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Ma sündisin 24. veebruaril 1826. aastal 
Liivimaa kubermangus Viljandi lähe-

dal Kööbra külas ühe talupoja majas.* Minu 
isa elas oma venna juures töömehena. Maja, 
milles mu isa elas, kuulus samuti tema ven-
nale. Isal oli neli poega ja kaks tütart.1 Pere-
kond oli vaene. Me elasime niinimetatud 
Vastemõisas,2 s. t. kroonumõisas. Need mõi-
sad asuvad eraldi, mitte nii, nagu paiknevad 
talud Venemaa külades, Liivimaal asuvad nad 
eraldi, kaks õue kõrvuti, siis on neist versta 
kaugusel jälle õu jne.

Ma ei mäleta, mitu tessatini maad oli, kuid 
see oli kroonu maa, minu isa vend rentis seda 

* Lehekülje servale on pliiatsiga juurde kirjutatud: „Isale kuulus osa venna maast, hiljem oli isal Lubjasaare 
talu. Seal ehitas ta ise endale uue maja.” Kahjuks on mõned pliiatsiga tehtud täiendused kustutatud, neid ei 
ole võimalik välja lugeda. Hiljem kuulus Lubjasaare talu Viljandimaal J. Köleri vennale Andresele ja tema 
järeltulijatele.

1  Köleri isal Peet Köleril (1782–1860) ja tema naisel Kail Köleril (1787–1864) oli tulevase kunstniku sündimise 
ajal 6 last: tütred Anu (sünd. 1811), Ann (sünd 1821), Mall (sünd.1824) ja pojad Tõnis (sünd. 1812), Ado 
(sünd. 1814), Jüri (1819–1846). Hiljem lisandus veel kaks last: poeg Andres (sünd. 1828) ja tütar Liiso (sünd. 
1832): Väike Köleri sõnastik. Koostanud A. Allas ja T. Abel. Eesti Kunstimuuseum, Tallinn, 2001, lk. 82, 102. 
Edaspidi viited sellele väljaandele: Väike Köleri sõnastik ja lehekülje number.

2  Siin kasutatakse sõna „mõis” tähenduses „talu”. Kaasaegne nimetus: Viljandi maakonna Vastemõisa valla 
Kööbra talu (Ibid., lk. 82).

3  Nähtavasti on mõeldud õde Anne. Järgmise õe Mallega oli Köleril vanusevahet kõigest kaks aastat.
4  Nähtavasti vend Andrest. Kõige noorem õde Liiso oli lugema õpetamiseks veel liiga väike.
5  Silmas on peetud õde Anut (sünd. 1811. a.).

ja majake sellel maal oli minu onu oma. Selle 
juurde kuulusid ait, saun, väike laut – kõik see 
kuulus selle maja juurde, mille peremeheks 
oli minu onu, temal oli kogu majapidamine 
suuremal kujul.

Ma mäletan ennast 6 aasta vanuselt. Õde3 
õpetas mulle siis kirjatarkust. Kui ma olin 7-
aastane, oskasin ma juba lugeda ja õpetasin 
nooremat last.4 Siis hoidsin vanema õe5 last, 
kui ma olin 8 aastat vana, kui õde pidi mõni-
kord minema tööle, hoidsin ma tema last. 
Niipalju kui ma ennast mäletan, ei olnud me 
eriti vaesed, sest isa oli tark inimene, kuid sel-
lest ajast peale, mis ma ennast mäletan, oli ta 
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peaaegu pime.6 Pimedaks jäi ta sellepärast, et 
ükskord ta sepistas midagi sepikojas ja säde-
med sattusid talle silmadesse, nii et selle taga-
järjel said tema mõlemad silmad kannatada. 
Isa perekonnanimi oli juba siis Köler. Selle 
nime võttis ta arvatavasti hiljem, vabastamise7 
ajal, sest eestlastel ei ole perekonnanimesid, 
kuid vabastamise ajal, revisjoni ajal pidi iga-
ühel olema perekonnanimi ja nähtavasti soo-
vitati isal võtta saksa perekonnanimi.

Minu ema oli pärit teisest külast, ta oli 
talutüdruk, eestlanna. Ta oli kirjaoskaja ja 
väga hoolas tööinimene. Ka isa oli kirjaos-
kaja, ta oskas eesti keeles lugeda, kuid saksa 
keelt ei teadnud ta üldse.

Meie majas oli niisugune komme, et enne 
lõunat loeti alati „Meie isa” palvet ja lauldi 
mõnda vaimulikku laulu. Kui ka tilluke tükk 
leiba kukkus maha, siis võeti see üles ja tõs-
teti huulte juurde. Meie tare ei olnud väga 

must**, siin olid meil ainult kanad, aga selle 
kõrval suitsutares olid kõik muud loomad. 
See tare, kus loomad olid, oli meil rehetare, 
selles olid lisaks veel väikeste akendega kül-
mad toad, seal peksti sügisel vilja, seal hoiti 
talvel loomi, tares käisid ringi ainult kanad.

Raamatutest oli meil ainult piibel ja evan-
geelium ning vaimulike laulude kogumik ja 
siis veel ka kalender.

Oma vanaisa ma ei mäleta, vanaisa ei 
elanud kunagi meie juures, ta elas onu, meie 
peremehe juures.

Töömeheks oli isal kolmas vend, kuid ka 
isa töötas.

Mäletan, kuidas ükskord nelipühade ajal 
tuli koju vanem vend8, kes elas Viljandis 
tisleri juures, kuid koduteel lõikas ta maha 
väikseid kaski ja riputas nende külge kimbu 
kringleid ning tõi need meile, väikestele las-
tele. See tegi meile väga suurt heameelt. 

6  Nii on Peet Kölerit kujutatud portreel, mille tema poeg maalis 1863. a. ja mis asub Eesti Kunstimuuseumis  
Tallinnas.

7  Silmas on peetud talupoegade niinimetatud „maata” vabastamist pärisorjusest, mis Liivimaal toimus 1819. 
aastal.

** Siinkohal on pliiatsiga lehe servale juurde kirjutatud: „Õhtud veetsime peeru valgel suitsutares.”
8  Vanem vend Tõnis, tisler, etendas Köleri elus olulist osa. Tulevane kunstnik elas tema juures Viljandis  

(vt. edaspidi) ja seejärel Peterburis, kui ta tuli sisse astuma Peterburi Kunstide Akadeemiasse. Vend aitas teda 
aineliselt ka hiljem.

Johann Köler. Isa portree. EKM 00456-M01782 Johann Köler. Ema portree. EKM 00457-M01783
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Siis viidi mind linna venna juurde ja kor-
raldati minu elamine mööbelsepa juures. 
Mulle anti laegas, millesse ma peitsin leiva ja 
singi, mida mulle sageli tõid minu vanemad. 
Alguses mulle see toit meeldis, kuid pärast 
tüütas hirmsasti ära, sest leib kuivas ära ja 
oli kohutav.

Minu vanem vend, kelle juures ma elasin, 
õpetas mulle natuke saksa keelt ja rehkenda-
mist, niipalju kui sai, mina aitasin tal mõni-
kord liimi keeta.

Siis astusin ma Viljandis elementaarkooli, 
kuid ma ei õppinud seal kaua, sest õpetaja 
suri ära, teist aga kohe ei leitud. Mõni aeg 
hiljem astusin ma kreiskooli. Seal õppisin 
ma kolm aastat  ja kui mind viidi üle vane-
masse klassi, tegi mind väga kurvaks see, et 
õpetaja märkas, et ma ei saa aru õpetusest 
ja nendest asjadest, mida ta püüdis seletada. 
Ma ei saanud sellepärast õpetaja seletus-
test aru, et õpetamine toimus saksa keeles, 
mida ma peaaegu üldse ei teadnud, ja kõige 
selle pärast viidi mind üle alamasse klassi, 
sest seal, teises klassis, õppisin ma rohkem 
pähe, tuupisin, kuid ei saanud mitte midagi 
aru. Kuigi ma elasin saksa perekonnas ja 
võisin päevad läbi praktiseerida, kuid ikkagi 
ei suutnud ma kolme aastaga võõrast keelt 
omandada.

Kursuseid selles koolis iseenesest ei olnud. 
Istuti seal erinevaid  ajavahemikke. Mina istu-
sin kolm aastat, sest isal ei olnud minu eest 
maksmiseks rohkem raha. Minu koolitee, 
s. t. kogu minu õppeaeg läks isale maksma 
sada rubla ja kõigest need sada rubla suutis 
ta kokku hoida, elades erakordselt karmi elu, 
nii et minu pere ei söönud mitte alati puhast 
leiba, vaid sõi aganaleiba. 

Minu vanematel oli haruldaselt hea ise-
loom, nii et minu vanem vend ei saanud 
kordagi karistada. Mina sain karistada kaks 
korda selle pärast, et sõin tooreid õunu, ja 
minu õde, kes oli sel ajal 13 aastat vana,9 
sai vitsa selle pärast, et ta ostis nende (s. t. 
vanemate) äraolekul nõelakarbi, mille eest 

ta maksis poolteist kopikat hõbedas, kui ema 
tuli koju ja nägi, et õde oli ostnud nõelakarbi, 
ütles ta õele: „Sul juba on üks nõelakarp, 
miks sa teise ostsid?” Ja siis karistas teda.

Minu kolm venda olid kõik minust vane-
mad.10 Kõige vanem vend oli minust 15 aastat 
vanem.

Kui ma käisin koolis, siis ma elasin Vil-
jandis, hr. Dorbecki juures, ta oli kodanike 
ühingu, s. t. kaupmeeste klubi ökonoom. Dor-
becki juures korraldati mõnikord teatriõhtuid, 
ka andsid läbisõitvad näitlejad etendusi klubis. 
Mõnikord olin ka mina teatris. Kui ma elasin 
Dorbecki juures, olin ma 12 aastat vana. Isa 
maksis Dorbeckile minu eest 20 rubla aastas 
ning tõi Dorbeckile mõnikord võid ja mune. 
Selle raha eest andis Dorbeck mulle süüa. 
Suvel pidin ma aitama üles panna keeglit, sest 
mõnikord mängiti seal ka keeglit, samuti pidin 
ma karjatama loomi, s. t. olin karjus.

Saksa keele oskus edenes mul kehvasti, 
kuid siiski meeldis minu hoolsus ja ma sain 
kingituseks vene grammatika. Ma olin üks 
esimesi, kes seda teadis, kuid hiljem ma unus-
tasin selle. Õpetaja, kes oli ühtlasi inspektor, 
tegi mulle ettepaneku õppida ladina ja kreeka 
keelt, kuid ma ei saanud tema ettepanekut 
kasutada, sest ei olnud, mille eest raamatuid 
osta. Minu õppimise eest koolis maksti aastas 
13 rubla, nii et minu ülalpidamine ja õppi-
mine kolme aasta jooksul läks isale ja emale 
maksma sada rubla. Pärast seda ei jäänud isal 
enam midagi järele ja nii ei saanud ta anda 
haridust teistele vendadele.

Kui ma lõpetasin õpingud, läksin ma tööle 
mõisa (Vastemõisa) valitseja juurde. Ma pida-
sin tema raamatuid, tegin need korda ja seal 
pani peremees muuseas tähele, et mul on 
annet joonistada. Ta märkas seda sellepä-
rast, et nägi minul paberilehte, millele ma 
olin joonistanud taime. Pärast seda laskis 
ta mul kopeerida mitmesuguseid viinaköögi 
masinaid. Kui ma lõpetasin tema raamatud, 
ütles ta: „Nüüd on vaja midagi muud oman-
dada.” Ta küsis, kelleks ma tahan saada. Ma 

9  Kaks Köleri õde olid temaga umbes üheealised: Ann (sünd. 1821. a.) või Mall (sünd. 1824. a.). Keda Köler 
silmas pidas, pole võimalik täpsustada.

10  Köleri vanemad vennad olid: Tõnis (sünd. 1812. a.), Ado (sünd. 1814. a.) ja Jüri (1819–1846).
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ütlesin, et ma ise ka ei tea. Ta küsis, kas ma 
tahan hakata maalriks, maalikunstnikuks? 
Ma ütlesin, et ei taha, sest maalrid on kole 
määrdunud. Ei ole, ütles ta, [peab] hakkama 
tõeliseks kunstnikuks, minul, näed, on vend 
kunstnik, ja nemad ei ole sellised määrdunud 
nagu maalrid. „Siis lähen ma sinna hea mee-
lega,” ütlesin mina. 

Mind viidi Võnnu (linna)11 [18]39. aasta 
6. aprillil. Teel oli väga külm, kuigi mul oli 
seljas väike kasukas. Mind viis sinna lihtne 
talumees.

Me jõudsime Võnnusse 9. aprillil ja mind 
jäeti seitsmeks aastaks õppima maaler Faberi 
juurde. Võnnus nägin ma kolmandal aastal 
jälle näitetruppi ja pidin maalima dekorat-
sioone. Ma ei olnud kunagi midagi niisugust 
maalinud ja mäletan, et maalisin kõik lehe-
kesed rippumas niidi otsas ja kõik rippusid 
allapoole. Oli vaja maalida veel ka kahur, nad 
mängisid midagi Karl XII-st.12 Ma maalisin 
ka kahuri. Vaadati ja öeldi, et kahur on hea, 
sinust saab kunstnik. Ma olin siis 15 aastat 
vana.

Pärast seda oli veel üks juhus. Krahv 
Sievers, senaator,13 ehitas õigeusu kiriku,14 
selle jaoks tehti kõik jooniste järgi Peterburis, 
aga sees tuli lakke maalida inglid, aga ka sein-
tele krohvi peale. Faber tellis selleks Riiast 
välja hea maalikunstniku, tegelikult maalri. 
Nii et siin maalis meister ise, mina aga pidin 
värvid maha pesema, kui midagi läks valesti. 
Ükskord peremees ütleski mulle: „Ivan, 
proovi ka maalida.” Ma proovisin, maalisin 
– ta ütles, et tuli hästi välja. 

Kirikusse tuli vanamees Sievers, talle 
meeldis nii väga, et ta võttis mul käe alt kinni, 
hellitas mind. Maalriõpilased käivad kitlis, ka 
minul oli tol ajal kittel seljas, mis oli üleni õli- 
ja liimvärviga koos, nii et mõnes kohas oli kit-
tel sõrmepaksuselt määrdunud, et aga kitleid 
vahetati harva, siis käies murdus kitli materjal 
katki ja peksis vastu jalgu Mul oli väga piinlik 
käia tänavatel, kus mulle juhtusid vastu noo-
red tütarlapsed, ma siis püüdsin käia kuidagi 
kõrvaltänavatel, minna ringiga, et neile mitte 
vastu sattuda; kuid krahv Sievers võttis ikkagi 
mul käe alt kinni, kuigi mul oli kittel seljas, ja 
nii me mööda tänavat läksimegi.

Talvel ja kui tellimusi ei olnud, siis maali-
sin näiteks lihavõttepühadeks midagi muna-
dele. (Et saada sellidiplom, tuli ka kujusid 
joonistada.) Selles kirikus värvisin ma väljast-
poolt ka kupleid, sest keegi ei roninud sinna 
neid värvima, sest väljastpoolt oli ebamugav 
värvida. Siis saadetigi mind: „Ivan, mine.” Ja 
Ivan läks kupleid väljastpoolt värvima. Ma 
sättisin end kupleid värvima nii, et panin 
nööri konksu otsa, tegin aasa ja panin ühe 
jala aasast läbi, hoidsin vasaku käega nöörist 
kinni ja paremaga värvisin. Kerad kuplite 
otsas olid kullatud, ma vaatasin neid kerasid, 
imetlesin, vaade oli väga ilus. Ma ei kartnud 
sugugi, et kukun alla, allpool oli redel, mööda 
seda tulin ma maha.

Ma tegin Faberi juures kõikvõimalikke 
asju, lakkisin tõldasid, värvisin väljastpoolt 
maju, värvisin põrandaid ja muud. Joonistasin 
ka parketti. Kõige hullem oli see, kui oli vaja 
enne tubade maalimist vanad maalid maha 

11  Liivimaa kubermangu maakonnalinn, praegu Cēsis Lätis.
12  Ajakirjas publitseeritud tekstis on näidendi pealkirja täpsustatud: „Karl XII enne Rügenit”. (RS 1882, nr. 6, 

lk. 757).
13  Krahv Karl Gustav (Karl Karlovitš) von Sievers (1772–1856), tõeline salanõunik, senaator (alates 1833. 

aastast). Elukutseline sõjaväelane, võttis osa 1792.–1793. aasta Poola kampaaniast, sõdadest Napoleoniga 
aastatel 1805–1807 ja 1812–1815, Vene-Türgi sõjast. Ülendati 1814. aastal kindralleitnandiks. Oli abielus 
Jelena Ivanovnaga (sündinud Dunina), ratsaväekindral I. P. Dunini tütrega.

14  On kaks legendi Lunastaja Muutmise õigeusu kiriku ehitamise põhjuste kohta Võnnus (kirik on tänase päevani 
säilinud, arhitekt ei ole teada). Ühe legendi järgi ehitas krahv Sievers selle oma „vene naise“ jaoks (abielupaar 
maeti hiljem kirikuaeda). Teise legendi järgi  oli Sieversi ema, krahvinna Marta, luterlane, tõotanud Napo-
leoni  Venemaale sissetungimisel, et kui vaenlane välja aetakse, siis annetab ta 1500 hõberubla õigeusu kiriku 
ehitamiseks. Hiljem, veel ema eluajal, algatas krahv Sievers kiriku ehitamiseks raha kogumise, 01.01.1839 oli 
kogutud 15 tuhat. Ka Sinod eraldas raha, märkimisväärsed summad annetasid keiser ja tsaariperekonna liikmed, 
ülikud, Sieversite perekond jt. Ehitama hakati endise Katariina katoliku kiriku asukohas, Sieversite mõisapargi 
piiril, mõnedel andmetel 1842. aastal (teistel andmetel 1840.–1841. aastal). Kirik pühitseti 06.08.1845.
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pesta, kõike tuli lapiga hõõruda ja sel ajal 
voolas külm vesi krae vahele. Sellest mustast 
külmast veest sain ma kärnad.

Peremees suhtus minusse hästi, ei peksnud 
mind, ainult üks kord sain ma kõrvakiilu ja sel-
leski oli süüdi juut, kes töötas üksvahe minu 
peremehe juures. See juhtus nii: nelipühade 
ajal lubati meil minna Võnnust Kremoni15 
(Senwaldi,16 Tredeni17) mõisa, vanadesse kind-
lustesse, kus oli elanud liivlaste vürst Kupo 
[selle kohal on pliiatsiga parandatud: Kaupo18 
– L. K.], kes oli vürstide Lievenite esivanem, 
see Kaupo läks pärast sakslaste poole üle ja 
võitles enda omade vastu.

Vürstidel Lievenitel on Kremonis maali-
galerii. Kui ma seda galeriid nägin, mõtlesin 
ma, et ma võiksin veeta siin 14 päeva söömata, 
nii tugevat muljet avaldas see galerii mulle. 
Kremon oli Võnnust 35 versta kaugusel, seal 
me käisimegi jalutamas. Ma läksin sinna koos 
kaaslasega, vürst Lieven19 laskis meid galeriisse 
ja need olid esimesed maalid, mida ma nägin, 
sest Võnnus maale ei olnud. Minu kaaslasele 
need maalid nii suurt mõju ei avaldanud kui 
mulle, kuigi nad meeldisid ka talle.

Minu kaaslane oli üks kõige halvemaid 
töömehi, ta oli minust vanem ja tugevam, ta 
oli kohaliku kingsepa poeg, ta oli väga jultu-
nud ja lõtvade kommetega, nii et tema käest 
võis õppida kõike vastikut.

Me lahkusime galeriist ja sealt oli kaks-
kümmend versta kohani, kus elasid minu 
kaaslase sugulased, me läksime nende juurde 
ja olime päeva seal ja juba nelipühade kol-
mandal päeval läksime tagasi koju. Peremees 

võttis meid vastu kohutavas tujus, sest ta oli 
oodanud meid tagasi teisel päeval, ta juba 
tegi tööd, ta oli hirmus vihane ja andis mulle 
kõrvakiilu. See on ainuke kõrvakiil, mis ma 
saanud olen. See oli minu jaoks kohutav, aga 
mis parata! 

Pärast kuus aastat kestnud õppimist sain 
ma selliks. Minu ajal rajati Võnnus tsunft ja 
ma olin selles tsunftis esimene. Peremees 
tegi minust selli ennetähtaegselt, sest ma 
olin tema juures elanud ainult kuus ja mitte 
seitse aastat, ta tegi seda eksikombel, kuid ma 
ütlesin talle, et ma pean sõna ja elan tema 
juures seitse aastat. Ta määras minu palgaks 
75 kopikat nädalas. Minu peremees määrati 
sel ajal linnakodanike poolt marsikomissa-
riks, ta jagas sõjaväelasi korteritesse, ta hoo-
litses väga ühe haige junkru eest, kellel oli 
tüüfus. Faber nakatus temalt tüüfusesse, tuli 
koju, heitis voodisse pikali ega tõusnud sealt 
enam, suri ära.

Mul oli juba ammu tahtmine sõita Peter-
buri ja püüda astuda seal akadeemiasse, 
kuid sel ajal ei tohtinud ma sõita, kahju oli 
maha jätta Faberi vaest perekonda, tuli sel-
lel perekonnal kõik korda ajada, sest tal oli 
jäänud kaupa järele. Peremehest jäi järele 
kolm last, noorem oli 12-aastane, teised olid 
vanemad. Hakkasin peremehe asju korda 
panema, läksin Birkenruhi, see oli Võnnus 
eragümnaasium,20 läksin gümnaasiumi direk-
tori juurde ja ütlesin, et kuigi peremees on 
surnud, hakatakse asju ajama niisama korra-
likult nagu ennegi, gümnaasium andis meile 
pidevalt tööd.

15  Kremoni mõis (tänapäeval Krimulda) kuulus 1817. aastast alates Lievenite suguvõsale. Keskajal oli siin 
rüütliloss, mis kuulub praegu koos läheduses asuvate Segewoldi ja Turaidaga Sigulda linna koosseisu.

16  Russkaja Starina publikatsioonis on täpsustatud: Segewold. Kuni 1917. aastani nimetati nii praegust Läti linna 
Siguldat (saksa keeles Segewold). Siegwaldi kindluse rajas Mõõgavendade ordu 1207. aastal.

17  Treideni ehk Turaida kindlus ehitati 13. sajandil, kuid enne seda asus siin liivlaste kindlustatud asula, mis 
kuulus Kaupo (vt. allpool) valduste hulka.

18  On silmas peetud soomeugri rahvaste liivlaste hõimu vanemat Kaupot (suri 1217. a.). Kohalikest vanematest 
võttis ta esimesena vastu ristiusu (umbes 1191. aastal) ja oli saksa rüütlite liitlane. Teda peetakse Lievenite 
suguvõsa esivanemaks.

19  Mõisa omanikuks oli sel ajal vürst (tulevikus vürstlik kõrgus) Karl Christoph (Karl Andrejevitš) von Lieven 
(1767–1844/1845), erukindralleitnant, Tartu õpperingkonna kuraator (1817–1828) ja seejärel haridusminister 
(1828–1833). Põhiliselt elas vürst Lieven oma Senteni mõisas Kuramaal. Vaevalt usutav on vürsti kohtumine 
selliga, pigem tuleb arvata, et põhimõtteliselt lubas ta oma galeriid külastada.  

20  Parandatud: 3 versta kaugusel Võnnust. Birkenrauhi gümnaasiumi direktori nimeks on RS-is (1882, nr. 6,  
lk. 754) antud A. W. Hollander (vt.: Väike Köleri sõnastik, lk. 31).
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Direktor ütles: „Te hakkate tööle, arvata-
vasti abiellute te lesega?” (Faberi naine oli üle 
30 aasta vana, mina olin alla 20 aasta, pealegi 
meeldis mulle Faberi tütar, kaunitar Rosa, 
kes oli kõigest kuueteistkümneaastane.)

Kuid siiski viisin ma need asjad peagi 
lõpule ja mul lubati lahkuda Peterburi. Ma 
olin siis 20 aastat vana või natuke vähem, ma 
ei mäleta enam hästi. Raha mul ei olnud, sest 
ma ei saanud seda nii väikesest palgast kokku 
hoida, seepärast müüsin maha oma palitu ja 
kõik muu, mis ma sain, ja sõitsin selle raha 
eest läbi Riia laevaga Peterburi, 75 kopikat 
taskus, ja sõitsin siia [18]46. aastal, enne koo-
lerat.

Mul oli siin juba vanem vend,21 ta tegi 
kodus mööblit, kuigi ta ei olnud meister, ma 
peatusin tema juures ja otsisin tööd, arutledes 
nii, et arvatavasti võib kõige kergemini leida 
tööd sildimaalijate maalermeistrite juures.

Seepärast leidsin esimese töökoha Bege-
manni juures, kes elas Kivisilla lähedal. Ma 
töötasin selle sildimaalija juures kaks näda-
lat. Ma läksin tema juurde tööle ilma ühegi 
soovituskirjata, ja siis soovitas Begemann 
mind juba Gölitzile22 (kes oli samuti sildi-
meister), kes elas Malaja Sadovaja tänaval. 
Gölitzi juures lubati mulle palka 6 rubla kuus 
ja söök oli tema poolt. Ma kandsin moodsat 
ülikonda nagu praegu. (Ka Võnnus kandsid 
sellid moodsat ülikonda ja mitte kitlit, ainult 
õpipoisid käisid äripäevadel kitlis, pidupäe-
vadel oli isegi kõigil õpipoistel seljas moodne 
ülikond.)

Niisiis, Gölitzi juures sain ma 6 rub[la]. 
Tema elamine oli üsna puhas. Tema tööko-
jas oli peale tema enda veel kaks õpipoissi. 

Tema sildile oli maalitud maalikunstnik, kel 
oli pintsel ja palett käes, silt oli väga suur. 
Mul oli seal hea ja kasulik töötada, sest seal 
tuli natuurist joonistada mitmesuguseid 
esemeid. Mulle öeldi alati, et perspektiiv on 
hästi välja tulnud, seal ma õppisingi perspek-
tiivi ära.23 Gölitz oli üsna andekas härra, ta 
kiitis mind perspektiivi eest, ütles „Hea!“. 
Gölitz armastas väga teatrietendusi, kõik 
tema kodused ja tuttavad kogunesid ja tegid 
koduteatrit. Mul tuli jälle dekoratsioone 
maalida. Siin mängisid etendustel asjaarmas-
tajad näitlejad. Tehti nii, et sissepääsu eest 
ei tohtinud tasu võtta, seepärast müüdi eten-
duse sissepääsu juures väikeseid kartongile 
maalitud maastikke; neid maastikke maali-
sin mina ja igaüks, kes etendusele tuli, ostis 
neid pilte. Etendustel käisid puha sakslased 
ja mängiti saksa tükke, oli deklameerimine, 
laulud, tantsud ja muu.

Võnnus taheti mulle naine võtta ja kuigi 
seda tehti väga delikaatselt, sain ma siiski aru, 
pidasin vastu ega abiellunud.

Kui ma elasin Gölitzi juures, siis leppi-
sin temaga kokku, et ma külastan akadee-
mias õhtusi klasse ja et ei tehtaks mingeid 
etteheiteid, siis leppisin ma nii kokku, et iga 
õhtu eest, mis ma käisin akadeemias, arvas 
peremees minult 15 kopikat maha, aga kui 
peremehel oli kiire töö, siis ma pidin jääma 
koju. Nii esitasin ma akadeemia inspektorile, 
kelleks oli tol ajal Krutov,24 kartongi ja sellele 
oli joonistatud Galateia. Ma kopeerisin selle 
litograafialt ja maalisin omamoodi.25 Ta nägi 
minu tööd ja ma sattusin kohe kipsiklassi, 
minnes mööda originaalklassist. Kodus maa-
lisin ma endast portree ja siis maalisin pesu-

21  Köleri vanem vend Tõnis.
22  Perekonnanime on kirjutatud mitmes variandis: Gülitz, Gültz. Jääme kirjaviisi Gölitz juurde, nii on see antud 

trükitekstis (RS 1886, nr. 11, lk. 337). 
23  Vrd. täiendusega trükitud tekstis: „Ma töötasin seal parema meelega, sest peremees oli haritum kõigist 

inimestest, kellega mul oli olnud tegemist kodumaal, ta hakkas varsti hindama minu võimeid maalimise alal. 
Niisiis, 1848. aastal lubas Gölitz mul takistamatult külastada kunstide akadeemia õhtuseid klasse.” (Ibid., lk. 38)

24  Andrei Ivanovitš Krutov (1796–1860) – Peterburi Kunstide Akadeemia inspektor. Vt. tema kohta F. Jordani 
mälestustes: „Pärast minu lendu [1824. a.] astus akadeemiasse lõpuks ilus ja väga haritud kaardiväekapten 
Andrei Ivanovitš Krutov. Ta võttis kõik enda kätte, kogu majandus oli tema käes, ta kogus hea varanduse ja 
teenis kuni 1851. aastani, mil see ametikoht [inspektori ametikoht. – L. K.] hävitati päriselt ära.” (Zapiski 
rektora i professora Akademii xudožestv Fedora Ivanoviča Iordana. Moskva, 1918, lk. 25).

25  Vrd. trükitud tekstiga: „Galateia, mis oli litograafialt kopeeritud üsna algelisel viisil.” (RS 1886, nr. 11, 
lk. 338.)
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naise palvel tema portree, ta õmbles mulle 
selle eest särgid. Mingit head arvamist mul 
endast ei olnud, olid unistused, et ainult 
minna nii kaugele kui võimalik, kuid ei arva-
nud end kunagi teatud tasemel olevaks, ma 
leidsin, et see oleks olnud kohatu. Ma mõtle-
sin: lähen edasi, kui suudan. 

Ma hakkasin käima akadeemias Pante-
leimonovskaja uulitsast.26 Ma olin Gölitziga 
neljas korteris, Panteleimonovskaja uulitsalt 
oli vaja joosta, et jõuda akadeemiasse ¾ tun-
niga. Ma hakkasin akadeemias käima [18]48. 
aastal. Tol aastal oli koolera, ma mäletan, et 
ma ostsin sageli maasikaid, mis olid siis väga 
odavad, ja sõin neid naudinguga. 

Mind pandi akadeemias kipspeade klassi, 
kuid ma osutusin nõrgaks, sain viimaseid 
numbreid. Seltsimehi oli mul akadeemias 
vähe, sest ma ei vaadanud vasakule ja pare-
male, sest oli vaja joosta koju. Õhtused klas-
sid olid akadeemias õhtul kella 5 ja 7 vahel. 
Akadeemias käisin ma tasuta. Ma olin joonis-
tamises nii nõrk, puudusin nii sageli, et istu-
sin kaks aastat kipspea kallal ja läksin ikkagi 
teisena üle kipsfiguuri juurde (klassi). Seal
olin ma aasta ja seal olid mul kõik esimesed 
numbrid ning [18]51. aastal läksin üle viima-
sesse originaalklassi.

Akadeemias ei pööratud mulle tähele-
panu seniajani, kuni ma sain medali. Kui ma 
olin originaalklassis, otsustasin ma Gölitzi 
juurest lahkuda ja püüda elada iseseisvalt. 
Ma elasin koos hr. Bresega,27 tutvusin temaga 
ja me elasime temaga ühes toas. Ma toitusin 
vorstidest, teest ja leivast. Brese tegeles lito-

graafiaga, hiljem hakkas akadeemias joonis-
tama ja jõudis kunstnikuks välja. Tal oli liigset 
raha, minul oli raha väga vähe. 

Siin maalisin ma kingsepa portree 5 
rub[la] eest. Gölitz andis ka mulle tööd, kui 
midagi oli vaja parandada või muud teha. Siis 
hakkasin ma edukamalt õppima akadeemias 
ja tegin vähe tööd kõrvale, elasin rohkem 
võlgu, võtsin raha vennalt. Vennal ei läinud 
väga hästi, aga siiski võtsin ma temalt kahe 
aasta jooksul 200 rubla. Akadeemia inspek-
tori abi, väga hea inimene (nüüd on ta juba 
surnud), kes mind teadis, seesama abi hr. 
Fricke28 veenis mind paluma stipendiumit. 
Ma pöördusin professor Markovi29 poole (ma 
valisin Markovi enda õpetajaks) ja palusin, 
et kas ma ei saaks stipendiumi nagu teised 
saavad. Ta ütles, et ma kirjutaksin palvekirja. 
Mul endal oli väga raske taotleda, ma palu-
sin kirjutada palvekirja ametnikul; kuid see 
jäi siiski (kuigi ma esitasin palvekirja) ilma 
mingi tulemuseta. Mõne aja pärast pöör-
dusin ma jälle Markovi poole ja siis ta ütles 
mulle: „On teist vaesemaid inimesi, kellele 
peab stipendiumi andma.” – „Aga kes võiks 
olla minust vaesem,“ vaidlesin ma vastu, 
„ma elan ju võlgu.” – „Te teete head tööd, 
võite ise raha teenida.” Sel ajal oli mul juba 
medal joonistuse – etüüdi eest, nii et ma sain 
ühe aktiga korraga kolm hõbemedalit. Ma 
sain joonistuse eest sageli esimese numbri 
ja eskiisi eest sain ükskord esimese numbri. 
Siis astus Fricke jälle minu eest välja ja rää-
kis minust professor Vorobjovile,30 kes tegi 
mulle ettepaneku astuda Kunstide Edenda-

26  1923. aastal nimetati Panteleimonovskaja tänav ümber Pesteli tänavaks, seda nime kannab tänav praegugi. 
27  Nikolai Konstantinovitš Brese, alates 1855. aastast Peterburi Kunstide Akadeemia vabakuulaja, 1861. aastast 

portreemaali vabakunstnik. Litograaf, töötas portree ja maastiku žanris.
28  Christian Andrejevitš Fricke (1789–1854), klasside politseimeistri abi, seejärel kunstide akadeemia inspektori abi. 
29  Aleksei Tarassovitš Markov (1802–1878), kunstide akadeemia kasvandik (õppis aastail 1813–1824), 1830. aastal 

sai suure kuldmedali ja pensionisõidu raha Saksamaale ja Itaaliasse, kus tegi kunstide akadeemia ülesandel 
kuulsate maalide koopiaid. Kunstide akadeemia ajaloolise maali ja portreemaali professor 1841.–1872. a. 
Üliõpilaste seas populaarne pedagoog, kuigi nõrk kunstnik. Mitmete Peterburi kirikute seinamaalide autor, 
sealhulgas Iisaku katedraalis (aastail 1840–1850) ja Moskvas Lunastaja Kristuse kirikus. 

30  Maksim Nikiforovitš Vorobjov (1787–1855), kunstnik-maastikumaalija, lõpetas Peterburi Kunstide Akadeemia 
(1809), alates 1823. aastast professor. Aastatel 1813–1814 võttis kunstnikuna osa Vene armee sõjakäikudest 
välismaal, 1820. aastal saadeti Palestiinasse tegema jooniseid ja visandeid kristlikest pühapaikadest ja pühadest 
esemetest (nende alusel maalis ta hiljem mitu teost), 1828. aastal kuulus Nikolai I kaaskonda ja tegi etüüde 
Vene–Türgi sõjast. Paljude Peterburi ja Moskva vaadete autor. Aivazovski, Lagorio, Tšernetsovide ja teiste 
õpetaja. 
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mise Ühingusse.31 Nad võtsid mind vastu, sest 
teadsid hästi minu töid. Lühikese aja jooksul 
kasutasin ma ära selle, et lisaks kuu rahale 
anti hooaja esimese numbri eest 10 rubla ja 
teise eest 5 rubla. Seetõttu, et ma olin sel ajal 
kõige parem etüüdi ja joonistuse alal, sain ma 
etüüdi ja joonistuse eest alati esimese numbri. 
Ainult üks kord nägi Fricke, et nõukogu andis 
esimese numbri kellelegi teisele. Fricke ütles: 
„Miks ei saa Köler esimest numbrit, ta tegi 
suure etüüdi?” (Esimese numbri sai minu 
asemel Flavitski32).33 Joonistusklassis lange-
tati otsuseid erapoolikult. Ainult Bassin,34 

professor, oli alati väga õiglane ja tal ei olnud 
lemmikuid. Kui tema oli korrapidaja, sain ma 
alati esimese numbri, muul ajal ei saanud; siis 
juhtus mõnikord, et sain parima joonistuse ja 
muu eest, kuid prof. Markov ja teised andsid 
teistele, oma lemmikutele.

Akadeemias jõudsid minuga läheda-
selt või võrdselt edasi Zubrov35, Vassiljev36, 
Ikov37, Tsern38 (ta joonistas nagu litograafiat)
ja Tšistjakov39, ta on nüüd adjunktprofessor. 
Tema, Tšistjakov, oli realist: ta pööras siis eri-
list tähelepanu konnasilmadele, joonistas välja 
kõik kortsukesed, see oli tema armastus.

31  Kunstide Edendamise Ühing (1820–1882, seejärel 1882–1917 Keiserlik Kunstide Edendamise Ühing), ühis-
kondlik organisatsioon, mis asutati andekate aineliseks toetamiseks, vene kunstnike teoste populariseerimiseks 
jm. Ühing maksis Peterburi Kunstide Akadeemia üliõpilastele abirahasid ja andis stipendiume pensionisõi-
tudeks välismaale (ühingu stipendiaadid olid A. ja K. Brüllovid, A. Ivanov, G. ja N. Tšernetsovid ning paljud 
teised).

32  Konstantin Dmitrijevitš Flavitski (1830–1866), lõpetas 1855. aastal Peterburi Kunstide Akadeemia kursuse 
suure kuldmedaliga, sai õiguse pensionisõiduks Itaaliasse (1855–1862). Sai maali „Vürstinna Tarakanova 
surm” eest professori nimetuse (1864).

33  Seda segast kohta on selgitatud trükitud tekstis. Vrd.: RS 1886, nr. 11, lk. 340. Fricke ei lugenud allkirja õigesti 
välja ja taotles otsuse muutmist, seega jättis ta Köleri eksikombel esimesest numbrist ilma.

34  Pjotr Vassiljevitš Bassin (1793–1877), maalija, peamiselt mütoloogilistel ja religioossetel teemadel. Lõpetanud 
Peterburi Kunstide Akadeemia, aastail 1819–1830 oli pensionisõidul Itaalias. Õpetas kunstide akadeemias 
alates 1831. aastast, alates 1836. aastast ajaloolise maali ja portreemaali klassi professor. Paljude seinamaalide 
autor Kaasani ja Iisaku katedraalis, Talvepalees. Vt. Xudožniki narodov SSSR ХI–ХХ vv. Biobibligafičeskij
slovar´. Izdatel´ J. A. Bystrov. SPb, t. 1. lk. 297–298. Edaspidi viited sellele väljaandele: Xudožniki (köite ja 
lehekülje äranäitamisega). 

35  Nikolai Platonovitš Zubrov (Zubrev), kunstide akadeemia vabakuulaja, sai 1851. ja 1854. aastal väikese 
hõbemedali natuurist maalimise eest, 1855. ja 1857. aastal suure hõbemedali, 1857. aastal kunstniku nime-
tuse. Vt.: Sbornik materialov dlja istorii Imperatorskoj S.-Peterburgskoj Akademii Xudožestv za sto let eja 
suščestvovanija. Pod red. P. N. Petrova. SPb., 1866. osa 3, lk. 215 (edaspidi Petrov, lehekülje äranäitamisega); 
Xudožmiki. t. 4. 1. rmt., lk. 360.  

36  Mihhail Nikolajevitš Vassiljev (1830–1900), maalija ja ikoonimaalija. Õppis Peterburi Kunstide Akadeemias 
A. Markovi juures aastail 1850–1857, 1853. aastal sai väikese ja suure hõbemedali, 1854. aastal väikese ja 1857. 
aastal suure kuldmedali ning klassikunstniku nimetuse (kunstnikele anti Vene keisririigi teenistusastmete tabeli 
kõige madalam, 14. järk – klass, millega nad said isikliku, mittepäritava aadliseisuse õigused, see tähistas inimese 
ametlikku staatust, kunsti kvaliteediga polnud sel midagi tegemist) maali „Lausuja vaimuga naine Een-Dooris 
kutsub välja Saamueli varju” eest. Aastail 1859–1864 kunstide akadeemia pensionär välismaal. 1869. aastal 
sai akadeemiku nimetuse ikoonide eest. 1878. aastast õpetas kunstide akadeemias, 1884. aastast professor. 

37  Pavel Petrovitš Ikov (1828–1875), ajaloolise maali ja portreemaali kunstnik, õppis Moskva maali- ja skulp-
tuurikoolis, 1847. aastal tuli üle Peterburi Kunstide Akadeemiasse F. Bruni klassi. Suure kuldmedali ja õiguse 
pensionisõiduks välismaale sai maali „Lunastaja Kristus peseb jalgu” eest 1858. aastal (vt.: Petrov, lk. 305–306). 
Naasnud välismaalt kodumaale, õpetas joonistamist kunstide akadeemias ja Kunstide Edendamise Ühingu 
joonistuskoolis.

38  Tsern, nähtavasti Pjotr Ivanovitš Tserm, maaliakadeemik. Sai akadeemiku nimetuse 16.10.1856 „maali eest, 
mis kujutas kaupmeest ja surma” (Petrov, lk. 271). 1861. aastal kandideeris adjunkti vakantsele kohale, kuid 
teda ei valitud. (Vt.: Petrov, lk. 386).

39  Pavel Petrovitš Tšistjakov (1832–1919), pärisorja poeg, sündides sai vabaduse. Õppis kunstide akadeemias 
aastail 1849–1861, sai suure kuldmedali maali „Suurvürstinna Sofia Vitovtovna suurvürst Vassili Pimeda
pulmas…” eest. Aastail 1863–1870 oli akadeemia pensionär välismaal. 1870. aastast akadeemik, 1872. aastast 
adjunktprofessor, 1892. aastast akadeemia professor. Kuulus pedagoog, Vasnetsovi, Surikovi, Serovi, Repini, 
Vrubeli ja paljude teiste õpetaja. Nähtavasti meenutab Köler Tšistjakovi maale „Kolm talumeest” (1858) ja 
„Rooma kerjus” (1867). 
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Etüüdiklassis õppisin ma rohkem vane-
mate õpilaste käest, näiteks oli seal Kaba-
nov,40 samuti oli seal minu ajal Ge,41 ta kiitis 
enamasti iseennast. Kabanov oli temast ja 
Bronnikovist42 parem (ta oli natuke vanem). 
Zubrov oli paljulubav, tal oli väga hea kolo-
riit, kuid etüüdi joonistas ta hooletult, ta 
lahkus akadeemiast ja hukkus täielikult. 
Lagorio43 oli maastikumaalija. Siin olid veel 
ka teistest klassidest: Filippov,44 batalist, ja 
Mikešin.45   

Tol ajal aitas ühest suurest hõbemedalist 
joonistuse ja maali eest, etüüdi ja isegi pildi 
eest, et saada õigus konkureerida kuldmeda-
lile. 

Minu ajal oli neli hõbemedalit Timaševs-
kil,46 Kabanovil ja minul. Praegu peab olema 
medal joonistuse eest, maali või etüüdi eest. 
Siis olid medalid ühekülgsemad, sest andeid 
on mitmesuguseid, nii et anti joonistuse ja 
etüüdi eest, anti kaks suurt hõbemedalit ja 
enne seda kaks väikest (harva anti otsekohe 

suur). Minul olid mõlemad.
Meile anti esimene konkurss. Professor 

oli Markov. Ma tegin halva eskiisi. Minu 
kompositsioon oli halb, sest mul ei olnud 
aega sellega tegeleda. Pärast seda ei olnud 
midagi parata, ma hakkasin tegelema kom-
positsiooniga. Kompositsiooniga tegelemine 
seisnes selles, et professor andis mingi süžee, 
näiteks „Ristilöödu” ja siis tuligi teha eskiis 
„Ristilöödu”: pliiatsi või värvidega, see oli 
ükskõik, kuidas keegi soovis. Konkursi ajal 
kutsutakse kõik akadeemia konkurendid 
õhtul valima ühte erinevatest süžeedest, selle 
juures viibib ka professor. Tuleb valida välja 
täiesti tundmatu süžee, seejärel viidi kõik 
konkurendid ühte saali, seal võisid nad töö-
tada kuni kella 12 öösel ja pidid pärast seda 
esitama oma töö. See reegel oli kehtestatud 
selleks, et võiks paremini teada saada, kas iga 
konkurent suudab komponeerida. Siin töö-
tasin ma rohkem ja sain esimesi numbreid. 
Häda ei olnud enam nii suur.

40  Ivan Andrejevitš Kabanov (1819 või 1823?–1869), lõpetas kunstide akadeemia, sai 1853. aastal suure kuld-
medali ja klassikunstniku nimetuse. Aastail 1854–1864 oli Peterburi Kunstide Akadeеmia pensionär Roomas, 
1860. aastast ajaloolise maali professor (vt.: Xudožniki. t. 4. 1. rmt., lk. 578).

41  Nikolai Nikolajevitš Ge (1831–1894), prantsuse emigrantide järeltulija. Lõpetas gümnaasiumi, astus 1847. 
aastal Kiievis ülikooli, siis tuli üle Peterburi, kus paralleelselt käis kunstide akadeemia joonistusklassis. 1850. 
aastal astus kunstide akadeemia prof. P. Bassini klassi. Pidas oma tõeliseks õpetajaks K. Brüllovit, 1857. aastal 
sai maali „Lausuja vaimuga naine Een-Dooris kutsub välja Saamueli varju” eest suure kuldmedali, klassikunst-
niku nimetuse ja õiguse pensionisõiduks välismaale. Aastail 1857–1863 elas Itaalias, käis Saksamaal, Šveitsis 
ja Prantsusmaal. 1863. aastal oli akadeemia näitusel väljas tema „Püha õhtusöömaaeg”, mille eest talle anti 
professori nimetus. Ta oli üks vene 19. sajandi tuntumaid kunstnikke, portretist, ajaloolistel ja evangeeliumi 
süžeedel tehtud maalide autor. 

42  Fjodor Andrejevitš Bronnikov (1827–1902), maalija ja graafik. Oli pärit Šadrinskist, ikoonimaalija perekonnast.
Õppis aastail 1844–1854 Peterburi Kunstide Akadeemias, sai suure kuldmedali, klassikunstniku nimetuse ja 
pensionisõidu Rooma. Tuli Venemaale tagasi 1863. aastal, 1865. aastal sõitis ära Itaaliasse, kus ta ka suri. 
Aastail 1863–1864 oli tal Peterburi Kunstide Akadeemia professori nimetus.

43  Lev Felixovitš Lagorio (1826–1905), tema isa oli Napoli asekonsul Feodossijas. Pärast gümnaasiumi lõpetamist 
saadeti Peterburi Kunstide Akadeemiasse Leuchtenbergi hertsogi stipendiaadina, õppis maastiku- ja sõjamaali. 
1850. aastal sai suure kuldmedali ja pensionisõidu, mille teostas 1853. aastal. Elas Itaalias ja Šveitsis. Tuli 
tagasi 1860. aastal ja sai kohe professori nimetuse. 

44  Konstantin Nikolajevitš Filippov (1830–1878), maalija-batalist, õppis kunstide akadeemias 1850.–1858. 
aastal prof. Bogdan (Gottfried) Willewalde juures, võttis kunstnikuna osa Krimmi sõjast ja oli autasustatud 
medaliga „Sevastoopoli kaitsmise eest”. 1858. aastal sai maali „Sõjatee Simferoopoli ja Sevastoopoli vahel 
1855. aastal” eest suure kuldmedali ja õiguse pensionisõiduks välismaale (1859–1864). 1865. aastal anti talle 
sõjamaali akadeemiku nimetus.

45  Mihhail Ossipovitš Mikešin (1835–1896), tulevane skulptuuriakadeemik, Novgorodi monumendi „Tuhat 
aastat Venemaad” ja teiste autor, lõpetas 1858. aastal Peterburi Kunstide Akadeemia batalistina (prof.  
B. Willewalde klassis), sai suure kuldmedali ja õiguse pensionisõiduks välismaale, kuid ei kasutanud seda 
õigust, lülitus ümber skulptuurile.

46  Orest Isaakovitš Timaševski (1822–1866), õppis akadeemias vabakuulajana. Võitis mitu medalit, seepärast 
lubati tal konkureerida suurele kuldmedalile, mille ta sai 1851. aastal maali „Esimesed kristlikud märtrid Kiie-
vis” eest koos õigusega pensionisõiduks välismaale. Tulnud 1860. aastal tagasi, sai ta akadeemiku nimetuse.
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Lvov47 ja Prjanišnikov48 osutasid sel ajal 
mulle palju tähelepanu. Kunstide Edenda-
mise Ühingult sain ma sel ajal 10 rbl. kuus. 
Pärast sõda49 hakkasin maalima kuldmedali 
saamiseks. Sõja ajal olin ma akadeemias ja 
kuulsin kanonaadi,50 kui maalisin „Taavetit 
Sauli ees” väikese kuldmedali saamiseks. 
Maali süžee andis nõukogu.51

Sel ajal jäi mul energiat natuke vähemaks, 
nii et oli raske hoolsalt õppida. Miks energiat 
vähemaks jäi, seda ma ei tea, kuid arvatavasti 
pidevast pingest, mõnikord ei olnud ka korter 
nii hea. Kui ma elasin Vassili saarel, elasin ma 
koos vennaga, kes samuti hakkas akadeemiat 
külastama, ta tahtis saada arhitektiks, kuid 
selleks ta ei saanud, see ei õnnestunud tal ja 
pärast suri ta ära. Praeguseks ajaks on kõik 
minu vennad peale minu surnud, jäänud on 
ka üks õde, ta on abielus talumehega, ja minu 
väimees on seal, kodumaal, rentnik. Ma olen 
sageli näinud, kui rumalad on inimesed, kes 
suhtuvad üleolevalt lihtrahvasse ja ütlevad 
sageli: „Ta on talumees, mida talumehest ikka 
tahta?” Meil oli ükskõik, kas on eestlane või 

talumees, ainult seda peeti suursuguseks, kel 
olid moodsad rõivad. Kui ma olin [18]64. aas-
tal Tallinnas (Revelis) ja selle ümbruses, siis 
küsiti minult, et kust ma olen. Ma ütlesin, et 
ma olen eestlane. „Teid on nähtavasti saade-
tud Eestimaalt?” öeldi mulle. „Ei,” ütlesin ma, 
„ma olen Liivimaalt.” – „Kuid niisugust eest-
last,” ütlesid nad, „ei ole me kunagi näinud.”

Niisiis, ma hakkasin tegema maali kuld-
medali saamiseks. Kevadest detsembrikuuni 
töötasin ma ateljees maali kallal. Sel ajal 
elasin ma akadeemias. Seal tutvusin ma 
Butkovskiga,52 ta oli akadeemia õpilane, ta 
oli minust viisteist aastat vanem. Ta kutsus 
mind elama endaga koos nagu seltsimees ja 
ta pidas minu maalidest lugu. Me elasime 
Mešankovi53 juures, ta oli inspektori abi. 
Seal ei maksnud ma palju. Lõpetasin maali, 
medalit ma ei saanud, pärast seda õnnetust 
olin ma meie rektori Šebujevi54 juures, kellelt 
palusin mingit rahalist toetust. Ta ütles mulle: 
„Teile taheti anda medal ekspressiooni eest.” 
– „Miks siis ei antud?” küsisin mina. „Aga 
miks te midagi ei rääkinud?” ütles Šebujev. 

47  Fjodor Fjodorovitš Lvov (1819–1895), Kunstide Edendamise Ühingu sekretär, Peterburi Kunstide Akadeemia 
konverentssekretär aastail 1859–1865, hiljem Stroganovi tehnilise joonistuse kooli direktor Moskvas.

48  Fjodor Ivanovitš Prjanišnikov (1793–1867), tõeline salanõunik, 1854. aastast Riiginõukogu liige. Tähtis amet-
nik, 1835. aastast Peterburi postidirektor, aastail 1841–1854 postidepartemangu direktor, aastail 1857–1863 
peajuhataja. Tuntud bibliofiil, kunstiarmastaja ja kollektsionäär. Peterburi Kunstide Akadeemia, Kunstide
Edendamise Ühingu, Moskva Kunstiühingu liige. Aastail 1818–1819 massoon, looži Surev Sfinks sekretär.

49  Pliiatsiga on peale lisatud 1854.
50  Krimmi sõja ajal pidasid Inglise ja Prantsuse eskaadrid Läänemerel lahinguid 1854. ja 1855. aasta suvel. Kõige 

intensiivsem oli lahingutegevus 1854. aastal, Kroonlinnast kostis kanonaad hästi ära Peterhofi ja Oranienbaumi.
Peterburi elanikud sõitsid Krasnaja Gorka piirkonda, et jälgida vaenlase laevastiku tegevust.

51  Maali „Taavet mängib kannelt Sauli ees” programm väikese kuldmedali saamiseks ajaloolise maali valdkonnas 
kinnitas Peterburi Kunstide Akadeemia nõukogu „õpilastele Ivan Kölerile ja Vassili Vassiljevile” 22. aprillil 
1854. (Petrov, lk. 215.)

52  Gustav Daniel Butkovski, õieti Budkovski (1813–1884), maaliakadeemik. Õppis Peterburi Kunstide Akadee-
mias, sai 1845. aastal väikese hõbemedali maali „Soome improvisaatorid” eest (Petrov, lk. 43.) 1846. aastal 
määrati K. Brüllovi taotlusel tema õpilasele Budkovskile toetus „lugupidamisest tema edusammude vastu 
maalis ja äärmise vaesuse tõttu”. (Ibid., lk. 55.) 1855. aastal ülendati Budkovski akadeemikuks maali eest, mis 
kujutas „noort leske lapsega süles”. (Ibid., lk. 247–248.) 12.02.1857 taotles „vabakuulaja” J. Köler Peterburi 
Kunstide Akadeemia nõukogult, et Budkovski maal „Lesk kunstniku ateljees” esitataks keisrile äraostmiseks 
600 rubla eest, kuivõrd selle autor viibib Pariisis ja „vajab raha”. Nõukogu rahuldas taotluse. (Ibid., lk. 277.) 
Kuid toetusest summas 1000 rubla maali „Mefisto ilmumine Faustile” lõpetamiseks, mida Budkovski taotles
Pariisist saadetud kirjas, lubades raha tagastada naasmisel Venemaale, keelduti. (Ibid., lk. 399.)  

53  Mešankovi isikut ei ole seni õnnestunud kindlaks teha.
54  Vassili Kozmitš Šebujev (1777–1855), lõpetas Peterburi Kunstide Akadeemia, 1807. aastast ajaloolise maali 

adjunktprofessor, 1812. aastast professor, 1832. aastast akadeemia rektor. Õpetas joonistamist suurvürstidele 
Nikolai ja Mihhail Pavlovitšile. Tegi seinamaale akadeemia konverentsisaali ja kirikusse, juhtis seinamaalide 
tegemist Iisaku katedraalis. Ajaloolistele süžeedele tehtud maalide autor  (vt.: Russkie živopiscy XVIII–XIX 
vv. Biografičeskij slovar´. SPb. 2008, lk. 683–688.)
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See kurvastas mind väga. Šebujev oli teis-
test õiglasem, kuid ta nõudis, et teda palutaks; 
aga mina ei palunud kunagi kedagi. Ma olen 
alati mõelnud nii, et kui ma olen seda väärt, 
siis antakse, ma ei tahtnud solvata kedagi, kes 
oli minust rohkem väärt.

Selle pildi, mille ma maalisin väikese 
kuldmedali saamiseks („Taavet Sauli ees”) 
ostis hiljem Jurjev.55

Pärast seda tööd maalisin ma Heraklese56 
ja sain väikese kuldmedali. Siis oli selline 
kord, et kui president Maria Nikolajevna57 
akadeemiat külastas, pidi iga kunstnik seisma 
oma töö juures, et ta saaks teha oma mär-
kused. 

Kui suurvürstinna jõudis minu maalini, 
siis vaatas ta seda, naeratas ja ütles: „Selles 
ainevallas on mul vähe teadmisi ja ma saan 
vähe märkusi teha” (maal „Herakles” oli puh-
talt mehe alasti figuur58), ja küsis siis: „Kas te 
olete Haartmani59 protežee?”

Mul oli piinlik. Et ma olin tuttav Maria 

Nikolajevna ihuarsti Haartmaniga, siis oli ta 
rääkinud minust suurvürstinnale. Hiljem sel-
gus, et esimesel päeval ei pidanud akadeemia 
nõukogu seda maali kuldmedali vääriliseks, 
sest oli kõigest üks figuur, kuigi süžee andis
nõukogu ise, ja et Haartman rääkis sellest 
suurvürstinnale, siis käis viimane peale, et 
medali annaks mulle akadeemia.60 See maal 
ripub akadeemias ja ükskord ütles Jordan61 
mulle, osutades maalile: „Praegu ei suuda te 
nii hästi maalida.” – „Kuid ikkagi ei andnud te 
mulle selle eest medalit,” ütlesin mina. „Kui-
das ei andnud?” küsis Jordan „Te ju saite selle 
eest medali?” – „Jah, sain medali, kuid selle 
andis mulle Maria Nikolajevna ja mitte teie.”

Tol ajal oli mul palju tuttavaid. Ma tutvu-
sin siis Grotiga, maalisin tema portree.62 Tol 
ajal ma ei tundnud puudust. Mulle maksti 
portreede eest.

Siis, järgmisel aastal, konkureerisin ma 
suurele kuldmedalile. See oli [18]56. aastal. 
Süžeeks oli antud „Saul Een-Doori nõianaise 

55  Aleksandr Jurjev (1835–1878), mereministeeriumi ametnik, ema poolt eestlane ja üks niinimetatud Peterburi 
patriootide ringi liige, Köleri sõber. 1860. aastate lõpus maalis kunstnik Jurjevi ema ja abikaasa portree.

56  Peterburi Kunstide Akadeemia nõukogu kinnitas väikese kuldmedali saamiseks tehtava maali „Herakles toob 
Kerberose põrguväravast” programmi 09.04.1855. (Petrov, lk. 215.) Praegu asub maal Eesti Kunstimuuseu-
mis. Seoses selle maaliga mainitakse trükitekstis episoodi, et kunstnik Pezold oli külastanud Kölerit, Pezoldi 
portreed olid kunagi ajendanud Kölerit minema Peterburi. (RS 1886, nr. 11, lk. 341) 

57  Maria Nikolajevna, suurvürstinna (1819–1876), keiser Nikolai I vanem tütar, Peterburi Kunstide Akadeemia 
president 1852–1876. a. Selle koha päris ta oma esimeselt abikaasalt, Leuchtenbergi hertsogilt Maximilianilt 
pärast tolle surma, 1854. aastal astus morganaatilisse abiellu krahv G. Stroganoviga. 1862. aastast elas Firenzes 
ja tegeles kunstiteoste kollektsioneerimisega. 

58  Selles Peterburi Kunstide Akadeemia nõukogu 09.04.1855 otsuses, millega määrati ära programm, oli kom-
mentaar maali mõõtmete kohta: „Ajalooliste maalide jaoks võtta niisugune mõõt, et võrreldes esiplaanil asuva 
peamise figuuriga on see pool loomulikust kasvust; peale õpilase Köleri programmi, kellel on üks figuur ja
seda hakatakse maalima suuremana kui pool kasvu.” (Petrov, lk. 237.)

59  Carl Frans Gabriel von Haartman (1819–1888), õukonnaarst, lõpetas Helsingi (Helsingforsi) ülikooli, erialalt 
günekoloog. 1852. aastast oli suurvürstinna Maria Nikolajevna ihuarst, hiljem keiser Aleksander II, tema 
abikaasa ja laste ihuarst. Läks erru 1875. aastal. Haartman kogus kunstiteoseid; 1856. aastal maalis Köler 
tema portree.

60  See kajastus ka Peterburi Kunstide Akadeemia nõukogu 30.09.1855 otsuses. Teise astme kuldmedalid määrati 
J. Godunile ja N. Gele, aga Kölerile „Tema Keiserliku Kõrguse Presidendi soovil” eest (Petrov, lk. 250).

61  Fjodor Ivanovitš Jordan (1800–1883), tuntud graafik, N. Utkini õpilane akadeemias, 1855. aastast gravee-
rimisklassi professor, 1871. aastast maali ja skulptuuri osakonna rektor. Mälestuste autor: Zapiski rektora i 
professora Akademii Xudožestv Fedora Ivanoviča Iordan. Moskva, 1918.

62  Jakov Karlovitš Grot (1812–1893), lõpetas Tsarskoje Selo Lütseumi (1823), temast sai silmapaistev filoloog,
Helsingi (Helsingforsi) ülikooli professor (1841–1852), Slaavi raamatukogu rajaja Helsingis, seejärel teaduste 
akadeemia kirjavahetajaliige, Tsarskoje Selo Lütseumi professor, 1858. aastast akadeemik, 1889. aastast tea-
duste akadeemia asepresident. 1850. aastatel oli suurvürstide Nikolai ja Aleksandr Aleksandrovitši õpetaja. 
Vt.: K. J. Grot. Materialy dlja žizneopisanija akademika Jakova Karloviča Grotа. (1812–1893): Xronologičeskij 
obzor ega žizni i dejatel´nosti. SPb., 1912. Köler sõbrustas J. Groti, tema abikaasa N. Groti (sünd. Semjonova), 
nende laste ja sugulaste N. Semjonovi ja P. Semjonov-Tjan-Šanskiga elu lõpuni, portreteeris neid korduvalt. 
J. Groti postuumne portree oli J. Köleri viimne töö, kunstniku surma hetkel seisis see tema molbertil. 
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juures”.63 Konkurentideks olid: Vassiljev, 
Martõnov,64 Ge, Saldatkin65 ja mina. Mul oli 
siis tervis korrast ära, nii et oli terveid päevi, 
kui ma ei suutnud midagi teha,66 osalt seepä-
rast võtsin vastu professor Neffi67 pakkumise 
maalida à la Watteau Oranienbaumi lossis 
koos maastikumaalija Frickega.68 Neff kinnitas 
mulle, rääkis niisugust juttu, et kui mul pole 
tahtmist tööd teha, siis võin minna õuedaa-
midega sõitma jms. Kuid kohapeal selgus, et 
asjalood ei olnud hoopiski niisugused. Ma võt-
sin vastu ettepaneku sõita arvestusega, et see 
oli siiski kevadel ja ma tulen Peterburi tagasi 
tugevamana ning suudan lõpetada maali sep-
tembris, ma sõitsin sinna poolteiseks kuuks. 
Kuid siiski ei puhanud ma seal ja lõpetasin oma 

maali läbi häda. Oranienbaumis ma tegin (maa-
lisin) ainult figuuri, Fricke maalis lilli ja muud.

Pärast seda, kui ma olin esitanud oma 
maali, õnnitles mind akadeemia inspektor 
Eisenden, kes viibis nõukogul ja kuulis, et 
kõik olid maaliga rahul, ta ütles, et arvata-
vasti saan ma medali.

Professor Neff oli mulle varem rääkinud, 
et kui otsustatakse anda ühele medal, siis ei 
ole kindel, et ma saan, aga kui antakse kaks 
medalit, siis te saate, ütles Neff. (Ge oli kon-
kurentidest kõige andekam.) Ma vastasin 
Neffile, et tean, kuidas asjad käivad. Medali
said neli inimest69: Godun,70 Martõnov, Vas-
siljev ja Ge. Mina jäin intriigide tõttu meda-
list ilma. Ge oli kõige andekam, aga kõige 

63  26.05.1856 kinnitas Peterburi Kunstide Akadeemia nõukogu programmi suurte kuldmedalite saamiseks. „Aja-
loolise maali” alal: „Een-Doori lausuja vaimuga naine kutsub välja Saamueli varju” – „õpilastele Nikolai Gele, 
Dmitri Martõnovile, Ivan Kölerile, Pjotr Soldatkinile, Mihhail Vassiljevile ja Jefrem Godunile”. (Petrov, lk. 265)

64  Dmitri Nikiforovitš Martõnov (1826–1889), lõpetas Peterburi joonistuskooli prof. A. Markovi klassi, oli Pe-
terburi Kunstide Akadeemia vabakuulaja, 1852. aastast võttis regulaarselt konkurssidest osa. Sai maali „Een-
Doori lausuja vaimuga naine kutsub välja Saamueli varju” eest 1857. aastal suure kuldmedali, klassikunstniku 
nimetuse ja õiguse pensionisõiduks välismaale. 1864. aastal omistati talle ajaloolise maali ja portreemaali 
akadeemiku nimetus. Oli tuntud ikoonimaalija, tegi maale Moskva Lunastaja Kristuse kirikule.

65  Pjotr Soldatkin, kunstide akadeemia õpilane ajaloolise maali alal. Konkureeris suurele kuldmedalile 1855. 
aastal („Simson võidab vilistid”) ja 1857. aastal, aga medalit ei saanud, kuigi 1851. aastal autasustati teda ja 
Kölerit väikese hõbemedaliga (Petrov, lk. 175) ja 1853. aastal väikese kuldmedaliga maali „Pheidias esitab 
Periklesele Minerva kuju mudeli”. (Petrov, lk. 204) 

66  Köleri konkurendid medalile esitasid oma eskiisid juba 1856. aasta juuli alguses. Peterburi Kunstide Aka-
deemia president tegi tööde kohta märkuse: „Nikolai Ge: „milleks beduiini kuju? Ülejäänu on hea.”; Dmitri 
Martõnov: „naisvõluri keskmine figuur ei ole hea”; Pjotr Soldatkin: „avada Saamueli nägu ja… nõrk”; Mihhail
Vassiljev: „Saamueli peapööre ei ole hea”; Jefrem Godun: „ei ole tahtmisega tehtud”. (Petrov, lk. 268) 

67  Carl Timoleon Neff (Timofei Andrejevitš, 1804–1876), prantsuse guvernandi ja Balti aadliku ebaseaduslik 
poeg (hiljem nimetas H. Zöge von Manteuffel ta oma kasupojaks: http://www.laekvere.ee/dat/file/artikkel/neff.
pdf). Sündis Eestis Püssi (Neu-Isenhofi) mõisas, arvatavasti õppis maalimist Balti kunstnikult C. F. Kügelgenilt,
seejärel aastail 1823–1825 eraõpetajate juures Dresdenis. 1827. aastast elas Peterburis, saavutas kiiresti 
populaarsuse portretistina, Talvepalee väikese kiriku seinamaalide eest sai (1839) akadeemiku nimetuse, 
Iisaku katedraali ikonostaasi eest kunstide akadeemia professori nimetuse (1854). 1864. aastast oli Talvepalee 
maaligalerii kuraator. Köler ilmselt ei sallinud Neffi, pidas teda mehkeldajaks ja ebaausaks inimeseks (mis
ilmneb ka edaspidi, jutustuses Roomas viibimise kohta).

68  Vt. täpsustust trükitekstis: silmas on peetud Köleri seltsimeest Peterburi Kunstide Akadeemias, inspektori 
abi poega. Meile on teada ainult üks inspektori abi Ch. Fricke poeg, kellest sai maastikumaalija – Login 
Christianovitš Fricke (1820–1893). Kuid ta oli akadeemias Kölerist palju varem (lõpetas 1839. aastal), 1850. 
aastatel oli ta juba akadeemik ja elas põhiliselt Krimmis, kuigi võttis kaks korda – 1854. ja 1855. aastal – osa 
akadeemia näitustest, nii et ta võis osaleda ka Oranienbaumi lossi seinamaalide tegemisel, kuid see küsimus 
vajab täpsustamist.

69  Peterburi Kunstide Akadeemia nõukogu määras oma 14.03.1857 otsusega suured kuldmedalid maalide 
„Een-Doori lausuja vaimuga naine kutsub välja Saamueli varju” eest kunstnikele Mihhail Vassiljevile, Jefrem 
Godunile, Dmitri Martõnovile ja Nikolai Gele (vt.: Petrov, lk. 282.). 

70  Jefrem Godun, ajaloolise maali klassikunstnik. Nikolai I, kes külastas Peterburi Kunstide Akadeemia näitust 
1853. aasta detsembris, ei jäänud rahule tema „Proua Florianova portreega” (vt.: Petrov, lk. 210). Kuid 1854. 
aastal sai Godun koos Gega suure hõbemedali natuurist tehtud maali eest. (Ibid., lk. 212.) Samal aastal sai ta 
programmi kandideerimaks väikesele kuldmedalile „Prohvet Eelija äratab lesknaise poja ellu”. (Ibid., lk. 215.) 
Kuid sai selle medali 1855. aastal maali „Jumalaema ilmumine vagamehele Sergile” eest. (Ibid., lk. 250)
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rohkem sai hääli see, kes oli kõige nõrgem, 
näiteks Godun, ta sai esimese, kuid seda 
tehakse hääletamise alusel, otse ei saa keegi 
öelda, aga hääletades võib nii teha.

Ma ei palunud kunagi kedagi, aga kui 
kellegagi käituti ebaõiglaselt, siis seda ma ei 
talunud ja riidlesin. Kuid midagi halba ma 
kellelegi kunagi ei teinud. Pärast kohtasin 
aktusel krahv Tolstoid,71 ta sirutas mulle käe, 
surus kahetsustundega minu kätt. Ma tõmba-
sin oma käe ära, mõeldes: „Mis president sa 
oled, kui ei suutnud asja ära parandada.”

Nevski prospektil kohtasin ma Markovit, 
seejärel ütles ta mulle, et tuleval aastal saate 
te arvatavasti medali.72 Ma vastasin, et kui te 
panete lauale sada medalit, siis mina ei kon-
kureeri ka sel juhul, vastasel korral peaksin 
ma kirstu pugema.

Ma otsustasin sõita välismaale (oma kulul), 
mul oli klassikunstniku nimetus. Mult telliti 
keisri täisfiguuris portree,73 ma maalisin seda 
välismaal. Martõnovi portreed, kes maalis 
enne mind, vastu ei võetud ja telliti minult, 
kuigi ma ei saanud medalit. Ma sain keisri 
portree eest 1200 rubla. Üks keisri portree läks 
asevalitseja lossi. Niisiis, ma sõitsin välismaale 
oma kulul. Raha mul palju ei olnud, sest sellest 
rahast, mis ma teenisin, pidin ma saatma ka 
sugulastele. Ma sõitsin ära ja mul oli kaasas 

väike tellimus krahv Sieversilt, ma hakkasin 
maalima „Kristust ristil”, tahtsin seda maa-
lida siin, kuid siis ütlesin, et parem teen selle 
välismaal, ja maalisin seda Pariisis.

Raha oli mul kaasas 600 rubla.74 Sõitsin 
posthobustel Königsbergini, Königsbergist 
edasi mööda raudteed. Valmistudes sõitma 
välismaale, õppisin ma Peterburis prantsuse 
keelt. Ma ei olnud nii lihtsameelne, et sõita 
võõrkeelt oskamata välismaale. Soovituskirju 
kellelegi mul ei olnud, ma ei hoolinudki nen-
dest ega unistanud kunagi sellest, et töötada 
kellegi ateljees. Otsustasin käia ära ainult Ary 
Schefferi75 juures, ma pidasin temast väga lugu, 
kuid siis ma kuulsin, et ta tervis ei ole hea, ja 
pärast ma tema juurde enam ei sattunud, sest 
ta suri ära. Saksamaalt sõitsin peaaegu peatu-
mata läbi, sest Budkovski oli Pariisis ja ootas 
mind, kuid teel juhtus minuga niisugune lugu, 
et olin väga väsinud ja jäin magama ega mär-
ganud, et selle asemel, et sõita Kölnist Pariisi, 
sattusin ma Brüsselisse. Ma oleksin pidanud 
rongi vahetama, kuid ma magasin sisse ega 
märganud seda, kuid pilet oli mul ostetud 
Pariisi. Kui ma ärkasin ja küsisin, kus ma olen, 
öeldi mulle: „Brüsselis!” – „Kuidas Brüsselis?” 
Ma näitasin kohe oma piletit, kuigi ma kohe 
ei saanudki aru, mille peale ma lootsin, kuid 
mind viidi siiski selle raha eest Pariisi, sest ma 

71  Fjodor Petrovitš Tolstoi, krahv (1783–1873), tuntud medaljöör, skulptor ja maalija. Sisuliselt unikaalne näi-
de tituleeritud aadlikust, kellest sai 19. sajandi alguse Venemaal kutseline kunstnik. 1825. aastast Peterburi 
Kunstide Akadeemia medaliklassi õppejõud, 1828. aastast Peterburi Kunstide Akadeemia asepresident, 1859. 
aastast presidendi abi. 1842. aastast medaliklassi professor, 1843. aastast ühtlasi ka skulptuuriklassi professor. 
Väga huvitavate mälestuste autor, vt. nende täielikku versiooni: Zapiski grafa F. P. Tolstogo. Moskva, 2001. 

72  Kunstide akadeemias ei olnud haruldased juhused, et medalile konkureeriti mitu korda. Näiteks said  
D. Martõnov, K. Flavitski, M. Vassiljev, P. Soldatkin programmi suurele kuldmedalile konkureerimiseks 1855. 
aastal, kuid medal anti tol korral ainult Flavitskile. (Vt. Petrov, lk. 236 ja 250.) Ülejäänud konkureerisid uuesti, 
kusjuures Soldatkin ei saanud medalit ka 1857. aastal.

73  Nähtavasti on jutt keiser Nikolai I portreest, mille Köler maalis krahv D. Bludovi tellimusel. Selle kohta, millise 
keisri portreest on jutt, on erinevaid arvamusi, sest Russkaja Starinas on öeldud „kadunud keisri”. Kuid oleks 
loomulik võtta ajaarvamise aluseks jutustuse kronoloogia. On tõenäolisem, et noorele kunstnikule usaldati 
kadunud Nikolai I portree kordamine ja mitte hiljuti troonile asunud Aleksander II portree maalimine. Köler 
lõpetas töö 1857. aasta kevadel. (RS 1886, nr. 11, lk. 343)

74  Kui võrrelda seda summat rahaga, mida said pensionärid, siis võib öelda, et Köleril oli üks viiendik nende 
aastasest stipendiumist. Vrd. sissekannet Peterburi Kunstide Akadeemia nõukogu päevaraamatus 20.05.1857: 
„Akadeemia poolt 1. järgu kuldmedaliga  autasustatud 14. klassi kunstnikud: Nikolai Ge, Mihhail Vassiljev, 
Jefrem Godun, Dmitri Martõnov, Karl Kolman, Karl Rahau, Alexander von Bock ja Aleksandr Romanovitš-
Bogomolov saata välismaale oma kunstimeisterlikkust täiustama, eraldades neile seal elamiseks Riigikassast 
igaühele kolmsada tšervonetsit [s. t. 3000 rubla – L. K.] aastas, esimesele seitsmele kuueks aastaks ja viimasele, 
Bogomolovile kolmeks aastaks.” (Petrov, lk. 287.)

75  Ary Scheffer (1795–1858), prantsuse ajalooalaste ja žanrimaalide autor. On loonud palju maale Piibli ja 
evangeeliumide süžeedele, oli väga populaarne.
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ütlesin, et teie inimesed on süüdi, miks nad 
mind varem maha ei tõstnud.

Pariisis vaatasin ma ainult Ülemaailm-
set Kunstinäitust76 ja siis siirdusin koos Bud-
kovskiga77 Saksamaale. (Budkovski elab 
nüüd Roomas, ta saatis siia näitusele maalid. 
Budkovski ei ole väga andekas, kuid hoolas, ta 
ei ole seniajani saavutanud maalimisel vaba-
dust. Ta maalib rohkem… [üks arusaamatu 
sõna. – L. K.], ajaloolises žanris.) Budkovski 
on nüüd Roomas, nagu ma juba ütlesin, ja elab 
puuduses, Brannikov78 elab samuti Roomas. 
Kui ma siit ära sõitsin, ütles Lvov mulle, et 
arvatavasti teeb Kunstide Edendamise Ühing 
teist oma välismaise pensionäri. Ma ütlesin, 
et võtan selle meelsasti vastu, kuid ise paluma 
ei hakka. Siis kirjutasid nad mulle (ühingu 
nimel), et me ostame kõik, mis te meile maa-
lite, ainult maalige meile väikeseid asju. Kuid 
esimestel aastatel ei saatnud ma sealt midagi, 
sest ei jäänud ise oma tööga rahule. Kui siia 
midagi saata, siis peab see olema midagi soliid-
set, mõnda rublalist asja pole mõtet saata. 

Kui ma elasin koos Budkovskiga Sak-
samaal, siis käisime temaga jalgsi Schwarz-
walderis79.

Ma olin välismaal viis aastat. Kõige roh-
kem olin Roomas. Mulle meeldis väga seal 
elada, seal oli palju kunstnikke.
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76  Nähtavasti on silmas peetud Salongi Pariisis – Salon de 1857 –, mida külastas välismaal viibides ka N. Ge.  
Vt. kirjeldus ja kataloog: Exposition des beaux-arts. Salon de 1857. Par Louis Auvray. Paris, 1857. 

77  Koos Budkovskiga Saksamaal ja Šveitsis sooritatud reisi marsruuti võib täpsustada Köleri kirja järgi  
N. Grotile Pariisist 05.01.1858: Pariisist Strasburgi, Baden-Badenisse, üle Schwarzwaldi, kus nad tõusid 
Flesbergile Schaffhausenisse, siis mööda Reini kuni Konstanzini, seejärel läksid Šveitsi. Siirdusid üle Bodeni 
järve, edasi läbi Lindau, Augsburgi Münchenisse, sealt läbi Nürnbergi, Bamberg-Würzburgi Frankfurti Mai-
ni ääres. Edasi tulid Darmstadt, Kassel, Leipzig, Weimar, Dresden. Kaks päeva hiljem Düsseldorf ja Köln, 
sealt Hollandisse, sealhulgas Saardami, siis Brüsselisse ja tagasi Pariisi. Nimetatakse ka kohtumist doktor 
Haartmaniga Darmstadtis ja seda, et nad nägid seal keiser Aleksander II-st. (Vt.: Kiri Pariisist, kaks – Roo-
mast. J. Köleri õpiaastaist. Publ. M. Lepik. – Tartu Riikliku Ülikooli Kunstimuuseumi almanahh, III. Tartu, 
1972, lk. 25–35. Edaspidi viited sellele väljaandele: Kirjad, lehekülje äranäitamisega, lk. 26.)

78  Peetakse silmas F. Bronnikovi (vt. märkus 42).
79  Schwarzwalder Hochwald, mets Saarimaal, Lõuna-Saksamaal.
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