
Komorní výstava v rámci výstavního formátu „opus mag-
num“ je věnována jednomu ze dvou obrazů, na němž Ilja 
Jefimovič Repin (1844–1930) zachytil svého otce. Repin, 
představitel ruské realistické školy, patří k nejvýznamnějším 
evropským umělcům své doby. Jeho dílo je mimořádně dob-
ře zastoupeno i v českých soukromých a veřejných sbírkách. 
Nacházejí se zde významná plátna, skici, studie i kresby 
z celého umělcova života. Jeho dílo bylo totiž v meziválečném 
Československu mimořádně oblíbené a dlouhodobě se o něj 
zajímal i T. G. Masaryk. 
Repin po celý život obdivoval umění Rembrandta a Velá-
zqueze, jejichž obrazy kopíroval a studoval v petrohradské 
Ermitáži i v dalších světových muzeích. U Rembrandta ho 
obzvlášť přitahovala bohatá barevnost, kdy spodní barevné 
vrstvy prosvítají skrze ty svrchní. Zejména ho však zajímalo, 
jakými způsoby dosahovali tito mistři v portrétní tvorbě psy-
chologické hloubky. Repin je právem považován za jednoho 
z nejlepších ruských portrétistů. Je autorem velkého množ-
ství podobizen svých současníků – spisovatelů, skladatelů, 
malířů, učenců i obyčejných lidí. Mezi ně patří také několik 
vzácných portrétů jeho blízkých, především obou rodičů, 
které velmi miloval a ctil. Jediný známý portrét matky je 
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uchováván ve sbírkách Národní galerie v Praze, podobizny 
otce existují dvě. První, datovaná 1879 nebo 1883, znázorňu-
je otce v brýlích při čtení knihy, pravděpodobně Bible. Dnes 
se nachází ve sbírkách Státního ruského muzea v Petrohradě, 
kam přešel v roce 1918 z majetku dědiců významného rus-
kého sběratele Ivana Nikolajeviče Těreščenka. To znamená, 
že se s ním Repin dobrovolně rozloučil ještě za svého živo-
ta. Druhým portrétem je zde vystavená Podobizna Jefima 
Vasiljeviče Repina, otce umělce, datovaná 1881, unikátní dílo 
galerijní hodnoty ze soukromé sbírky v Praze. Tento portrét 
měl Repin, stejně jako zmíněnou podobiznu matky, u sebe až 
do své smrti.
Na pražské podobizně vidíme umělcova otce, jak sedí poo-
točený vpravo v „kožuchu“ z ovčí nebo telecí kůže a v zimní 
kožešinové čepici, typickém oděvu venkovanů. Nejsou zde 
žádné další atributy a popisné detaily. V barevnosti oblečení, 
které malíř rychle nahodil silným štětcem, dominují tmavé 
tóny, pozadí má neutrální šedou barvu. To vše nám dovoluje 
plně se soustředit na obličej, drobný a jakoby utopený v sil-
ném kožešinovém límci. Umělec též zdůraznil šedě modré 
oči, jež se dívají mimo nás kamsi do dálky…
V Čechách se také nacházela dnes nezvěstná přípravná 
kresba k tomuto obrazu, datovaná 12. května 1880, tedy těsně 

před jeho vznikem. Na rychle nahozené skice je opět zobra-
zen v „kožuchu“ jako aktivní a temperamentní, přes svůj věk 
mladistvě působící člověk, jehož den je naplněn povinnostmi 
a prací. Zcela opačné ladění má velká podobizna, která v di-
vákovi vyvolává lyrickou náladu až lehký stesk, jako by zde 
autor chtěl zachytit milovanou osobu na konci života s vědo-
mím, že za krátký čas odejde. V době vzniku plátna bylo malí-
ři třicet sedm let a portrétovanému sedmdesát sedm. Dílo tak 
má symbolický charakter a více než podobiznou je filozofic-
kou úvahou o vzájemné lásce a rychle plynoucím životě.
Umělcův otec Jefim Vasiljevič Repin (1804–1894) sloužil jako 
vojín u hulánů a zúčastnil se několika válek, v nichž byl i vy-
znamenán.1 Později obchodoval s koňmi a postavil si vlastní 
domek. Poslední roky života strávil na usedlosti svého syna 
Zdravnjovo v dnešním Bělorusku, kde se zabýval studiem 
duchovní literatury.
Obraz se na území Československa objevil v polovině třicá-
tých let 20. století. Poprvé je zachycen na fotografii, pořízené 
historikem umění profesorem Nikolajem Lvovičem Okuně-
vem v souvislosti s přípravou Retrospektivní výstavy ruského 
malířství XVIII.–XX. století, která se v roce 1935 uskutečnila 
v Clam-Gallasově paláci v Praze. Co do počtu i kvality umě-

leckých děl se jednalo o nejvýznamnější akci svého druhu 
v Evropě. V katalogu sice obraz není uveden, některé materi-
ály a Okuněvův fotoarchiv ovšem naznačují, že vystaven být 
mohl.2 Je možné, že se o něm Okuněv dozvěděl pozdě, takže 
se do katalogového soupisu exponátů nedostal. 
Z uvedených archivních pramenů víme, že původně pocházel 
ze sbírky Evy Millerové, jejímž manželem byl Emilian Miller, 
český diplomat, působící v letech 1929 až 1934 ve Finsku. Na 
území Finska se v meziválečném období nacházela ves Kuo-
kkale (dnes Repino), kde od roku 1906 Ilja Repin s rodinou 
žil na vlastní usedlosti Penaty. Když zde Repin v roce 1930 
zemřel, obraz se nacházel v jeho pozůstalosti,3 která byla 
rozdělena mezi jeho tři děti.4 Podle částečně publikovaných 
seznamů získal Portrét otce Ilji Jefimoviče velký (pravdě-
podobně vystavené dílo) a Portrét otce I. J. malý (může se 
jednat o zmíněnou kresbu) jeho syn Jurij Iljič Repin,5 který 
tato díla prodal Emilianu Millerovi.
Vystudovaný právník Emilian Miller (1882–1950) byl v říjnu 
roku 1914 zajat v Rusku a následně vstoupil do českoslo-
venských legií. V roce 1921 byl přijat do československých 
diplomatických služeb. Působil ve Vídni a Varšavě a od listo-
padu 1929 do června 1934 byl pověřen vedením vyslanectví 
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ve Finsku. Po návratu z Helsinek působil na Ministerstvu 
zahraničních věcí, odkud byl v roce 1939 přeložen do výsluž-
by. Během okupace pracoval jako knihovník a zúčastnil se 
odboje. V roce 1945 byl ještě krátce reaktivován jako minis-
terský rada.6

Až do minulého roku byl obraz znám pouze z výše zmíně-
ných malých černobílých fotografií. První barevný snímek 
vůbec byl publikován v souvislosti s prodejem obrazu v aukč-
ním katalogu Galerie Kodl.7 Při této aukci byl obraz získán 
soukromým majitelem, díky jehož laskavosti ho můžeme 
nyní prezentovat v Galerii výtvarného umění v Chebu. 
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