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Giovanni Segantini leveleiből

Neera írónőhöz1

Savognino, 1893. II. 7.

Mélyen tisztelt Barátnőm!

 [...] Köszönöm a fotográfiát, nem tudom egyébbel viszonozni, mint egy rövid írás-

sal a lelkemről.

Hűséges barátja,

G. Segantini

Lelkem – Neerának

A testre, melyben a sors lelkemet elhelyezte, sok küzdelem várt. Hatévesen árva-

ságra jutottam, s ez a test egyedül, szeretet nélkül, mindenki által elhagyatva, mint 

egy kivert kutya létezett. Ebben az állapotban nem is lehetett másként: elvadultam, 

örök nyugtalanság gyötört, lázadtam minden fennálló törvény ellen. A társadalom az 

én nyomorúságos testemet sárral dobálta, éhséggel kínozta, de ez a sár és éhség nem 

ért fel hozzám; sőt, minél több sarat dobáltak nyomorúságos testemre, bennem annál 

inkább erősödött a szánalom minden nyomorult iránt. Sosem hullattam könnyet saját 

fájdalmaim miatt, sem a testi fájdalmak miatt; nem hagytam, hogy  elmém és szívem 

eltunyuljon, hiszen általuk tettem szert az egyetemes szeretetre és az élet ismeretére. 

Mindig szerettem szegény társaimat, az öregeket és a gyermekeket, mert úgy érez-

tem, hogy barátságuk megtisztít. Sosem kerestem Istent önmagamon kívül, mert meg-

győződésem, hogy Isten bennünk lakozik, és Isten mindannyiunké, ha szép, jó vagy 

nagyszerű műveket alkotunk; mindannyian Isten részei vagyunk, miképpen minden 

atom a Világegyetem része. Sosem kerestem más boldogságot az egyetlen, igaz bol-

dogságon, a megismerés boldogságán kívül. Mindig szerettem és tiszteltem a nőt, lett 

légyen bármilyen helyzetű is, hiszen természetének lényege az anyaság.

1 Neera – eredeti nevén Anna Zuccari Radius (1846–1918) – milánói írónő, korának kedvelt alkotója.
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akoromat elmélkedéssel, megfigyeléssel és a 
mdolgok elemzésével töltöttem. Akkor vettem 
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elôször ceruzát a kezembe, amikor meghal-
lottam, hogy egy asszony így szól a szom-

yszédasszonyaihoz: „Ó, bárcsak volna egy 
lottam, hogy egy asszony így szól a szomzo

kképem róla, olyan szép volt!” E szavak 
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hallatán én is közelebb mentem, és megha-
ltottan néztem a kétségbeesett, szép, fiatal 
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anyát. Az egyik asszony rám mutatott, 
z g z p f

és ezt mondta: „Kérje csak meg ezt a fiút, 
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hogy rajzolja le, nagyon tehetséges!” – 
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perre a fiatal anya könnytôl csillogó, szép 
gy jz j gy gjz

szemeivel rám nézett.

24

Maloja, 1896. I. 21.

Mélyen tisztelt Asszonyom és Barátnőm,

 […] Hogy miért tanultam rajzolni? Hát... valójában nem is tudom, mit feleljek. Ha 

Öntől megkérdezném, miért tanulta meg az ábécét, mit válaszolna? Ugyanazt felel-

hetném én is! Nem éreztem magamban különösebb késztetést, mint azok, akik vala-

mely tudománynak szentelik magukat csak azért, mert már gyermekkorukban  haj-

lottak rá. Gyermekkoromat elmélkedéssel, megfigyeléssel és a dolgok elemzésével 

töltöttem. Akkor vettem először ceruzát a kezembe, amikor meghallottam, hogy egy 

asszony így szól a szomszédasszonyaihoz: „Ó, bárcsak volna egy képem róla, olyan 

szép volt!” E szavak hallatán én is közelebb mentem, és meghatottan néztem a két-

ségbeesett, szép, fiatal anyát. Az egyik asszony rám mutatott, és ezt mondta: „Kérje 

csak meg ezt a fiút, hogy rajzolja le, nagyon tehetséges!” – erre a fiatal anya könny-

től csillogó, szép szemeivel rám nézett.

Nem szólt egy szót sem, bement a szobába, én követtem. A vesszőből font bölcső-

ben egy alig több mint egyéves kislány aprócska holtteste hevert. Az anyja papírt és 

ceruzát tett elém, és én hozzáfogtam. Több órán át dolgoztam. Az anya azt akarta, 

hogy keltsem életre gyermekét.

Nem tudom, hogy sikerült-e művészi rajzot készítenem, de arra emlékszem, hogy 

az anya egy pillanatra olyan boldog lett, mintha a fájdalmáról is megfeledkezett volna.

A ceruza ott maradt a boldogtalan asszony lakásában, és én csak évekkel később 

rajzoltam újra; de talán ez volt az az első csírázó gondolat, mely azt sugallta, hogy 

ezzel az eszközzel kifejezhetném, amit érzek.

Az, amire igazán késztetést éreztem magamban, az az eszme, amiért egész éle-

temben harcoltam egyedül, mindenki és minden törvény ellen, az saját énem sza-

badságának megőrzése volt.

 […]

Hű barátja,

G. Segantini
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szerelmet üzennek a vörös rododendro-
nok, örök reménnyel felelnek rá az örök-
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zöld alpesi fenyôyy k. Egy angyal, egy gya-
y f zf

ôô
nakvó, misztikus angyal teríti nagy szár-
nyát az élet rejtélyes forrása fölé. Az él
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víz az eleven sziklából fakad, mindkett� 
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a az öröklét jelképe. Napfényben úszik a 
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a táj, az ég világoskék, a fehérek, a zöldek, a 
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m vörösek által lágy harmóniával akartam 
megajándékozni a tekintetet; különöskép-
pen a zölddel akartam ezt kifejezni.
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Domenico Tumiatinak2

Soglio di Val Bregaglia, 1896. X. 11.

Kedves Tumiati,

Könyvével nagy örömet szerzett számomra; újra és újra elolvastam, mind nagyobb 
élvezettel. Mind a benne foglalt komoly ismeretanyag, mind pedig a történelmi háttér 
miatt, amelyben új életre kelti Angelico szellemét, mely olyan harmonikus összhang-
ban van az Önével, de úgy is, mint mélyen szántó gyakorlati útmutató, mondhatom, 
az egyik legtökéletesebb művészeti tanulmány, amelyet valaha is olvastam.

Elküldöm Önnek a legújabb festményemről készült fotográfiát. A fiatal nő 
boldog, gondtalan szerelmét és a férfi elmélyült, elgondolkozó szerelmét ábrá-
zolja. Kettejüket a fiatalság és a tavasz természetes ösztöne köti össze. Az utacs-
ka, amelyen lépkednek, szűk, és virágzó rododendronok szegélyezik, mindket-
ten fehér ruhát viselnek (ennek festészeti megfelelője a liliom).

Örök szerelmet üzennek a vörös rododendronok, örök reménnyel felelnek rá 
az örökzöld alpesi fenyők. Egy angyal, egy gyanakvó, misztikus angyal teríti 
nagy szárnyát az élet rejtélyes forrása fölé. Az élő víz az eleven sziklából fakad, 
mindkettő az öröklét jelképe. Napfényben úszik a táj, az ég világoskék, a fehé-
rek, a zöldek, a vörösek által lágy harmóniával akartam megajándékozni a tekin-
tetet; különösképpen a zölddel akartam ezt kifejezni.

Elküldöm ezt a kis képet Firenzébe: de ugyan ki veszi majd észre? És ha vala-
ki felfigyel rá, megérti-e az én gondolatom? Nem hiszem. Ha az illető közönsé-
ges festő, azt mondja majd, hogy képemből hiányzik az erőteljes, érzelmes, fes-
tői elem; ha meg kifinomult ízlésű festő, azt mondja, hogy az egész nem más, 
mint kellemes színharmónia; ha az illető irodalmár, úgy véli majd, a kompozíció 
kellemesen poétikus. Vagyis kinek festek én? Őnekik biztosan nem; talán saját 
magamnak, bizonyára nekünk, magunknak.

Úgy érzem, nincs már messze az a jövendő, amikor mi, ez a kicsiny csapat hidakat 
verünk és lépcsőket  építünk, amelyeken át mindazok közlekedhetnek, akik a művé-
szetet érteni és élvezni akarják. A mi kis csoportunk szikrákat gyújt a közelgő hanyat-
lás homályában, és lángot gyújt egy eljövendő, távoli reneszánsznak.

   
Maradok hű barátja,

     Giovanni Segantini

Lukácsi Margit fordítása

2  Domenico Tumiati (1874–1943) ferrarai születésű olasz író, költő, drámaíró.
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