.
„Jeden, abych se odvděčil za rozkoš, kterou jsem

ráno zažil při pohledu na tvou hezkou hříšnici, a druhý
přátelským darem.“

„Ach, kdybych nebyl pořád churav,“ odpověděl
Pourbus, „a kdybyste byl vy tak laskav a ukázal mi
svou Krásnou Zlostnici, mohl bych vytvořit nějakou
vznešenou, silnou a hlubokou malbu s postavami v
přirozené velikosti.“

„Ukázat své dílo!“ zvolal stařec rozčileně. „Ne, ne!
ještě je musím zdokonalit. Včera podvečer jsem si
myslil, že jsem hotov. Její oči se mi zdály vlhnout, tělem
probíhal pohyb, pletence vlasů se vlnily. Dýchala! Ale
ačkoli jsem našel prostředek, jak na rovném plátně
zobrazit přírodní vypuklost a okrouhlost, dnes ráno, za
světla, jsem poznal omyl. Ach ! abych se dodělal toho
velkolepého výsledku, prostudoval jsem do základu

NEZNÁMÉ ARCIDÍLO
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slavné mistry koloritu, zkoumal jsem obrazy krále
světla Tiziana, odkrývaje na nich vrstvu za vrstvou;
jako nedostižný ten malíř, nejprve jsem postavu zhruba
namaloval jasným tónem, měkce, silnou pastou, — stín
je totiž pouhá nahodilost, pamatuj si to, chlapče! —
Pak jsem v díle pokračoval tak, že polotóny a lazurami,

kterým jsem víc a víc ubíral průhlednosti, zobrazil jsem
nejsytější stíny, ba až i nejhlubší černě; stíny
obyčejných malířů jsou totiž jiného rázu než jejich tóny
ve světle; je to dřevo, bronz, cokoli vám libo, jenom
ne maso ve stínu. Člověk cítí, kdyby jejich postava se
hnula, že tmavá místa by se neočistila ani nevyjasnila.
Varoval jsem se téhle chyby, které se dopustili mnozí z
nejproslulejších, a u mne proniká bělost i nejhlubšími,
nejméně průhlednými stíny. Obrysy postavy jsem
nevyrýsoval tvrdě, jak to má ve zvyku dav hlupáků,
kteří se domýšlejí, že správně kreslí, když dělají
pečlivě vysoustruhovanou linii, a nevyzvedl jsem v
kresbě každou sebe menší anatomickou podrobnost,
protože lidské tělo se nekončí liniemi. V tom se mohou
sochaři víc přiblížit pravdě než my. V přírodě se
vyskytují samé obliny, které se navzájem do sebe
vinou. Mámeni mluvit přesně, kresba neexistuje! —
Nesmějte se, mladíku! Třeba to slovo vypadá sebe
divněji, pochopíte jednou jeho důvody. — Linií si člověk
uvědomuje účinek světla na věcech; ale v přírodě, kde
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všechno je plné, není linií: modelováním kreslíme, totiž
tím, že výbavujeme věci z prostředí; jen rozdělení
světla dodává tělu pravděpodobnosti! Proto také jsem
nedělal pevných obrysů, nýbrž jsem na nich rozestřel
oblak plavých a teplých polotónů, který působí, že
člověk nedovede prstem ukázat přesně na místo, kde
se kontury stýkají s pozadím. Zblízka ta práce vypadá
rozměklá a jakoby jí chyběla přesnost; ale na dva kroky
se všechno upevňuje, nabývá obrysů a vyniká; tělo se
zaokrouhluje, tvary vystupují, cítíme, že kolem proudí
vzduch. Ale přece ještě nejsem spokojen, mám
pochybnosti. Snad by se neměl kreslit ani jediný tah a
bylo by lépe se chopit díla z prostředka, nejprve si na
postavě hledět vrcholů nejvíc osvětlených a přecházet
potom k částem nejtmavším. Nepostupuje tak slunce,
ten božský malíř všehomíra? O přírodo, přírodo, kdo
tě kdy zachytil ve tvém prchání! Vidíte, přílišným
věděním stejně jako nevědomostí se dochází k záporu.
Pochybuji o svém díle !“

Stařec se na chvíli odmlčel a znovu se pak ujal slova:
„Hochu, deset roků o něm už pracuji; ale co znamená

v zápase s přírodou deset krátkých let? Nevíme, co
času vynaložil vznešený Pygmalion, aby vytvořil
jedinou sochu, která chodila!“

NEZNÁMÉ ARCIDÍLO

19
www.eknizky.sk



Starý muž se hluboce zasnil a upíraje oči do neurčitá,
mimovolně si pohrával nožem.

„Ted hovoří se svým duchem !“ zašeptal Pourbus.
Při tom slově se Nicolas Poussin cítil ovládnut

nevyličitelnou uměleckou zvědavostí. Ten starý muž s
bledýma očima, pozorný a ztrnulý, který mu byl víc
než člověkem, jevil se mu jako podivný genius, žijící
v neznámé oblasti. Probouzel v duši tisíce zmatených
myšlenek. Neobyčejný vnitřní zjev takového očarování
nelze vystihnouti o nic lépe, než se může vyjádřit
dojem, ze zpěvu, který připomíná vlast srdci
vyhnancovu. Nevážnost k nejkrásnějším uměleckým
pokusům, kterou stařec okázale projevoval, jeho
bohatství, způsoby, Pourbusova úcta k němu, ono dílo
držené tak dlouho v tajnosti, dílo trpělivé práce, dílo
bezpochyby geniální, mohlo-li se soudit podle hlavy
Panny Marie, které se mladý Poussin tak upřímně
obdivoval, a která, krásná i vedle Adama od Mabuse,
svědčila o nedostižném způsobu práce jednoho z
knížat umění: všechno v tom starci přesahovalo meze
lidské přirozenosti. Co jasného a smysly pojatelného
mohla chápat bohatá obraznost Poussinova, vidouc tu
nadpřirozenou bytost, bylo dokonalým obrazem
umělecké povahy, té ztřeštěné povahy, které je svěřeno
tolik schopností, a která jich příliš často zneužívá,
zavádějíc chladný rozum, měšťáky, ba i některé
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milovníky umění tisícerými kamenitými cestami, kde
pro ně nic není; kdežto ta bělokřídlá děva, svévolně
rozmarná, odkrývá tam epopeje, zámky, umělecká díla.
Povaha výsměšná i dobrá, bohatá i nebohá. Tak se v
náhlé proměně ten stařec jevil nadšenému Poussinovi
jako zosobněné umění, umění se všemi tajemstvími,
vzněty a sny.

„Ano, milý Pourbuse,“ promluvil zas Frenhofer, „až
dosud mi chybělo, že jsem nenašel bezvadnou ženu,
tělo dokonale krásných obrysů, jehož pleť . . . Ale kde
ji nalézt živou,“ řekl, přerušuje se, „tu neobjevitelnou
Venuši starých, tak často hledanou, ze které se nám
naskytne sotva několik rozptýlených půvabů? O, dal
bych celé jmění, abych na chvíli, jedinkrát mohl
zhlédnout božskou, dokonalou přírodu, zkrátka ideál.
. . Ba, šel bych pro tebe až do tvých limbů, nebeská
kráso! Jako Orfeus bych sestoupil do podsvětné říše
umění, abych přivedl nazpět život.“

„Můžeme odejít“, řekl Pourbus Poussinovi; „už nás
nevidí ani neslyší!“

„Pojďme do jeho atelieru,“ navrhl užaslý mladík.
„O, ten starý lišák uměl do něho zamezit přístup.

Jeho poklady jsou příliš dobře ukryty, abychom se
mohli k nim dostat. Nečekal jsem, až vy to navrhnete
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a teprv až vám se toho zachce, abych se pokusil
proniknout v tajemství.“

„Tedy jde o tajemství?“
„Ano“, odpověděl Pourbus. „Starý Frenhofer byl

jediným žákem, kterého se Mabusovi zlíbilo vychovat.
Stav se jeho přítelem, zachráncem, otcem, Frenhofer
obětoval převážnou část svých pokladů, aby vyhověl
Mabusovým vášním; za to mu Mabuse odkázal
tajemství reliefu, schopnost, jak dodat postavám toho
neobyčejného života, toho přírodního pelu, nad kterým
si věčně zoufáme, ale jehož uděláni ovládal on tak
dobře, že jednoho dne, když prodal a propil květovaný
damašek, do něhož se měl ustrojit při vjezdu Karla V.,
provázel svého pána v šatech z papíru, omalovaného
za damašek. Neobyčejná skvělost látky, kterou měl na
sobě Mabuse, překvapila císaře tak, že k ní chtěl
blahopřát ochránci starého opilce, ale v tom odhalil
podvod. Frenhofer je muž, který vášnivě miluje naše
umění a vidí dál a výš nežli druzí malíři. Hluboce
uvažoval o barvách, o absolutní pravdě linie; ale
neustálým badáním došel k pochybnostem o samém
předmětu svých badání. Když na něj přijdou jeho
zoufalé chvíle, tvrdí, že není kresby, a že čarami se
mohou znázornit jen geometrické obrazce; ale v tom
přestřeluje, protože postavu můžeme udělat linií a
černí, která není barvou; což dokazuje, že naše umění
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stejně jako příroda je složeno z nekonečného množství
prvků: kresba dává kostru, barva znamená život, ale
život bez kostry je věc neúplnější než kostra bez života.
A konečně máme cosi pravdivějšího než tohle všecko,
totiž, že prakse a pozorování je pro malíře vším, a když
se mudrování a básnění nesnáší se štětci, člověk dojde
k pochybnosti jako ten staroch, který je právě takový
šílenec jako malíř. Je báječný malíř, ale měl neštěstí, že
se narodil bohat, což mu dovolilo, aby se uchyloval s
cesty; nenásledujte ho! Pracujte! malíři mají uvažovat
jen se štětcem v ruce“.

„Musíme se tam dostat!“ zvolal Poussin, neposlouchaje
už Pourbusa a nijak se už nerozpakuje.

Pourbus se usmál nadšení mladého neznámého a při
loučení ho pozval, aby ho zas navštívil.

Nicolas Poussin vrátil se volným krokem k ulici la
Harpově a přešel ani nevěda skrovný hostinský dům,
v němž bydlil. Rozčileně pak vyběhl po bídných
schodech až k hořejší světnici pod trámovým krovem,
tím prostoduchým a lehkým vyústěním
staropařížských domů. U jediného tmavého okna byla
dívka, která se najednou vzpřímila hnutím lásky, když
dveře zašramotily; poznala malíře z toho, jak popadl za
kliku.

„Co se ti stalo?“ řekla mu.

NEZNÁMÉ ARCIDÍLO
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„Stalo se mi . . ., stalo . . .,“ zvolal, zajíkaje se
radostí, „že jsem v sobě poznal malíře ! Až do teďka
jsem pochyboval sám o sobě, ale dnes ráno jsem uvěřil
v sebe! Může ze mne být velký člověk! Poslechni,
Gilletto, budeme bohati, šťastni! V těchhle štětcích je
zlato . .

Ale najednou se zamlčel. Jeho vážná tvář, plná života,
pozbyla radostného výrazu, když uvážil poměr svých
nesmírných nadějí ke svým nepatrným prostředkům.
Na stěnách visely jen papíry, poseté tužkovými náčrty.
Nepatřila mu dohromady ani čtyři plátna. Barvy
tenkrát byly velice drahé, a ubohý mladík viděl svou
paletu skoro prázdnou. Tona v bídě, měl a pociťoval
neuvěřitelné bohatství srdce a nadbytek sžíravého
genia. Přiveden do Paříže nějakým přítelem šlechticem
nebo snad vlastním nadáním, setkal se tam náhle s
milenkou, jednou z těch šlechetných a statečných duší,
které přicházejí trpět po boku velkého muže, dělí se
s ním o jeho strasti a snaží se pochopit jeho rozmáry;
silnou v bídě i lásce, jako jiné dovedou neomrzele
snášet přepych a necitelně se roztahovat. Úsměv
bloudící na Gillettiných rtech zlatil to podkroví a
soupeřil s jasem oblohy. Slunce nezářilo vždycky,
kdežto ona tu byla neustále, pohroužena ve svou
vášeň, připoutána k svému štěstí, k svému utrpení,
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utěšitelka genia, který překypoval v lásce, než se po-
koušel ovládnout umění.

„Gilletto, pojď sem.“
Poslušná a veselá dívka vyskočila malíři na kolena.

Byla vtělená spanilost, vtělená krása, líbezná jako jaro,
okrášlená veškerým ženským bohatstvím, které
ozařovala plamenem krásné duše.

„O, Bože,“ zvolal, „nikdy se jí neodvážím říci . . .“
„Tajemství?“ zeptala se, „chci je znát.“
Poussin se zadumal.
„Tak promluv!“
„Gilletto, . . . milé milované srdce! . . .“
„O, něco na mně chceš?“
„Chci.“
„Budeš-li žádat, abych ti zase stála jako onehdy,“

odpověděla a trochu se zaškaredila, „nikdy mne už k
tomu nedostaneš, protože v takové chvíli mi tvoje oči
už nic neříkají. Nemyslíš na mě už, a přece se na mne
díváš …“

„Radši bys mne viděla pracovat podle jiné ženy?“
„Možná,“ řekla, „byla-li by hodně ošklivá.“
„A což,“ promluvil Poussin vážným tónem, „kdybys

pro mou budoucí slávu, aby ze mne byl velký malíř,
měla stát jinému?“

„Jen mě zkoušej,“ odpověděla. „Víš dobře že bych
nešla.“
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Poussin schýlil hlavu na prsa jako člověk, který
podléhá bolesti nebo radosti příliš silné pro jeho duši.

„Poslouchej,“ začala, tahajíc Poussina za rukáv
obnošeného kabátu, „řekla jsem ti, Niku, že bych za
tebe dala život; ale nikdy jsem ti neslíbila, že co živa
budu se zřeknu své lásky.“

„Zříci se jí?“ zvolal mladý umělec.
„Kdybych se tak ukázala jinému, neměl bys mne už

rád; a já sama bych se cítila tebe nehodnou. Být po
vůli tvým rozmarům, není to přirozené a prosté? Přese
všecko jsem šťastna, ba hrda, že jednám podle tvé
drahé vůle. Ale jinému, fuj!“

„Odpusť, má Gilletto,“ řekl malíř, padaje před ní na
kolena. „Být milován je mně dražší než mít slávu. Pro
mne jsi krásnější než bohatství a pocty. Jdi, zahoď ty
štětce, spal ty náčrtky. Zmýlil jsem se. Mým povoláním
je milovat tě. Nejsem malíř, jsem milenec. Ať zhyne
umění a všechna jeho tajemství!“

Obdivovala se mu, šťastna, okouzlena. Vládla,
instinktivně cítila, že umění bylo pro ni zapomenuto a
hozeno jí k nohám jako zrno kadidla.

„Ale vždyť je to jen stařec,“ promluvil znova Poussin.
„Nebude moci v tobě vidět nic nežli ženu. Jsi tak
dokonalá!“

„Je nutno milovat,“ zvolala, hotova obětovat rozpaky
své lásky, aby odměnila milence za všechny oběti,
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které jí přinášel. „Ale to by znamenalo zničit se,“
dodala. „Ach, zničit se pro tebe, . . . ba, je to věru
krásné! Ale zapomeneš na mne. O, co tě to jenom
napadlo ?“

„Napadlo mě to a miluji tě,“ řekl jaksi zkroušeně,
„ale jsem tedy nízký člověk?“

„Poraďme se s otcem Hardouinem.“
„O ne; ať to zůstane mezi námi dvěma“.
„Dobrá, půjdu; ale nesmíš být při tom. Stůj u dveří, s

dýkou v ruce; vykřiknu-li, jdi dovnitř a zabij malíře.“
Vida už jen své umění, sevřel Poussin Gillettu v

náručí.
„Nemiluje mne už!“ pomyslila si Gilletta, když

osaměla.
Litovala svého rozhodnutí. Ale brzy se jí zmocnil

úděs hroznější než byla její lítost; snažila se zahnat
strašnou myšlenku, která se jí probouzela v srdci.
Zdálo se jí, že už malíře nemá tak ráda, podezírajíc ho,
že nezaslouží tolik úcty jako dřív.
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II.
KATEŘINA LESCAULTOVÁ

Za čtvrt roku po setkání s Poussinem přišel Pourbus
navštívit mistra Frenhofra. Stařec byl právě soužen
jednou z těch hlubokých a bezděčných sklíčeností,
které bývají způsobeny — máme-li dát na přívržence
lékařské matematiky — špatným trávením, větry,
horkostí nebo nějakým zahleněním hypochondrů ; a
podle spiritualistů nedokonalou naší vnitřní povahou.
Staroch byl prostě unaven dokončováním tajemného
obrazu. Seděl malátně v širokém křesle z
vyřezávaného dubového dřeva, potaženém černou
koží; a nehýbaje se ze své těžkomyslné polohy, obrátil
na Pourbusa oči s výrazem člověka, který už ani ze
soužení nevychází.

„Tak, mistře.“ oslovil ho Pourbus, „což ultramarín,
pro který jste byl v Brugách, je špatný? Nepodařilo se
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vám rozetřít naši novou bělobu? Máte špatný olej nebo
nepoddajné štětce?“

„Ach!“ zvolal stařec, „v jednu chvíli měl jsem už za
to, že dílo je hotovo; ale určitě jsem se v některých
podrobnostech zmýlil a nebudu kliden, dokud se
nezbavím pochybností. Rozhodl jsem se odejet a
vydám se do Turecka, do Řecka, do Asie za modelem
a srovnám svou malbu s různými druhy přírody . .
. Možná, že tam nahoře mám přírodu samu,“ řekl a
mimoděk se spokojeně usmál. „Někdy se málem bojím,
aby mi nějaký dech neprobudil tu ženu, aby mi
nezmizela.“

Pak najednou vstal, jako by chtěl odejít.
„Vida, vida!“ odpověděl Pourbus, „přicházim právě v

čas, abych vás ušetřil cestovních výloh a trmácení.“
„Jak to?“ zeptal se stařec udiveně.
„Mladý Poussin je milován ženou, jejíž nedostižná

krása je docela bezvadná. Ale odhodláni se, drahý
mistře, propůjčit vám ji, aspoň nám budete musit
ukázat obraz.“

Frenhofer stanul, nepohnut, jako omráčen.
„Cože!“ zvolal na konec bolestně, „ukázat bytost

mnou stvořenou, svou choť? Roztrhnout roušku, pod
kterou jsem cudně ukrýval své štěstí? Ale vždyť by to
bylo hrozné zhanobení! Už deset let žiji s tou ženou,
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náleží mně, mně jedinému, miluje mne. Neusmála se
na mne po každé, když jsem se jí dotkl štětcem? Má
duši, duši, kterou jsem ji obdařil. Rděla by se, kdyby
na ní utkvěly jiné oči než moje. Ukázat ji! Ale který
manžel, milenec je dost podlý, aby uvedl svou ženu
v hanbu? Když děláš obraz pro dvůr, nevkládáš do
něho celé své duše, dvořanům prodáváš jen omalované
loutky. Moje malba není malbou, je to cit, vášeň!
Zrodila se v mém atelieru a musí v něm zůstat
panenskou, smí z něho vyjít jen oděna. Poesie a ženy
se vzdávají nahé jen svému milenci! Známe dokonale
model Raffaelův, Ariostovu Angeliku, Dantovu
Beatrici? Ne, my vidíme pouhé jejich tvary. Ale dílo,
které mám tam nahoře pod závorami, je výjimkou v
našem umění. To není obraz, to je žena! Zena, se
kterou pláči, směji se, hovořím a myslím. Chceš, abych
najednou se vzdal štěstí deseti let, jako se odhazuje
plášť? Abych najednou přestal být otcem, milencem a
bohem? Ta žena není pouhý tvor, je to výtvor. Ať přijde
tvůj mladík, dám mu své poklady, dám mu obrazy
Correggiovy, Michelangelovy, Tizianovy, zlíbám stopu
jeho nohou v prachu; ale udělat ho svým soupeřem
? hanba mně! Ach, ach, jsem ještě víc milencem než
malířem. Ano, budu mít sílu, abych spálil svou
Krásnou. Zlostnici, než vydechnu naposledy; ale aby
musila snést pohled muže, mladého muže, malíře? Ne,
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ne! Zabil bych druhý den toho, kdo by ji zneuctil
pohledem! Tebe, svého přítele, bych v tu chvíli zabil,
kdybys jí nepozdravil na kolenou! Trváš teď na tom,
abych svou modlu vydal chladným pohledům a tupým
kritikám blbců ? Ach, láska je tajemství, nežije než v
hlubině srdcí, a je po všem, řekne-li muž, třeba jen
příteli? To je ta, kterou mám rád!“

Zdálo se, jako by stařec byl omládl; oči mu zářily, plny
života; bledé tváře mu prokvítály silným ruměncem a
ruce se mu třásly. Pourbus, udiven vášnivou prudkostí,
s jakou byla ta slova řečena, nevěděl, čím odpovědět
citu stejně mladistvému jako hlubokému. Měl
Frenhofer zdravý rozum, nebo byl šílený? Byl ovládán
uměleckým rozmarem, nebo pocházely myšlenky,
které vyslovil, z toho divného vášnivého zaujetí, jaké
vzniká v nás dlouhým rozením velkého díla? Mohl kdy
člověk doufat, že se vyrovná s tou bizarní vášní ?

Silně vzrušen těmi úvahami, Pourbus řekl starci:
„Ale není to žena za ženu? Což Poussin nevydává

svou milenku vašim pohledům ?“
„Jakou milenku?“ odpověděl Frenhofer. „Dřív nebo

pozděj ho zradí. Moje mi bude vždycky věrna!“
„Tedy už o tom nemluvme,“ Pourbus na to. „Ale dřív

než najdete, byť i v Asii, ženu tak krásnou, tak
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dokonalou jako je ta, o které mluvím, zemřete možná a
obraz necháte nedokončen.“

„O, je hotov,“ řekl Frenhofer. „Kdo by jej zhléď, měl
by za to, že vidí ženu, odpočívající na sametovém loži
pod záclonami. Vedle ní zlatá třínožka vydechuje vůně.
Byl bys v pokušení vzít za střapec šňůr, které přidržují
záclony, a zdálo by se ti, že vidíš ňadra Kateřiny
Lescaultové, krásné kurtyzány, které říkali Krásná
Zlostnice, vlnit se podle jejího dechu. Ale rád bych měl
jistotu . . .“

„Jdi si tedy do Asie,“ odpověděl Pourbus, pozoruje ve
Frenhofrových očích jakési váhání.

A ustoupil ke dveřím síně.
V tu chvíli Nicolas Poussin a Gilletta došli k

Frenhofrovu domu. Když tam dívka už vcházela,
pustila se malířovy ruky a couvla, jako by ji zachvátila
nějaká nenadálá předtucha.

„Ale proč pak sem jdu?“ zeptala se milence
hlubokým hlasem a upřeně se na něho podívala.

„Gilletto, nechal jsem na tobě, abys jednala, jak ti
libo, a ve všem tě poslechnu. Jsi mým svědomím i
mou slávou. Vrať se domů, budu možná šťastnější, než
kdybys . . .“

„Což mám ještě svou vůli, když se mnou takhle
mluvíš? Ba ne, jsem už jen dítě . . .
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Pojďme,“ dodala, a bylo vidět, jak se násilím přemáhá,
„záhynech naše láska a způsobínvli si v srdci, dlouhou
žalost, nebude tvá sláva odměnou za to, že jsem
poslušně vyhověla tvým přáním? — Pojďme tam, vždyť
budu žít dál, potrvám-li jako vzpomínka tvé palety.“

Když otevřeli vrata, potkali milenci Pourbusa;
překvapen krásou Gilletty, která měla oči plné slz,
popadl ji celou se třesoucí a přivedl ji k starci.

„Hleďte, nestojí za všechna arcidíla světa ?“ řekl při
tom.

Frenhofer se zachvěl. Gilletta stála tu nelíčené a
prostě jako nevinná a bojácná mladá Gruzinka,
unesená loupežníky a nabízená nějakému otrokáři.
Obličej hořel jí cudným zarděním, klopila oči, ručeji
visely podle boků, síly jako by ji už opouštěly, a slzy
byly němou výčitkou za její urážený stud. V té chvíli
Poussin, zoufalý, že vyvedl ten krásný poklad ze své
mansardy, proklínal sebe sama. Byl zas víc milencem
než umělcem a tisíceré úzkosti mu trápily srdce, když
viděl omládlé oko starého muže, který z malířského
návyku takřka svlékal tu dívku, uhaduje nejskrytější
její tvary. V tom okamžiku vzplanul zas divokou
žárlivostí opravdové lásky.

„Gilletto, pojďme pryč!“ zvolal.
Na ten přízvuk, na ten výkřik zvedla k němu
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rozradostněná milenka oči, uviděla ho a letěla mu do
náruče.

„Ach, tedy mne máš rád?“ odpověděla v slzách.
Byla-li dřív zmužilá dost na to, aby nehlesla, že trpí,

neměla teď už síly, aby utajila své štěstí.
„O, nechte mně ji na chvíli,“ řekl starý malíř, „a

srovnáte ji pak s mou Kateřinou .. ., ano, svoluji k
tomu.“

Ve Frenhofrově výkřiku byla posud láska; jako by se
koketně pyšnil svou zdánlivou ženou a napřed už se
těšil z triumfu, kterého dobude krása jeho výtvoru nad
půvabem skutečné dívky.

„Nenechávejte ho odvolat slib!“ zvolal Pourbus,
klepaje Poussinovi na rameno. „Ovoce lásky rychle
pomíjí, ale plody umění jsou nesmrtelné.“

„Jemu tedy nejsem nic víc nežli žena?“ řekla na to
Gilletta, pozorně se dívajíc na Poussina a Pourbusa.

Zvedla hrdě hlavu; ale když viděla, obrátivši na
Frenhofra jiskrný pohled, jak její milenec je zaujat
novým prohlížením podobizny, kterou měl nedávno za
Giorgiona, prohlásila: „Ach, pojďme; nahoru! Nikdy se
na mě tak nepodíval.“

„Starče“, řekl Poussin, vyrušen z přemítání hlasem
Gillettiným, „vidíš ten meč, vrazím ti jej do srdce při
prvním slově, kterým si postěžuje ta dívka, zapálím ti
dům, a nikdo z něho nevyjde. Rozumíš?“
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Nicolas Poussin byl zachmuřen, a slova jeho zněla
strašlivě. To chování a hlavně pohyb mladého malíře
byly útěchou Gillettě, která mu skorém odpustila, že ji
obětuje malbě a slavné budoucnosti. Pourbus a Poussin
zůstali za dveřmi atelieru a mlčky se na sebe dívali.
Jestli si malíř Marie Egyptské dovolil zprvu několik
výkřiků : „Aha! Svléká se, říká jí, aby šla na světlo!
Přirovnává ji!“ brzy ustal, vida Poussina, jehož obličej
byl plný hlubokého smutku; ačkoli staří malíři už
nemají těch úzkostlivostí, tak malých před uměním,
obdivoval se jim, jak byly nelíčené a hezké. Mladík
měl ruku na štítku dýky a ucho takřka přilepené na
dveřích. Stojíce v šeru, podobali se tak oba dvěma
spiklencům, kteří číhají na chvíli, kdy skolí tyrana.

„Pojďte dál, pojďte dál,“ zval je Frenhofer, záře
blahem. „Mé dílo je dokonalé, a s pýchou je teď mohu
ukázat. Nikdy nevytvoří malíř, barvy, štětce, plátno
a světlo soupeřky Kateřině Lescaultové, krásné
milostnici.“

Pourbus a Poussin, zachváceni prudkou zvědavostí,
běželi doprostřed rozlehlého zaprášeného atelieru, ve
kterém všechno bylo v nepořádku a kde tu a tam viděli
malby, pověšené na zdech. Zastavili se nejprve před
obrazem polonahé ženy v přirozené velikosti, který je
strhl k obdivu.
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„A, tím se nezabývejte,“ řekl Frenhofer; „to plátno
jsem zapatlal při studiu pózy; ten obraz nestojí za nic.
Tady jsou mé omyly,“ prohlásil, ukazuje jim úchvatné
komposice, které visely na zdech kolem nich.

Na ta slova Pourbus a Poussin, užaslí nad nevážností
k takovým dílům, hledali slibovanou podobiznu, ale ne
a ne ji spatřit.

„Nu tedy, zde ji máte!“ řekl jim stařec; byl
rozcuchán, v obličeji plál nadpřirozeným vytržením,
oči mu jiskřily, byl zadýchán jako mladík opojený
láskou. „Vida, vida!“ zvolal, „nebyli jste připraveni na
takovou dokonalost! Máte před sebou ženu a hledáte
obraz. Je tolik hloubky na tom plátně, vzduch je na něm
tak pravdivý, že ho už nemůžete rozeznat od vzduchu,
který je kolem nás. Kde je umění? Ztratilo se, zmizelo!
Tady jsou dívčí tvary samy. Nezachytil jsem dobře
barvu, živost linie, kterou je tělo zdánlivě ohraničeno?
Není to tentýž úkaz, jaký vidíme na věcech, které jsou
v ovzduší, jako ryby ve vodě? Obdivujete se, jak se
kontury odrážejí od pozadí? Nezdá se vám, že byste
mohli ta záda pohladit? Však jsem také sedm let
studoval účiny, které dává spojení světla a věcí. A což
ty vlasy, není to na nich příval záře ? … Ale vždyť
myslím vydechla! . . . Tahle ňadra, podívejte se! Ach,
kdo by se jí nechtěl kořit na kolenou? Pleť se jí chvěje.
Počkejte, vstane!“
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„Vidíte něco?“ zeptal se Poussin Pourbusa.
„Ne … A vy ?“
„Nic.“
Oba malíři nechali starce v jeho vytržení a dívali

se, neruší-li světlo, padajíc kolmo na obraz, který jim
ukazoval, všech jeho malířských účinů. I prohlíželi
malbu z prava, z leva, zpředu, hned se shýbali a hned
zase vztyčovali.

„Ano, ano, ovšem že to je plátno“, řekl jim Frenhofer,
špatně chápaje účel té pečlivé prohlídky. „Vidíte, tuhle
je rám, stojan a tady mé barvy, štětce.“

A chytiv jeden z nich, prostodušně jej podával.
„Ten starý chlap nás má za blázny“, řekl Poussin,

vraceje se před domnělý obraz. „Nevidím tady nic než
zmateně nakupené barvy, které ohraničuje množství
podivných čar, tak že to vypadá jako nějaké zdivo,
uhnětené z malby.“

„Mýlíme se, hleďte! . . .“ Pourbus na to.
Přistoupili blíž a spatřili v rohu plátna špičku bosé

nohy, která vynikala z té změti barev, tónů, neurčitých
odstínů, jakési beztvaré mlhy; ale nohu rozkošnou,
živoucí! Zůstali zkamenělí obdivem před tou troskou,
uniklou ne“ uvěřitelné, pomalé a postupné zkáze. Ta
noha se tu objevovala jako torso nějaké Venuše z
parského mramoru, které by se nořilo ze ssutin
vyhořelého města.
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„Pod tím je žena!“ zvolal Pourbus, ukazuje
Poussinovi vrstvy barev, které starý malíř nakladl
jednu na druhou v domnění, že svou malbu
zdokonaluje.

Oba umělci se bezděčně obrátili k Frenhofrovi,
počínajíce chápat, byť nejasně, vytržení, ve kterém žil.

„Věří v to upřímně“, řekl Pourbus.
„Ano, příteli“, odpověděl stařec procitaje, „věřit se

musí, věřit v umění a dlouho žít se svým dílem, aby
se vytvořilo něco takového. Některé ty stíny mně daly
notně práce. Hleďte, tady na tváři pod očima je lehký
polostín, o kterém usoudíte, budete-li jej pozorovat v
přírodě, že je takřka nemožné jej vyjádřit. Myslíte si
tedy, že jsem nemusil vynaložit neslýchanou námahu,
abych vystihl ten dojem ? Ale také jen se bedlivě
podívej na mou práci, milý Pourbuse, a lépe pochopíš,
co jsem ti říkal o tom, jak se provádí modelace a
obrysy. Podívej se na světlo na ňadrech a všimni si, jak
se mi zdařilo postupnými, silnou barvou nanášenými
tahy a světly zachytit na konec opravdové světlo a
sloučit je se svítivou bělostí ozářených tónů; a jak
opačnou prací, stíraje hrboly a zrno pasty a pečlivě
uhlazuje obrys, tonoucí v polostínu, dokázal jsem, že
jsem odstranil všecko, co by sebe méně připomínalo
kresbu a umělé prostředky, a dodal kontuře vzhledu
a okrouhlosti samé přírody. Pojďte blíž, uvidíte lépe
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tu práci. Na dálku mizí. Hleďte, tady je myslím velice
pozoruhodná.“

A koncem štětce malířům označil jakousi světlou
pastu.

Pourbus poklepal starci na rameno a řekl, obraceje
se k Poussinovi:

„Víte, že máme před sebou malíře věru velkého?“
„Ještě víc je básníkem než malířem,“ vážně

odpověděl Poussin.
„Tady přestává naše umění na zemi,“ řekl Pourbus,

dotýkaje se obrazu.
„A odtud ztrácí se už v nebesích,“ dodal Poussin.
„Co rozkoší na tom kuse plátna!“ zvolal Pourbus.
Stařec, zabrán do sebe, jich neposlouchal a usmíval

se na tu smyšlenou ženu.
„Ale dřív nebo později si uvědomí, že na tom plátně

nic nemá!“ zvolal Poussin.
„Nic na tom plátně!“ řekl Frenhofer a díval se

střídavě na oba malíře a na svůj domnělý obraz.
„Co jste to udělal?“ zašeptal Pourbus Poussinovi.
Stařec chytl prudce mladíka za ruku a řekl mu:
„Nevidíš nic, chrapoune, pacholku, otrapo, sviňáku!

Proč jsi tedy sem lez ? — Můj dobrý Pourbuse,“ obrátil
se k malíři, „což i vám jsem pro smích? Odpovězte!
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jsem váš přítel, řekněte, snad jsem tedy zkazil svůj
obraz?“

Pourbus, váhaje, netroufal si promluvit; ale úzkost,
která se zračila ve výrazu bledé starcovy tváře, byla
tak hrozná, že ukázal na plátno řka:

„Hledte!“
Frenhofer chvíli pozoroval svůj obraz a zapotácel se.
„Nic! nic! A po deseti letech práce! . . .“
Usedl a zaplakal.
„Jsem tedy blbec, šílenec! Nemám tedy ani vloh, ani

schopností! Nejsem už nic než bohatý člověk, který žije
a tyje bez užitku! Nevytvořil jsem tedy nic!“

Pozoroval malbu zaslzenýma očima, na“ jednou se
hrdě vztyčil a obrátil na oba malíře planoucí zrak:

„Při krvi, při těle, při hlavě Kristově!

Závidíte mi a chcete mi namluvit, že je zkažena, abyste
mi ji ukradli! Já ji vidím,“ zvolal, „je úžasně krásná . .
.“

V té chvíli uslyšel Poussin pláč své Gilletty,
zapomenuté v koutku.

„Co je ti, můj anděle?“ zeptal se jí, najednou opět
zamilován.

„Zabij mne!“ řekla. „Neměla bych cti v těle, kdybych
tě ještě milovala, protože tebou pohrdám . . . Obdivuji
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se ti a ošklivíš se mi! Mám tě ráda a myslím, že tě už
nenávidím!“

Zatím co Poussin poslouchal Gillettu, Frenhofer
zastíral svou Kateřinu zelenou šerkou s vážným klidem
obchodníka se skvosty, který zavírá zásuvky v
přesvědčení, že má co dělat s obratnými zloději. Upřel
na oba malíře oči s výrazem nadmíru potměšilým,
plným opovržení a zlých domněnek, a odvedl je mlčky,
s křečovitým spěchem, ke dveřím atelieru; potom, na
prahu domu, jim řekl:

„S bohem, přítelíčkové.“
To rozloučení oba malíře zamrazilo. Den na to se

Pourbus vrátil, znepokojen, k Frenhofrovi a dověděl se,
že v noci zemřel, spáliv před tím své obrazy.

V Paříži, v únoru 1832.
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