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Rubens leveleibõl
Három város is verseng Pieter Paul Rubens születésének helyszínéért: a westfáliai Siegen, Köln 

és Antwerpen. Tény, hogy Rubens egyévesen, 1578-tól már Kölnben él családjával, ahol katolikus 
hitre térnek, ám az apa váratlan halála után visszatérnek Antwerpenbe. Rubens ekkor tizenegy éves, 
életében pedig kezdetét veszi a folytonos utazgatás. A késõbbi mûvész legelsõ krónikása bátyjának 
fia: Vita Petri-Pauli Rubenii címû munkája ad hírt a Rubens-család életében bekövetkezõ változások-
ról. Többek között arról, hogy Pieter Paul Rubens Adam van Noort, Tobias Verchaecht és Otto van 
Veen mûhelyében tökéletesíti mesterségbeli tudását: van Noort az emberi alakok, Verchaecht a táj-
képfestészet titkaiba vezeti be õt. Ami pedig van Veent illeti, õ Antwerpen, illetve egész Németalföld 
elsõszámú festõjének számít. Alessandro Farnese szolgálatában állott egykor, és végtelenül mûvelt, 
tudós embernek ismeri õt a kora. Ehhez járul az a tény, hogy Itáliába elzarándokolni és ott tanul-
ni-dolgozni valamennyi flamand mûvész, illetve polgári család leszármazottjának szemében a tanu-
lásnak és a felnõtté válásnak egyfajta kötelezõ része. Így indul Rubens is, 1600 tavaszán, Itália föld-
jére, Mantovába, hogy szolgálatába álljon annak a nagyúrnak, akivel már Antwerpenben, még legif-
jabb tanulóévei során szerencséje volt találkozni. Vincenzo di Gonzaga hercegrõl van szó, aki annak 
a gazdag életnek elindítója, amely a Vita további oldalain kibontakozik.

Antwerpen városának vezetése 1877-ben úgy határozott, bizottságot hoz létre, melynek fel-
adata pontosan és egyszerûen meghatározható: a magisztrátusnak szándékában állt valamennyi, 
Pieter Paul Rubens életére és munkásságára vonatkozó és még fellelhetõ dokumentum összegyûjtése. 
Bár a levelek egy része az idõk során elkallódott, a munkát sikeresen elvégezték. A kutatás jelentõs 
eredménnyel zárult, melynek összegzése a Belga Királyi Könyvtár egyik munkatársának a Rubens-
életmûben máig alapvetõ fontosságú munkája. Charles Ruelens 1887-ben jelentette meg azt az ötkö-
tetes kiadványt, amelyben valamennyi fellelhetõ, Rubens által, illetve neki és vele kapcsolatban írott 
levél eredeti és francia nyelvû változata, valamint Ruelens az egyes levelekhez fûzött kommentár-
ja olvasható. A levelek nagy részét Rubens olaszul és latinul írta, kisebb számban spanyol és angol 
nyelven, egynémely levelét pedig flamandul vagy franciául. A korpusz tehát elég jelentõs terjedelmû, 
aminek viszont az az elõnye, hogy a levelekben nem csupán a festõrõl – látni fogjuk, hogy Rubens-t 
pusztán festõnek titulálni elég leegyszerûsítõ szemléletmód lenne –, hanem a vele kapcsolatban álló 
személyekrõl és az õket vezérlõ szándékokról, vágyakról és érdekekrõl is átfogó képet alkothatunk. 
A levelekben – mint minden levélben – az adott pillanat, az Aktualitás tör napvilágra, sokszor kiál-
tó módon, ilyen vagy olyan formát öltve: a hadi helyzet értékelése ürügyén, atyai vagy baráti érzé-
sek kifejezõdésében, udvarias, ugyanakkor a leghatározottabb meggyõzésbe csomagolva, nagyon 
sokszor pedig anyagi ügyekhez kapcsolódó, feszengõ, ám elutasítást nem ismerõ megnyilatkozá-
sok formájában. Ruelens-t, mint számos más, a Rubens-életmûvet kutató levéltáros szakembert az 
a cél vezérelte, hogy a mûvészen túl az ember bontakozzon ki a levelek olvasója elõtt: a zseniális 
mûvész mellett a tudós és mûvelt ember, a felfedezõ, a diplomata, valamint a köz- és a magánember. 
Ismerünk egy anekdotát Rubens-szel kapcsolatban. Amikor egyik diplomáciai útján ecsettel a kezé-
ben látta õt egy nemes úr, ez így fordult a flamandhoz: „Spanyolország királyának követe tehát fes-
tegetéssel múlatja az idõt.” Mire Rubens így felelt: „Pont fordítva. Rubens, a festõ, követeskedéssel 
szerez magának üdítõ perceket.” Igaz vagy sem, ez a kis történet alátámasztja a Belga Királyi 
Könyvtár alkalmazottjának meggyõzõdését: a levelek kötetbe rendezésének egyik legfõbb elve 
szükségszerûen az idõrendiség, nem pedig Rubens adott tevékenységének jellege, mely tevékeny-
séget – missziót – a flamand itt vagy ott, ekkor vagy akkor folytatott. A számos és sokféle levélbõl 
egy a mûvészetet és a mûvészi alkotást korántsem elméleti oldalról megközelítõ, hanem nagyon is 
gyakorlatias Rubens-t ismerünk meg. Hivatása sokszorosan összetett, az élet számtalan területére 
kiterjedõ hivatás volt. Azt is elmondhatjuk róla, hogy esetében a „küldetés” szó valamennyi jelentés-
tartalmának helye van. Talán nem túlzás azt állítani, hogy nekünk, közép- és kelet-európai embe-
reknek már-már gyanús vagy egyenesen ijesztõ, ha a mûvész elhivatottsága a köz szolgálatá-
ban politikai tartalommal párosul. Rubens talán mosolyogna értetlenségünkön. Azután türel-
mesen magyarázná azt, ami számunkra idegen: hogy a diplomáciai-politikai „misszió” igenis 
összeegyeztethetõ az érdekek nélküli Szép mûvelésével. (A Mesternek némileg hosszabban kel-
lene gyõzködnie igazáról jelen sorok íróját.) „Rubens levelei olyanok – írja elõszavában Charles 
Ruelens1 –, akár a képei: az egyes oldalakon az élet nyilatkozik meg teljes valójában. A mûvész nem 
zárkózik el semmi elõl, ami az élethez köthetõ. Rendkívüli intelligenciája ugyanazzal a biztonsággal 
vezérli õt a politika, a tudományok, az irodalom és a képzõmûvészet világában.” A Rubens-levelek 
tehát egyfajta prizmaként fogadják be és tükrözik az életet mint fényt, az olvasó pedig ámulva pró-
bálja befogadni a feltáruló, összetett valóságot.

Désfalvi-Tóth András

1  Correspondance de Rubens et documents épistolaires concernant sa vie et ses æuvres. Publiés, traduits, annotés par 
Ch. Ruelens, t. 1–5, Anvers, Veuve de Backer, 1887.
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Elsõsorban azért írok, mert Õfõméltósága kifejezet-
ten arra kért, hogy utazásaim valamennyi szakaszáról 
beszámolót küldjek. Továbbá mert arra az elhatározás-
ra jutottam, hogy elpanaszolom Önnek, és csakis Önnek, 
idõközben milyen, fontos tényezõ támasztotta nehézsé-
geim adódtak. Az Ön jóságában és szívélyességében fel-
tétlen bízva biztos vagyok abban, hogy számtalan és fon-
tos teendõinek óceánján hajlandó lesz az én törékeny bár-
kámmal is törõdni; hiszen az, meg nem mondom, mely 
átoktól vezérelve, jelenleg igen-igen hánykolódik.

Megkülönböztetett alázattal intézem Önhöz soraim. 
Nem azért, mert általuk bárkit megvádolni, avagy önma-
gam számára kibúvót találni volna célom, hanem azért, 
hogy Õfõméltósága elõtt felfedjem, valaki más hibájából 
milyen kár érte Õt Magát. Nos tehát március 15-én érkez-
tem Firenzébe. A csomagjaim, s fõleg a hintó Alpoktól 
északra történõ átjuttatása nem kevés veszõdségembe 
került. Errõl késõbb szót ejtek még.3 Firenzében Cosimo 
Gianfigliazzi úr levelét átadtam Cappani úrnak, ugyan-
így mások leveleit Pierio Bonsi úrnak – mindkét urat a 
város legelsõ kereskedõi között tartják számon. Amikor 
az urak dolgaim állásáról tudomást szereztek, megdöb-
benésüknek adtak hangot, és a hatalmas tévedés kiváltot-
ta elképedésük közepette keresztet is vetettek. Azt mond-
ták, feltétlen Genovában szálljunk hajóra, és hogy tel-
jességgel értelmetlen kockázat volna Livorno felé kerül-
nünk, hacsak biztos értesülésünk nincsen arról, hogy 
onnan hajó indul. Mindannyian arra figyelmeztettek, 
hogy ellenkezõ esetben akár három-négy hónapot is feles-
legesen várakoznánk, mert végül, oly sok idõ elveszte-
getése után, Genovában kötnénk ki. Teljesen véletlenül 
a következõ napon genovai kereskedõk kerültek utam-
ba. Azt mondták, több gálya is útra kész a városukban, 
ráadásul egy Alicantéba tartó hajó még nyolc-tíz napig 
a kikötõben vesztegel. E firenzei és genovai urak taná-
csára végül is úgy döntöttem, hogy a lehetõ leghamarabb 
Livornóba indulok. Onnan Genovába hajózom, ahová 
reményeim szerint idõben megérkezem majd Isten sege-
delmével és Hercegünk pártfogásának köszönhetõen. A 
legnagyobb sietséggel indultam volna, s azóta már rég 
úton is lennék, ha a hintó nem akadályozna. Ez ugyan-
is még nem érkezett meg Firenzébe, lévén hogy a szánt 
öszvérek helyett ökrök vontatják. A Mantovában készí-
tett ponyvás kocsink is hátráltatta utamat. Firenzében 
úgy döntöttem, nélküle megyünk tovább: az itteni ösz-
vérhajcsárok azon gúnyolódtak, hogy jószágaink üre-
sen, tehát minden rakomány nélkül is éppen csak el tud-
ják azt vontatni. Egyedül a hintó Bolognából Firenzébe 
juttatása, nem számolva a hét vontató állatot, negy-
ven dukátomba került, mely ár a lehetõ legkedvezõbb 
volt. Mindezt Andrea di Rossi úr és más kereskedõ urak 

2  A közjog professzora, 1591-tõl I. Vincenzo mantovai herceg titkára. Grófi címet kap, majd államminiszter lesz. Jó politikus, egyenes és mûvelt 
ember, Rubens egyik legfontosabb jóakarója. A fenti levél Rubens legelsõ ismert, Chieppióhoz írott levele. – A ford.

3  Mantovából útban Spanyolország felé, Rubens hatalmas kerülõt kénytelen tenni, mely során Ferrarán, Bolognán és Firenzén keresztül ér 
Genovába. Mindezt egy a levelében meg nem nevezett személy miatt, akirõl csak utalást olvashatunk. Ugyanígy nem kapunk magyarázatot arra 
sem, hogy egy itáliai herceg küldötteként mi okból kellett szokatlanul nagy kellemetlenségekkel számolnia a határátkelések során. – A ford.

4  Lapszéli jegyzet: A ferrarai adószedõk irántunk való jóságuktól vezérelve Martinello úrral szemben azelõtt gyakorolták ezt a kegyet, hogy a 
Bíboros Úr mentesítõ parancsa hozzájuk megérkezett volna. Rubens a levélben Martellinónak nevezett urat a lapszéli jegyzetben Martinellónak 
nevezi. – A ford.

elõzékenységének és szívélyes közbenjárásának köszön-
hettem, valamint Cosimo úr leveleinek, aki ügyünk-
nek megnyerte a ferrarai Martellino urat is. Ferrarában 
egyébként Baltasar Langosco gróf úr is a Herceg ügyé-
nek elõmozdítója lett: közbenjárásának eredményeként a 
Bíboros Úr megkímélt bennünket a vámhivatalnokok kel-
lemetlen zaklatásától, akik bizony valamennyi málhánkat 
kinyittatták volna velünk. Õeminenciája nemcsak e hiva-
talnokok erõszakoskodásaitól kegyeskedett megóvni min-
ket, hanem kérésünket figyelembe véve kegyet gyakorolt 
velünk és bennünket minden egyéb kellemetlenségtõl és 
költségtõl is megkímélt. Jó szándéka a bolognai vámhi-
vatalnokokkal szemben is kétségtelenül meghozta gyü-
mölcsét: õk ugyanis beérték tisztességes borravaló meg-
fizetésével. Csak remélni tudom, hogy a Nagyherceg 
livornói távollétében a firenzeiek is így cselekednek 
majd. Egyáltalán nem jelentéktelen dolog a vám megfi-
zetése alól mentesülni: amennyiben azt mindenhol meg 
kellene fizetnünk – tartok tõle, hogy Spanyolországban 
ezt nem kerüljük el4 –, úgy az összeg bõven meghalad-
ná egész utunk költségét. Elég, ha példaként a százöt-
ven tallérra rúgó ferrarai illetéket említem. Már e napok-
ban jóval meghaladtuk azon összeg igen szûk keretét, 
melyet a Fõudvarmester Úr másokkal egyetemben vala-
mely gonosz ötlettõl vezérelve nekünk annakidején felvá-
zolt. Jómagam minden tõlem telhetõt elkövetek: a kocká-
zat Hercegségét terheli, nem engem. Abban az esetben, ha 
irántam nem bír elegendõ bizalommal, túl sok pénzt bízott 
rám. Ha viszont bizalmát bírom, túl keveset. Ha forrásaim 
kiapadnának – bárcsak ne kerülnék ilyen helyzetbe –, az 
Õ jó hírnevén esne végtelenül súlyos sérelem. Ha viszont 
a szükségesnél bõségesebb forrást biztosítana számomra, 
egészen biztosan semmilyen veszély nem fenyegetné Õt, 
én pedig mindenkor a legszigorúbb elszámoltatás alá vet-
ném magamat. Attól félne, hogy a korábban rám bízott 
összeg fennmaradó része nem kerül vissza hozzá? Kár 
idõt és szót pazarolni még a gondolatra is!

Az én hibám, hogy hosszú és érdektelen levelemmel 
jelenleg Ön is a drága idõt vesztegeti, csupán mert vezé-
reltetni hagyom, hogy egy talán túlságosan heves és nem 
eléggé féken tartott érzés járjon át; s mindezt oly emelke-
dett személlyel szemben, mint Ön. Bocsásson meg nekem 
jósággal, tökéletlenségemre az Ön bölcsessége legyen 
orvosság! Kérem Önt, esedezve kérem, hogy kéréseimrõl 
Õfõméltóságának az Ön tetszése és belátása szerint szá-
moljon be. Ha pedig úgy ítéli, hogy panaszaim és kelle-
metlenségeim nem méltóak ennyi érzelemmel és szenve-
déllyel történõ bemutatásra, teljességgel az Ön értékítéle-
tére bízom magam. Szóljon és cselekedjen tetszése sze-
rint, szolgálója mindig az Ön rendelkezésére fog állni, és 
meghajolva fogadja el az Ön pártfogását, valamint aláza-
tosan csókolja az Ön kezét.

Kelt Firenzében, 1603. március 18-án.
Szeretõ híve

Pieter Paul Rubens

I. Pieter Paul Rubens
Annibale Chieppiónak
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5 Jule: olasz pénz, kb. 30 centimes. – A ford.
6 Provence törvényhozásának tanácsosa, antik mûkincsek és érmék gyûjtõje. Asztronómus, Galilei egykori tanítványa Padovában. – A ford.

Minden eshetõségre készen, és amennyiben Herceg-
ségétõl módjában áll megszerezni az írást, végtele-
nül hálás lennék, ha Hercegsége Genovába valamely 
emberéhez vagy nemes úr hívéhez levelet címezne 
nekem.

II. Pieter Paul Rubens
Annibale Chieppiónak

Az Ön személyem iránt tanúsított jóságából követke-
zik, hogy ügyeim iránt is mindig érdeklõdést mutat. Hadd 
beszéljek hát el Önnek egy véleményem szerint különös 
esetet, amely a minap történt velem. Annál is inkább, mert 
meg vagyok gyõzõdve arról, hogy az én személyes kudar-
com végül Õfõméltósága javára szolgál majd. Tudni való 
tehát, hogy a Chiesa Nuova fõoltárára szánt festményem 
a legtökéletesebb formában készült el az Atyák legna-
gyobb megelégedésére, valamint – ritka eset – azokéra is, 
akik a képet elsõként látták. Az oltárra viszont oly csapni-
való fényviszonyok közepette került, hogy a legnagyobb 
gonddal, valamint természet után megfestett alakokat 
csak nagy erõfeszítés árán lehetett egymástól megkülön-
böztetni, és ugyanez volt elmondható a szépen felrakott 
színekrõl, illetve az arcok és a kelmék finom küllemérõl 
is. Márpedig mindezek tökéletesen sikerültek a koráb-
ban megfogalmazott általános vélekedés szerint is. Mivel 
tehát világossá vált elõttem, hogy a mû érdemei nem nyil-
vánulnak meg kellõképpen, továbbá hogy dicsõségem 
nem származhat olyan munkából, amelyrõl a közönség 
nem tudja megállapítani, mennyi erõfeszítésembe került, 
úgy döntöttem, a képet eltávolítom eredeti helyérõl és 
jobb helyet keresek neki. Még akkor is, ha az Atyákkal 
korábban nyolcszáz tallérban, illetve dukátban állapod-
tam meg, talléronként tíz jules-ben.5 Magni úr a tanú arra, 
pontosan hogyan is történt a megállapodás. Az Atyák 
viszont nem akarják, hogy a képet eltávolítsam a helyérõl, 
hacsak nem készítek nekik egy másolatot, ugyanazon 
oltár fölé. Ezt a másolatot viszont a kõfalra kellene fes-
tenem, olyan anyagra tehát, melyen a színek köztudottan 
megfakulnak; mindezt pedig azért, hogy a gonosz fények 
esetleges tükrözõdésétõl a kép védve legyen. Márpedig 
én szentül meg vagyok gyõzõdve arról, hogy becsületem-
hez méltatlan dolog volna, ha tõlem két ugyanolyan kép 
Rómában maradna.

Ha meggondolom, hogy Herceg és Hercegné 
Õfõméltósága egyszer beszéltek nekem abbéli kíván-
ságukról, hogy képtárukban szívesen látnák festmé-
nyeim valamelyikét, bevallom, végtelenül örvendetes 
volna számomra, ha az a megtiszteltetés érne, hogy 
a fenti képem Õhozzájuk kerül. Munkáim közül két-
ség kívül a legszebbek és legjobban sikerült képek 
közül való, és a késõbbiekben nem egyhamar szánom 
rá magam arra, hogy testi-lelki tudásom legjavát ilyen 
erõfeszítések árán kamatoztassam. Ha pedig mégis így 
tennék, erõfeszítésemet talán soha többé nem koronáz-
ná ehhez fogható siker. A kép minden szempontból méltó 
helyére lelne abban a környezetben, ahol oly sok kiváló 
ember remekmûve vetekszik egymással. Ami pedig a kép 

árát illeti, egyáltalán nem szükséges a Rómában megál-
lapított nyolcszáz tallért alapul vennünk: az ügyben való 
döntést teljességgel Õfõméltóságára bízom. Az összeg 
kifizetése is az Õ belátása szerint történne, eltekintve attól 
az egy-kétszáz tallértól, melyre már most, a másolat befe-
jezéséhez szükségem lenne. Ezzel rövid idõn belül elké-
szülnék, legkésõbb pár hónapon belül, mivel egyéb mun-
kák vállalására nem kényszerülnék. Ily módon pedig még 
húsvét elõtt Mantovában lehetnék.

Ha Kegyelmed ez alkalommal is méltóztatna ügyem-
ben támogatni, és javaslatomat Herceg Õfõméltósága elé 
tárná, nos ez az Ön iránt való szûnni nem akaró és foly-
ton növekvõ elkötelezettségem ismételt megerõsödését 
eredményezné. Kérem Önt, szíveskedjék Õfõméltósága 
döntését velem mihamarabb közölni! A képet addig 
lepel fogja takarni, ügyében pedig várakozó álláspontot 
foglalok el. Amennyiben pedig Õfõméltósága elfogad-
ja ajánlatomat, a képet azon nyomban eltávolítom jelen-
legi helyérõl és a nagyközönség elé tárom ugyanabban a 
templomban, de jobb fényviszonyok között, egész Róma 
és a saját megelégedésemre. A másolatot szükségtelen 
lesz annyi tökéletességgel és kidolgozottsággal végrehaj-
tanom, hiszen azokat teljes valójukban soha senki nem 
fedezheti majd föl. S hogy Kegyelmed minden informá-
ció birtokában legyen, azt is elmondom még, hogy a kom-
pozíció szépsége az elõkelõ ruhákba öltözött hölgyek, fia-
tal és idõsebb férfiak számában, méretében és változatos 
sokszínûségében rejlik. Minden, a képen szereplõ alakban 
valamelyik szentet mintáztam meg. Minden egyes alak-
ról elmondható továbbá, hogy egyéni jellege és sajátossá-
ga összhangban van az összes többi, hozzá hasonló szent 
alakjával. A kép mérete nem olyan nagy, hogy elhelyezé-
séhez hatalmas térre lenne szükség: a mû inkább keskeny 
és magasba nyúló. Összességében biztos vagyok benne, 
hogy ha majd Õfõméltóságai meglátják, teljességgel el 
fogja nyerni a tetszésüket, mint már elnyerte azon töme-
gekét, akik Rómában látták.

Kegyeskedjék megbocsátani nekem, Uram, hogy jelen-
téktelen ügyemmel zavarni bátorkodtam; tudom, mennyi-
re nem bír jelentõséggel az Ön súlyos teendõi mellett. Be 
kell látnom, hogy kérésemmel az Ön nagylelkû jóságá-
val élek vissza. Mindazonáltal, az ügy sürgõsségére való 
tekintettel esedezve kérem Önt, hogy méltóztassék azt 
szívügyének tartani. Higgye el, nem lehet jótevõje senki 
másnak, aki énnálam az Ön jóságát nagyobbra becsül-
né. Alázatosan csókolja a kezét odaadó híve: Pieter Paul 
Rubens.

Kelt Rómában, 1608. február 2-án.

III. Pieter Paul Rubens
Nicolas Claude Fabri de Peirescnek6

Uram!
Soha életemben nem okozott nekem semmi oly 

nagy örömet, mint az Ön által küldött drágakövek. 
Felbecsülhetetlen értékûek, s noha minden eddigi vágya-
mat fölülmúlják, mégsem áll módomban ajándékként 
elfogadni õket, és ezáltal Önt ilyen nagy értékû dologtól 
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megfosztani. Biztosíthatom Önt, hogy postafordultával 
visszaküldtem volna õket, ha ettõl abbéli félelmem el nem 
tántorított volna, hogy Ön azóta már elutazott. S mivel 
attól is tartanom kell, hogy a kövek nem a megfelelõ 
helyre kerülnek az Ön távollétében, illetve ezekben az 
idõkben, mikor is a ragálytól való félelem oly sok bará-
tot menekülésre kényszerít, végül arra az elhatározásra 
jutottam, hogy a köveket értékes kincsként letétben tar-
tom magamnál addig, amíg az Úr kegyelmébõl legköze-
lebb Párizsba utazhatok. Reményeim szerint akkor majd 
személyesen Önnek adhatom át õket, avagy valamely biz-
tonságos úton-módon juttathatom el õket Önnek. Addig is 
elküldöm a tökéletesen pontos lenyomatokat, még ez év 
szeptemberének vége elõtt, hogy azokkal belátása szerint 
rendelkezzen. Továbbá végtelen hálámat fejezem ki az Ön 
bõkezû, jobban mondva pazarló nagylelkûségéért: azért, 
amiért Ön, a rendkívüli értékû dolgok szenvedélyes rajon-
gója irányomban oly nagy kegyet gyakorol, mikor ilyen 
különleges dolgokról mond le az én javamra. Végtelenül 
örülök amiatt is, hogy eljutott Önhöz az örökmozgó váz-
lata: az eredeti alapján rajzoltam, s munkám során az a 
cél vezérelt, hogy Ön elõtt maga a titok táruljon föl. Ha 
majd Kegyelmed újra Provence-ban lesz, saját maga is 
kipróbálhatja. Igyekszem minden akadályt elhárítani az 
ügy elõl, és talán még azt is elérem – bár biztosan ígérni 
még nem merem –, hogy a társam itt helyben elkészíttes-
se a teljes szerkezetet. Majd azt mondom, hogy szeretném 
a szerkezetet magam mellett tudni, a dolgozószobámban. 
Ha sikerül, minden igyekezetemmel azon leszek, hogy Ön 
is láthassa. Ugyanakkor annak sem lehet majd akadálya, 
hogy Önnek a szerkezetet egynémely kereskedõ közve-
títésével Provence-ba eljuttassam; feltéve, ha nem jelent 
nehézséget, hogy a küldeményt Marseille-ben vegye át. 
A kis tükör ügyében ugyanazon társammal fogok tárgyal-
ni, és majd meglátjuk, elõ tudunk-e állítani olyan tük-
röt, mely kisebb méretû, ugyanakkor jobban felnagyít-
ja a képet. Az apróbb eszközt gyorsabb és egyszerûbb is 
volna eljuttatnom Önnek. Olyannyira az Ön lekötelezett-
je vagyok, hogy más vágyam sincsen, mint Önnek a leg-
apróbb dologban is segítségére lenni vagy az Ön hasz-
nára válni. Még az idõmbõl sem futja, hogy alaposan és 
mindent kimerítõ módon megköszönjem Önnek, amiért 
ügyemben de Loménie úrnál, az apát úrnál és már bará-
tainál közbenjárt. Ugyanígy nem tudom, hogyan fejez-
zem ki hálámat a Chaduc úron állt bosszújáért: a sebekért, 
jobban mondva a tõrdöfésekért, melyeket ez az ostoba és 
mûveletlen alak elszenvedett Öntõl. Becstelenségének 
jogos büntetése az a fájdalom, amely most átjárja a szívét.

De hogy a mi drágaköveinkre visszatérjek, elmondom 
Önnek, hogy számomra a legkülönb a pillangószárny raj-
zolatú diva vulva. Viszont nem látom jól, mi helyezkedik 
el a fordított alakban kirajzolódó hüvely elõtere és nyílá-
sa között. Valószínûleg pontosan meg lehet majd állapí-
tani, ha kezemben lesz a kõ lenyomata, amelyet azonban 
számos teendõmbõl kifolyólag ez idáig még pecsétviasz-
ból sem volt módom elkészíteni. Fel nem foghatom, miért 
szokás a hüvelyt a csigához hasonlítani. Csak arra tudok 
gondolni, hogy a csigaház miatt, mely tágas barlang min-

dig a benne lévõ dologtól függõen változik. Vagy talán 
azért, mert a csiga nyálkás-nedves élõlény, melynek föld-
höz tapadó fodros talpa a nõk átforrósodott nemi szervé-
nek taréjához hasonlatos. Mindezt persze csak magunk 
között mondom, és talán túl messze járok a megfejtéstõl, 
nem beszélve a meglehetõsen szemérmetlen témáról. No 
de majd tetszése szerint mindenki közelebbrõl is megvizs-
gálhatja a kérdést. Elõször nem leltem sehol az általam 
oly nagyra becsült Divus magnus majorum pater felira-
tot, pedig égtem a vágytól, hogy láthassam. Végül való-
di boldogság közepette fedeztem föl a karneol hátolda-
lán. Legnagyobb sajnálatomra viszont nem tudom meg-
fejteni a Nicomedes gyõzelmének alsó lapján olvasható 
G.G.G.S.V. betûket vagy utalásokat. Még nagyobb bána-
tomra most ráadásul el is kell búcsúznom Öntõl: késõre 
jár, néhány barátom velem vacsorázik ma este. Ha nem 
tévedek, az érmeket tartalmazó dobozkát, valamint a ládát 
a márványlapokkal Frarin úrnál hagyta: egynémely dara-
bot szívesen ajándékoznék belõlük egy barátomnak. Ha 
Isten is úgy akarja, amikor viszontlátjuk Önnel egymást, 
meglátjuk, mennyiben tudunk majd ügyeinkben elõre 
lépni. Addig is Kegyelmed jóindulatába ajánlom maga-
mat, teljes szívembõl csókolom az Ön és de Valvès úr 
kezét. Kérem az égieket, hogy Mindkettõjüknek szeren-
csés megérkezésben legyen része.

Kelt Antwerpenben, 1623. augusztus 3-án.

Éveknek tûnnek a napok, míg azon gyötrõdöm, hogy 
sikerüljön végre biztonságban elhagynia Párizst. Járvány 
esetén ugyanis legjobb ellenszer a menekülés.

Az abbé urat feltétlen az érdemei szerint szolgálom.
Messalina alakja igen tetszetõs, de félek, hogy a felna-

gyítás a szépsége kárára vált.

Alázatos szolgája
Pieter Paul Rubens

IV. Pieter Paul Rubens
Pierre Dupuy-nek7

Uram!
Érdeklõdéssel olvastam a Mediciek képtáráról szóló 

verset. A mû sorainak tökéletességérõl ítéletet mondani 
nem tisztem, ezt meghagyom a nálam szakavatottabb sze-
mélyeknek. Nagyszerûnek és áradónak találom ugyanak-
kor a költemény ihletettségét, ezenkívül pedig a kifejezé-
sek és a mondatok is mindannyiszor tisztán öntik formá-
ba a költõ gondolatait. Ha nem tévedek, az illetõ egy álta-
lam Párizsban megismert államtanácsos fia vagy legalább 
is rokona.8 Csupán azt vélem sajnálatosnak, hogy a fest-
ményeken megjelenõ témákkal összefüggésben megnyi-
latkozó alaposság a költõt egynémely esetben nem tartja 
vissza bizonyos pontatlanságok elkövetésétõl. A negyedik 
kép kapcsán, például, ezt mondja: Mariam commendat 
Lucina Rheæ – Firenze helyett –, quæ tanquam nutrix 
ulnis excipit suam alumnam. E tévedés abból a hasonla-

7  A Dupuy-fivérek koruk fontos közéleti szereplõi, akik körül tudós emberek alkottak társaságot. E csoportot röviden és egyszerûen Académie-nak, 
illetve Cabinet-nek hívta a korabeli Párizs. – A ford.

8  Rubens egy késõbbi levelében pontosít: a költõ Morisot névre hallgat, Particus Medicae címû versének témája a Galérie du Luxembourg leírása. – A 
ford.
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tosságból ered, mely a között a mód között létezik, aho-
gyan bármely várost tornyoktól övezve megjeleníteni 
szokás, valamint ahogyan az anyaistennõ, Rheia-Kübelé 
városát hagyományosan lefestik. A kilencedik festmény-
nél ugyanezen okból követi el ugyanezt a hibát: a költõ 
Kübelé istennõ városát itt Lyonnal keveri össze, ahol is a 
királyné házassága megköttetett. Ami a költõt megtévesz-
tette, az a tornyok övezte város, illetve a királyné orosz-
lánok vontatta fogata. A negyedik képrõl tudnivaló még, 
hogy rajta a költõ által zefírnek és kupidónak nevezett 
alakok a királyné születésének örvendetes óráit szemé-
lyesítik meg. A pillangószárnyak is elég jól kifejezik ezt, 
azonkívül pedig nõi alakokról van szó. Ami a jogarokkal 
és koronákkal teli bõségszarut kezében tartó fiatal férfia-
kat illeti, nos bennük a királyné jó szelleme ölt testet, alat-
tuk pedig a horoszkópbéli aszcendense, a Nyilas látható. 
Mindezt énelõttem a kép egyértelmûen és tisztán fejezi ki. 
E magyarázatokba csupán Ön elõtt bocsátkozom, s mind-
ezt futólag teszem, hiszen, ha jól meggondoljuk, a kérdés-
hez a legapróbb közöm sincsen. Ha valaki a teljes verset 
magyarázni akarná, itt is, ott is sok más részletet megem-
líthetne még. Végtére a költemény bármennyire is rövid, 
pár szóban mégis lehetetlen minden részletével foglalkoz-
nunk. Mert mit is ér, ha ilyen vagy olyan dologról csupán 
summásan teszünk említést?

Nemrég vettem kézhez 22-én kelt kedves levelét, csak-
úgy, mint bátyja ura sorait. Teljes szívembõl örvendek, 
hogy testvére visszanyerte egészségét. Kérem az Urat, 
hogy még hosszú ideig õrizze is meg õt egészségben. 
Nem írok neki külön, hogy megkíméljem õt a válaszle-
vél jelentette veszõdségektõl. Amúgy is felettébb kevés 
dologról tudnék beszámolni, hacsak nem arról, hogy 
fáradságot nem kímélve dolgozunk az Ön által is ismert 
ügyön, és nem is minden eredmény nélkül.9 A munkála-
tokat végzõk Henrik de Berghes gróf seregének védel-
me alatt dolgoznak. Annak pedig, hogy többé-kevésbé 
jelentõs összecsapásokra is sor került, az a biztos jele, 
hogy a gróf csapatai több foglyot ejtettek10, illetve hogy 
zászlókat és számos lovat zsákmányoltak, melyeket szün-
telen értékesíteni akarnak. A legkitûnõbb lovak egy része 
már meg is érkezett Brüsszelbe. Az is igaz, hogy a hollan-
dok mindennek éppen az ellenkezõjét állítják, és Henrik 
gróf vereségérõl beszélnek. De e mögött pusztán csak 
az általános rosszindulatot kell látni, céljuk a hazaiak 
megnyugtatása. Higgye el, Uram, a mi Udvarunk – hála 
Infánsnõ Õfelsége bölcsességének és Spinola márki óva-
tosságának – elég bölcs ahhoz, hogy ilyen hívságoknak 
ne üljön föl. Ugyanígy egyetlen kapitány sem vetemed-
ne beszámolójában valótlanságok feltüntetésére, amikor 
minden eszköz rendelkezésére áll ahhoz, hogy valameny-
nyi dologgal kapcsolatban az igazságot kiderítse. Hiszen 
ellenkezõ esetben a jövõbeni hitelén esne túlságosan nagy 
csorba.

Mindenhonnan megerõsítették a hírt, miszerint Tilly 
Bréma környékéig nyomult a seregével, és hogy a tél 
folyamán szándékában áll megostromolni a várost. A 
törökök felbontották a császárral kötött szövetséget, és 
most Bethlen Gábor támogatását élvezik. A Bécsbõl érke-

zett levelek alapján azonban úgy tûnik, hogy utóbbit a 
magyarok magára fogják hagyni, mert semleges félként a 
harcot abba akarják hagyni, ami Bethlen számára feltét-
len veszélyes helyzetet teremt. Mindezen bonyodalmak 
közepette megszületett egy egyezmény, melyrõl azon-
ban semmi biztosat nem tudni. A császár, aki támadás-
ra sohasem gondol, egészen biztosan az Ég oltalmát bírja, 
mert a legnagyobb balsors közepette, és a legreménytele-
nebb helyzetben is, quasi Deus aliquis e machina, a leg-
nagyobb jólétben tölti napjait. Bevallom, többször mint 
veszett fejedelemre tekintettem már rá, aki helytelen dön-
tései következményeként egyenesen a vesztébe rohan. A 
törökök részérõl legjobban az lep meg, hogy a keresz-
tényekkel pont akkor szakítják meg a szövetséget, ami-
kor birodalmukat belsõ viszályból eredõ szétesés fenye-
geti – nevezetesen a janicsárok megátalkodottsága és a 
szûnni nem akaró perzsa támadások miatt –, illetve akkor, 
amikor mindenki összeütközésbe kerül velük, jobban 
mondva mindenki elfordul tõlük. Úgy vélem, e birodalom 
egyenesen halad a megsemmisülés felé, és már csak arra 
van szükség, hogy valaki megadja neki a kegyelemdöfést.

Köszönöm, Uram, a nekem küldött franciaországi híre-
ket. Örömmel hallottam, hogy a királyné palotája tovább 
szépül. St. Ambroise abbé úr igen elfoglalt lehet mostaná-
ban, mert régóta nem írt nekem, dacára annak, hogy erre 
számos jó alkalma adódott volna. Mivel más egyébrõl 
nem tudok beszámolni, tiszta szívembõl küldöm üdvöz-
letem Önnek és Testvérbátyjának, önmagamat pedig 
Mindkettõjük jóakaratába ajánlom.

Antwerpen, 1626. október 29-én.
Alázatos híve

Pieter Paul Rubens

A Quæstionem politicam fellelése végett minden követ 
megmozgattunk, de mind ez idáig senki nem tud róla 
semmit.

V. Pieter Paul Rubens Gevartiusnak11

Uram!
Ön mindannyiszor megelõz és fölülmúl engem udva-

riasságával, továbbá attól is mindig kegyeskedik eltekin-
teni, mennyi hibát követek el leveleimben, többek között 
akkor is, amikor nem a tõlem telhetõ legteljesebb módon 
igyekszem Önt méltatni és a szolgálatára lenni. Isten 
elõtt azonban nem marad titokban, hogy Önnek pusz-
tán a külsõ megnyilatkozásaimban maradok adósa, mert 
hogy Önhöz a legnagyobb megbecsülés és a legodaadóbb 
érzések fûznek. Türelmetlenül várom, hogy ennek tanú-
bizonyságát adhassam abban a pillanatban, amint Ön a 
legapróbb szívességet kéri tõlem. Ha másban nem is, leg-
alább abban bízom, hogy fiam is – akit Ön szintén vég-
telen jóságában részesített, s aki az Öntõl kapott ala-
pos okítás révén saját egyéniségének legnemesebb részét 
Önnek köszönheti – a hagyomány folytatója lesz, és hálá-
san megszolgálja Önnek mindazt a jót, amivel engem lekö-

  9 Lapszéli jegyzet: A hollandok táboráról van szó.
10 Lapszéli jegyzet: Közöttük jelentõs személyiségeket.
11  Jan Caspar Gevaerts (lat. Gevartius) Antwerpen város tanácsának titkára. Késõbb III. Ferdinánd birodalmi tanácsosnak és történetírójának neve-

zi ki õt. – A ford.
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telezett.12 Én pedig annál jobban becsülöm majd õt, minél 
inkább bírja az Ön bizalmát, hiszen az Ön értékítélete az 
enyémnél sokkal elõbbre való. Az is igaz, fiamban min-
dig felfedezni véltem a jóra való törekvést. Nagy örömöm-
re szolgált a hír, miszerint fiam – hála Istennek – már sok-
kal jobban van. Hálásan köszönöm Önnek a jó hírt, vala-
mint azt, hogy betegsége idején látogatásaival bátorítot-
ta, és megbecsülésérõl biztosította õt. Fiam fiatal még, s a 
természet rendje szerint nem elõttünk fog meghalni. Isten 
adja meg neki a tisztes élet kegyelmét! Hiszen ahogyan a 
mondás tartja: nem az a fontos, milyen hosszan él vala-
ki, hanem hogy az illetõ helyesen éljen. Félek, szavaim-
mal az Ön drága Hitvesének elvesztését juttatom eszébe. 
Tudom, levelem legelsõ mondatában kellett volna szólnom 
róla, mert a gondolat most már úgy tûnhet föl Ön elõtt, mint 
alkalmatlan és kényszerû kötelesség, illetve mint fájdal-
mának szerencsétlen felkorbácsolása. Mennyivel okosabb 
dolog a másikat a felejtésben segíteni, mintsem folyton a 
múltat idézni! Ha bárminemû vigaszra lelhetünk a filozófi-
ában, akkor az Ön bensõje e vigasz kiapadhatatlan forrása 
kell, hogy legyen. Elég az Ön Antoninuszának13 gazdag tár-
házára utalnom, ahonnan is bõséggel meríthet örökérvényû 
gondolatokat saját maga és barátai számára. Jómagam csak 
annyit fûzök hozzá szegényes vigaszként: olyan világban 
élünk, ahol az élet csak akkor viselhetõ el, ha mindattól 
megszabadulunk, ami e világban lesújtó, s ha úgy teszünk 
mi is, mint a tengeri utazó, aki a viharban hajóját hátrahagy-
va inkább a partra úszik.

Ami a közügyeket illeti, nem tudok mást mondani 
Önnek, mintsem hogy Wesel elvesztéséért és annak minden 
következményéért a véletlent kell hibáztatnunk, nem pedig 
az égieket vagy az embereket. A hollandok joggal gondol-
ják most magukról, hogy õk a kiválasztott nép, s szólnak 
Istenhez ily módon: „A Te néped vagyunk és nyájadnak 
juhai.” Azt hiszem ugyanis, hogy az isteni gondviselés csa-
pásának tudhatjuk be e veszteséget, amikor is a gondvise-
lés a járatlan fél elõnyére mérte csapását. Így van ez mindig, 
valahányszor egy jó ügy szenved kárt. Tartok tõle, hogy 
Bois-le-Duc sem fogja már sokáig tartani magát, hiába 
bíznak egyesek a mostanában beköszöntõ esõzésekben.14 
Jómagam úgy vélem, hogy e vízhez szokott nép erre az 
esetre is fel van készülve. Pedig oly nagyon vágyom a visz-
szatérésre; de félek, ugyanolyan kedvezõtlen körülménye-
ket találok majd. Ennek ellenére egy nappal sem tervezem 
tovább a maradást: indulok, amint Don Carlos Coloma itt 
lesz, márpedig hamarosan itt kell lennie, mivel rövid idõn 
belül a spanyolországi nagykövet is útra kel. A követ két 
héten belül biztosan elindul, én pedig sürgõsen írok Don 
Carlosnak, aki abban a pillanatban indulni fog Londonba. 
Tudom jól, hogy Brandt sógorom és de Pape úr távolléte 
mennyire kellemetlenül érinti Önt: mint hallom, az ügyek 
intézése teljes súllyal Önre hárul az adott helyzetben.15 
Szégyenkezve vallom be, hogy korábban e nehézség gon-
dolata fel sem merült bennem. Az is igaz, hogy a körül-
mények korábbi állása alapján ügyeim két hónapnál hosz-
szabb ideig való elhúzódását nem jósoltam volna. A jelen-
leg hátralévõ rövid idõre pedig már nem szívesen küldeném 

haza sógoromat, hacsak nem az Ön helyzetének megköny-
nyítése végett. Bár társasága felettébb kellemes számom-
ra, segítsége pedig egyenesen nélkülözhetetlen. Félõ továb-
bá, hogy a hollandok fogságába esne, akik jelentõs erõket 
állomásoztatnak a csatornán. Márpedig Anglia királyának 
hadihajója, mely minket a hollandok vonalain átjuttatna, 
egészen biztosan nem vonna vitorlát pusztán a mi kedvün-
kért. Ezért kérem hát Önt, legyen kissé türelemmel, továb-
bá legyen tekintettel mindarra a sok baráti gesztusra, melyet 
ez idáig irányomban tanúsított, és viselje még el ezt a kel-
lemetlenséget.

Mind Brandt sógorom, mind pedig a saját nevemben 
hálánkról biztosítom Önt, és ígérem Önnek, hogy mindig 
szolgálatára leszek akár hasonló, akár más jellegû dolog-
ban. Maradok az Ön odaadó és hálás híve: Pieter Paul 
Rubens.

Utóirat: Brandt sógorom is feltétlen az Ön jóindulatába 
ajánlja magát.

London, 1629. szeptember 15.

VI. Pieter Paul Rubens
Izabella Infánsnõnek

Felséges Asszonyom!
Szent Kristóf szigete az óceánnak azon részén fekszik, 

ahol a Bermudának nevezett sziget is található. Ahogyan 
arról értesültem, sok egyéb apró sziget is van arrafelé, a 
Florida, Kuba és Hispaniola környékén húzódó tengerszo-
rosban, de utóbbiaktól kicsit északabbra. Szent Kristóf apró 
szigetét Carleil grófja a királytól kapta avégett, hogy oda 
telepeseket küldjön, és ott ültetvényeket létesítsen. A vállal-
kozás oly sikeres volt, hogy a gróf jelentõs bevételt remél-
hetett annak ellenére is, hogy a sziget egy része a franciák 
kezében volt. Négy hónapja vettük hírét annak (maga a gróf 
mesélte nekem), hogy a franciák Richelieu bíboros kifeje-
zett parancsára és végtelenül fondorlatos módon elfoglal-
ták az erõdöt, mindezt Cusacq irányításával és királyi zász-
ló alatt hajózva. Megkaparintották az angolok hajóit, és bir-
tokba vették az egész szigetet. Néhány nappal késõbb úgy 
tûnt, hogy az ügy veszít jelentõségébõl, és hogy további 
pontos részleteket már nem tudunk meg róla. Talán helyes 
volna, ha Õfelsége megbízna azzal, hogy üdvözletét fejez-
zem ki Carleil grófjának, és hogy Legkatolikusabb Õfelsége 
szolgálatában véghezvitt jövõbeni szolgálataira célozva 
némileg kárpótoljam a grófot az elszenvedett kárért. Annál 
is inkább így tennék, mert a gróf irányomban mindig iga-
zán jó szándékkal volt, amióta csak az Udvarban vagyok, 
Franciaországgal szemben pedig mindig heves érzelmekkel 
viseltetett. Mostanában érkezett Anglia kikötõinek egyiké-
be egy nagy hajó, melynek több mint háromszáz fõs angol 
legénysége elmesélte, hogy egy a flottához épp csatlakoz-
ni készülõ spanyol hajóraj (egészen biztosan Don Fadrigue 
irányítása alatt) kikötött Szent Kristóf szigetén. A legény-

12 Rubens legidõsebb fiáról, Albertrõl van szó, akit apja barátjára bízott hosszú, diplomáciai szolgálatának idejére. – A ford.
13 Gevaerts sokat foglalkozott Marcus Aurelius írásaival, melyekrõl egy értekezést is szerkesztett. – A ford.
14 Weselt 1629. augusztus 19-én vették be a hollandok, Bois-le-Duc-öt alig egy hónappal késõbb. – A ford.
15  Henrik Brandt elkísérte Rubens-t angliai útján. Brandt 1622-ben apja után Antwerpen városának törvényszéki írnoka lett, ily módon Gevaerts 

kollégája. Jean de Pape 1619-tõl kezdve volt városi írnok. – A ford.
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ség elkergette a franciákat és az angolokat is, lerombolta az 
erõdítményeket, a dohányültetvényeket pedig – melyekbõl 
oly sok kereskedõ húzott hasznot – felszámolta. Azt is meg-
tudtam, hogy a parancsnok az angolokkal igen szívélye-
sen és elõzékenyen viselkedett: jó hajót és elég élelmiszert 
bocsátott a rendelkezésükre, és minden egyebet, amire a 
hosszú úton szükségük lehet. Ez az incidens nem kevés hul-
lámot korbácsol pont a béketárgyalások idején, bármeny-
nyire is palástolja a helyzet elõnytelen oldalát az a kedvezõ 
eljárás, melyet a spanyolok az angolok irányában gyakorol-
tak. Mindazonáltal végtelenül sajnálom, hogy Carleil gróf-
ját mind spanyol, mind pedig francia oldalról ilyen jelentõs 
kár érte. A legõszintébb sajnálattal gondolok arra, ami tör-
tént, ugyanakkor hozzáteszem, hogy a mieink csupán visz-
szavették a franciáktól azt, amit õk korábban elragadtak 
tõlünk. Úgy vélem továbbá, hogy, még ha az angolok alul 
is maradnának a franciákkal szemben, mindez nem szol-
gáltatna elég okot arra, hogy Spanyolország – bármennyi-
re is jó viszonyt ápol Angliával – lemondjon errõl a fran-
ciák kényének-kedvének teljességgel kiszolgáltatott kis 
szigetrõl, melyet ráadásul mindenfelõl Legkatolikusabb 
Õfelsége birtokai vesznek körül. Tudomásomra jutott, hogy 
sem Anglia királya, sem a fõkincstárnok nem tulajdonít az 
ügynek semmilyen jelentõséget. Amilyen kedvezõ szél fújt 
az elmúlt napokban, Francis Cottington már biztosan közel 
jár Spanyolország partjaihoz – igaz, a szélirány éppen most 
fordul pontosan ellentétes irányba.
A Jó Isten, stb. [sic.]
(London, 1629. november 23.)

Désfalvi-Tóth András fordításai

Rubens Franciscus Juniushoz, 
Londonba

Uram,

Bizonyára csodálkozott, amikor oly sokáig hiába várt 
tõlem visszajelzésre, noha, mint az május 24-i kedves 
levelébõl kitûnik, könyvét már az elõtt elküldte nekem.16 
Mindazonáltal kérem, higgye el, hogy a könyvet mindösz-
sze tizennégy napja adta át nekem egy idevalósi személy, 
bizonyos Leon Hemselroy, sûrû bocsánatkérések köze-
pette a megkésett kézbesítés miatt. Ugyanezen okból nem 
válaszoltam meg Uraságod levelét, elõbb látni kívántam és 
figyelmesen végig akartam olvasni a könyvet, amint arra 
most sort is kerítettem. S meg kell mondanom, Uraságod 
igen nagy szolgálatot tett a mi mûvészetünknek a teljes 
antikvitás mérhetetlen kincsének ily alapos feltárásával és 
kiadásra alkalmas elrendezésével.17 Mert, hogy egyik sza-
vamat a másikba öltsem, ez a könyv igazán gazdag tárhá-
za az ókori szerzõk munkáiban elszórva fellelhetõ összes, 

mûvészetünkre vonatkozó, a mi különös épülésünkre fenn-
maradtak példának, mondásnak és szabálynak. Úgy talá-
lom, hogy a téma és a De Pictura Veterum cím tökéletes, 
és Uraságod elérte célját a témát számunkra teljesség-
gel megvilágító tanácsok, törvények, ítéletek és példák 
alkalomadtán való idézésével. Csodálatraméltó erudíci-
óról tanúskodó megfogalmazás, kivételesen elegáns stí-
lus és megfelelõ elrendezés: e munka minden részletében 
a legteljesebb tökéletességgel és mûgonddal lett kivite-
lezve. Ám most, hogy immár példát vehetünk az ókori 
festõkrõl, mindegyikünk a maga szíve-joga és tehetsé-
ge szerint, azt kívánnám, bár születne egy éppily gondos 
munka az itáliai mesterekrõl is, kiknek példái még ma is 
mindenfelé a szemünk elõtt vannak, melyekre ujjunkkal 
rámutathatunk és azt mondhatjuk: „Íme, tessék!” Mert 
ami az érzékeinkkel felfogható dolgok körébe tartozik, 
az mélyebben és maradandóbban vésõdik belénk, ala-
posabb vizsgálódást igényel, és hálásabb anyaggal szol-
gál a tanulni vágyóknak, mint azok a dolgok, melyek 
csak a képzeletünkben jelennek meg, mint álomképek, 
vagy szavak által homályosan kerülnek elénk, minélfog-
va hiába is próbálnánk megragadni õket (akár Orfeusz 
Euridiké árnyát), gyakran semmivé tûnnek, s reménye-
inkben csalatkoznunk kell. Tapasztalatból beszélek; 
hiszen közülünk, akik megpróbálják maguk elé képzelni 
Apellész vagy Timanthész egyik-másik nevezetes mun-
káját, melyeket Plinius szemléletes leírása õrzött meg 
a számunkra, mily kevesek hoznak létre olyasmit, ami 
ne lenne sértõ, vagy akárcsak megközelítené az ókori-
ak nagyságát. Mindenki azt adja, amit a tehetsége enged, 
és ilyen-olyan mustot kínál az õ keserédes Opimius-féle 
boruk helyett, és méltánytalanságot követ el e nagy szel-
lemekkel szemben, akiket magam mély tisztelettel köve-
tek; és még a lábuk nyomát is sokkal inkább tisztelem, 
mintsem hogy naivan akár csak magamban is ki merjem 
jelenteni, hogy a közelükbe érhetnék.

Kérem, uram, ne vegye rossz néven tõlem, aminek 
itt baráti nyíltsággal hangot adtam, abban a reményben, 
hogy Uraságod e kiváló elõétel után a mindnyájunk által 
oly erõsen áhított fõételt sem fogja megtagadni tõlünk. 
Mindeddig senkinek sem sikerült csillapítania az éhségün-
ket, mert mint mondtam, aki ezekrõl a dolgokról ír, annak 
önálló egyéniségekrõl kell szólnia.18 Teljes szívembõl a 
jóindulatába ajánlom magam, igen köszönöm azt a tisztes-
séget, melyben a könyv és barátsága felajánlásával részesí-
tett, maradok, uram,

alázatos és hûséges szolgája,
Pieter Paul Rubens

Antwerpenben, nagy sietve, szinte féllábon, 1637. 
augusztusának elsõ napján.

Balogh Tamás fordítása

16  Franciscus Junius 1637-ben Amszterdamban jelentette meg De Pictura Veterum címû munkáját. Rubens – eredetileg flamandul írt – levelét 
felvették az 1694-es második latin nyelvû kiadásba (jelen fordítás a flamand alapján készült). Junius (Heidelberg, 1589 – Windsor, 1677) 
németalföldi filológus volt, aki élete java részét Angliában töltötte. Leidenben tanult, atyja az egyetem héber professzora volt. 1655-ben Junius 
jelentette meg Wulfila gót bibliafordításának elsõ teljes szövegkiadását is. – A ford.

17  „a mi mûvészetünknek”: a mû címét általában A régiek festészetérõl-ként emlegetik, noha helyesebb volna tágabb értelemben A régiek 
képzõmûvészetérõl beszélni. – A ford.

18  Ezt a kijelentést az teszi érdekessé, hogy Rubens könyvtárában tudvalevõleg megvolt a két alapmû: Van Mander Schilder-Boeck-ja (1604, 
magyarul: Hírneves németalföldi és német festõk élete, Helikon Kiadó, 1987), valamint Vasari híres Viteje (1588, magyarul: A legkiválóbb festõk, 
szobrászok és építészek élete, Magyar Helikon, 1978). Láthatólag ezek nem elégítették ki. – A ford.


