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HARRINGAYOVO POKUŠENÍ.

Jest zcela nemožno říci, zdali tato událost se přihodila.
Závisí úplně na slově R. M. Harirngaye, který jest umělec.

Přidržuji se jeho podám příběhu: vypravování udává,
že Harringaý vstoupil do svého atelieru kolem desáté
hodiny, aby viděl, co by mohl vytvořiti z hlavy, na které
pracoval den před tím. Hlava, o které se jedná, byla ona
italského kolovrátkáře, a Harringay myslil — než nebyl
si zcela jist — že název měl by býti „Strážce“, Potud jest
upřímný a jeho vypravování nese pečeť pravdy. Uzřel
muže čekajícího na malý dárek, a s rychlostí, která
prozrazovala genia, vpustil jej ihned dovnitř.

„Poklekni. Pohlédni vzhůru na onu sponu,“ pravil
Harringay. „Jako kdybys očekával odměnu.“

„ Neceň zuby !“ pravil Harringay. „Nepřeji si malovati
tvých dásní. Hleď, jako bys byl nešťasten.“

Nyní po nočním odpočinku obraz jej rozhodně
neuspokojoval. „Jest to dobrá práce,“ pravil Harringay.
„Tato malá část šíje . . . Avšak —“

Chodil po pracovně a hleděl na obraz z toho bodu
a pak z onoho. Pak prohodil škodolibé slovo. Originálu
platilo ono slovo.

„Obraz,“ praví, že řekl. „Právě obraz italského
kolovrátkáře, — pouhý portrait. Kdyby to byl žijící
kolovrátkář, nevadilo by. Než jaksi netvořím nikdy věcí
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žijících. Domnívám se, že má obrazotvornost není
správná.“ Toto rovněž jest pravdivý výraz. Jeho obrazo-
tvornost jest nesprávna.

„Ten tvůrčí popud! Vzíti plátno, barvy a utvořiti
muže — jako Adam byl vytvořen z červené hlinky! Avšak
tato věc! Kdybyste ji potkali na procházce ulicemi, věděli
byste, že jest to jen výrobek pracovny. Malí hoši spílali
by jí mořských oblud. Nějaký malý popud . . . Dobře —
nechci ji míti takovou.“

Odešel k záclonám a počal stahovati je dolů. Byly z
modrého, hollandského sukna, s kolečky na spodině okna,
takže mohl jste je stáhnouti, aby získal lepšího světla.
Shromáždil palettu, štětce a pravítko ze svého stolku. Pak
obrátil se k obrazu a vložil šedou skvrnu do koutku úst
a soustředil na to svou pozornost k zorničce oční. Pak se
rozhodl, že brada jest poněkud bezvýrazna — pro strážce.

Hned na to položil své věci a zapáliv dýmku pozo-
roval postup svého díla. „Ať visím, nevysmívá-li se mně
obraz,“ řekl Harringay a dosud věří, že se vysmíval.

Svěžest podoby zajisté získala, ale sotva ve směru,
jak si přál. Nebylo pochybnosti o výsměchu. „Strážce
nevěřícího,“ pravil Harringay. „Něžnější a krásnější jest
toto! Avšak levá řasa oční není dosti cynická.“

Pokračoval a pracoval na oční řase a přidal něco k
lalůčku ucha, aby podporoval skutečnost. Další úvaha
následovala. „Po strážci jest veta, bojím se,“ pravil
Harringay. „Proč ne Mephistopheles? Než to jest poněkud
příliš všední. ,Přítel Dožeův‘ — není příliš plodné.
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Ačkoliv zbraně nepotřebuje. Příliš Camelot. Co s
růžovým šatem a nazvati jej ,Jeden ze Svaté Kolleje‘? Jest
to vtipné a použije se středověkých italských dějin.“

„To jest stále Benvenuto Cellini,“ řekl Harringay; „s
obratným použitím zlatého poháru v jednom rohu. Než
sotva by přiléhalo k vzezření tváře.“

Praví sám, že takto žvatlal pro sebe, aby ubránil se
nevysvětlitelnému, nepříjemnému strachu. Věc zajisté
získala všeho, jen ne přívětivého vzezření. Než nabývala
věru podoby životního tvora, než byla dříve — mnohem
živější, než cokoliv dříve maloval. „Nazvati to ,Šlechticův
portraiť,“ pravil Harringay; ,,Jistý šlechtic.“

„Nepřeji si,“ řekl Harringay, dosud udržuje odvahu.
„Takové věci zovou špatným krasocitem. Tento výsměch
musí vymizeti. Není ho více, a poněkud ohně v oku —
nikdy nezpozoroval, jak teplé oko jeho bylo před tím —
a mohl tak učiniti, avšak proč —? Jaké ceny ,Vášnivý
poutník‘ ? Avšak této ďábelské tváře si nepřeji — na této
straně kanálu.“

„Jakýs malý nedostatek to působí,“ pravil; „řasy oční
snad příliš šikmé,“ — ihned stahoval záclonu níže aby získal
lepšího světla a uchopil znova palettu a štětec.

Zdálo se, že tvář na plátně jest oživena vlastním
duchem. Odkud výraz ďábelství v ní se zrcadlil, nemohl
vypátrati. Pokusu jest zapotřebí. Řasy oční — stěží to jsou
řasy oční? Ale pozměnil je. Ne, to není lepší; věru, jestliže
o něco, o něco více ďábelské. Koutek úst? He! více než
kdy lstivý — a nyní, opraven, byl hrozně zlostný. Oko,
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pak? Neštěstí! naplnil štětec rumělkou na místě šedé barvy
a přece pozoroval dobře, že to byla šeď! Oko zdálo se, že
otočilo se v důlcích a šlehalo po něm ohnivým plamenem.
V záblesku utrpení, možná snad s čímsi podobným odvaze,
ve zděšení, mrštil štětcem plným jasné červeně do obrazu;
a pak prazvláštní věc, věru velmi podivná věc se přihodila
— jestliže se přihodila.

Ďábelský Ital před ním zavřel obě své oči, stáhl ústa a
setřel svou rukou barvu se své tváře.

Pak červené oči otevřely se znova, se zvukem
podobným otevření úst, a tvář se usmála.

„To bylo spíše ukvapené od vás,“ pravil obraz.
Harringay praví, nyní když nej horší se přihodilo, že

nabyl sebedůvěry. Měl oblažující přesvědčení, že ďáblové
jsou rozumní tvorové.

„Proč se tedy pohybujete kolem,“ pravil, ,pitvoříte se
a to všechno — vysmíváte se a šilháte, když vás maluji?“

„Nečiním toho,“ řekl obraz.
„Činíte,“ řekl Harringay.
„Jste to vy sám,“ pravil obraz.
„Já to nejsem,“ odpověděl Harringay.
„Jste to vy sám,“ řekl obraz. „Ne! nepoházíte mne

znova barvou, protože jest to pravda. Celé ráno pokoušel
jste se vložiti výraz do mé tváře. Věru, nemáte ani zdání,
čemu má váš obraz býti podoben. “

„Mám,“ odvětil Harringay.
„N e máte,“ řekl obraz. „Vy nikdy nemáte při svých

obrazech. Vy vždy začínáte se zcela neurčitým tušením, co
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chcete konati, má to býti krásné — o tom jste přesvědčen
— a zbožné, snad, aneb smutné; ale kromě toho co jest, Vše
jest pokus a náhoda. Můj drahý příteli! nemyslíte, že byste
mohl malovati obraz podobný tomuto?“

Nyní dlužno připomenouti, že vše, co následuje,
máme jen dle Harringayových slov.

„Budu malovati obraz zcela tak, jak se mně líbí,“
pravil Harringay chladně.

To, zdálo se, že uvedlo obraz poněkud v rozpaky.
„Nemůžete malovati obraz bez inspirace,“ podotkl.

„Avšak měl jsem inspiraci — pro toto.“
„Inspiraci!“ usmívala se jízlivá podoba; „myslím, že

vznikla, ježto jste viděl italského kolovrátkáře hleděti k
oknu! Strážce! Ha, ha! Počal jste právě malovati, že snad
náhodou někdo přijde — to jest, co jste činil. A když viděl
jsem vás při tom, přišel jsem. Přeji si mluviti s vámi.“

„O umění, s vámi,“ pravil obraz — „jest to špatné
zaměstnání. Vy hrnčíři! Nevím, proč to jest, ale připadá
mi, že nejste s to, vložiti v to svou duši. Víte příliš mnoho.
To vám překáží. Uprostřed svého nadšení tážete se sebe,
zdali cos podobného nebylo vytvořeno před vámi. A . . .“

„Pohleďte tuto,“ řekl Harringay, který očekával něco
lepšího než kritisování od ďábla. „Nechcete mluviti se
mnou o dílně umělce?“ Smočil svůj počet dvanácti štětců v
červené barvě.

„Pravý umělec,“ řekl obraz, „jest vždy neučený muž.
Umělec, který theorisuje o svém díle, není již umělcem, ale
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kritikem. Wagner . . . Pravím! — K čemu jest ta červená
barva?“

„Chystám se vás jí zamalovati,“ řekl Harringay.
„Nepřeji si slyšeti toto vše od Tomáše Rota. Domníváte-
li se, že budu s vámi mluviti o pracovně, proto že jsem
umělcem z povolání, převelice se mýlíte.“

„Jednu minutu,“, pravil obraz, zřejmě polekán. „Přeji
si učiniti vám nabídku — původní nabídku. Jest pravda, co
pravím. Postrádáte inspirací. Dobře. Bezpochyby slyšel jste
o kathedrále Kolínské a ďáblím mostě a “

„Smetí,“ pravil Harringay. „Nemyslíte, že mám
zapotřebí uvrhnouti se ve zkázu, jednoduše z radosti, že
jsem maloval dobrý obraz, aby jej pak poházeli břidlicí.
Přijmi toto.“

Jeho krev se bouřila. Jeho nebezpečí jedině jej
pohádalo k činnosti, tak praví. Pak vložil něco červené
barvy v ústa tohoto tvora. Ital mluvil chvatně a snažil
se setříti barvu — zřejmě hrozně překvapen. A pak —
dle Harringaye počal podivný zápas, Harringay skrápějící
obraz červenou barvou, a obraz otřásající se kolem a
stírající ji, kdykoliv ji naň položil. „Dvě mistrná díla,“
pravil demon. „Dvě nepochybná mistrná díla pro duši
umělcovu z Chelsey. Není to obchod?“ Harringay
odpověděl malířským štětcem.

Několik minut nebylo ničeho slyšeti než pohyb
štětce, chvatné mluvení a výkřiky Italovy. Část barvy
zachytila jeho rámě a ruku, ačkoliv měl se dosti dobře
na pozoru. Tu barva na palettě došla, a oba protivníci
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stáli bez dechu, pohlížejíce jeden na druhého. Obraz byl
tak pomazán červení, že hleděl, jakoby byl se válel po
zemi v jatkách, a dech bolestně vypovídal jemu službu;
bylo mu velmi nepříjemno s mokrou barvou řinoucí se
po jeho krku. Přes to, první pokus skončil celkem jeho
úspěchem. „Pomysli,“ pravil, zajíkaje se trhaně k tomuto
slovu, „dvě nejvznešenější mistrná díla — každé v různém
slohu. Každé rovnocenné kathedrále . . “

„Já vím,“ pravil Harringay a vyběhl z pracovny po
chodbě k boudoiru své paní.

V druhé minutě byl zpět se širokou plechovou ná-
dobou smaltpvé barvy — Hedge Sparowova vaječná barva
to byla — a se štětcem. Při pohledu na to vše umělecký
ďábel s červeným okem počal naříkati. „Tři mistrovská díla
— vrcholná mistrná díla.“

Harringay vedl dva řezy napříč démonem a hned na
to zasadil jemu ránu do oka. Bylo slyšeti neurčité hrčení
„Čtyři mistrná díla,“ a odplivnutí.

Než Harringay nabyl nyní vrchu a mínil jej udržeti.
S rychlými, smělými tahy pokračoval v zamalování
svíjejícího se plátna, až konečně bylo stejnoměrného rázu
barvy Hegde Sparowovy. Jednou ústa objevila se znova a
pronesla pouze: „Pět mistrných —“ než naplnil je smaltem;
a téměř před ukončením červené oko se otevřelo a hledělo
naň roztrpčeně. Avšak posléze nezůstalo ničeho než lesklá
plocha schnoucího smaltu. Na malý okamžik slabé pohnutí
poblíže povrchu svraštilo ji zde neb onde, aneb brzy i toto
odumřelo a věc byla úplně klidnou.
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Pak Harringay — dle Harringayova vypravování -—-
zapálil si dýmku a seděl a hleděl ztrnule na zasmaltované
plátno, pokoušeje se vyložiti si, co se přihodilo. Pak obešel
kolem za plátno, aby viděl, zdali pozadí jest vůbec nějak
nápadno. Pak počal litovati, že nefotografoval ďábla, než
jej zamaloval.

Toto jest Harringayův příběh, ne můj. Dotvrzuje se
malými částmi plátna (24X20) smaltovanými bledou zelení
a stále a vytrvale trvá na svém vypravování. Jest též pravda,
že nikdy nevytvořil mistrovského díla a dle mínění přátel
asi též nikdy nevytvoří.
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