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I.

Nikde se nezastavovalo tolik lidu, jako před krámem s
obrazy v Ščukině dvoře.1 Tento krám byl opravdu sbírkou
přerůzných podivnůstek: obrazy byly po většině malovány
olejovými barvami a pokryty tmavozeleným lakem, v
tmavožlutých, pozlátkových rámcích. Zima s bílými stro-
my, dočista červený večer, podobný záři požáru, flámský
sedlák s dýmčičkou a s vyvrtnutou rukou, podobný spíše
krocanu v manšetách než člověku — to byly obvyklé
předměty. K tomu třeba přidati několik rytin: podobiznu
Chozrava-Mirzy v beránkové čapce, podobizny nějakých
generálů v třírohých kloboucích a s křivými nosy. Mimo
to bývají dvéře takových krámků obyčejně ověšeny
jarmarečními velkými obrazy, které svědčí o samorodém
talentu ruském. Na jednom byla carevna Miliktrisa
Kirbitjevna, na druhém město Jerusalem, po jehož domech
a kostelích bez okolků rozejela se červená barva, která
zasáhla i kus země a dva modlící se ruské sedláky v
rukavicích.

Kupců takových obrazů bývá obyčejně málo, za to
ale tím více diváků. Nějaký loudavý sluha jistě už před
nimi zívá, maje v rukou misky s obědem z hostince pro
svého pána, jenž dle všeho dnes bude jísti polévku docela
studenou. Před krámkem jistě už také stojí voják v plášti,

1. Tržiště v Petrohradě.
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tento kavalír všech tržišť, prodávající dva perořízky;
prodavačka z Ochty s krabicí plnou střevíců. Každý
projevuje své nadšení svým způsobem: mužíci obyčejně
strkají do obrazů prsty, kavalíři prohlížejí si je vážně, mladí
lokajové a učenníci z dílen se smějí a jeden druhého škádlí
karikaturami; staří sluhové ve frisových 2 pláštích dívají
se jen proto, aby se mohli někde do syta vyzívati. A
obchodnice, mladé ruské ženy, spěchají sem bezděčně,
aby vyslechly, o čem hovoří lid a aby se podívaly, na
co se lid dívá. V tutéž dobu mimoděk zastavil se před
krámem, jda mimo, mladý malíř Čartkov. Starý plášť a
ošumělý šat prozrazovaly v něm člověka, jenž se sebeza-
přením je oddán své práci a jenž neměl času staratí se
o svůj oděv, který mívá vždy tolik tajemné přitažlivosti
pro mládež. Zastavil se před krámkem a z počátku se v
duchu smál těmto ohavným obrazům. Pak ale mimoděk
upadl do hlubokého zamyšlení; přemýšlel o tom, kdo asi
potřebuje tyto obrazy. Že se ruský lid dívá na J e r u
s l a n y Lazareviče, na Žrouta a Ochlastu, na Fomu a
Jeremu, to nezdálo se mu divno; tyto obrazy byly lidu
velice přístupny a pochopitelny; ale kde že jsou kupci
těch pestrých, špinavých, olejových mazanic! Komu jsou
potřebni ti flámští sedláci, ty modré a červené krajinky,
které ukazují už na poněkud vyšší krok k umění, a v
kterých přece jen zase jeví se hluboké ponížení umění.
Zdálo se, že to nebyly práce hocha samouka. Jinak by v
nich při veškeré bezcitové karikatumosti celku bylo viděti

2. Fris = hrubá vlněná látka.
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alespoň ostrý rys hnutí. Ale zde právě bylo viděti tupost,
bezmocnou, sešlou netalentovanost, jež samozvaně vedrala
se do řad umění, kdežto její místo je mezi nízkými
řemesly, netalentovanost, jež zůstala věrna svému poslání a
vnesla do umění svou řemeslnost. Tytéž barvy, tentýž způ-
sob, táž rutinovaná ruka, patřící spíše hrubě zhotovenému
automatu, než člověku!

… Dlouho stál před těmito špinavými obrazy,
nemysle už konečně ani na ně, a mezitím majitel krámu,
sivovlasý človíček ve frisovém plášti, s vousy, neholenými
už od neděle, vykládal mu už dávno, smlouval a určoval
cenu, neptaje se ani, co se mu zalíbilo a co by chtěl.

— Za tyhle mužíky a za krajinku vezmu bílý papírek.
3 Je to malba. Zrovna do oka bije. Právě jsem ji dostal
z práce. Ani na ní ještě lak nevyschl. Nebo tahle zima!
Vezměte si zimu! Patnáct rublů! Jenom rám co stojí!
Panečku to je zima!

A tu kupec lehce ťukl do plátna, aby tím patrně
dokázal veškeru dobrotu zimy.

— Mám je dát svázat a vám donést? Kde račte bydliti?
Hej, hochu, dej sem provázek!

— Počkejte přece, ne tak rychle, — řekl malíř,
probudiv se ze snění a vida, že chytrý kramář už zcela
vážně je svazuje. Bylo mu poněkud stydno, nekoupiti nic,
když tak dlouho stál před krámkem a proto řekl: —
Počkejte, podívám se, není-li tu nic pro mne!

A nahnuv se, začal s police sundavati na hromadách

3. Pětadvacetirublovou bankovku.
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ležící, zaprášené staré obrazy, které dle všeho nedošly
milosti v očích kramářových. Byly tu staré rodinné
podobizny, jichž potomky snad by už nebylo lze v světě
najíti, zcela neznámá vyobrazení s proraženým plátnem,
rámy, zbavené pozlacení, slovem jen samé sešlé haraburdí.
Ale malíř dal se do prohlížení toho všeho, mysle si u sebe:
»Snad se i něco najde!« Slyšelť nejednou vyprávěti o tom,
že častokráte u prodavačů jarmarečních obrázků našly se v
harampádí obrazy velkých mistrů. Kramář, vida, do čeho
se malíř zabral, nechal svého domlouvání a vzav na sebe
zase obvyklou posici a patřičnou vážnost, zaujal místo zase
ve dveřích krámku, volal mimojdoucí a rukou ukazoval na
krámek. »Sem, tatíčku, sem! To jsou obrázky, co! Pojďte
jen dál! Pojďte! Zrovna čerstvé jsou, barva na nich ještě
nevyschla!«

Nakřičev se do syta — a skoro docela mamě —
nahovořiv se se sousedem papírníkem, jenž stál také u
dveří svého krámku, vzpomenul si kramář, že má v krámě
kupce, obrátil se k lidu zády a odešel dovnitř.

»Což, panečku, vybral jste si něco?«
Ale malíř už stál nějakou dobu nehnutě před jednou

podobiznou ve velkém, kdysi nádherném rámu, na kterém
teď sotva bylo znáti pozlacení. Byl to stařec s tváří
bronzové barvy, kostnatý, hubený; rysy tváře byly, jak
se zdálo, zachyceny ve chvíli křečovitého hnutí a jevily
sílu ne severní; ohnivý jih zračil se v nich zřejmě. Široký,
asijský šat byl podobizně dekorací. Jakkoliv byl obraz po-
škozen a zaprášen, přece jen malíř setřev s něho hustou
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vrstvu prachu, viděl před sebou dílo velkého umělce.
Podobizna, jak se zdálo, nebyla dokončena, ale síla štětce
byla ohromující. Nejneobyčejnějšími byly oči; zdálo se, že
umělec upotřebil na ně největší sílu štětce a veškeren svůj
talent. Oči ty prostě hleděly, hleděly ze samotného obrazu,
jakoby rušily jeho harmonii svou podivnou živostí. Když
se malíř s obrazem přiblížil ke dveřím, tu ještě silněji
hleděly ty oči. Tentýž dojem měl i lid venku. Žena,
stanuvši před obrazem, vykřikla: »dívá se, dívá« a odskočila
nazpátek. Malíř měl jakýsi nepříjemný, nepochopitelný
pocit a postavil podobiznu na zemi.

»Nu, což! Vezměte si podobiznu!« — řekl kramář.
»A mnoho-li?« — ptal se malíř.
»Dám to lacino! Dáte mi tři čtvrťáky!
»Nedám.«
»Nu, a mnoho-li dáte?«
»Dvouhřivenník!«
»To tak! Samotný rámec stojí za víc! Však já vím,

rozmyslíte si to a zítra přijdete koupit. Pane, pane! Vraťte
se! Přidejte aspoň hřivenníček. No, vemte si to, vemte —
za dvouhřivenník! Dělám to jen k vůli počinku, aby mi to
přineslo štěstí!

A na to udělal rukou takový pohyb, jakoby chtěl říci:
Eh, ať už čert vezme ten obraz!

A tak Čartkov docela náhodou koupil starou
podobiznu a hned na to si pomyslil: Proč vlastně jsem to
kupoval? K čemu mi to? Ale nedalo se už nic dělati.

Vyňal tedy z kapsy dvouhřivenník, dal ho kramáři,
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vzal obraz pod paždí a vlekl ho s sebou. Po cestě si
vzpomněl, že ten dvouhřivenník, kterým zaplatil, byl jeho
poslední; mysl jeho se hned zachmuřila; mrzutost a
lhostejná prázdnota se ho současně zmocnily. »Vem to
čert! Je protivno na světě!« — řekl s pocitem Rusa, jemuž
se vede špatně. A skoro mechanicky šel rychlým krokem,
jsa pln necitelnosti ku všemu. Červené světlo večerních
červánků bylo ještě v prostřed nebe; domy, obrácené k
západu, byly ozářeny jeho teplým světlem; a přece už
chladná, namodralá záře měsíce stávala se světlejší. Napolo
průzračné lehké stíny padaly na zemi, jsouce metány domy
a nohami chodců. Malíř už začal se pozvolna zas dívati na
nebe, ozářené jakýmsi průzračným, jemným, pochybným
světlem, a skoro současně řekla jeho ústa: »Jaký to lehký
ton« a »je to k zlosti, vem to čert!« a při tom zastrkávaje
pod paždí stále uklouzající podobiznu, zrychloval krok.
Jsa unaven a zcela zpocen, dovlekl se k svému domu na
15. linii 4 Vasiljevského Ostrova. S námahou a ztěžka
oddechuje, šel nahoru po schodech, politých pomejemi a
nesoucích četné stopy po psech a kočkách. Zaklepal na
své dvéře, nikdo neodpověděl. Sluha nebyl doma. Opřel se
tedy o okno a rozhodl se, že bude trpělivě čekati. Konečně
zavrzaly za ním boty hocha v modré košili; byl to jeho
famulus, model, rozdělávač barev, i zametač podlahy,
kterou sám nejvíce svými botami zamazal. Výrostek se
jmenoval Nikita a když pán nebyl doma, trávil svůj

4. Petrohradská čtvrt Vasiljevský Ostrov má ulice pojmenované »liniemi« a

číslované řadově.
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všechen čas za vraty. Nikita se dlouho lopotil se vstrčením
klíče do dírky — byla už tam úplná tma! — Konečně
přece se mu ale podařilo dvéře otevřití. Čartkov vešel do
předsíně, nesnesitelně studené, jako u všech malířů, kteří
to však, jak se zdá, nikdy nepozorují. Nesundavaje plášť,
vešel do své pracovny, čtverečného to pokoje, velkého,
ale nízkého, se zamrzlými okny a zasypaného všelijakým
malířským haraburdím; byly zde kusy gypsových rukou,
rámy, potažené plátnem, skizzami, začatými i
odhozenými, draperiemi, rozvěšenými po židlích. Unavil
se silně, shodil plášť, postavil roztržitě přinesenou podo-
biznu mezi dvě nevelká plátna, a vrhl se na nevelký divan,
o němž nebylo lze říci, že by byl potažen koží, neboť řada
měděných hřebíků, jež kdysi kůži držely, byla už dávno
sama pro sebe, a kůže nahoře zůstala také sama pro sebe,
tak že pod ní Nikita zastrkoval častokráte černé punčochy,
košile a vůbec všemožné špinavé prádlo. Rozloživ se, jak
se dalo rozložití na uzounkém divanu, požádal konečně o
svíci.

»Nemáme svíčku,« řekl Nikita.
»Jak to, nemáme ?«
»No, vždyť už včera jsme jí neměli,« odpověděl

Nikita.
Malíř si vzpomenul, že skutečně včera už nebylo v

jeho domácnosti svíčky, upokojil se a mlčel. Dal se svléci a
vzal na sebe svůj silně ošumělý župan.

»Abych nezapomněl, byl tady domácí,« řekl pojednou
Nikita.
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»Přišel si pro peníze, že?« řekl malíř, mávnuv rukou.
»Ale on nebyl sám.«
»A kdo ještě ?«
»To nevím, ale nějaký čtvrtní.«
»K čemu čtvrtní?«
»To nevím, ale povídal, že proto, že za byt není

zaplaceno.
»Nu, jak to skončí ?«
»To nevím, jak to skončí, ale on povídal, když nechce

platit, ať tedy táhne k čertu. A zítra prý sem zase oba
přijdou.

»I ať přijdou!« řekl Čartkov se smutnou lhostejností. A
chmurná nálada se ho docela zmocnila.

Mladý Čartkov byl malíř, jehož talent předpovídal
mnoho. Měl záchvaty a okamžiky, kdy jeho štětec jevil
silnou snahu více se přibhziti k přírodě.

»Víš co, můj milý,« říkával mu nejednou professor
— »víš co? Ty máš talent a bylo by hříchem, kdybys si
ho zničil. Ale ty jsi netrpělivý. Něco se ti zalíbí, hrr, už
se na to vrhneš a všechno ostatní už pro tebe neexistuje.
Dej si pozor, aby z tebe nebyl moderní malíř, už teď ti
nějak začínají barvy křičet; tvá kresba není příliš silná, ba
někdy je i slabá; linie je nevýrazná; honíš se už za mod-
ním osvětlením, za tím, co bije do očí; dej si pozor, ať
neupadneš do anglické manýry. Dej si pozor: začíná tě už
svět přitahovati. Ještě budeš nosit na krku modní šátek a
lesklý cylindr na hlavě! … Já vím, je to lákavé, je možno
dáti se do modních obrázků a do portrétů za hezké peníze!
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Ale tím právě se talent ničí a nerozvíjí. Trp! Rozmysli si
každou práci, pusť mimo sebe modu a nech druhé, ať se
hrabou v penězích. Co tě má potkati, to tě nemine!«

A professor měl částečně pravdu. Chvílemi chtělo se
našemu malíři zahýřit si, zablýsknouti se, slovem tu tam
ukázati své mládí. Ale při tom všem dovedl se ovládnouti.
Časem dovedl zapomenouti na všechno, vzav do rukou
štětec a když vstával od své práce, bylo mu, jakoby se
probudil z krásného snu. Jeho vkus rozvíjel se zcela zřejmě.
Nechápal ještě veškeru hloubku Raffaelovu a už byl nadšen
pronikavým, širokým štětcem Guidovým; v zamyšlení stál
před portréty Tizianovými a byl u vytržení flámskou
školou. Tmavý povrch starých obrazů nebyl mu sice ještě
zcela pochopitelný, proto přece však už leccos chápal,
jakkoliv sám u sebe nesouhlasil s professorem, jenž tvrdil,
že staří mistři jsou dnešní době tak velice nedostižní; jemu
se dokonce zdálo, že devatenácté století v lecčems je
značně předešlo, že napodobení přírody stalo se teď
jasnějším, živějším a bližším; slovem: soudil v tomto
případu tak, jak soudí mládí, jež už něco postihlo, a jež
je hrdo tímto vnitřním uvědoměním si toho. Nejednou
ho mrzelo, když viděl, jak nejeden přistěhovalý Francouz
nebo Němec, ba nezřídka i člověk, jenž vůbec ani nebyl
malířem z povolání, jen nacvičeným gestem, hbitostí
štětce a křiklavostí barev budil všeobecný rozruch a hro-
madil rázem velké jmění.

Na to nemyslíval tehdy, kdy, jsa všecek zabrán do
svého díla, zapomínal i na jídlo, i na pití, i na celý ostatní
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svět, nýbrž tehdy, kdy na něho dotíraly neodbytné životní
potřeby, kdy nebylo zač koupiti štětce a barvy, a kdy
neodbytný domácí desetkrát denně k němu si přicházel
pro nájemné.

Tehdy v hladové své fantasii představoval si osud
bohatého malíře co závidění hodný. V takové chvíli mu
nejednou napadalo (co napadá nejedné ruské duši) — aby
hodil vším a aby si ze zármutku notně zahýřil: čert ať
všechno vezme! A teď také byl skoro v stejné náladě.

»Ano! trp! trp! — řekl mrzutě — i sebe větší trpělivost
jednou praskne! Trp! A zač budu zítra obědvati? Nikdo
mi nic nepůjčí. A zanesu-li všechny své obrazy a kresby
na prodej — co mi za ně dají? Dvouhřivenník za všechny!
Jsou ovšem užitečny, vím to; každý z nich byl ne nadarmo
podniknut a v každém z nich jsem něco poznal. A co mám
z toho? Studie a pokusy a věčně budou studie a pokusy
a konce tomu nebude. Kdo by to kupoval, když ještě
nemám jméno! A kdo by také potřeboval mé kresby antik
ještě z akademie, nebo nedokončenou mou lásku Psychy,
nebo perspektivu mého pokoje, nebo podobiznu mého
Nikity, ačkoliv je jistě zdařilejší, než podobizna nějakého
modního umělce. Na mou věru, co dělám? K čemu se
trápím a mořím jako školák s abecedou, kdežto bych mohl
se zastkvíti tak jako druzí a býti zrovna tak bohat, jako oni?

V tom se malíř náhle zachvěl a zbledl; za plátnem,
napjatým do rámu, vykukovala na něho hrozná, křečovitě
zkřivená tvář; strašné její oči vbodávaly se mu přímo do
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obličeje, jakoby ho chtěly sežrati, ústa prozrazovala přísný
rozkaz, aby mlčel.

Zaleknuv se, chtěl už vykřiknouti a zavolati Nikitu,
jenž už v předsíni bohatýrsky chrápal. Pojednou se zarazil
a zasmál. Jeho strach rázem zmizel: vždyť to byla
podobizna, kterou koupil a na kterou teď dočela
zapomenul. Měsíční záře padala na ni a dodávala jí podivné
životnosti. Začal si ji prohlížeti a otírati ji. Namočiv do
vody houbu, omyl několikrát obraz, setřev tím všechen
po léta nahromaděný prach a špínu; na to pověsil obraz
a znovu se obdivoval tomu, jak teď zrovna oživl. Oči
starcovy hleděly na něho tak, že se zachvěl a couvnuv
zpět, vykřikl s hrůzou v hlase: »Vždyf na mě hledí lidským
zrakem!« Vzpomněl si právě na událost, jakou mu kdysi
vyprávěl jeho professor; týkalo se to jedné podobizny od
slavného Leonarda da Vinci; pracoval ji slavný tento mistr
po několik let a stále ještě považoval ji za nedokonalou,
ačkoliv dle slov Vasariových byla právě tato podobizna
vzorem uměleckého díla. Nejmistměji byly provedeny oči,
nad nimiž v posvátné hrůze stáli už současníci umělcovi;
i nejdrobnější, sotva postřehnutelné žilky, byly na obraze
zachyceny. Ale na této podobizně zde, která visí před
ním, bylo tomu jinak, to rušilo dokonce harmonii celé
podobizny; bylyť to živé, docela lidské oči! Zdálo se, že
byly vyloupnuty živému člověku a sem vloženy do hotové
už podobizny.

Zde nebylo onoho ušlechtilého požitku, jaký nás jímá
při pohledu na dílo umělecké, i když je jeho předmět
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hrozný. Zde měl každý jakýsi únavný a chorobný cit. »Co
to je?« ptal se malíř bezděky sám sebe. »Vždyť je to příroda
sama, živá příroda! Odkud se tedy béře ten nepříjemný
pocit? Což je otrocké a nejpodrobnější napodobení
přírody hříchem proti zákonům o umění? Což ono právě
vyvolává onu ostrou a nelibou křiklavost? Nebo snad —
pracuje-li malíř na svém díle bez lásky a bez účastenství,
nemaje k němu žádné chuti — objeví se jeho předmět
jen v nahé své skutečnosti, nejsa nijak prozářen světlem
nepostižitelné nějaké idey, zrovna tak, jako když chtějíce
poznati krásného člověka, ozbrojujeme se anatomickým
nožem, pitváme jeho vnitřek a nalézáme člověka v jeho
pravé ošklivosti? Proč asi zcela prostá a nízká příroda jeví
se u některého malíře tak ozářenou, že divák necítí
pražádného nízkého dojmu, ba že naopak se mu zdá od
té chvíle jisté umělecké rozkoše při pohledu na obraz, i
život kolem něho býti lehčím a snesitelnějším? A proč asi
táž příroda jeví se na obraze jiného malíře tak špinavou a
nízkou, ačkoliv i tento umělec maloval přesně dle přírody?
A přece není a není v ní to, co by ji ozařovalo. Zrovna
jako v opravdové přírodě; hleďte na sebekrásnější kraj:
nenadchne vás, není-li ozářen sluncem !«

A zase pokročil k podobizně, aby si důkladněji
prohlédl ty podivné oči a tu s úžasem pozoroval, že oči
opravdu se na něho dívají. Ne, to už nebyla kopie přírody,
to byla úžasná živost, jaká by i umrlce ozářila, kdyby vstal
z hrobu. Ať to už byla záře měsíční, která všemu dodává
jiného rázu, než klidné a jasné světlo denní, ať jiná příčina,
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jisto je, že se malíř (aniž by věděl proč) bál pojednou býti
v pokoji sám. Odešel zvolna od podobizny, obrátil se k ní
zády a snažil se ani na ni nepohlédnouti; a přece oči jeho
mimoděk pošilhávaly stále po zdi, kde podobizna visela.
Pak se bál i po pokoji choditi, neboť se mu stále zdálo, že
někdo chodí za ním. Aniž o tom věděl, ohlížel se v jednom
kuse poděšeně. A přece nebyl nikdy bázlivcem; ale toho
večera byla fantasie a jeho nervy tak rozdrážděny, že si to
sám nedovedl vysvětliti, proč se tak bojí. Sedl si do rohu, a
už se mu zdálo, že se mu někdo dívá přes rameno do tváře.
Ani chrápání Nikitovo, jež se ozývalo z předsíně, nedodá-
valo malíři odvahy. Konečně vstal a nehledě na obraz,
zašel za španělskou stěnu a lehl si do postele. Ale skulinou
ve španělské stěně viděl svůj pokoj, ozářený měsícem a
přímo před sebou viděl tu hroznou podobiznu. Její oči
ještě hrozivěji a přísněji hleděly na něho; ba věru, zdálo se,
že ty oči nechtějí na nic jiného hleděti, než na něho! A
proto ve své úzkosti se vzchopil, vstal a vzav prostěradlo,
zahalil jím celou podobiznu.

Na to pak lehl si klidněji do postele a začal uvažovati
o chudobě a o bídném osudu malíře, jakož i o trnité pouti
životní, jaká leží před ním.

Ale oči jeho bezděky hleděly skulinou ve španělské
stěně na podobiznu v prostěradlo zahalenou.

Měsíční záře jen sesilovala bělost prostěradla; malíři se
zdálo, že hrozné ty oči začínají bílým plátnem prozařovati!
S hrůzou pohlédl na obraz pozorněji, jakoby sám sebe
chtěl přesvědčiti, že je to holý nesmysl, a přece, ne, ne!
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Vidí to jasně! Bílé prostěradlo je to tam. Podobizna je zase
odhalena a ty hrozné oči hledí upřeně na něho a pronikají
mu až do duše svým děsivým pohledem.

Zamrazilo ho … Vidí: stařec sebou hnul, opřel se
rukama o rámec, na to se vztýčil, vyskočil nohama z rámce
a — stál na podlaze! Skulinou v španělské stěně bylo jasně
viděti na zdi prázdný rámec. Pokojem rozlehly se kroky,
jež se blížily k španělské stěně. Srdce ubohého malíře
začalo prudce bušiti; čekal každé chvíle, že už už nakoukne
k němu za španělskou stěnu. Ano, už je tu … před ním,
s tímtéž bronzovým obličejem a koulí svýma velkýma
očima. Čartkov chce vykřiknouti — ale nemá hlasu, chce
sebou pohnouti — jeho údy jsou jako ochromeny . .. S
otevřenými ústy a s dechem zatajeným hledí malíř na tento
hrozný přízrak v širokém asijském plášti — a čeká, co bude
dál.

Příšerný stařec usedl do postele u jeho nohou a ze
záhybů svého řasnatého pláště vytáhl cosi. Byl to měšec.
Rozvázav jej, zatřásl jím; s hluchým zvukem padly na
podlahu těžké závitky, v podobě dlouhých sloupků; každý
byl zaobalen do modrého papíru a na každém bylo
napsáno: 1000 dukátů. Stařec vysunul své dlouhé, kostnaté
ruce ze širokých rukávů a začal závitky rozbalovati.

Zatřpytilo se zlato! Ačkoliv byl silným pocit, jenž
tížil umělce, a ačkoliv byl velikým strach, jenž ho zbavil
rozumu, přece jen se jeho zrak upjal na zlato; hleděl
nepohnutě, jak se vybalovalo v kostnatých rukách, jak
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se lesklo, jak jemně a hluše zvonilo a jak se poznovu
zabalovalo . ..

Tu zpozoroval, že jeden závitek odkutálel se dále od
ostatních, až k samotné noze jeho postele, u jeho hlavy.
Skoro zimničně ho uchopil, a pln strachu se díval, zda-
li to stařec nezpozoroval. Ale zdálo se, že je stařec velmi
zaměstnán; sebralť všechny své závitky, uložil je znovu do
měšce, a nepohlédnuv na něho, odešel za španělskou stěnu.

Čartkovu tlouklo silně srdce, když zaslechnul, jak se
po pokoji rozléhá šramot vzdalujících se kroků. Třímal
silněji závitek v ruce, třesa se na celém těle, a tu zaslechl,
jak se kroky znovu přibližují k španělské stěně — patrně
si stařec vzpomněl, že mu jeden závitek chybí. A vskutku!
Už zase nahlédnul k němu za španělskou stěnu.

Pln zoufalství, tiskl umělec v ruce svůj závitek zlata,
vynaložil všechnu svoji sílu, aby sebou hnul, vzkřiknul
a probudil se. Chladný pot jej celého oblil; srdce jeho
tlouklo tak silně, jak je to jen možné; prsa byla stísněna,
tak jakoby z nich chtěl uletěti poslední dech. »Což to byl
skutečně sen?« řekl, chopiv se oběma rukama za hlavu, ale
strašná živost vidění nebyla snu podobna. Viděl (už když se
probudil), jak stařec vešel zase do rámce; mihly se mu před
očima dokonce i široké záhyby jeho šatu, a ruka jeho cítila
jasně, že držela před chvilkou cosi těžkého. Světlo měsíční
ozařovalo pokoj, osvětlujíc v tmavých jeho koutech, tu
pomalované plátno, onde sádrovou ruku, tam zase draperii,
položenou na židli, onde pantalony a nevycízené boty. A
teď zpozoroval, že neleží na posteli, nýbrž že stojí přímo
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před podobiznou. Jak se sem dostal — to nemohl
pochopiti. Ještě víc se podivil, když zpozoroval, že
podobizna byla úplně odhalena, a že na ní prostěradla
vůbec nebylo. Hleděl na ni nepohnutě a se strachem a
viděl, jak se mu přímo do tváře vbodly živé, lidské oči.
Chladný pot mu vyvstal na čele; chtěl odejiti, ale cítil,
že mu nohy přirostly k zemi. I vidí, že tohle už není
sen: starcova tvář se pohnula a jeho rty začaly se k němu
přibližovati, jakoby ho chtěly vyssáti.

Se zoufalým výkřikem odskočil a probudil se. »Což i
to byl sen?« S tlukoucím srdcem, které mu div nepuklo,
hmatal kolem sebe rukama. Ano, leží na posteli, právě
v takovém položení, jak usnul. Před ním stojí španělská
stěna; světlo měsíce ozařuje pokoj. Skulinou španělské
stěny bylo viděti podobiznu, úplně zahalenou
prostěradlem, tak jak ji sám zahalil.

Tedy to byl také jenom sen! Ale stisknutá ruka ještě
teď cítí, jako by v ní něco bylo bývalo. Tlukot srdce byl
silný; tíha na prsou nesnesitelná. Upřel zrak na skulinu
a hleděl napiatě na prostěradlo. A hle, vidí jasně, že se
prostěradlo začíná odhalovati, tak jakoby pod ním ruce se
pohybovaly a snažily se je odstraniti. »Pane Bože, co to
znamená!« vykřikl, dělaje zoufale kříž — a procitnul.

A tohle byl tedy také sen? Vyskočil s postele,
pološílený, beze smyslů a nemohl si vysvětliti, co se to
s ním děje: dusí-li ho můra, či snad skřítek, je-li to
blouznění horečky, nebo živý přízrak. Snaže se poněkud
uklidniti své duševní rozechvění a svoji pobouřenou krev,
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která bušila ve všech jeho napiatých tepnách, popošel k
oknu a otevřel vyhlídku. Chladný, vonný vzduch ho
osvěžil. Měsíční záře ležela stále ještě na střechách a bílých
zdech domů, třeba že tu tam malé mráčky přelétaly po
obloze. Všechno bylo tiché; jen zřídka kdy dolétalo k slu-
chu rachocení drožky izvozčíka, který kdesi v neviditelné
uličce spal, jsa ukolébán v spánek svojí línou herkou a
očekávaje opozdilého chodce.

Malíř dlouho hleděl na ulici, vystrčiv hlavu
vyhlídkou. Už se začaly objevovati na obloze známky
nastávajících červánků; konečně šla na něho dřímota,
zavřel vyhlídku, odešel od ní, lehl si do postele a brzy na.
to usnul jako zabitý nejtvrdším spánkem.

Probudil se velice pozdě a cítil v sobě nepříjemný,
chorobný stav, do kterého upadá člověk, když byl
omámen dýmem; bolela ho nepříjemně hlava. V pokoji
bylo pochmurno a nepříjemnou vlhkost bylo cítiti ve
vzduchu; vnikala skulinami oken, která byla zastavena
obrazy nebo plátnem, natřeným barvou.

Jsa nespokojen a zamračen jako zmoklý kohout,
usednul na svůj roztrhaný divan, nevěda, čeho se chopiti a
co dělati; tu si konečně vzpomněl • na celý svůj sen. Čím
více si na něj vzpomínal, tím se mu zdál býti hroznějším a
živějším, až konečně pojal podezření, že to nebylo pouhé
blouznění a snění, ale skutečné vidění.

Odhaliv prostěradlo, prohlížel si při denním světle
tu strašnou podobiznu. Oči opravdu překvapovaly svou
neobyčejnou živostí; nenalézal však na nich nic zvlášť
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strašného; jen jakoby zanechávaly v duši nevysvětlitelný a
nepříjemný pocit. Přese všechno nemohl nabýti úplného
přesvědčení, že by to byl býval sen. Jemu se zdálo, že
v tom snu se odehrál jakýsi podivný úryvek skutečnosti.
Zdálo se mu, že i jen v pohledu a ve výrazu starcovy
tváře cosi ho přesvědčovalo, že byl u něho této noci; jeho
ruka cítila, že nedávno v ní ležela tíže, jakoby zrovna před
chvilkou vyrvaná. Zdálo se mu, že kdyby byl jen pevněji
držel závitek, že by mu byl skutečně zůstal v ruce i po
probuzení.

»Můj Bože! kdybych měl alespoň část těch peněz!«
řekl, těžce si vzdychnuv; a v jeho mysli začaly se sypati
z měšce všechny ve snu viděné závitky peněz s nápisem
1000 dukátů. Závitky se rozbalovaly, zlato se lesklo, opět
se zabalovalo — a on seděl, unaven, nepohnutě hledě do
prázdného vzduchu, nejsa s to, aby odvrátil své myšlenky
od toho předmětu, jako dítě, jež sedí před sladkým
pokrmem a vidí, jak ho jiní jedí, zatím co samo má na něj
laskominy.

Konečně se ozvalo zaklepání na dvéře, a to ho
nepříjemně probudilo ze snění. Vešel domácí . pán se
čtvrtním dozorcem, jehož objevení se je chudým lidem,
jak známo, ještě nepříjemnější, než bohatému tvář
prosebníkova.

Domácí pán, majitel nevelkého domu, v kterém
bydlil Čartkov, byl z těch bytostí, jakými obyčejně bývají
majitelé domů někde v patnácté linii Vasiljevského
ostrova, Petrohradské strany nebo Kolomny 5 — byla to
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bytost, jakých je v Rusku mnoho, a jejichž povahu je
právě tak těžko určití jako barvu obnošeného šatu. Ve své
mladosti byl setníkem a žvanilem byl i v civilní službě,
dovedl řádně vymrskati, byl i škrobem i švihákem, a ko-
nečně i hlupákem; ale ve svém stáří spojil v sobě všechny
tyto příkré zvláštnosti v jakýsi neurčitý celek.

Byl už vdovcem, byl už ve výslužbě, už nedělal
šviháka, už se nechlubil, nepouštěl se do hádek, teď už
jenom rád pil čaj a mluvil při tom všelijaké nesmysly;
chodil po pokoji, opravoval knot lojové svíčky; chodil
vždy přesně prvního každého měsíce k svým nájemníkům
pro činži; vycházel na ulici s klíčem v ruce, aby se podíval

na střechu svého domu; vyháněl stále domovníka z
jeho boudy, kam se tento pořád uchyloval, aby se vyspal:
jedním slovem, byl člověkem ve výslužbě, kterému po
všem jeho hýřivém životě a po častých jízdách v
poštovních vozech zbývají jenom nechutné návyky.

»Račte se sám podívati, Varuchu Kuzmiči,« řekl
domácí pán, obraceje se k čtvrtnímu a roztáhnuv ruce,
»račte viděti: neplatí za byt, neplatí.«

5. Jména jednotlivých čtvrtí petrohradských, kde bydlí po většině chudina.
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»Jak mám platit, když nemám peníze? Počkejte mi
trochu a zaplatím.«

»Ale já, holenku, už nemohu čekat,« řekl domácí pán
zlostně, gestikuluje živě klíčem, jejž držel v ruce, »vidíte,
u mne bydlí sedm roků podplukovník Potogonkin; Anna
Petrovna Buchmistěrová má u mne najatou kolnu a
konírnu o dvou stáních, má tři služebné — vidíte, jaké
mám, holenku, nájemníky! V mém domě, abych vám to
řekl otevřeně, není zvykem, aby se za byt neplatilo. Račte
hned zaplatiti nájemné a vystěhovati se.«

»Ano, když jste najal byt, tedy račte zaplatiti,« řekl
čtvrtní dozorce, potřásaje hlavou a založiv si prst za knoflík
svého úředního kabátu.

»Ale čím mám zaplatiti? to je otázka. Nemám teď ani
groše.«

»Pak aspoň uspokojte Ivana Ivanoviče plody svého
povolání,« řekl dozorce, »snad bude ochoten vzíti místo
peněz obrazy.«

»Ne, holenku, za obrazy vám pěkně děkuji! Kdyby
to ještě byly obrazy s ušlechtilým a mravným předmětem,
aby bylo lze je pověsiti na zeď: třeba nějaký generál s
hvězdou, nebo podobizna knížete Kutuzova! Ale on vám
tuhle namaloval mužíka v košili, sluhu, který mu tře barvy.
On vám maluje podle něho, toho prasete, podobiznu;
napohlavkuju mu: vytrhal mně, lotr, všechny hřebíky ze
závor. Tuhle se, prosím, podívejte, jaké to jsou předměty,
které maluje: tu je namalovaná světnice. Kdyby alespoň
namaloval světnici uklizenou a čistou; ale to ne; račte se
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podívat, jak ji namaloval: se vším tím svinstvem, se smetím
a neřádem, jak se na podlaze válel. Tuhle se račte podívati,
jak mně pošpinil zdi; račte to sám viděti. A v mém domě
bydlí už sedm let stejní nájemníci, plukovníci, Anna
Petrovna Buchmistěrová . . . Ne, vždycky to říkám, není
horšího nájemníka nad malíře: bydlí to jako prase, Pán
Bůh mě před nimi chraň!«

A toto všechno musel ubohý malíř vyslechnouti zcela
trpělivě. Čtvrtní dozorce začal si prohlizeti obrazy a studie,
a hned dokázal, že má čilejšího ducha, než domácí pán, ba
že jeho duch je přístupen i uměleckým dojmům.

»He,« řekl, ťuknuv prstem do jednoho obrazu, na
kterém byla vymalována nahá žena. »Tohle je předmět
tento . . . čtverácký, hehe! A proč je tenhleten tak černý
pod nosem? Snad se tak posvinil tabákem, ne?«

»To je stín,« odpověděl Čartkov nevlídně, neobraceje
se k němu.

»Nu, mohl jste ho namalovati někde jinde, ale pod
nosem, to je příliš viditelné,« pravil dozorce. »A čí je to
podobizna ?« pokračoval, popošed k podobizně starcově.
»Ten je ale strašný! Byl snad opravdu tak strašný? Ach,
vždyť on se dívá, jako živý! Je to škaredý dědek! Podle
koho jste to maloval ?«

»A, to podle jednoho …« řekl Čartkov, ale
nedomluvil; ozvaloť se v tom silné zaprasknutí. Dozorce
stiskl patrně příliš silně rám podobizny, neohrabaností
policejních pak rukou prolomila se postranní deska
dovnitř; kus rámu spadl na podlahu a s ním zároveň vypadl
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s těžkým zvukem i závitek v modrém papíře. Čartkovu
kmitl se před očima nápis: 1000 dukátů!

I skočil jako šílený, aby ho zvedl; uchopil závitek,
stiskl ho křečovitě v ruce, která mu klesla tou tíhou.

»Nezacinkaly tu snad peníze ?« pravil dozorce, uslyšev
zvuk čehosi, co padlo na podlahu a nemoha to spatřiti pro
rychlý pohyb, s jakým čartkov skočil, aby to zdvihl.

»Co je vám vlastně do toho, co mám?«
»A to je mně do toho, že musíte hned zaplatiti

domácímu pánu za byt, protože máte peníze a nechcete
platiti — tak je to, holenku!«

»Nu, dnes mu zaplatím.«
»A proč pak jste nechtěl dříve platiti, proč děláte

starosti domácímu pánu a proč obtěžujete konečně i
policii?«

»Protože jsem se nechtěl dotknouti těchto peněz.
Zaplatím mu všechno ještě dnes večer a zítra se z bytu
vystěhuju; nechci bydliti u takového domácího pána!«

»Tak, Ivane Ivanoviči, on vám to prý zaplatí,« řekl
čtvrtní, obraceje se k domácímu pánu. »Ale nezaplatíte-li
dnes večer, pak už odpusťte, pane malíři. « Řka to, dal si
čtvrtní na hlavu svůj třírohý klobouk a vyšel do předsíně
a za nim šel domácí pán, s hlavou sklopenou a jsa (jak se
zdálo) poněkud zamyšlen.

»Bohudíky, že je čert odnesl!« řekl Čartkov, když
zaslechl, jak se zavírají dvéře v předsíni. Podíval se na
předsíň, poslal pro něco Nikitu ven, a aby byl docela sám,
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zamkl za ním dvéře a vrátiv se do svého pokoje, začal
rozbalovati závitek, při čemž mu srdce silně bušilo.

V závitku byly dukáty, do jednoho nové, zářící jako
oheň. Seděl tu před hromadou zlata, skoro bez vědomí,
ptaje se neustále sama sebe: »Není to snad zase všechno jen
sen?«

V závitku bylo právě tisíc dukátů, které se podobaly
úplně těm, o jakých se mu zdálo. Několik minut se v
nich přebíral, prohlížel si je, a pořád ještě se nemohl
vzpamatovati. V jeho mysli se probudily náhle všechny
pohádky o pokladech, o skřínkách s tajnými zásuvkami,
které zanechávali předkové svým vnukům, až by přišli na
mizinu; předkové ti byli pevně přesvědčeni, že potomci
jejich promarní jednou své jmění. Malíř si řekl: »Což

když i tentokráte si nějaký dědeček umínil zůstaviti
svému vnuku pěkný dárek tím, že ho skryl do rámce
rodinné podobizny ?«

Jsa pln romantického blouznění, začal dokonce
přemýšleti: což není-li tento případ v nějaké tajemné
spojitosti s jeho osudem? Není-li tato podobizna spojena
s jeho vlastním životem a není-li samotná koupě její už
jakýmsi předurčením toho? Začal si zvědavě prohlížeti
rámec podobizny. V jednom boku rámce byl vydlabán
žlábek, pokrytý deskou tak obratně a nepozorovaně, že
by byly dukáty zůstaly až do soudného dne na pokoji,
kdyby pádná ruka policejního dozorce nebyla udělala do
obrazu průlom. Malíř, prohlížeje si podobiznu, podivil se
umělecké práci, neobyčejně vzácné malbě očí; už se mu
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nezdály ty oči býti strašnými, ale přece jen mu ještě v duši
tkvěl nějaký neuvědomělý, nepříjemný cit.

»Ne,« řekl sám sobě, »af jsi čí chceš dědečkem, dám tě
za sklo a udělám ti za to zlatý rámec.« Na to dal ruku na
zlatou hromadu, ležící před ním a srdce mu silně zabušilo
při tomto dotknutí. »Co budu s nimi dělat ?« myslil si u
sebe, upřev na ně oči. »Teď jsem konečně zabezpečen;
nejmíň na tři léta: mohu se uzavříti doma a pracovati. Mám
teď i na barvy i na oběd a na čaj, ba i na byt mám; teď
už mi nebude nikdo překážeti a mne obtěžovati. Koupím
si znamenitého manekina, objednám si sádrový model,
zformuju nožky, postavím si tady Venuši a nakoupím si
plno rytin od nejpřednějších mistrů. A budu-li pracovali
tři léta jen pro sebe, beze spěchu, bez práce na zakázku,
pak je všechny předstihnu a mohu býti i slavným
umělcem.«

Tak mluvil malíř to, co mu našeptával rozum; ale z
jeho nitra ozýval se druhý hlas a ozýval se daleko silněji
a zvučněji. A jak se ještě jednou podíval na zlato, ihned
zahovořilo v něm jeho dvaadvacet let a jeho bujné mládí.
Teď měl v moci vše, nač se dosud díval jen závistivým
zrakem, čím se jen z povzdálí kochal, dělaje si laskominy
na to všechno. Oj, jak mu zabušilo srdce, když si jen na to
pomyslil! Obléci se do modního fraku, pustiti uzdu svým
vášním po dlouhém postu, najati si krásný byt, jíti hned
dnes do divadla, do cukrárny, do … a tak dále! A už sebral
peníze a byl okamžitě na ulici.

Především zašel si ku krejčímu a dal se obléci od hlavy
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k patě a začal se neustále prohlížeti, těše se z toho jako
dítě; nakoupil si voňavek, pomády, najal si beze všeho
smlouvání skvělý byt na Něvském prospektu, se zrcadly a
jednolitými tabulemi v oknech; koupil si při té příležitosti
drahý lorgnon, při tom si také nakoupil spoustu různých
nákrčníků, více, než jich potřeboval, dal si u holiče páliti
vlasy, projel se beze vší příčiny v kočáře dvakrát po městě,
přejedl se cukrovím a zašel si i do francouzské restaurace,
o které dosud slyšel zrovna tak nejasné zprávy, jako o
čínském císaři. Tam obědval, a podepřev si boky, prohlížel
si velmi hrdě ostatní hosty, upravuje si bez ustání před
zrcadlem svou nakadeřenou hlavu. Tam také vypil láhev
šampaňského, které mu také až posud bylo známo jen
z doslechu. Víno mu trochu pomátlo hlavu, a on vyšel
na ulici, jsa plný života a čilosti, zrovna jak praví ruské
přísloví — jako by mu patřil celý svět!

Prošel se po chodníku jako páv, dívaje se na všechny
hrdě svým lorgnonem. Na mostě zahlédl svého bývalého
professora, ale mihl se obratně kolem něho, jako by ho ani
neviděl, tak že professor zkameněl úžasem a ještě dlouho
nehybně stál na mostě, maje tvář proměněnu ve velký
otazník.

Všechno, co bylo jeho majetkem: podstavec,
pomalovaná plátna, obrazy atd., bylo téhož večera
převezeno do skvělého bytu. Co bylo lepšího, to dal na
nápadná místa, co však bylo špatnějšího, to hodil do kouta
a procházel se pak po svých bohatých pokojích, pohlížeje
neustále do zrcadel.
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V jeho duši vzniklo přání, chytiti bez okolků slávu
za ocas a ukázati se světu. Už slyšel výkřiky: »čartkov,
Čartkov! Viděli jste obraz od Čartkova? Jakým štětcem
vládne tento silný talent, ten Čartkoy!« A zas dál chodil
nadšeně po pokojích a zalétal myslí bůh ví kam.

Druhého dne pak vzal deset dukátů a odešel k
vydavateli jednoho rozšířeného časopisu, prose ho o
velkodušnou protekci; redaktor uvítal ho vlídně, říkal mu
hned »velectěný pane«, tiskl mu obě ruce, vyptával se ho
dopodrobna na jméno a příjmení, na byt atd. Druhého
dne pak objevil se v novinách hned za zprávou o nově
vynalezených lojových svíčkách, článek s tímto titulem:
»O neobyčejných schopnostech Čartkova . ..«

»Spěcháme potěšiti vzdělané obyvatelstvo našeho
hlavního města objevem, jenž je, jak můžeme směle říci,
v každém ohledu výtečným. Všichni se v tom shodují,
že je u nás mnoho krásných tváří a velmi krásných lidí;
než nebylo dosud lze vymalovati je na divotvorné plátno,
aby byly zachováni potomstvu. Teď je tento nedostatek
odstraněn: našel se umělec, jenž v sobě slučuje všechno,
čeho je třeba. Dnes může býti krasavice jista, že bude
vyobrazena s veškerou půvabností své krásy, vzdušné,
lehké, čarovné, příjemné, okouzlující, podobné motýlům,
poletujícím po jarních květech. Vážený otec rodiny spatří
se obklopen celou svou rodinou. Kupec, voják, měšťan,
státník — každý bude s novou pílí a chutí pokračovati
ve své životní dráze. Pospěšte si, pospěšte si, zajděte si k
němu po cestě na procházku, k příteli, k sestřenici, do
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krámu, spěšte k němu — odkudkoliv. Nádherná pracovna
umělcova (nalézá se na Něvském prospektu, číslo to a
to) je přeplněna podobiznami, jež vykouzlil jeho štětec,
a jež se mohou rovnati k podobiznám Van Dykovým a
Tizianovým. Nevíme věru, čemu se dříve obdivovati: zda
věrnosti a podobě k originálu nebo neobyčejné jasnosti a
svěžesti štětce. Díky vám, umělče, vytáhl jste šťastné číslo
z loterie. Ať žije Ondřej Petrovič! (Redaktor, jak viděti,
měl rád důvěrný ton.) Oslavuj sebe i nás! Dovedeme si vás
vážiti. Ohromný nával obecenstva a s ním i peníze (ačkoliv
někteří naši žurnalisté jsou proti penězům!) budou vám
odměnou.«

S tajnou rozkoší přečetl si malíř tento článek; obličej
jeho zářil. Začalo se o něm mluviti v tisku a to mu bylo
nové: přečetl si několikráte tyto řádky. Srovnání s Van
Dyckem a s Tizianem bylo mu nadmíru milé. A fráze:
»Ať žije Ondřej Petrovič!« se mu také velice zalíbila: v
novinách ho jmenují jen jeho křticím a otcovým jménem
— to je přece také čest, jemu až dosud neznámá. Chodil
rychlým krokem po pokoji, načechrával si vlasy, brzo se
posadil do křesla, brzo zas z něho vyskočil a posadil se
na pohovku, představuje si neustále, jak bude přijímati
hosty, pány i dámy, pak zase pokročil k plátnu a obratným
rozmachem štětce cvičil svou ruku v půvabných
pohybech.

Druhý den se ozval zvonek u jeho dveří; spěchal
otevřití. Vstoupila dáma, provázená lokajem, v plášti,

I. 27



podšitém kožešinou; s dámou vešlo také mladé,
osmnáctileté děvčátko, její dcera.

»Jste vy pan Cartkov?« ptala se dáma.
Malíř se poklonil.
»O vás se tolik píše; o vašich podobiznách se praví, že

jsou vrcholem dokonalosti.«
Pověděvši to, jala se dáma lorgnonem prohlížeti

stěny, na kterých nic nebylo. »Ale kde jsou vaše podobizny
?«

»Nejsou dosud zde,« odpověděl malíř, jsa poněkud
zmaten. »Přestěhoval jsem se právě do tohoto bytu, jsou
tedy ještě na cestě … nedojely dosud …«

»Byl jste v Itálii ?« řekla dáma, obrátivši lorgnon na
něho, protože nenašla nic jiného, co by si mohla prohlížeti.

»Ne, nebyl jsem tam, ale chtěl jsem tam jeti…
Ostatně, teď jsem to trochu poodložil… Tu jest křeslo; jste
snad unavena?«

»Děkuji, seděla jsem dlouho v kočáře. A hle, konečně
vidím vaši práci!« řekla dáma a běžela k protější stěně
a obracejíc se s lorgnonem k jeho studiím, programům,
perspektivám a podobiznám, ležícím na podlaze, volala na
dceru: »C’est charmant, Lise! Lise, venez ici!6 Pokoj dle
vkusu Teniersova! Podívej se: jaký rozkošný nepořádek,
jaký nepořádek; stůl, na něm poprsí, ruka, a paleta; zde je
prach, pohleď, jak báječně je ten prach namalován! C’est
charmant! A hle, na druhém plátně je žena, jak si umývá
obličej — quelle jolie figuře!7 Ach, mužík! Lise, Lise! mužík

6. To je roztomilé! Liso. Liso, pojď sem!
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v ruské košili! pohleď: mužík! Vy se tedy neobíráte pouze
podobiznami ?«

»O, to jsou jen hlouposti … to já jen tak, z dlouhé
chvíle, jen žertem, to jsou jen studie .. .«

» Řekněte mně, co soudíte o nynějších malířích
podobizen? Není-li pravda, že už teď nejsou tací, jako byl
Tizian? Není té síly v koloritu, ne, není jí — ach, škoda, že
vám to nemohu říci ruský (dáma byla milovnicí podobizen
a sběhala s lorgno- nem v ruce všechny gallerie v Itálii).
Avšak pan Nol. .. ach, jak ten maluje! Jaký neobyčejný to
štětec! Nalézám u něho silnější výraz v obličejích, než u
Tiziana. Neznáte pana Nola?«

»Kdo je ten pan Nol?« ptal se malíř naivně.
»Pan Nol? Ach, jaký to talent! On maloval její

podobiznu, když jí bylo teprve dvanáct let. Musíte nás
brzy navštíviti. Lise, ty mu ukážeš své album. Víte, my
jsme sem přijely, abyste hned začal malovati její
podobiznu!«

»Proč ne, jsem k tomu ochoten okamžitě.«
A hned na to přistavil podstavec s přihotoveným

plátnem, vzal do ruky paletu a upřel zrak na bledý obličej
dívky. Kdyby byl býval znalcem lidské povahy, byl by
v ní okamžitě vyčetl zárodky dětinské vášně k plesům,
zárodky nudy a stesků na dlouhou chvíli před obědem i
po obědě, zárodky touhy projiti se v nových šatech po
promenádě, našel by v ní těžké sledy lhostejného zabývání
se rozmanitým uměním, k čemuž ji matka pobádala, aby

7. Jaká to krásná postava!
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povznesla jejího ducha a city. Ale malíř viděl v tomto
něžném obličeji pouze průzračnou pleť, podobnou skoro
porcelánu, lákavou štětci malířovu, půvabnou, jemnou
unylost, tenký, bílý krček a aristokratickou lehkost
postavy. A už hned se těšil, že zvítězí, že ukáže lehkost
a zručnost svého štětce, jenž až posud maloval jen drsné
rysy hrubých modelů, přísné antiky a kopie některých
klassických mistrů.

Už si v duchu představoval, jak se mu tento jemný
obličej povede …

»Víte-li,« řekla dáma, s trochu pohnutlivým výrazem
v obličeji: »Já bych chtěla… ona má teď na sobě modní
šaty; já bych, přiznávám se, nechtěla, aby byla v šatech,
kterým jsme tak uvykly: chtěla bych, aby byla oděna
jednoduše a aby seděla v stínu zeleně, někde v polích, aby
bylo někde v dálce křoví.. . aby se nepozorovalo, že jede
kamsi na ples, nebo na modní večírek. Přiznávám se, že
naše plesy tak ubíjejí duši, tak ničí zbytky citu . . . prostoty,
prostoty kéž by bylo více!«

(Běda! Na obličejích matky i dcery bylo zřetelně
napsáno, že se tak vytancovaly na plesích, že se jejich pleť
už div nestala voskovou.)

Čartkov se pustil do práce, posadil originál, a
představil si všechno jaksi v hlavě; zašermoval štětcem ve
vzduchu, v mysli naznačuje si body; přimhouřil trochu
oči, nahnul se do zadu, díval se z dáli a za hodinu byl
hotov se základním nákresem. Spokojen jsa s výsledkem,
začal malovati; práce ho zaujala úplně, zapomněl, že se
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nalézá ve společnosti aristokratických dam, ba počínal si
tak nevázaně, jako si počínají malíři při práci. Pohvizdoval
si, hučel a zpíval bez ohledu na své hosty.

Beze všech okolků, pouze gestem svého štětce, přiměl
originál, aby zvedl hlavu; ale originál se konečně začal
vrtěti a dával na jevo svou úplnou únavu.

»Dosti už, na poprvé je toho dosti,« řekla dáma.
»Ještě chvilku,« prosil malíř, jsa docela zabrán do své

práce.
»Ne, je už čas! Lise, jsou tři hodiny!« řekla dáma,

vyndavajíc malé hodinky, jež jí u pasu visely na zlatém
řetěze. Na to zvolala zděšeně: »Ach, jak je už pozdě!«

»Ještě chvilčinku,« řekl Čartkov prostodušným a
prosícím hlasem dítěte.

Ale dáma, jak se zdálo, nebyla v náladě vyhověti jeho
uměleckým potřebám; slíbila však, že místo toho se
podruhé zdrží déle.

»Ale to je mrzuté,« pomyslil si Čartkov, »ruka se mi
právě tak hezky rozchodila.«

A tu si vzpomněl, že v jeho pracovně na Vasiljevském
ostrově ho nikdo nepřerušoval a nezastavoval při práci;
Nikita sedával nepohnutě na jednom místě, — a on mohl
ho malovati, jak dlouho se mu líbilo; Nikita dokonce i
usínal v té poloze, jakou mu malíř určil. Teď, jsa
nespokojen, položil svůj štětec a paletu na židli a postavil
se smutně před plátno.

Poklona, kterou mu učinila vznešená dáma
odcházejíc, ho probudila ze snění.
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Vrhl se rychle ke dveřím, aby vyprovodil dámy; na
schodou byl pozván na návštěvu, aby přišel v neděli na
oběd, a tak se s veselým obličejem vrátil do pokoje.
Aristokratická dáma ho úplně okouzlila.

Dosud pohlížel na podobné ženy jako na bytosti
nedostižitelné, které jsou jen proto zrozeny, aby se projely
v nádherném kočáře s lokajem v livreji a se šviháckým
kočím a aby hleděly lhostejně na lidi, vláčející se ulicemi
pěšky v prostém plášti. A teď jedna z těchto bytostí vešla
k němu do pokoje; on maluje její podobiznu, je pozván
na oběd do šlechtického domu. Cítil se neobyčejně
spokojeným: byl všecek opojen a dopřál si proto bohatý
oběd; večer pak šel do divadla a zase se projel bezúčelně po
městě.

Všechny tyto dny mu ani nepřišla na mysl obyčejná
práce. Jen se připravoval a očekával okamžik, kdy se ozve
zvonek.

Konečně přijela aristokratická dáma se svou
bleďounkou dcerou.

Posadil je a přistrčil k sobě podstavec s plátnem, dnes
už s obratností a napodobením aristokratických pohybů;
na to začal malovati.

Sluneční den a jasné osvětlení mu mnoho prospěly.
Viděl ve svém vzdušném originále mnoho takového, co
jsouc zachyceno a přeneseno na plátno, mohlo dodati
podobizně velké ceny; seznal, že může vytvořiti něco
neobyčejného, vymaluje-li všechno s takovou dokonalostí,
v jaké se mu nyní zjevila příroda. Jeho srdce začalo se lehce
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chvěti, když cítil, že může vyjádřiti to, co ještě nezpozo-
rovali jiní.

Práce ho docela zaujala, pohroužil se celý do malby
a zapomněl zase na aristokratický původ originálu. Se
zatajeným dechem pozoroval, jak se mu povedly lehké
črty a toto, skoro průzračné tělo osmnáctileté dívčinky.
Zachycoval nejmenší odstín, jemný žlutý nádech, jedva
znatelné modré pruhy pod očima a už se chystal zachytit
nepatrný puchýřek na čele, když tu zaslechl matčin hlas:
»Ale k čemu to? Toho není třeba; namaloval jste také na
některých místech žluté skvrny a zde jsou úplně temné
skvrnky.«

Umělec začal vysvětlovati, že jeho skvrnky a žlutý ton
se pěkně odlišují, že tvoří příjemné a lehké tony obličeje.
Ale ony mu odpověděly, že tyto věci netvoří žádné tony
a že se nikterak neliší, to že se mu jenom tak zdá. »Ale
dovolte mně jenom na tomto jediném místě dotknouti se
trochu žlutou barvou,« řekl malíř prostodušně. Ale ani to
mu nedovolily. Řekly mu, že je dnes Lise v špatné náladě a
že nebývá nikdy žlutého nádechu na jejím obličeji, ale že
má tvář vždy neobyčejně svěží. Smutně tedy vymazal, co
jeho štětec namaloval na plátno.

Zmizelo tak mnoho skoro neviditelných črt, ale
zároveň zmizela i věrnost podoby. Malíř začal bez
oduševnění dodávati podobizně všední kolorit, jaký se
maluje zpaměti a jaký dodává vymalované tváři jakousi
ideální chladnost, kterou lze viděti na žákovských pracích.

Ale dáma byla tím spokojena, že kolorit, urážející její
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krasocit, byl nahrazen jiným. Divila se jen, že práce trvá
tak dlouho a podotkla, že o něm slyšela, že úplně provede
podobiznu za dvě sezení.

Malíř nevěděl, co by jí na to řekl. Dámy se zvedly a
chystaly se k odchodu. Malíř položil štětec, vyprovodil je
ke dveřím, a potom stál dlouho smutně před podobiznou.

Hleděl na ni tupě, a v hlavě jeho se mihaly ony lehké
ženské rysy, ony nuance a vzdušné tony pleti, které
odpozoroval a které zničil jeho štětec nemilosrdně. Maje
jich plnou hlavu, odstavil stranou podobiznu a vyhledal
si kdesi pohozenou hlavičku Psyche, kterou kdysi dávno
načrtal lehce na plátno. Byla to tvářička nakreslená
obratně, ale zcela ideálně a chladně, složená jen z
všeobecných netělesných rysů. Z dlouhé chvíle začal na
ni nanášeti barvy, znamenaje si na ní všechno, co se mu
podařilo shledati v obličeji aristokratického originálu.

Rysy jím zachycené, nuance a tony pleti, skládaly se
zde v té očistěné podobě, v jaké se objevují jen tenkráte,
když umělec, nadívav se do syta na přírodu, vzdaluje se jí a
vytvořuje dílo jí podobné.

Psyché začala obživovati; sotva prosvítající myšlénka
počala zvolna bráti na sebe viditelné tělo.

Typ tváře mladé aristokratky mimovolně se vtělil v
Psyché a tím nabyla i tato svérázný výraz, který
opravňoval, aby byl nazván skutečně originálním plodem.

Zdálo se, že použil částečně i v celku všeho, co
odpozoroval na svém originále; pohroužil se úplně do své
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práce. Během několika dní byl jenom jí zaujat. A při této
práci ho zastihly obě dámy.

Nemohl už ani sejmouti práci s podstavce. Obě dámy
vykřikly radostně obdivem a tleskaly rukama.

»Lise, Lise! ach, jak jsi si podobná! Superbe, superbe!8

Jak jste si to krásně vymyslil, že jste ji obléknul v řecký
oblek! Ach, jaké to je překvapení!«

Malíř opravdu nevěděl, jak by měl vyvěsti dámy z
příjemného omylu. V rozpacích sklopil hlavu a řekl tiše:
»To je Psyché«.

»V podobě Psychy? C’est charmant,« řekla matka,
usmívajíc se, při čemž se usmála i dcera. »Není-li pravda,
Lise, že ti nejlépe sluší, abys byla vyobrazena v podobě
Psychy? Quelle idée délicieuse!9 Jaká to něžná práce! To
je hotový Corregio. Přiznávám se, že jsem o vás četla a
slyšela, ale nevěděla jsem, že máte takové nadání. Ne, ne,
musíte hned malovati i moji podobiznu.« Dámě této se
chtělo patrně také vystoupiti v podobě nějaké Psychy.

»Co si mám s nimi počíti?« pomyslil si malíř, »když
tomu sami chtějí, ať si tedy považují mou Psychu za
podobiznu,« a řekl nahlas: »Račte se ještě trochu posaditi:
dotknu se ještě sem tam něčeho.«

»Ach, já se bojím, abyste ji nějak netento . . . ona je si
teď tak podobna.«

Ale malíř pochopil, že její strach se týkal žlutého
nádechu pleti, a upokojil ji, řka, že jenom přidá očím

8. Nádherné.

9. Jaký rozkošný nápad!
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více lesku a výrazu. Ale pravdou bylo, že si dělal z toho
svědomí a že chtěl třeba jen poněkud dodati podobizně
více podobnosti s originálem, aby mu nemohl někdo
vyčísti rozhodnou nestydatost. A skutečně tahy bledé
dívky vystupovaly konečně zřetelněji z obličeje Psyché.

»Dosti!« řekla matka, která se začínala báti, aby se
podoba konečně nepřiblížila k skutečnosti. Malíř byl
odměněn vším: úsměvem, penězi, poklonou, upřímným
stisknutím ruky, pozváním k obědu, — jedním slovem,
dostal tisícero skvělých odměn. —

Podobizna způsobila po městě rozruch. Dáma ji
ukazovala svým přítelkyním: všechny obdivovaly umění, s
jakým dovedl umělec zachovati podobu a zároveň přidati
originálu krásy. Tato poznámka byla podotknuta ovšem
ne bez lehkého zabarvení závisti v tonu řeči. A malíř byl
pojednou zahrnut prací. Zdálo se, že se celé město chtělo
dáti od něho malovati.

U dveří se každou chvíli rozhoupal zvonek. S jedné
strany mohlo to býti pro něho dobré, protože pro něho
to znamenalo praxi v nekonečném množství rozmanitých
tváří. Ale byli to bohužel lidé, s kterými bylo obtížno se
dohodnouti, byli to lidé, mající na spěch, mající mnoho
zaměstnání, anebo lidé, patřící k vznešené společnosti,
tedy lidé ještě více zaměstnaní, nežli kdo jiný a proto i
netrpěliví až do krajnosti. Se všech stran ho jen žádali,
aby to bylo krásné a brzo hotovo. Malíř viděl, že je zhola
nemožno propracovati své dílo, a proto byl tedy nucen
nahraditi lehkostí a svižností štětce důkladnost práce, —
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musel zachycovati jen celek, jen všeobecný výraz a nesměl
se pouštěti do jemných podrobností, — jedním slovem:
bylo mu zhola nemožno napodobiti přírodu v její plné do-
konalosti. .

Mimo to musíme dodati, že skoro všichni, kdo se
u něho dali malovati, činili mnoho nároků na různé
okolnosti.

Dámy žádaly, aby na podobizně převládaly hlavně
duše a povaha, aby se ostatních věcí ani nepřidržoval, aby
zmírnil všechny hrany, aby člověk, jenž se zadíval na
podobiznu, musel se do ní zamilovati. A proto, sedíce před
malířem, tvářily se tak, že naplňovaly ho úžasem. Jedna
se snažila vykouzliti na svém obličeji melancholii, druhá
snivost, třetí stůj co stůj chtěla míti malá ústa a stiskala je
tou měrou, že se ústa konečně scvrkla v jedinou tečku,
ne větší než špendlíková hlavička. Ale vzdor tomu všemu
žádaly na něm podobnost a nenucenou přirozenost.

Muži také nebyli lepší než dámy: jeden žádal, aby byl
vymalován se silným, energickým obratem hlavy, druhý se
vzhůru pozdviženým, nadšeným zrakem; gardový poručík
chtěl rozhodně, aby mu z očí hleděl Mars; civilní úředník
chtěl, aby se v jeho obličeji co nejvíce zračila přímost a
šlechetnost, a aby se jeho ruka opírala o knihu, na které by
bylo zřetelnými písmenami napsáno: »Hájil vždy pravdu.«

Z počátku způsobovaly takové požadavky malíři dosti
potu: musel si všechno představiti, promysliti, a pak se mu
dávala tak krátká lhůta!

Konečně se ale dovtípil, jak na to vyzráti, a už mu to
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nepůsobilo žádných nesnází. Ba ze dvou, tří slov uhodnul
do předu, jak kdo chtěl býti vymalován. Kdo chtěl býti
Martem, tomu namaloval tvář Martovu, kdo chtěl býti
Byronem, tomu dával byronskou posici a postavu. Přály-
li si dámy býti Corinnou nebo Undinou, nebo Aspasií,
svoloval s velikou ochotou ke všemu a přidával jim nad to
ještě sám od sebe mnoho krásy, která, jak známo, nikde
nic nezkazí a pro kterou se odpouští umělci i samotná
nepodobnost.

Brzo se začal sám diviti báječné rychlosti svého štětce.
A ti, kteří se dávali malovati, byli (rozumí se samo sebou),
u vytržení a prohlašovali ho přímo za genia.

Čartkov se stal moderním malířem v každém ohledu.
Začal jezditi na koni, doprovázel dámy do gallerií, ba i
na procházky, odíval se švihácky a tvrdil, že umělec má
náležeti k vyšší společnosti, že je třeba důstojně
representovati tento stav, že umělci se šatí jako ševci, že se
nedovedou slušně chovati, že nezachovávají vyšší ton a že
nemají pražádného vzdělání.

Doma, ve své pracovně, zavedl pořádek a čistotu v
nejvyšší míře, měl dva skvěle oděné lokaje, vzal si švihácké
učenníky, několikrát za den se převlékal do rozličných
ranních obleků, dal si nakadeřiti vlasy, zušlechťoval se
různým způsobem, přijímal návštěvy jako velký pán, a
ozdoboval všemi možnými prostředky svůj zevnějšek, aby
příjemně působil na dámy; jedním slovem: brzo nebylo
lze poznati v něm toho skromného umělce, jenž pracoval
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kdysi nepozorovaně ve své komůrce na Vasiljevském
ostrově .. .

O umělcích a o umění se teď vyjadřoval ostře: tvrdil,
že bylo dřívějším umělcům až příliš mnoho ceny
přikládáno, že všichni, až na Raffaela, malovali ne postavy,
ale sledě, že jenom v obrazotvornosti diváků se zrodila
domněnka, jako by v nich bylo lze viděti výraz jakési
posvátnosti; že sám Raffael nemaloval všechno dokonale, a
že mnohá jeho díla si zachovala svou slávu jenom ústním
podáním; že Michel Angelo je chvastoun, protože se chtěl
pochlubiti svojí znalostí anatomie; že nemá pražádné
půvabnosti, a že opravdový oheň, mohutnost štětce a
barvitost nutno hledati teprve teď, v nynějším století. Tu
přirozeně přišla řeč i na něho samotného.

»Ne, nepochopuji,« říkával, »to lopocení jiných
malířů, kteří sedí a sedí nad svou prací; malíř, jenž pracuje
několik měsíců na obraze, je dle mého soudu nádenník
a ne umělec. Nevěřím, že by měl talent; genius tvoří
odvážně a rychle. Hleďte, jak to já činím,« říkával, obraceje
se obyčejně k svým návštěvníkům: »tuto podobiznu jsem
namaloval za dva dny, tuto hlavičku za den, toto za několik
hodin, toto za hodinu a několik minut, já . . . já, přiznávám
se vám, neuznávám za umělecké dílo to, co se tvoří část po
části; to je řemeslo a ne umění.«

Tak vykládal svým návštěvníkům a tito divili se stále
více mohutnosti a eleganci jeho štětce; výkřiky obdivu
draly se jim z úst, když zaslechli, jak rychle vznikají jeho
díla; navzájem pak si sdělovali: »Je to talent, je to pravý
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talent! Hleďte, jak se leskne nadšením jeho oko, když
mluví o svém umění. Il yaquelquechose ď extraordinaire
dans toute sa figure.«10

Malíři lichotilo, když slyšel o sobě takové řeči. Když
pak se v novinách objevila novinářská chvála, tu radoval
se jako malé dítě, třeba že si tuto chválu koupil za vlastní
peníze. Roznášel takovou zprávu všude a ukazoval ji,
jakoby náhodou, svým známým a přátelům, a těšilo ho to
až k prostodušné naivnosti.

Jeho sláva rostla, práce a objednávek přibývalo. Už ho
začaly až mrzeti ty věčně stejné podobizny a ty obličeje,
jejichž posici a obraty znal už nazpamět. Už je maloval
beze vší ochoty, snaže se jakž takž namalovati jen hlavu, a
zbytek ponechával svým žákům.

Dříve přece jen se snažil, dáti svým podobiznám vždy
nový ráz; chtěl překvapiti výrazností a silou. Teď i to se
mu zdálo už býti nudným. Rozum přestával si vymýšleti a
přemýšleti. Přesahovalo to prostě jeho síly a také neměl k
tomu ani času: roztržitý život a společnost, ve které hleděl
hráti úlohu aristokrata, to všechno ho odvádělo daleko od
práce a vážných myšlenek. Jeho štětec ochaboval, otupoval
se, a tak milý náš malíř zcela bezděky uvázl v
jednotvárných, určitých a dávno už obnošených formách.

Jednotvárné, chladné, věčně pěkně se usmívající tváře
dam, vždy šlechetně do světa hledící obličeje hodnostářů
vojenských i civilních, neposkytovaly ovšem jeho štětci

10. Je cosi zvláštního v celé jeho tváři.
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mnoho cviku: zapomínal při tom na velkolepá umělecká
vzrušení i na silná duševní hnutí a na vášně, jaké znal dříve.

O oduševnění, o uměleckém dramatu v důmyslném
jeho zauzlení, nemohlo tu býti ovšem ani řeči. Pře ním
byly jenom uniforma, živůtek a frak, před nimiž pojímá
malíře mrazivý chlad, a při nichž klesá všechna umělecká
obrazotvornost. Ba ani nejobyčejnějších předností nebylo
už viděti v jeho nových výtvorech; a přece šly stále ještě
hojně na odbyt, stále ještě požívaly slávy, ačkoliv praví
znalci umění a umělci sami jen krčili rameny, hledíce na
jeho poslední práce.

A někteří, kteří znali Čartkova už dříve, nemohli
pochopiti, jak mohl v něm zmizeti talent, jehož příznaky
byly u něho patrny už hned na počátku jeho tvorby;
marně snažili se uhodnouti tito jeho známí, jak asi může
umírati nadání v umělci, když právě dosáhl plného rozvoje
všech svých sil!

Ale úspěchem opojený malíř o tom všem nevěděl.
Začínal už přicházeti do let usedlého rozumu, začal
tloustnouti, a objem jeho zjevně rostl do šířky. Čítal už
o sobě v časopisech a dennících takovéhle přívlastky: »náš
vážený Ondřej Petrovič«, »náš zasloužilý Ondřej
Petrovič«, »náš chvalně známý . ..«

Začali mu už nabízeti čestná místa v uměleckých
ústavech, zváti ho k zkouškám a do uměleckých porot. Už
(jak to vždy v usedlém věku bývá) začal hájiti i Raffaela i
staré mistry, ne proto, že se snad přesvědčil o jejich velké
ceně, ale proto, aby je stavěl před oči mladým malířům.
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Už (dle vzoru těch, kdož vstupují do let vážných)
začínal viniti všechnu mládež bez výjimky z nemravnosti
a špatného vkusu. Už začal věřiti, že všechno na světě
se dělá prostě, že není nadšení shůry, a že všechno musí
se nutně podrobiti jedinému přísnému řádu přesnosti a
jednotvárnosti.

Jedním slovem: jeho život dotkl se už let, kdy vše, co
dýše nadšením, se v člověku mění, kdy kouzelný smyčec
poesie slaběji zachvívá duší a neovane srdce jímavými
zvuky, kdy dotek krásy nemění už panické síly v oheň
a žár, kdy však za to všechny ohořelé city stávají se
přístupnějšími zvuku zlata, poslouchajíce pozorněji jeho
lákavou hudbu a dávajíce se jí zvolna i uspati. Sláva
nemůže poskytnouti rozkoše tomu, kdo ji ukradl a kdo si
jí nezasloužil; ona vždy rozruší jen toho, kdo je jí hoden.

A proto všechny city a snahy Čartkova obrátily se k
zlatu. Zlato se mu stalo vášní, ideálem, postrachem, rozkoší
i cílem. Svazky bankovek rostly v jeho truhlách a jako
každý, komu se dostává za úděl tento strašný dar, tak i on,
začal býti nevšímavým a nepřístupným k všemu, kromě
peněz; stal se teď beze vší podstatné příčiny skrblíkem, a
byl by se už stal jedním z těch, jichž je mnoho v našem
bezcitném světě, a na které člověk, plný života a citů,
pohlíží jen s hrůzou; zdají se mu býti jenom pohybujícími
se kamennými rakvemi, které mají v sobě místo živého
srdce jen mrtvolu.

Jedna událost však jím silně otřásla a probudila v něm
celou jeho minulost.
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Jednoho dne spatřil na svém stole list, ve kterém ho
akademie umění, jakožto svého slovutného člena, prosila,
aby přijel podat úsudek o novém díle ruského malíře, jenž
se právě v Italii zdokonaloval. Tento malíř byl jedním z
dřívějších jeho soudruhů, od mládí choval v sobě prudkou
lásku k umění a s ohnivou duší pilného pracovníka po-
nořil se do něho; vzdaloval se přátel, příbuzných i milých
návyků životních a spěchal tam, kde pod krásnou oblohou
zraje velkolepé umění — do onoho čarovného Říma, při
jehož pouhém jménu prudce buší srdce každého malíře.
Tam jako poustevník pohroužil se do své práce. Nedal
se nikým výrušovati. Nestaral se o to, co si lidé povídají
o jeho povaze, o jeho neohrabanosti v styku s lidmi, o
nezachovávání slušných způsobů společenských, o snížení,
do kterého uváděl stav umělecký svým chudým,
staromodním oblekem. Nedbal na to, zdali se jeho bratři v
povolání na něho hněvali nebo ne. Pohrdl vším, všechno
obětoval umění! Neunavně navštěvoval obrazárny, celé
hodiny prostál před výtvory velkých mistrů, zachycuje a
sleduje čarovný jejich štětec.

Nic nekončil, aby nesrovnal několikráte své dílo s
těmito velkými učiteli a aby nevyčetl z jejich výtvorů
nemluvnou a přece tak velice výmluvnou jejich radu.
Nepouštěl se do hlučných rozmluv a debat; nebyl ani pro
puristy ani proti nim. Stejnou měrou vzdával každému
chválu, která mu patřila, všímaje si ve všem jen toho,
co bylo nejkrásnější a konečně si podržel za učitele —
jediného, božského Raffaela, — právě tak jako velký
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básník-umělec, jenž pročetl mnoho všelikých básní,
plných mnoha půvabů a skvělých krás, oblíbí si konečně
jen Iliadu Homerovu, shledav, že je v ní všechno, čeho si
člověk přeje, a že není v ní nic, co by se už zde neobráželo
v tak hluboké a velkolepé dokonalosti. A za to si přinesl
tento malíř ze své školy mohutnou ideu, velkolepou krásu
myšlenky a vznešený půvab nebeského štětce.

Když Čartkov vstoupil do síně, našel tam už značný
zástup diváků, kteří se shromáždili před obrazem.
Nejhlubší ticho, jaké málo kdy bývá mezi četnými kritiky,
panovalo všude. Pospíšil si přijati na sebe důležitou tvář
znalce a přiblížil se k obrazu; ale můj Bože! Co to spatřil!

Čisté, bezvadné a jako nevěsta krásné, stálo před ním
dílo umělcovo . . . Božsky skromně, nevinně a prostě, jako
genius, vznášelo se nad vším. Zdálo se, že nebeské postavy,
udivené tolika zraky na ně obrácenými, stydlivě sklopily
své krásné řasy. S citem mimovolného úžasu pohlíželi
znalci na výtvor nového, nevídaného štětce. Všechno, jak
se zdálo, bylo tu sloučeno: znalost Raffaela, která se
obrážela ve vznešené poloze těl; znalost Corregia, kterou
dýchala svrchovaná dokonalost štětce. Ale nejpatmější ze
všeho byla síla tvorby, která se v duši malířově tajila. I
nejnepatrnější předmět byl jí proniknut; ve všem byl
vystižen esthetický zákon i vnitřní síla ducha; všude byla
zachycena ona volná okrouhlost linií, která pramení z
přírody, kterou postřehne jen oko pravého umělce a která
na obraze kopistově vypadá vždy kostrbatě.

Bylo patrno, že všechno, co bylo vzato ze světa
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vnějšího, uložil umělec dříve ve své duši a teprve odtud, z
duševního pramene, že vynesl to na světlo, jako líbeznou,
harmonickou píseň.

Tu tedy poznali i nezasvěcenci jasně, jaká nesmírná
propast zeje mezi tvorbou a mezi pouhou kopií přírody.

Nelze ani vylíčiti ono neobyčejné ticho, jaké
panovalo mezi těmi, kdož upírali svůj zrak na obraz:
nebylo slyšeti ani zvuku ani šelestu; a obraz každým
okamžikem zdál se býti vyšším a vyšším, a proměnil se
konečně v jeden jediný okamžik, kdy božská myšlenka
slétla k umělci s nebes, v okamžik, k němuž celý život
lidský jí pouhou přípravou. Bezděčné slzy chystaly se
skanouti po tvářích návštěvníků, kteří obklopovali obraz.
Zdálo se, jakoby všechen vkus, a všechny umělé,
nesprávné odchylky vkusu se byly slily v jakousi němou
hymnu, opěvající toto božské dílo.

Nehybně a s otevřenými ústy stál Čartkov před
obrazem a konečně, když návštěvníci a známí zašuměli a
začali rozmlouvati o hodnotě díla a když se konečně i k
němu obrátili s prosbou, aby řekl jim své mínění, tu teprve
se probudil; chtěl vzíti na sebe lhostejnou a obyčejnou
tvářnost, chtěl pronésti nějaký všední úsudek »chvalně
známých« umělců, jako: »Hm . . . ano, tedy . . . ovšem,
nedá se mu tento . . . upříti nadání, hm . . . je v něm něco
… hm … je patrno, že chtěl něco vyjádřiti; ale pokud se
tento .. . týče hlavní věci, tu . . .« a hned na to chtěl dodati
takovou chválu, že by byl vlastně malíře notně ztrhal.
Chtěl to tak učiniti, ale slovo mu umřelo na rtech, slzy a
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vzlykot vydraly se mu z prsou místo odpovědi; na to jako
rozumu zbaven, vyběhl ze sálu.

Asi minutu stál nehnutě uprostřed své pracovny. Celé
jeho »já«, celý jeho život byl probuzen tímto jediným
okamžikem, jako by se mu byla vrátíla mladost, jako by
vyhaslé jiskry nadání znovu byly vzplanuly. S očí mu
pojednou spadlo bělmo.

Můj Bože! Jak bezlítostně ubil nejkrásnější léta své
mladosti; zašlapal a udusil jiskru ohně, který snad v jeho
prsou plápolal, který by se byl teď rozhořel skvěle a krásně,
a který by snad také byl vynutil slzy obdivu a vděčnosti!
Ano, ubil to všechno v sobě, ubil bez lítosti! Zdálo se, že
v této chvíli obživly v jeho duši všechny ty tužby a snahy,
které mu byly kdysi tak známy. Chopil se štětce a přiblížil
se k plátnu. Pot námahy vystoupil mu na obličej; změnil se
celý v jednu jedinou touhu a hořel jen jedinou myšlénkou;
chtěl zobraziti padlého anděla. Tato idea odpovídala
nejvíce dnešnímu stavu jeho duše. Ale, bohužel! Jeho
postavy, jejich posunky, skupiny, myšlénky byly nucené
a nesouvislé. Jeho štětec a obrazotvornost už příliš uvykly
jedinému měřítku a malomocné úsilí překročiti tyto
hranice a zlomiti okovy, kterými sám sebe spoutal, už
se obráželo na plátně jako chyba a nesprávnost. Pohrdl
únavným dlouhým žebříkem postupných vědomostí a
prvními základními zákony budoucí své velkosti.
Zmocnila se ho hrozná zlost. Poručil vynésti z atelieru
poslední své práce, všechny ty bezživotné, moderní
obrazy, všechny ty podobizny husarů, dam a státních radů;
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uzavřel se sám ve svém pokoji a poručil, aby nikoho k
němu nepouštěli, a ponořil se všecek do práce. Jako tr-
pělivý mladík, jako pouhý žák seděl u práce. Ale žel bohu!
Jakým nelítostným nevděkem oplácelo mu všechno, co
vycházelo z pod jeho štětce! Na každém kroku zarážel se
neznalostí prvopočátečních pravidel; prostý, bezvýznamný
mechanický výcvik schlazoval mu všechno nadšení a stál
před ním jako nepřekročitelný práh jeho fantasií. Štětec
jeho se bezděčně vracel k formám, kterým se naučil
nazpamět, ruce se skládaly tím jediným způsobem,
kterému se přiučil, hlava se neosmělovala ani k jedinému
neobyčejnému obratu, už i záhyby šatů svědčily o tom, že
se jim učil nazpamět a nechtěly poslouchati a ukládati se na
neznámé poloze těla. A on to cítil, trpce to teď cítil!

»A což, měl-li jsem vůbec skutečné nadání?« ptal se
konečně sám sebe: »Neklamal-li jsem se sám v sobě?« A po
těchto slovech popošel k svým dřívějším obrazům, které
kdysi tak čistě a tak nezištně pracoval tam v bídné komůrce
na tichém Vasiljevském ostrově, daleko od lidí, od
blahobytu a od všech vášní. Popošel teď k nim a jal se je
všechny pozorně prohlížeti; zároveň s nimi začal vystupo-
vati v jeho vzpomínkách i jeho dřívější, chudý život.
»Ano,« řekl zoufale, »měl jsem nadání. Všude a na všem
jsou zřejmy stopy a příznaky . . .«

Zarazil se a náhle se zachvěl na celém těle: jeho oči
setkaly se s očima, jež byly na něho upjatě upřeny. Byla to
ona neobyčejná podobizna, kterou kdysi koupil v Ščukině
dvoře. Po celou dobu byla zakryta a zahrazena jinými
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obrazy a vypadla mu vůbec z paměti. Teď pak, když byly
odneseny všechny moderní obrazy a podobizny,
naplňující atelier, vyhlédla jakoby naschvál na denní
světlo, zároveň s dřívějšími pracemi jeho mladosti. Když
si vzpomněl na celou tu podivnou příhodu, když si
vzpomněl, že tato podivná podobizna byla vlastně příčinou
změny jeho života, že peněžitý poklad, kterého se mu
dostalo tak podivným způsobem, zrodil v něm všechny
marnivé vášně, které zničily jeho nadání, — tu zrovna
šílenství zachvacovalo jeho duši. Okamžitě poručil, aby
nenáviděnou podobiznu vynesli ven. Ale jeho vzrušení se
tím neutišilo: všechny city a celé jeho ústrojí bylo docela
otřeseno; on poznal ona hrozná muka, která se někdy (jako
překvapující výjimka) objevují v životě lidském, když
slabý duch se namáhá, aby se ukázal v rozmachu, jenž
převyšuje jeho síly, a když se namáhá marně; ona muka,
jimiž v mladém muži rodí se velká díla, jimiž však v
člověku, jenž překročil už meze svých snů, mění se
všechno v bezplodnou touhu; ona strašná muka, která
dělají člověka schopným hrozných zločinů. Zmocnila se
ho hrozná závist, závist až šílená. Žluč mu vystupovala do
obličeje, když viděl výtvor, jenž měl na sobě pečeť pravého
talentu. Skřípal zuby a měřil ho pohledem baziliška.

V jeho duši se zrodil pekelný úmysl, jaký kdy jen
měl člověk a se šílenou silou dal se do jeho uskutečnění.
Kupoval nejlepší díla, která kdy vytvořili malíři. Koupiv
draze obraz, přinesl ho opatrně do svého pokoje a se
vzteklostí tygra se naň vrhl, rval a trhal ho. Na kousky
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ho rozřezal a nohama po něm šlapal se smíchem divoké
rozkoše. Ohromné bohatství, které si nashromáždil,
poskytovalo mu všechny prostředky k ukojení této pe-
kelné vášně. Otevřel všechny své měšce se zlatem a své
truhly s bankovkami. Nikdy žádný barbarský netvor
nezničil tolik krásných děl uměleckých, jako jich zmařil
tento sveřepý mstitel svého zničeného nadání. Na všech
dražbách, kde se objevoval, pozbýval záhv každý naděje,
že by si mohl koupiti umělecké dílo.

Zdálo se, jakoby rozhněvaná nebesa byla schválně
poslala na svět tento hrozný bič, chtějíce vzíti světu
všechen jeho krásný soulad. Tato strašná vášeň dodala mu
hrozného zbarvení: v jeho obličeji zračila se věčně žlutá
barva. Hrozná negace a rouhání se světu obráželo se v
tazích jeho tváře. Zdálo se, jakoby se byl do něho vtělil
hrůzný démon, jejž Puškin ideálně zobrazil. Jeho ústa
nepronášela nic jiného, kromě jedovatého slova a věčného
hanobení. Jako harpii bylo ho viděti na ulici, a každý z
jeho známých, kdo ho spatřil, z daleka už snažil se mu
vyhnouti, poněvadž jediné setkání se s ním, stačilo k
otrávení celého dne.

K štěstí pro svět a pro umění, nemohl takový horečně
napjatý a rozrušený život trvati dlouho: síla jeho vášní
byla příliš neobyčejná a ohromná; byla nad jeho slabé síly.
Záchvaty zběsilosti a šílenství začaly se objevovati častěji a
naposledy se všechno zvrhlo v nejhroznější nemoc. Děsná
horečka, spojená s rychlými úbytěmi, zachvátila ho tak
silně, že za tři dny byl z něho pouhý stín. K tomu se
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u něho objevovaly všechny známky beznadějné šílenosti.
Někdy ho nemohlo udržeti ani několik mužů. Začaly ho
strašiti dávno zapomenuté živé oči oné příšerné podobizny
— a tu býval jeho vztek hrozný. Všichni, kdo byli kolem
jeho postele, zdáli se mu býti děsivými podobiznami.
Podobizna se v jeho očích zdvojnásobovala,
zčtyřnásobovala; všechny zdi zdály se mu býti ověšeny
podobiznami, které na něho upíraly své nehybné, živé oči.
Strašné podobizny dívaly se na něho se stropu i z podlahy;
pokoj se rozšiřoval a prodlužoval do nekonečna, aby se do
něho vešlo ještě více těch nehybných očí. Lékař, jenž vzal
na sebe povinnost ošetřovati ho a jenž už leccos slyšel o
podivném jeho příběhu, snažil se všemožně najíti tajemný
vztah mezi přízraky, jež se umělci zjevovaly a událostmi
jeho života, ale nemohl se ničeho dopátrati. Nemocný nic
nechápal a necítil nic, kromě svých muk, a naříkal jen
nesrozumitelnými řečmi. Konečně se jeho život skončil
v posledním, už bezhlasém záchvatu bolesti. Jeho mrtvola
byla strašná. A z jeho velikého bohatství se také nic
nenašlo; ale lidé spatřivše rozřezané kousky vzácných
uměleckých děl, jejichž cena přesahovala milliony, poznali
s hrůzou, nač zemřelý svého jmění použil . . .
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II.

Množství skvělých kočárů, drožek a bryček stálo před
podjezdem domu, v kterém se odbývala dražba cenných
předmětů jednoho z těch bohatých milovníků umění,
kteří sladce prodřímali svůj život, jsouce zabráni do Zefyrů
a Amorů a zcela bez své viny prosluli jako mecenáši;
věnovali prostě milliony svých otců umění, nevědouce,
čemu by je měli věnovati.

Takových mecenášů, jak známo, teď už není a naše
devatenácté století dávno už přijalo na sebe nudnou tvář
bankéře, který se těší svými milliony jenom v podobě číslic
na papíře.

Dlouhý sál byl naplněn nejpestřejším zástupem
návštěvníků, kteří se jako dravci sletěli na nepohřbené tělo.
Bylo tu celé hejno ruských kupců z »Gostinného dvora« a
dokonce i kramářů z vetešnického trhu, oděných v modré
německé kabáty. Jejich vzezření a výraz jejich obličejů byl
zde jaksi sebevědomější; nebyli zde tak protivně úslužní,
jak jsme zvykli viděti ruského kupce, když je ve svém
krámě před kupujícím. Zde se vůbec neukláněli, ač koliv
se v tomtéž sálu nalézalo mnoho šlechticů, před nimiž by
na jiném místě byli hotovi smésti prach svými poklonami
nanesený jejich vlastními botami. Zde se však chovali
docela nenuceně; ohmatávali bez ostychu knihy a obrazy,
chtějíce se přesvědčiti o solidnosti zboží a podávali směle
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větší cenu, než jakou nabízela hrabata — patentovaní
znalci umění. Byli zde mnozí nezbytní navště- vovatelé
dražeb, kteří si učinili pravidlem choditi každý den na
dražbu místo na snídaní; byli zde uměnímilovní aristokrati,
kteří považovali za svou povinnost neopomenouti žádné
příležitosti k rozmnožení svých sbírek, a kteří mimo to
nevěděli, co by jiného dělali od 12. do 1. hodiny. Konečně
byli tu i ti vážení pánové, kteří, majíce v kapsách egypt-
skou tmu, nechtějí sami kupovati, ale kteří se objevují
každodenně k dražbě beze všeho zištného úmyslu, jedině
jen proto, aby se podívali, čím se co skončí, kdo bude
dávati víc a kdo méně, kdo koho přebije a co komu
zůstane.

Mnoho obrazů bylo rozházeno docela bez ladu a
skladu; mezi tím se válelo nářadí i knihy s ex libris
dřívějšího majitele, který snad neměl vůbec ani té
chvalitebné zvědavosti, aby se do nich podíval. Čínské
vásy, mramorové stolní desky, nový i starý nábytek s
otlučenými hranami, se sfingami a lvími tlapami,
nezlacené i pozlacené lustry a svítilny — všechno tu bylo
nahromaděno, jen že ne v takovém pořádku, jako v krámě.
Všechno představovalo jakousi směs uměleckých děl.
Pocit, jaký se nás při dražbě zmocňuje, je vůbec strašný:
všechno při ní nám připomíná pohřební průvod.

Sál, ve kterém se dražba odbývá, je vždy jaksi
pochmurný; okna, zastavená nábytkem a obrazy,
propouštějí jenom málo světla; mlčení, rozlité na obličejích
a pohřební hlas vyvolávače, jenž odklepává kladívkem a
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odzpěvuje panichidu ubohým výtvorům uměleckým, jež
se tak podivně zde setkaly, všechno to, jak se zdá, ještě více
zvyšuje podivnou nepříjemnost dojmu.

Zdálo se, že je už dražba v plném proudu. Celý zástup
pořádných lidí se shluknul na jednom místě a cosi licitoval.

Se všech stran se ozývala slova »rubl, rubl, rubl!« a
nenechala vyvolávači ani času, aby opakoval přidávanou
cenu, která už převýšila čtyřnásobně cenu vyvolanou.
Licitovali to podobiznu, která musela překvapiti každého,
kdo jen měl nějaký pojem o malbě. Dovedný štětec
malířův byl na ní příliš patrný. Podobizna byla zřejmě
několikráte už opravována a obnovována a představovala
snědé tahy jakéhosi Asiata v širokém šatu, s neobyčejně
podivným výrazem v obličeji; nejvíce však byli
kolemstojící překvapeni neobyčejnou živostí očí. Čím více
se na ně dívali, tím více se zdálo, že vnikaly až do duše.
Tato zvláštnost, tento neobyčejný kousek umění malířova,
obrátily na sebe pozornost bezmála každého. Mnoho z
těch, kteří o ni závodili, už odstoupilo, protože byla cena
vyhnána do nesmírné výše. Ze všech zbyli už jen dva
známí šlechtici, milovníci umění, kteří se nechtěli za nic
na světě zříci takové koupě. Rozohňovali se a byli by
bezpochyby vyhnali cenu do nemožné výše, kdyby se
nebyl náhle jeden z diváků ozval: »Dovolte, abych na
chvíli přerušil vaše zápolení, pánové: já snad mám více
práva, než kdo jiný na tuto podobiznu!«

Tato slova okamžitě obrátila na něho pozornost
všech. Byl to krásně rostlý, asi pětatřicetiletý člověk, s
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dlouhými, černými vlasy. Milý jeho obličej, plný jakési
zřetelné bezstarostnosti, projevoval duši prostou všech
unavujících světských vzrušení; v jeho obleku nebylo nic,
co by se drželo mody: všechno svědčilo, že je malířem. Byl
to skutečně malíř B, kterého mnozí z přítomných znali i
osobně. —

»Jakkoliv se vám budou zdáti má slova podivnými,«
— mluvil dále malíř, vida, že se k němu obrátila všeobecná
pozornost, — »přece, odhodláte-li se vyslechnouti krátký
můj příběh, snad nahlédnete, že jsem byl v právu, abvch
slova ta pronesl. Všechno nasvědčuje tomu, že podobizna
je táž, kterou už po drahnou dobu hledám.«

Zcela přirozená zvědavost zmocnila se všech, ba i
sám vyvolavač otevřev ústa, zkameněl s pozdviženým v
ruce kladívkem, chystaie se poslouchati. Na počátku
vypravování obraceli mnozí bezděčně oči na podobiznu,
ale později upjali všichni svůj zrak na vypravovatele a
to tím pozorněji, čím se jeho vypravování stávalo
zajímavějším.

»Znáte, pánové, onu část města, která se nazývá
Kolomnou?« tak začal. »Není tam nic, co by se podobalo
ostatním čtvrtím Petrohradu; nevypadá to tam ani jako
v hlavním místě ani jako na venkově; zdá se, že člověk,
když si zajde do kolomnenských ulic, cítí, jak ho opouštějí
mladé touhy a vzněty. Tam si nezajde ten, kdo doufá v
budoucnost, tam je jen ticho a výslužba, všechno, co si
jde odpočinout po ruchu hlavního města. Tam se stěhují
úředníci ve výslužbě, a vdovy, chudí lidé, kteří mají
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známost se soudním senátem a kteří se proto sem odsoudili
skoro na celý život. Jsou tu Vysloužilé kuchařky, které se
celý den potloukají po trzích, žvatlajíce o hloupostech s
mužíkem v hokynářském krámě a kupující si každodenně
kávu za pět kopějek a za čtyři kopějky cukru; a konečně
celá ta třída lidí, která se může nazvati jedním slovem
šedivou — lidí, jejichž oblek, obličej, vlasy, oči jim vskutku
dávají jakéhosi šedivého, popelavého a pochmurného
vzezření, jakým bývá den, když obloha není ani na
bouřku, ani slunečná a když je prostě nijaká: rozprostírá
se mlha a odnímá předmětům všechnu životnost. K nim
můžeme také ještě počítati Vysloužilé divadelní
hudebníky, Vysloužilé titulární rady, Vysloužilé žáky
Marta s vypíchnutým okem a s odulými rty. Tito lidé
jsou beze všech vášní; jdou a na nic neobracejí očí, mlčí,
o ničem nepřemýšlejíce. V jejich příbytku není mnoho
majetku; někdy jen láhev Čisté, ruské vodky, kterou
stejnoměrně pijí celý den, nemajíce z toho žádný silný
nával krve do hlavy, jaký má jen jediným, silným douškem
v neděli mladý německý řemeslníček, tento hrdina
Měšťanské ulice, jenž vládne sám celým chodníkem, když
půlnoc minula.

Život v Kolomně je strašně pustý; zřídka kdy se tam
ukáže kočár, leda snad ten, ve kterém jezdí herci, a který
svým hlomozem, rachotem a řinčením jedině ruší
všeobecné ticho.

Tam se chodí jen pěšky; izvozčík se tam plete do
cesty velmi často se svou prázdnou drožkou, přivážeje seno
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pro svého koníčka. Byt tam dostanete za 5 rublů měsíčně,
dokonce i s kávou k snídani. Vdovy, které dostávají pensi,
jsou tam nejvzácnějšími rodinami; vedou si slušně, uklízejí
často samy svůj pokoj, rozmlouvají se svými sousedkami
a přítelkyněmi o drahotě hovězího masa a zelí; mívají
často mladou a nemluvnou dceru, mívají i mnohdy spanilé
stvořeníčko, odporného psíčka a nástěnné hodiny s
kývadlem smutně tikajícím. Pak následují herci, kterým
plat nedovoluje vystěhovati se z Kolomny, je to nárůdek
volný jako pták; jako všichni, kdo náležejí k tomu stavu
a kdo žijí jen pro potěšení. Sedíce v županech, spravují
bambitky, lepí z lepenky všelijaké věci, užitečné pro do-
mácnost, hrají s přítelem, jenž k nim přišel na návštěvu,
v dámu a v karty, a tak tráví celý den, dělajíce skoro
totéž i večer, jen s tím rozdílem, že si někdy k tomu
vaří ještě punš. Po těchto boháčích a šlechticích Kolomny
následuje hrozná drobotina a chudina. Vyjmenovati ji, je
zrovna tak nesnadno, jako spočítati množství hmyzu, jaký
se rodí v starém octu. Jsou v Kolomně stařeny, které se
modlí a opíjejí zároveň; stařeny, které se protloukají ži-
votem nepochopitelnými prostředky: jako mravenečkové
se vlekou se starými hadry a prádlem od Kalinkina mostu
až na vetešnický trh, aby je tam prodaly za patnáct
kopějek; slovem je to naprosto nejnešťastnější vrstva
lidstva, které by ani jeden jediný dobročinný národní
hospodář nedovedl zjednati prostředky k zlepšení
existence životní.

Zmiňuji se o nich jen proto, pánové, abych vám
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vysvětlil, jak často jsou tito lidé nuceni vyhledávati rychlé
a dočasné pomoci, vypomáhali si totiž půjčkami; a proto
tedy se usazují mezi nimi lichváři zvláštního druhu, kteří
je zásobují nevelkými částkami peněz za zástavy a za veliké
úroky. Tito malí lichváři bývají často bezcitnější, než velcí,
protože působí mezi chudinou, kde není nic, než pár
žebráckých hadrů, které bohatý lichvář nevidí; ten má co
činiti jen s lidmi, kteří k němu přijíždějí v kočáře. A proto
až příliš rychle zmírá v jejich duších všechen lidský cit.

Mezi takovými lichváři byl jeden … ale musím hned
teď poznamenati, že příběh, který chci vám vypravovati,
sběhl se v minulém století, totiž za panování nebožky
carevny Kateřiny II. Dovedete tudíž pochopiti, že dnes
se Kolomna zevně i vnitřním životem už hodně změnila.
Tedy mezi lichváři byl jeden — člověk to v každém ohledu
neobyčejný; bydlil už dávno v té čtvrti města. Chodil
v širokém, asijském obleku; temná barva jeho obličeje
poukazovala na jižní jeho původ, ale jaké národnosti patřil,
byl-li to Ind, nebo Řek, nebo snad Peršan, to nemohl
nikdo s určitostí říci. Lišil se silně a ostře ode všech
popelavých obyvatelů hlavního města až neobyčejně
vysokou postavou, snědým, vyzáblým obličejem a jakousi
podivnou, strašnou barvou té tváře, velkýma očima,
plnýma nezvyklého ohně a svislými, hustými brvami.

Sám jeho dům se nepodobal ostatním malým a
dřevěným domům. Byla to kamenná budova na způsob
těch, jaké kdysi nastavěli v hojnosti janovští kupci, s
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nepravidelnými, nestejně velkými okny, se železnými
okenicemi a závorami.

Tento lichvář se lišil od jiných lichvářů už tím, že
mohl zásobiti jakoukoliv sumou peněz všechny, počínaje
žebračkou až po marnotratného dvorního velmože.

Před jeho domem stávaly často nejskvělejší povozy,
z jejichž okének nejednou vyhlížela hlava rozkošné,
vznešené dámy. Pověsí, jak to obyčejně bývá, roznesla, že
železné truhlice jeho jsou plny peněz, skvostů, briliantů a
různých zástav, že však nemá z nich tolik zisku, jaký mívají
druzí lichváři. Dával peníze ochotně, diktuje si na pohled
velmi výhodné lhůty platební, ale jakýmisi zvláštními vý-
počty mathematickými rostly pak úroky do nepoměrné
výše. Tak se alespoň o něm vyprávělo. Ale co bylo
nejpodivnějším a co muselo překvapiti každého, to byl
prapodivný osud všech těch, kdož si u něho vypůjčovali
peníze: všichni skončili nešťastně.

Bylo-li to prostě lidské mínění, nebo hloupé
pověrečné řeči, či úmyslně rozkřiknutá pomluva, to
zůstalo nevysvětleno. Avšak několik případů, které se
udály v krátké době za sebou před zrakem všech, zůstalo v
živé paměti a přímo bilo do očí.

Mezi tehdejší aristokracií brzo obrátil na sebe
pozornost mladík z lepší rodiny, který se už v mladém
věku vyznamenal na poli státní služby; byl ohnivým
ctitelem všeho opravdového a vznešeného, podporoval
vše, co zrodilo umění a rozum lidský a budil naděje, že
bude jednou mecenášem. Byl brzo důstojně vyznamenán
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samotnou carevnou, která mu svěřila důležitý úřad, jenž
úplně souhlasil s jeho vlastní snahou, — úřad, ve kterém
mohl mnoho vykonati pro vědy a vůbec pro obecné do-
bro. Mladý šlechtic se obklopil umělci, básníky, učenci.
Byl by rád dal všem práci, aby všechny povzbudil. Vydal
už vlastním nákladem mnoho užitečných spisů, objednával
si mnoho uměleckých děl, ohlásil povzbuzující soutěže,
vynaložil na to všechno mnoho peněz, až konečně upadl
do peněžitých nesnází. Jsa však pln velkomyslné snahy,
nechtěl zanechati svého díla, hledal, kde se dalo, půjčky
a tak obrátil se konečně i k známému nám už lichváři.
Vypůjčiv si od něho velikou sumu peněz, změnil se za
krátký čas úplně. Začal stihati a pronásledovati rozvíjející
se rozum a nadání. Ve všech dílech viděl pojednou špatné
stránky a vykládal si křivě každé slovo. Tehdy nešťastnou
náhodou právě propukla francouzská revoluce.

To mu dalo důvod k všemožným špatnostem. Viděl
ve všem nějaký revoluční směr, ve všem hledal narážky.
Stal se tou měrou podezíravým, že začal podezírati i sám
sebe, vymýšlel si hrozná a nespravedlivá udání, a učinil
mnoho lidí nešťastnými. Samo sebou se rozumí, že takové
jednání se doneslo až k trůnu. Velkomyslná carevna se
toho zhrozila a jsouc zosobněnou šlechetností, touto
ozdobou korunovaných hlav, pronesla slova, která teď už
nemůžeme sice znáti zevrubně, ale jejichž smysl se pevně
zakotvil v srdci mnoha lidí. Carevna pravila, že vznešená a
šlechetná hnutí duševní neutiskují se pod monarchistickou
vládou, že díla vědy, básnictví a umění nejsou opovržena a
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pronásledována monarchií; naopak, že monarchové bývali
vždy jejich příznivci; že Shakespeare a Moliěre rozkvetli
pod jejich vznešenou a šlechetnou ochranou, kdežto Dante
nemohl nalézti útulku ve své republikánské vlasti; že praví
geniové vznikají v době slávy a moci svých panovníků, ne
však v době divokých politických bojů a republikánských
hrůzovlád, které dosud neobdařily svět ani jediným
velkým básníkem; že je vždy nutno vyznamenati básníky
a umělce, neboť prý přinášejí mír a libý klid do duše, a
nebudí bouři a odboj; že učenci, básníci a všichni umělci
jsou periami a drahokamy v koruně císařské: jimi se
ozdobuje a nabývá ještě většího lesku doba velkého
monarchy. Slovem, když carevna pronášela tato rozumná
slova, byla božsky krásná. Pamatuji se, že starci nemohli o
tom mluviti bez slzí. Tato věc vzbudila zájem u všech. Ku
cti naší národní hrdosti budiž podotčeno, že v ruském srdci
vždy zůstala ušlechtilá náklonnost ujmouti se utlačeného.
Hodnostář, jenž zklamal důvěru carevninu, byl přísně
potrestán a zbaven svého úřadu. Ale daleko hroznější trest
četl na tvářích svých spoluobčanů: bylo to všeobecné a
rozhodné opovržení.

Nelze ani říci, jaká muka snášela jeho ctižádostivá
duše: hrdost, zklamaná ctižádost, rozbité naděje, všechno
to se spojilo v bouři a tak v záchvatech hrozného šílenství
a zuřivosti skončil se jeho život.

Jiný, nápadný příběh sběhl se také před očima všech:
z krasavic, jimiž naše severní hlavní město oplývá, dobyla
si jedna rozhodně první místo mezi všemi. Byla jakýmsi
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rozkošným sloučením naší severní krásy s ohnivou krásou
jižní, — byla drahokamem, jaký jen zřídka kdy vídáme.

Můj otec tvrdil, že jakživ neviděl něco podobného.
Zdálo se, že je v ní všechno soustředěno: bohatství,

rozum, i duševní půvab. Uchazečů o její ruku bylo plno,
a mezi nimi byl také kníže R., nejušlechtilejší a nejlepší
ze všech mladých mužů, vynikající krásou obličeje i
rytířskými, velkodušnými skutky; byl věru ideálem
románů i žen, byl Grandisonem v každém ohledu. Kníže
R. byl ohnivě a šíleně zamilován; stejně ohnivá láska
opětovala jeho city. Příbuzným jejím zdála se však tato
partie nerovnou. Rodinné statky knížete už dávno mu ne-
patřily, rodina byla před bankrotem, a špatný stav jeho
jmění byl všeobecně znám.

Pojednou opustil kníže na nějaký čas hlavní město,
zdánlivě proto, aby uspořádal své záležitosti a za krátkou
dobu se navrátil, jsa obklopen skvělou, neuvěřitelnou
nádherou. Skvělé plesy a slavnosti činí ho známým i dvoru.
Otec krásné dámy se mu nakloní a hnedle se slaví zajímavá
svatba. Co způsobilo tuto změnu? a odkud se vzalo
ohromné bohatství ženichovo? to nemohl určitě nikdo
vysvětliti; ale povídalo se po straně, že kníže uzavřel jistou
úmluvu s nepochopitelným lichvářem a že si od něho
vypůjčil peníze.

Ať tomu bylo jakkoliv, tolik je jisto, že svatba vzbudila
zájem celého města; i ženichovi i nevěstě bylo všeobecně
záviděno. Každému byla známou jejich ohnivá, věrná láska
i dlouhé strádání, které oba vytrpěli, jakož i ušlechtilé
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vlastnosti obou. Ohnivé ženy kreslily si v duchu nebeské
stěstí, jakému se mladí manželé budou těšiti.

Ale všechno se změnilo. Za jediný rok stala se s
mužem hrozná změna. Jedem žárlivé podezřívavosti,
nevrlostí a bezmeznými vrtochy otrávena jeho jindy tak
ušlechtilá a krásná duše. Stal se tyranem a katanem své
ženy a co by nikdo nebyl předpovídal, stalo se: týral ji
nejnelidštějším způsobem, ano i bitím.

Za jediný rok nemohl nikdo poznati tu ženu, která
ještě nedávno zářila krásou a vábila za sebou celé zástupy
oddaných ctitelů. Konečně pozbyvši sil, aby déle snášela
svůj těžký osud, zmínila se sama o rozvodu.

Jejího muže rozzuřila pouhá myšlenka na rozvod. V
prvním záchvatu vzteku vběhl k ní do pokoje s nožem a
byl by ji jistě probodl, kdyby ho nebyli zadrželi. V návalu
vzteku a zoufalství obrátil nůž proti sobě a v strašných
bolestech skončil svůj život.

Mimo tyto dva příběhy, které se udály přede všemi,
vyprávělo se i o množství příběhů, které se sběhly v nižších
třídách a měly téměř vesměs hrozná zakončení. Brzo
počestný a střízlivý člověk stal se opilcem; brzo zas
kupecký příručí okrádal svého pána; onde izvozčik, který
po léta vozil obecenstvo poctivě, pojednou zavraždil pro
groš člověka, kterého vezl. Takové příběhy (vypravované
mnohdy ještě s nadsázkou) musely ovšem nahnati strach a
hrůzu skromným obyvatelům Kolomny.

Nikdo nepochyboval o tom, že lichvář je spolčen s
čertem. Říkalo se, že dlužníkům kladl takové podmínky,
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při kterých vlasy hrůzou vstávaly a o kterých se nesměl
nešťastný dlužník nikomu ani zmíniti; že jeho peníze mají
propalovací moc, že se samy sebou rozpalují a že mají na
sobě nějaká divná znamení . . . slovem: bylo tu mnoho
nepěkných řečí. A pozoruhodným bylo to, že všechno to
kolomnenské obyvatelstvo, celý ten svět chudých stařen,
malých úředníků, nepatrných herců, slovem té popelavé
chudiny, kterou jsme výše vyjmenovali, raději snášel
největší bídu, než by žádal o pomoc strašného toho
lichváře; ba byly tu i stařeny, které zemřely hladem, které
raději umořily své tělo, než by byly zničily svou duši. Lidé,
potkavše se s ním na ulici, cítili mimovolně strach. Chodec
opatrně mu ustupoval s cesty a ještě dlouho se ohlížel
zpět, stopuje zrakem nepoměrně vysokou jeho postavu,
ztrácející se v dálce. V pouhém jeho obličeji už bylo tolik
zvláštnosti, že mimoděk každý hledal v něm
nadpřirozenou bytost. Jeho ostré rysy byly hluboce vryty,
jak tomu nebývá v lidské tváři; jeho ohnivá, bronzová
barva obličeje, jeho nepřirozená hustota brv, nesnesitelné,
hrozné oči, ba i samy široké záhyby jeho asiatského oděvu,
— to všechno zdálo se hlásati, že v porovnání s vášněmi, jež
bouří v tomto těle, jsou vášně ostatních lidí jen pouhým
odstínem.

Můj otec se pokaždé nehnutě zastavil, kdykoliv ho
potkal a nikdy nemohl se udržeti, aby nevykřikl: » Ďábel,
hotový ďábel!« Musím vás však nejprve seznámiti s mým
otcem, jenž je vlastně hlavním hrdinou mého vyprávění.

Můj otec byl muž v mnohém ohledu pozoruhodný.
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Byl to malíř, jakých je dnes málo; — malíř-samouk, jenž
sám v své duši, bez školy a bez učitelů nalezl pravidla
a zákony umění a jenž byl prodchnut jen touhou po
zdokonalení. On šel z příčin snad i jemu samému
neznámých cestou, kterou mu ukázala jen jeho duše: byl
jedním z těch samorostlých divů, které současníci často
poctívají urážlivým slovem »nevědomci«, a kteří, nedajíce
se odraditi hanou a vlastním nezdarem, nabývají jen nové
vzpruhy a sil a v duši své už daleko se vzdalují od těch
výtvorů, pro které se jim dostalo názvu »nevědomce«.
Jemným, vnitřním pudem vycítil otec můj ideu v každém
předmětu; vystihl sám sebou pravý význam slova:
»historická malba«; vystihl, proč prostá hlavička, prostá
podobizna Raffaelova, Leonarda da Vinci, Tizianova,
Correggiova může býti nazvána historickou malbou a
proč jiný, veliký obraz historického obsahu přece jen bude
genrovým obrazem, přese všechnu snahu malířovu
vytvořiti obraz historický. Duševní náklonnost a vlastní
přesvědčení obrátily jeho štětec k předmětům
křesťanským, nejvyššímu to a poslednímu stupni
vznešeného umění. Neměl ctižádosti nebo popudlivosti,
jež tak často bývají nerozlučně spojeny s povahou malířů.
Měl pevnou povahu; byl čestný, přímý člověk až i hrubý,
zevně pokrytý trochu tvrdou kůrou, nejsa však přece bez
jakési hrdosti v duši; muž, jenž mluvil o lidech i blaho-
sklonně i ostře zároveň. »K čemu bráti ohledy ?« říkával
obyčejně, »vždyť nepracuji pro ně. Nezanesu své obrazy
do salonu. Kdo mě pochopí, ten mně poděkuje. Nelze
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viniti člověka z vyšší společnosti, že nerozumí malířství;
on za to rozumí dobře kartám, vyzná se v dobrém víně, v
koních — k čemu by pán znal více? Prosím vás, začne-li se
ještě zabývati tím neb oním a dá-li se do filosofování, pak
nebude lze s ním obstáti! Zůstaň ševče při svém kopytě,
obírej se každý jen svou věcí. Dle mého soudu je lepším
takový člověk, jenž řekne přímo, že věci nerozumí, než
takový, jenž se přetvařuje, jenž říká, že rozumí tomu,
čemu vlastně za mák nerozumí, a co jenom znetvořuje a
kazí.«

Můj otec pracoval za malý plat, to jest za plat, kterého
potřeboval k uživení své rodiny a k tomu, aby mohl
pracovati důkladně. Mimo to nikdy neodepřel pomoci
druhému a podal pomocnou ruku každému chudému
malíři; věřil prostou, čestnou věrou svých předků a proto
snad na tvářích, jež maloval, vznikal sám sebou onen
vznešený výraz, jakého nemohli docíliti jiní malíři, skvěle
nadaní to umělci. Vytrvalostí své práce a přímou cestou,
již si předsevzal a od které se neodchyloval, zjednal si
konečně vážnost i u těch, kteří ho do nedávna ctili názvem
»nevědomec« a »domorostlý samouk«. Objednávali si u
něho neustále obrazy pro chrámy — tak že práce měl
stále hojnost. Jedna malba ho neobyčejně silně zaujala.
Nepamatuji se už na její předmět, vím jenom to — že bylo
třeba namalovati na obraze ducha tmy. Můj otec přemýšlel
dlouho, jak by ho zobrazil; chtěl v jeho tváři vyjádřiti
všechno, co člověka tíží a hněte. Když tak přemítal, tu
kmitl se mu duší obraz tajemného lichváře a tu si pomyslil
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mimoděk: »Vida, to by byl model pro ďábla!« Posuďte tedy
sami jeho ustrnutí, když jednou, pracuje ve svém atelieru,
zaslechl klepati na dvéře a když tu k němu vešel sám onen
hrozný lichvář. Otec cítil, jak ho uvnitř zamrazilo; třásl se
na celém těle.

»Jsi malíř?« řekl lichvář bez rozpaků mému otci.
»Jsem,« řekl můj otec zaraženě, čekaje, co bude dále.
»Dobrá. Vymaluješ tedy mou podobiznu. — Cítím, že

brzo umru, a dětí nemám: nechci však umříti tak docela,
chci i pak žíti. Můžeš mně namalovati takovou podobiznu,
abych byl jako živý?«

Můj otec si pomyslil: Tohle je výborné. On sám se mi
nabízí za model k ďáblu! Slíbil tedy, že ho bude malovati.
Smluvili se o ceně a druhý den šel už můj otec se štětcem
a paletou k němu. Velký dvůr, psi, železné dvéře a veřeje,
obloukovitá okna, truhly pokryté podivnými koberci a
konečně sám zvláštní pán domu, jenž seděl nepohnutě
před ním — to všechno učinilo podivný dojem na mého
otce. Okna jakoby schvalně byla zastavena a zabedněna
zdola tak, že vnikalo světlo jenom jejich hořejší částí. »U
čerta , jak se teď jeho obličej pěkně osvětlil,« řekl otec
pro sebe a začal horlivě malovati, jako by se obával, aby
příznivé osvětlení zase nezmizelo. »Jaká to síla a
výraznost,« opakoval si v duchu, »podaří-li se mi jen z
polovice tak, jak teď vypadá, pak to bude můj nejlepší
obraz; on přímo z plátna vyskočí, budu-li se jen držeti
věrně jeho podoby. Jaké to neobyčejné rysy!« opakoval si
neustále, zdvojnásobuje své nadšení; už viděl sám, jak se
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na plátně objevovaly některé tahy obličeje. Ale čím věrněji
je maloval, tím více pociťoval jakýsi těžký pocit úzkosti,
jejž nemohl pochopiti. Přes to však si umínil, že bude
zachycovati s největší podobností každý tah a výraz tváře.
Především pustil se do očí. V těch očích bylo tolik síly, že
se zdálo býti nemožným, aby je vymaloval tak, jak se jevily
ve skutečnosti. Přece se ale rozhodl stůj co stůj vyhledati
v nich poslední jemný rys a odstín, a vystihnouti jejich
tajuplnost… Jakmile však začal do nich vnikati, tu zmocnil
se ho takový podivný odpor, taková nepochopitelná tíha,
že musel na nějakou chvíli odložiti štětec a pak teprve se
zase dáti do práce.

Konečně to nemohl déle snésti; cítil, že se mu ty
oči vbodávají do duše a že v ní působí nepochopitelný
nepokoj. Druhý a třetí den to bylo ještě horší. Bylo mu
přímo strašno. Odhodil štětec a řekl lichváři rozhodně, že
ho nemůže dále malovati. —

Měli jste viděti, jak se strašný lichvář při těchto
slovech změnil. Padl mému otci k nohám a prosil ho,
aby jen dokončil jeho podobiznu; na tom prý závisí jeho
osud a jeho existence na světě; že už načrtal živě svým
štětcem jeho tahy, a vyobrazí-li ho věrně, že se jeho život
nadpřirozenou silou udrží v podobizně; že tím způsobem
neumře úplně a že musí býti i na dále na světě. Tato slova
naplnila mého otce hrůzou, zdála se mu býti tak podivná a
děsivá, že zahodil štětce i paletu a utíkal o překot z pokoje.

Myšlénka na to všechno znepokojovala ho po celý
den a celou noc; ráno pak obdržel od lichváře podobiznu,
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kterou přinesla nějaká žena, jediné lidské stvoření, jež bylo
u něho v službě. Vyřizovala mu, že její pán nechce tu
podobiznu, že za ni nic nezaplatí a že ji posílá zpět. Téhož
dne večer se pak můj otec dozvěděl, že lichvář umřel a že
už se chystají pochovati ho podle obřadů jeho nábožen-
ství. To všechno zdálo se mu býti nevysvětlitelným a
záhadným. A hned na to nastala v jeho povaze podivná
změna i cítil nepokoj, úzkost a hrůzu, jejíž příčiny
nedovedl sám pochopiti a brzo na to se dopustil takového
skutku, jakého by nebyl od něho nikdo očekával. Od
některé doby totiž práce jednoho z jeho žáků začaly
obraceti na sebe pozornost nevelkého kroužku znalců a
milovníků malířství. Můj otec viděl v něm vždy nadaného
umělce a cítil k němu proto silnou sympatii. Pojednou
však byl pojat k němu ostrou závistí. Všeobecný zájem,
jaký mladý malíř budil a pochvalné řeči o něm, staly se otci
mému přímo nesnesitelnými. Konečně k dovršení nevole
se dozvěděl, že jeho žáku bylo nabídnuto, aby vymaloval
obraz pro bohatý, právě dostavěný chrám.

To ho nanejvýš rozehřálo. »Ne, nedopustím, aby
chlapec, kterému ještě teče mléko po bradě, nade mnou
zvítězil!« zvolal a dodal: »Trochu brzo, brachu, jsi si
zamanul házeti nás starší do starého železa! Ještě mám
Bohu díky sílu. Však uvidíme, kdo s koho!« A člověk
přímé mysli, čistého ducha, použil pojednou intrik a
pletich, ku kterým až posud cítil hnus a dosáhl konečně
toho, že byl na obraz vypsán konkurs a že jiní malíři
také mohli soupeřiti o zadání práce. Na to se uzavřel do
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svého atelieru a s nadšením se chopil štětce. Zdálo se, že
chce vynaložiti všechny své síly, že chce obětovati sebe
celého. A stvořil také opravdu jedno z nejlepších svých
děl uměleckých. Nikdo nepochyboval o tom, že mu bude
udělena cena. Obrazy byly vystaveny; všechny ostatní byly
v porovnání s jeho dílem jako noc proti dnu. Pojednou
však jeden z přítomných členů (nemýlím-li se, byl to
duchovní), poznamenal něco, co překvapilo všechny: »V
obraze malířově jeví se skutečně velké nadání,« pravil,
»avšak v osobách vyobrazených postrádám svatosti, ba
naopak osoby ty mají cosi démonického v očích, zrovna
jakoby ruku malířovu řídila ďábelská síla.«

Všichni pohlédli na obraz a museli dosvědčiti pravdu
těchto slov. Můj otec pokročil ku předu, k svému obrazu,
aby se sám přesvědčil, je-li ona urážlivá poznámka
oprávněnou a tu zpozoroval k svému zděšení, že téměř
všechny osoby mají oči lichvářovy. Hleděly na něho tak
démonicky zlomyslně, že se otec sám mimoděk zachvěl.

Obraz byl ovšem odmítnut, a otec k nevylíčitelné své
zlosti se dozvěděl, že čestná práce byla zadána jeho žákovi.
Nelze vylíčiti hněv, s jakým se otec vrátil domů. Div že
nezbil moji matku, vyhnal děti, rozlámal štětce i malířský
podstavec, strhl se zdi lichvářovu podobiznu, řekl si o nůž,
a dal zatopiti v kamnech, hodlaje rozřezati podobiznu na
kousky a spáliti ji. V tom vešel k němu jeho přítel, také
malíř; veselý čtverák, jenž byl vždy sám sebou spokojený,
neměl žádných nebetyčných snů a tužeb, a pracoval vesele
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na všem, co se mu dalo, a ještě veseleji se vždy zúčastnil
obědů, hostin a všemožného hýření.

»Co to děláš, co chceš spáliti?« ptal se, přistupuje k
podobizně. »Ale vždyť je to tvé nejlepší dílo. To je přece
lichvář, který nedávno umřel; ano, je to mistrovská práce.
Ty oči! Jakživ jsem neviděl na obraze žádné oči, aby tak
hleděly, jako hledí tyto na tvé podobizně.«

»Nu, dobře, teď se podívám, jak se budou dívati v
ohni,« řekl otec, sáhnuv po obraze, aby ho hodil do ohně.

»Počkej, pro Boha!« zvolal přítel, zadržev jeho ruku:
»dej ji raději mně, je-li ti tak protivná.«

Otec se z počátku zdráhal, konečně však ale souhlasil
a jeho veselý přítel, jsa velice rád z daru, odnesl si domů
podobiznu lichvářovu.

Po jeho odchodu cítil můj otec, že je klidnějším. A
opravdu, jako by s podobiznou se mu byl svalil těžký
kámen se srdce. Divil se teď své zlomyslnosti, své závisti a
celé té změně ve své povaze.

Rozváživ si dobře své jednání, zarmoutil se opravdu
a ne bez vnitřní lítosti pravil: »Ano, to Bůh mě potrestal;
můj obraz zcela právem byl odsouzen. Maloval jsem ho s
tím úmyslem, abych zničil svého bližního. Ďábelský můj
záměr musel se nezbytně obrážeti v obraze. Na to hned
vyhledal svého bývalého žáka, objal ho vřele a prosil ho za
odpuštění a snažil se jak jen mohl, odčiniti svou vinu.

Pracoval teď zase klidně, jako jindy; jen zádumčivost
ukazovala se teď častěji na jeho obličeji. Modlil se více,
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býval často nemluvným a nevyjadřoval se tak příkře o
bližních; hrubá slupka jeho povahy jaksi měkla.

Brzy na to jedna událost jím hrozně otřásla.
Neviděl už dávno svého přítele, který tehdy na něm

vyprosil si onu podobiznu. Už se chystal k němu na
návštěvu, když on sám náhle vstoupil do jeho pokoje.
Po několika slovech a otázkách s obou stran, řekl: »Nu,
milý kamaráde, ne bez příčiny jsi chtěl tehdy spáliti tu
podobiznu. Čert ji vem, je v ní přece jen něco strašného ..
. Nevěřím v čáry, to víš, ale u všech všudy v té podobizně
sedí jistě zlý duch . ..«

»Jakže?« řekl můj otec.
»A tak; od té doby, co jsem si ji pověsil ve svém

pokoji, nemohu se zbaviti hrozného zármutku, takové tíhy
. . . jako bych měl někoho zabíti. V celém svém životě jsem
nevěděl, co je to bezsennost, ale teď jsem zkusil nejen,
co je to bezsennost, ale měl jsem i takové sny . . . ani
sám nemohu říci, byly-li to sny či něco jiného: zrovna
jakoby mě můra dusila a před očima se mi kmitá pořád
ten proklatý stařec. Slovem: nemohu ti ani říci, jaký je můj
stav. Něco podobného jsem jakživ nepoznal. Běhal jsem
po ulicích jako beze smyslů po celé dny, cítil jsem jakousi
divnou úzkost, nepříjemné očekávání čehosi hrozného.
Cítím, že nedovedu už říci nikomu veselé a srdečné slovo:
zrovna jako by vedle mne seděl nějaký špehoun. Ale od té
doby, co jsem dal tu prožluklou podobiznu svému příbuz-
nému, který mě o ni prosil, je mi, jakoby mi pojednou
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kámen s prsou spadl; rázem stal jsem se zas veselým, jak
vidíš. Nu, kamaráde, namázl jsi čerta, jak se patří!«

Mezi tím, co přítel otcův toto vypravoval, poslouchal
ho otec s napjatou pozorností a konečně se ho otázal: »A
podobizna je teď u tvého příbuzného ?«

»Kde pak! Nemohl s ní vydržeti,« odpověděl veselý
přítel, »zdá se opravdu, že se do ní přestěhovala duše
lichváře: lichvář vyskakuje z rámu, prochází se po pokoji a
to, co mně vypravoval můj příbuzný, to už věru přesahuje
všechen rozum. Myslil bych si, že se zbláznil, kdybych to
částečně nebyl zkusil sám na sobě. Prodal ji nějakému sbě-
rateli obrazů, ale ani ten s ní dlouho neobstál a tak ji zas
někomu prodal.«

»Toto vypravování působilo ohromujícím dojmem na
mého otce. Zamyslil se vážné, upadl do zádumčivosti a
pak přišel k tomu poznání, že jeho štětec byl nástrojem
ďáblovým, že část života lichvářova přešla vskutku do
podobizny a že teď nedá lidem pokoje, vnukajíc jim
ďábelské pudy, svádějíc malíře s pravé cesty, vzbuzujíc
strašná muka závisti atd. Troje neštěstí, které se hned po
tom přihodilo, trojí nenadálou smrt: ženy, dcery a nezleti-
lého syna pokládal můj otec za trest Boží a rozhodl se, že
opustí svět.

Jakmile mně minulo 9 let, dal mě do umělecké
akademie a vypořádav se se svými věřiteli, odešel do
osamělého kláštera, kde brzo na to přijal na sebe klášterní
roucho. Tam přísným životem, neunavným
zachováváním všech klášterních pravidel vzbudil obdiv u
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všech bratří. Představený kláštera, dověděv se o dovednosti
jeho štětce, žádal ho, aby namaloval nábožný obraz na
hlavní oltář. Než pokorný jinak bratr odpověděl zcela
rozhodně, že není hoden chopiti se štětce, že jeho štětec
je poskvrněn, a že musí dříve prací a velkým odříkáním
se očistiti svou duši, aby byl pak hoden přistoupili k
takovému zbožnému dílu. Bratří nechtěli ho nutiti. Sám
— pokud se dalo — sesiloval si řeholní přísnost. Konečně
i tato zdála se mu býti nedostatečnou a nedosti přísnou.
Odešel tedy s dovolením představeného na poušť, aby byl
zcela o samotě. Tam si upletl z větví chatu, živil se kořínky,
nosil těžké kameny s místa na místo, stál od východu
slunce až do západu nepohnutě na jednom místě se
zdviženýma k nebi rukama, modle se bez přestání, slovem,
vyhledával všechny možné stupně trpělivosti a toho
nepochopitelného sebezapření, jehož příklady lze najíti
snad jen v životech svatých. —

A tak žil dlouho, několik let umrtvoval své tělo,
posilňuje se zároveň živitelnou silou modlitby. Konečně
jednoho dne se vrátil do kláštera a řekl pevně
představenému: »Jsem už hotov, je-li Bohu libo, vykonám
své dílo.« Za předmět zvolil si narození Páně. Celý rok
seděl u práce, nevycházeje ze své cely, živě se syrovou
potravou a modle se bez ustání. Za rok byl obraz hotov.
Byl to skutečný div umění. Třeba vám říci, že ani
představený ani bratří nebyli velkými znalci malířství a
přece byli všichni překvapeni neobyčejnou svatostí osob.
Cit božské pokory a dobroty Přečisté Panny Bohorodičky,
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která se klonila nad Nemluvňátkem, hluboký rozum v
očích Božského Dítěte, které jakoby už předvídaly Svou
budoucnost, velebné mlčení svatých Tří Králů, klečících u
Jeho nohou a konečně ono svaté, nevyslovitelně velebné
ticho, které válo od celého obrazu, to všechno vystupovalo
před oči v takové harmonické síle a mohutné kráse, že byl
celkový dojem opravdu úchvatný.

Všichni bratři padli na kolena před novým obrazem,
a představený, k slzám jsa dojat, pravil: »Ne, člověk jen
lidským uměním nemohl by provésti takový obraz: zde
svatá, vyšší síla vedla tvůj štětec a požehnání nebes
spočinulo na tvé práci.«

V tutéž dobu ukončil jsem své učení na akademii,
obdržel jsem při zkouškách cenu zlaté medaile a s tím
zároveň i radostnou naději na cestu do Italie — nejluznější
to sen dvacetiletého malíře. Zbývalo mi jen, abych se
rozloučil se svým otcem, s kterým jsem se už po dvanáct
let neviděl. Přiznávám se, že mně už jeho podoba vymizela
docela z paměti. Slyšel jsem vyprávět! o přísné svatosti jeho
života a myslil jsem si, že spatřím hrubou tvář poustevníka,
odcizeného všemu na světě, žijícího jen své cele a
modlitbám, vysíleného, vyschlého ustavičným postem a
bděním.

Ale jak jsem se podivil, když přede mnou stanul
krásný, téměř božsky krásný stařec! Ani stopy po
vysílenosti nebylo v jeho obličeji: skvěl se jasem nebeské
radosti. Jeho vous, bílý jako sníh, a jemné, téměř vzdušné
vlasy téže stříbrné bělosti, splývaly mu velebně po prsou a
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po záhybech jeho černé kutny a padaly až k šňůře, kterou
byl opásán jeho chudý řeholní šat. Nejvíce však jsem se
podivil, když mi jeho ústa pravila taková slova a takové
myšlénky o umění, která mi nikdy nevymizí z duše!

»Čekal jsem tě, milý synu,« řekl mi otec, když jsem
si k němu přišel pro požehnání: »Nastává ti cesta, po které
se bude teď bráti tvůj život. Tvá cesta životní je čistá
— neodboč od ní. Máš nadání, a nadání je drahocenný
dar od Boha — neznič je. Zkoumej a zpytuj všechno,
co uvidíš, podrob všechno svému štětci; a hleď ve všem
nalézti vnitřní myšlenku a především se snaž vystihnouti
hluboké tajemství tvoření. Blahoslavený ten, kdo je zná.
Jemu není v přírodě nic nízkého. V malicherných
předmětech je tvůrčí duch umělce právě tak velký a silný,
jako v hlubokých; opovržlivý předmět není mu pohrdání
hodným, neboť to prozařuje krásná duše umělcova a
opovržlivý předmět nabývá u něho vznešeného výrazu,
neboť se očistil ve výhni jeho čisté duše. Představu o
božském, nebeském ráji nalézá člověk ve svém vlastním
umění a už jen z této jediné příčiny převyšuje umění
všechno. A oč velebný klid duše stojí výše, než veškeren
neklid světový, oč tvoření stojí výše, než boření; oč anděl
jen čistou nevinností své jasné duše stojí výše, než všechny
nesčíslné síly prudké vášně ďábla — o to vznešené dílo
umění stojí výše, než všechno, co je na tomto světě.

Všechno mu obětuj a zamiluj si ho vášnivě, ne vášní,
od které vanou pozemské pudy, ale tichou, rajskou vášní,
bez které nemůže se člověk povznésti od země, a nemůže v
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sobě cítiti čarovné zvuky upokojení. Nebo proto sestupuje
na svět vznešené dílo umění, aby přineslo lidstvu pokoj a
mír.

Dílo umění nemůže vnésti bouři a odboj do duše,
ono vznáší se jako jasná modlitba stáje výš k Bohu. Avšak
jsou chvíle temné a děsivé …« Tu se můj otec odmlčel;
pozoroval jsem, že se pojednou jeho jasný obličej
zachmuřil, jakoby ho byl pokryl jakýsi náhlý mrak.
»Takovou přinesla mi jedna událost v mém životě,« řekl.
»Nemohu podnes pochopiti, kdo byla ona záhadná osoba,
jejíž podobiznu jsem maloval.

Byl to opravdu nějaký zjev pekelný. Vím, že svět
nevěří v ďábla a proto nebudu o něm mluviti, ale řeknu
ti jenom, že jsem ho maloval s odporem a že jsem tou
dobou necítil žádné lásky k své práci. Chtěl jsem se násilně
přemoci a potlačiv v sobě všechen odpor, chtěl jsem zůstati
věren přírodě. Nebyl to plod pravého umění a proto city,
které se zmocňují všech lidí při pohledu na tuto
podobiznu, jsou city nečistými, vášnivými a bouřícími a
ne city uměleckými, nebof pravé umění i v bouřlivé náladě
dýše pokojem. Říkali mně, že tato podobizna jde z ruky
do ruky a že rozsívá trapné dojmy, vzbuzujíc v umělci city
závisti, krutou nenávist proti bližnímu a zlobnou touhu
pronásledovati a utiskovati. Chraň tě Bůh, synu, od těchto
vášní! Nic není nad ně hroznějšího. Raději trpěti jakoukoli
hořkost, všemožné pronásledování, nežli ukřivditi
komukoliv třebas jen stínem křivdy. Zachovej si čistotu
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své duše! Kdo má v sobě nadání, ten má míti i duši
nejčistší.

Jinému se odpustí mnohá věc, jemu však se neodpustí
nic. Člověku, jenž vyšel z domu v čistém, svátečním šatě,
stačí jen je-li postřiknut jedinou kapkou bláta a už ho
obklopí zvědavý lid a ukazuje si na něho prstem a mluví o
jeho nečistotnosti, kdežto týž lid nepozoruje četné skvrny
na jiných kolem jdoucích, oblečených ve všední šaty,
neboť na všedních šatech nejsou skvrny tak zjevny.«

Na to mně otec požehnal a objal mě. Nikdy v životě
jsem nebyl v tak povznešené náladě. S úctou a s citem více
než synovským, přitiskl jsem se k jeho prsům a políbil jsem
jeho rozvlněné, stříbrné vlasy. Slza se leskla v jeho očích.

»Vyplň mně synu jednu prosbu,« řekl mi už při
samem loučení: »Snad náhodou spatříš onu podobiznu, o
které jsem ti povídal. Poznáš ji hned dle neobyčejných očí
a dle neobyčejného jejich výrazu, — prosím tě, znič ji za
každou cenu.«

Pochopíte, pánové sami, zdali jsem mohl odepříti otci
svatý slib, že jeho prosbu splním. Po patnáct let se mně
nepodařilo spatřiti něco, co by se alespoň poněkud
podobalo podobizně mým otcem popsané, když tu
pojednou v dnešní dražbě …«

Zde umělec se odmlčel, obrátil oči na zeď, aby se
ještě jednou podíval na obraz. Tentýž pohyb učinilo i celé
shromáždění, hledajíc očima tuto zvláštní podobiznu.

Ale k velikému zděšení všech“ nebylo jí už na zdi.
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Nejasný šum a hluk proběhl celým zástupem a hned
potom se ozvala jasně slova: »Je ukradena!«

Kdosi ji šťastně ukradl, použiv pozornosti posluchačů,
zaujatých vypravováním mladého malíře. A dlouho stáli
všichni přítomní tu na rozpacích, nevědouce, zda skutečně
viděli ony záhadné, neobyčejné oči, či zda to byla prostě
vidina, která se objevila jen na okamžik jejich očím, una-
veným dlouhým prohlížením starých obrazů.
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