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Margolariak ospe guztia galdu zuen bere bizitzaren amaieran, margolari gazteen hurrengo belaunal-
diak gainditu eta gutxietsi egin zuen, bere heriotza-egunean erabateko utzikeria artistikoa jasan 
zuen eta hil ondoren zeharo ahaztu zuten. Hori guztiori dela eta, Bilbo Arte Eder Museoarena den 

Kain mihisea [1. ir.] margotu zuen Friedrich Rehberg margolari alemaniarra loria artistikoaren hegazkortasun 
zein iraungipenaren adibide ezin hobea da gaur egun. Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) eruditu eta 
arkeologoaren premisen ondoren XVIII. mendearen amaieran Erroman finkatu zen klasizismo piktorikoaren 
adierazgarri, rococoaren ostean sortutako korronte hori indarrean egon zen bitartean iraun zuen Rehbergen 
patu artistikoak.

Bizitzan zehar erakutsi zuen harropuzkeria ez zen bere oroitzapen eta onespen artistikoaren mesederako 
izan, ezta zirkulu kultural finenekin zeuzkan harremanen inguruan jendaurrean azaldutako handiustea edo 
XIX. mendearen hasieran garatu zuen sormen merkantilista bezain eztabaidatua ere. Ahanztura luzea izan 
da benetan, eta, gaur egun, areagotu egin da, margolariaren erretratuak urriak direlako –ikatz-ziriz egindako 
autorretratu bat baino ez dago [2. ir.]1– eta bere lanen corpusa sakabanatuta dagoelako. Azken ezaugarri hori 
are gehiago larriagotu zen, Bigarren Mundu Gerran bere ia ehun lan galdu zirelako Alemanian.

Horrez gain, nabarmendu egin behar da Rehbergek oso interes bibliografiko urria pizten duela gaur egun. 
Horrela, bada, oso testu kolektibo gutxitan artista ugarirekin batera eskaintzen dizkioten lerro gutxi batzuk 
alde batera utzita, margolariari buruzko aipamenak partzialak bezain laburrak dira informazioaren eta agirien 
aldetik, eta, oro har, bere onespen kulturala jartzen dute kolokan2. Edonola ere, testu honek bere biografia-
ren, garaiko intelektualekin zituen harremanen eta egin zituen lan artistikoen nondik norakoak azaldu nahi 
ditu nolabait. Horretarako, 1914. urteaz geroztik Bilboko museoarena den Kain mihisea izango da helburu 
horiek egituratzeko aukeratutako ardatza, XVIII. mendearen amaierako eta XIX. mendearen hasierako Euro-
pan nagusi izan zen espiritu artistikoa kontuan hartuta.

1  Autorretratua 1813ko irailaren 6an dago datatuta Dresden, eta, beste artista batzuen erretratuekin batera, XVIII. mendearen amaieran eta XIX. 
mendearen hasieran Seydelmann senar-emazteek hiri hartan egin zuten adiskidetasun-album ospetsuan dago txertatuta. 1856. urtean Carl 
Gustav Carusek erosi zuenez, Carus-Album esaten diote. Gaur egun, ordea, Dresdeko Städtische Galerien dago. Bestetik, denok dakigunez, 
Rehbergek bere erretratua litografiatu zuen 1825ean, Filippo Benucci (1779-1848) italiarraren marrazki baten arabera. Horren alerik aurkitu ez 
den arren, baliteke autorretratu hori Rehbergek 1820ko hamarkadan sortu zituen argitalpen litografikoen testuinguruan egin izana.

2  Horri dagokionez, Rehbergi buruz kaleratutako argitalpen urrietakoa nabarmendu behar da: Sedlarz 2005. Horrez gain, bere lan bati dagokionez, 
Pfeifer 2006 ere nabarmendu beharra dago.
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1. Friedrich Rehberg (1758-1835)
Kain, c. 1791-1795
Olioa mihisean. 257,5 x 201 cm
Bilboko Arte Eder Museoa 
Inb. zenb. 69/200



5

2. Friedrich Rehberg (1758-1835)
Autorretratua, 1813
Klarion zuri eta beltza paperean. 24,2 x 19 cm
Städtische Galerie Dresden. Kunstsammlung, 
Museen der Stadt Dresden, Alemania
Inb. zenb. 1978/k 181

Ohar biografikoak3

Friedrich Christian Rehberg funtzionario errespetatuaren semea izan zen, eta Hannoverren jaio zen 1758ko 
urriaren 22an. Hannoverko gorteko kabineteko aholkulari sekretua zen August Wilhelm Rehberg publizista 
eta idazle ospetsuaren anaia txikia zen, baita Caroline Rehberg margolariaren neba ere. Ikasketa juridi-
koak egiten hasi zen arren, bertan behera utzi zituen berehala, bere bokazio artistikoari ekiteko. Hori dela 
eta, marrazketa-ikasketak egin zituen Leipzigeko Adam Friedrich Oeserren (1717-1799) eskolan. Hala ere, 
maisuaren klaseak batere gustuko izan ez zituenez, Dresdera joan zen, eta bertako akademian ikasi zuen 
Giacomo ospetsuaren anaia zen Giovanni Battista Casanovaren (1730-1795) eta Johann Eleazar Schenauren 
(1737-1806) agindupean. Aldi berean, ikasten zegoela, Rehberg Saxoniako printze hauteslearen galeriako ar-
telanak kopiatzen hasi zen. Bertan, Rafaelen Madona Sixtina bezalako mihiseak berregitean (gaur egun inork 
ez daki non dagoen), maisu italiarren pinturaren inguruko erakarpena sentitu zuen, batik bat. Hain zuzen ere, 
interes horren ondorioz, 1777ko udan, bere hezkuntza artistikoa Italian osatzea erabaki zuen.

Bere posizio sozial eta ekonomikoa ona zenez, Rehberg Erromara iritsi zen 1777ko azaroaren 24an. Euro-
pako neoklasizismoko artista nagusietakoa zen Anton Raphael Mengs (1728-1779) margolari ospetsuarekin 
ikasteko gomendioak zeramatzan berekin. Horrez gain, hirian eragin handia zuten beste bi pertsona ezagutu 
zituen bertan: prokuradore nagusia eta etorkizuneko enbaxadore espainiarra, José Nicolás de Azara bil-
dumagile eta mezenasa; eta diplomatiko alemaniar garrantzitsua, Johann Friedrich Reiffenstein cicerone 
eta antigoaleko gauzen agentea. Biek Mengsen nagusitasun piktorikoa azpimarratu zioten. Rehbergek oso 
adiskidetasun-harreman estua eduki zuen hirurekin, bere ospea sendotzen lagundu zioten eta Antzinateko 
zein Errenazimendu italiarreko maisulanak aztertzeko esan zioten. Bestetik, marrazki batean irudikatu zuen 
Reiffensteinek (Kunstsammlungen zu Weimar, Schlossmuseum, Weimar) pintura-eskola frantsesetik urrunt-

3  Hona hemen Rehbergen biografiari buruzko funtsezko hiru aipamenak: Nagler 1836; Nagler 1842, 373.-376. or.; Andresen 1867, II. libk., 61.-88. or. 
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zea aholkatu zion, bere jarduna bizi-bizia bazen ere. Nolanahi ere, Rehberg Erromako Akademia Frantsesera 
joaten zen sarritan, eta, bertan, zenbait bekadun ezagutzeko aukera eduki zuen. Euren artean, Jacques-Louis 
David margolaria (1748-1825) zegoen.

1783an, Hannoverrera itzuli zen, eta, bertan, enkargu handiak jasotzen hasi zen; esate baterako, honako 
hauexen erretratuak (gaur egun inork ez daki non dauden): Osnabrückeko apezpikua eta York zein Albanyko 
dukea zen Hannoverko Friedrich August printzea, eta Hannoverko Friedrich Wilhelm printzea. Urtebete ge-
roago, Dessaura deitu zioten, Prusiako ospetsuenetakoa zen Philantropinum Institutuko marrazketa-irakas-
lea izateko. Bertan, hain zuzen ere, hiriko printze dukal gaztearen maisua izan zen. Bere soldata ona bazen 
ere, ez zen luzaroan geratu, irakaskuntzak bete egiten ez zuelako. Hori dela eta, artean Prusiako hiriburua zen 
Berlinera joan zen, eta, bertan, 1786ko ekainaren 8an, hiriko Arte Eder Akademiako kide numerario izendatu 
zuten; eta urtebete geroago, katedradun. Hain zuzen ere, akademiaren bitartez, Prusiako Friedrich Wilhelm 
II.a erregeak beka eman zion, Prusiako bekadunek bertan garatzen zituzten ikasketa artistikoetako «zuzendari 
berezi» moduan Erromara itzuli zedin. Prusiako bertako Arte Akademiarik sortu ez zen arren, baliteke irakasle 
moduan garatu zuen lana Schültz, Büry, Müller, Tischbein eta antzeko artista alemaniarrek osatutako taldeak 
hirian garatzen zuen lanean teilakatuta egotea. Guztiak Corso bideko 20. zenbakiko Palazzo Rondaninin (gaur 
egungo Palazzo Sanseverinon) bizi zirenez, Angelica Kauffman margolari suitzarrak «Rondaniniko akademia 
alemaniarra» izenpean elkartu zituen4. 

Erroman, Rehbergek margotzen jarraitu zuen, eta, 1790ean, Belisario lana egin zuen (Bigarren Mundu Gerran 
desagertu zen). 1791n, Berlingo Akademian jarri zuen ikusgai. Bertan, lehen saria irabazi zuen, eta, handik 
gutxira, grabatura eraman zuen [3. ir.]. Inolako zalantzarik gabe, arrakasta horretan zeresan handia eduki 
zuen Berlingo erakundearekin zeukan harreman onak. Beraz, ez da harritzekoa urtebete geroago Friedrich 

4  Hautecœur 1912, 53. or.

3. Pietro Bettelini (1763-1829) Friedrich Rehbergen arabera (1758-1835)
Date obolum Belisario, 1791-1801
Berana eta akuafortea paperean. 
50,5 x 36,3 cm (papera); 42,9 x 34 cm (arrastoa)
Thorvaldsens Museum, Kopenhage 
Inb. zenb. E370
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4. Friedrich Rehberg (1758-1835)
Paisaia, mahatsak zapaltzen ari diren Bako, Amodio eta Batiliorekin, c. 1791-1793
Olioa mihisean. 45 x 37 cm
Une honetan daukan kokapena ezezaguna da 

Wilhelm II.a erregeak berak margolana erosi izana. Erosketa horren ondorioz, bere posizio finkatuak hobera 
egin zuen, gainera.

Izan ere, harik eta 1797an erregea hil zen arte, Hohenzollerndarrek honako margolan hauek erosi zizkioten 
Prusiako errege-bildumarako: Paisaia, mahatsak zapaltzen ari den Bako, Amodio eta Batiliorekin (c. 1791-
1793, Bigarren Mundu Gerran desagertu zen) [4. ir.]; Bilboko Arte Eder Museoarena bezalako Kain margola-
naren bertsio bat (1791, Bigarren Mundu Gerran desagertu zen); Edipo eta Antigona (1792) [5. ir.]; eta Julio 
Sabino (c. 1793, Bigarren Mundu Gerran desagertu zen) [6. ir.]. Horrez gain, honako bi margolan handi hauek 
egin zituen artearen aldetik hain emankorra eta arrakastatsua izan zen epealdian: Dido eta Eneasen topake-
ta infernuan (c. 1795-1800, gaur egun inork ez daki non dagoen) eta Nioberen seme-alaben heriotza (1801)  
[7. ir.]5. Bi lan horiek ezin izan zituen inoiz saldu, nahiz eta oso une ona bizi zuen eta erraz saldu zitzakeen. 

Erromako egonaldi horretan, Rehbergek grabatua ere landu zuen, eta, diziplina horretan, litografo moduan 
nabarmendu zen, batez ere, bere bizitzaren amaieran. Hartara, 1793. urtean, sei akuaforteko seriea egin 
zuen, eta irudi zein talde italiarrak –marinelak, nekazariak eta umeak– azaltzen ziren bertan: Naturaletik 
hartu eta Friedrich Rehbergek grabatutako irudiak (Figure prese dal vero ed incise da Frederico Rehberg, 
horren bertsioa dago Londresko British Museumen). Ondoren, zazpi grabatuko bigarren suitea egin zuen urte 
horretan bertan. 1794an, berrogei estanpa prestatu zituen Txantxa poetiko eta piktorikoak (Scherzi poetici et 
pittorici) seriearen edizio berrirako. Bertako irudiak Gherardo da Rossiren bertsoekin batera agertzen ziren, 

5  Era berean, Niobe ere esaten diote lan horri, eta Rehbergen gogokoenetakoa zen. Edonola ere, bizirik zegoenean, ez zuen eroslerik aurkitu, 
honako herrialde hauetara bidali zuen arren: Espainia (ikus Feist 1986, 107. or.), Ingalaterra (Londresko Royal Academyn jarri zen salgai, 480. 
zenb., 1815ean) eta Estatu Batuak (Rhode Islanden jarri zen salgai, 202. zenb., 1829ko abuztuaren 1ean). Horrez gain, 1810ean, merkadoteknia 
moduan, Bartolomeo Pinellik (1781-1835) egindako akuafortean, legenda bat agertzen zen, eta, bertan, lana Milango erregeordearentzat zela 
adierazten zuen Rehbergek, baina erregeordeak ez zuen erosi. Grabatua prestaketa-marrazkian oinarrituta zegoenez, zenbait aldaera zituen 
originalaren aldean. Gainera, 2007an Municheko arte-merkatuan zegoen ohol gaineko olio-zirriborro txikia ere badago, baita xehetasunen hiru 
marrazki ere (ikus Hardtwig 1978, 3. alea, 324. or.). Bestetik, Dido eta Eneasen topaketa infernuan lanari Dido ere esaten diote, eta Bartolomeo 
Pinellik grabatura ere eraman zuen. 
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5. Friedrich Rehberg (1758-1835)
Edipo eta Antigona, 1792
Olioa mihisean. 116 x 93 cm
Marmorpalais, Potsdam, Alemania 
Inb. zenb. SKI5924

6. Friedrich Rehberg (1758-1835)
Julio Sabino, c. 1793

Olioa mihisean. 137 x 186 cm
Une honetan daukan kokapena ezezaguna da 

7. Friedrich Rehberg (1758-1835)
Nioberen seme-alaben heriotza, 1801

Olioa mihisean. 293,5 x 408 cm
Bayerische Staatsgemäldesammlungen, 

Neue Pinakothek, Munich, Alemania 
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eta José Teixeira Barreto portugaldarraren irudiak zeuzkan (Giuseppe Tekeira esaten zioten, 1763-1810), 
1794koa ere bazen lehen edizioan bezala. Jarduera horrekin lotuta, 1794. urtearen inguruan, Johann Ru-
dolph Schellenbergek (1740-1806) Capri uharteko «Senar-emazteen haitzuloa» grabatu ospetsua egin zuen, 
Rehbergen marrazki batean oinarrituta6.

Rehbergen arrakasta artistikoa handia zen, eta posizio sozial ezin hobea zeukan. Dena dela, Napoleonen 
gerrak saihesteko eta Prusiako Friedrich Wilhelm III.a errege berriaren aurrean aurkezteko asmoz, Rehberg 
Berlinera itzuli zen 1803an. Bertan, 1804ko urtarrilean7, bere lanak jarri zituen ikusgai Arte Ederretako Aka-
demiako geletan, eta erregeak Metabus, bolskoen erregea, alabari arkuaz tiratzen irakasten margolana erosi 
zion, baita Bilboko Arte Eder Museoarena den Kain irudikatzen zuen marrazkia ere (bi lanak Bigarren Mundu 
Gerran desagertu ziren). Horrez gain, erregeak ohorezko enkarguak egin zizkionez, Prusiako eta Bavariako 
aristokraziako margolari gustukoenetakoa izan zen. Euren artean, honako hauexek nabarmentzen dira: Pru-
siako erregina, Luise von Mecklenburg-Strelitz, eta Bavariako etorkizuneko erregina, Karolina de Baden8. 

Une horretan, Naglerren esanetan, akademiako idazkari berriak, atzerri-ministro eta estatuko etorkizuneko 
kantzilerrak, Karl August von Hardenbergek, «bere adiskidetasuna eman zion eta Rehbergi galdetu zion Erro-
man abian jarriko zen akademiako kudeaketa guztiak egin nahi zituen eta bertako idazkaria izan nahi zuen. 
Rehbergek pozaren pozez onartu zuen proposamena, eta, kargu hura behar besteko duintasunaz garatu ahal 
izateko, Frantzia, Ingalaterra eta Alemaniara joan zen, eta, Vienatik, Erromara itzuli zen azkenean. Kanpoan 
egon zen bitartean, proiektua ezeztatu egin zen, eta Rehberg lehen bezala geratu zen. Bete-betean lan egiten 
hasi zen, gerra-garaian artisten artean eragin handia zeukaten inguruabar txarrei aurre egiteko, baina batez 
ere, uste ez bezala, tamaina handiko bere bi margolanek –Niobe eta Dido, hurrenez hurren– eroslerik aurkitu 
ez zutelako gorteko zirkuluetan. Rehbergen iritziz, errege-erreginek iraindu egin zuten, babesik gabe utzi 
zuten eta euren mesedea kendu zioten. Hori dela eta, minduta, Erromatik alde egin eta Ingalaterrara joan 
zen, bere egoera hobetu nahian»9.

Hain zuzen ere, Naglerrek adierazten duenez, 1810eko hamarkadaren hasieran, bere ospeak eta bere pin-
turaren onarpenak behera egin zuten. Ospe artistiko hori 1813an galdu zuen Berlinera itzuli zenean. Bertan, 
beste erakusketa bat antolatu zuen, baina porrot egin zuenez, Prusiako koroak gutxietsi egin zuela sentitu 
zuen. Hori dela eta, urte horretan bertan, Ingalaterrara joan zen, Britainia Handiko nobleekin harreman ona 
zeukala kontuan hartuta, George I.a erregetik aurrera bertako errege-etxea Hannoverkoarekin lotuta egon 
zelako.

Londresen, Saint James Streeteko 30. zenbakian finkatuta, Prusiako Blücher printzearekin batzartu zen. Ha-
ren erretratua grabatu egin zuen (ale bat dago Kopenhageko Thorvaldsens Museumen), eta bere lan batzuk 
arrakastatsuak izan ziren. Halaxe gertatu zen 1813an argitaratutako grabatuarekin. Propaganda-estilokoa 
zen erabat, eta honako hauxe zen bere izenburua: Cambridgeko dukearen helduera eta harrera Hannoverren 
(ale bat dago Hampton Courten, Royal Collection). Modu berean, Cambridgeko dukea, Adolphus Frederick, 

6  Ondoren, 1809an, Neptunoren haitzuloa Tibolin litografia egin zuen. Haitzulo eta koben inguruko interes horrek bere horretan zirauen, baina 
bat zetorren epealdi erromantikoko pintura idealistarekin. Rehbergen grabatuetarako, ikus Andresen 1867, II. libk., 71.-88. or.; Le Blanc 1971, 
293.-294. or.; eta Nebehay/Wagner 1983, III. libk., 15. or. 

7  1804an, Berlingo Akademian egindako erakusketan –Rehbergi buruz egin zuen biografian, Andresen erratu egiten da data eta ikusgai jarritako 
lanak aipatzean–, honako mihise hauek aurkeztu zituen Rehbergek: Paisaia, mahatsak zapaltzen ari diren Bako, Amodio eta Batiliorekin; Venus 
eta Amodio; Metabus, bolskoen erregea, alabari arkuaz tiratzen irakasten; Nartziso; Orfeo eta Euridize; Edipo eta Antigona; eta Homero, 
musaren gidaritzapean. Era berean, bost marrazki ere jarri zituen ikusgai: Julio Sabino; Kain; Niobe; Endimion eta Ossian eta Malvina. Ikus «II 
Kunste» 1804, 219.-220. or. 

8  1803an, Rehbergek Bavariako printzesa eta Prusiako printzesa oinordekoa zen Eliseren erretratua litografiatu ahal izan zuen (ale bat dago 
Ratisbonako Universitätsbibliotheken). 

9  Nagler 1836, 254. or. 
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ere erretratatu zuen (gaur egun inork ez daki non dagoen). Obra hori James Godbyk (1790 eta 1815 artean 
egon zen lanean) eraman zuen grabatura, 1814. urtean (ale bat dago Londresko National Portrait Galleryn).

Bazekien merkatu anglosaxoiak merkataritza-garrantzi handia zuela, eta, harrotasun britainiarra lausengat-
zeko asmoz, Napoleonen destronaketa margolan alegorikoa margotu zuen 1814an (gaur egun inork ez daki 
non dagoen). Bertan, hain zuzen ere, enperadore frantsesak erdi belaunikatuta egiten zuen men eta koroa 
zein zetroa eskaintzen zizkion lehoi britainiarrari. Urtebete geroago, lana grabatura eraman zuten –Wellin-
gtongo dukearen omenez–: Bonapartek koroa eta zetroa ematen dizkio lehoi britainiarrari. Botere aliatu 
gorenak. Garaipena, Bakea, Osotasuna [8. ir.].

Londresen zegoela, 1814an, Rehbergek Royal Societyko kide garrantzitsua zen sir William Herscheli ere 
egin zion erretratua (gaur egun inork ez daki non dagoen), eta, urte horretan bertan, Godbyk berak egin zuen 
grabatua (ale bat dago Londresko National Portrait Galleryn). Ondoren, Friedrich Müller eta William Tassiek 
ere grabatu zuten. Inolako zalantzarik gabe, bere harremanak eta arrakastak onak zirenez, 1815ean sei lan 
aurkeztu zituen Royal Academyko erakusketan10. Dena dela, lan horiek ere ez zuten uste bezalako arrakasta 
komertzialik lortu. Euren artean, Bilboko Arte Eder Museoarena den Kain margolana eta Dido eta Eneasen 
topaketa infernuan eta Nioberen seme-alaben heriotza margolan ospetsuak zeuden.

10  Honako hauexek jarri zituen ikusgai: Aeneas addressing Dido in the Elysian Fields (398. zenb., gaur egun inork ez daki non dagoen), The british 
Hebe (448. zenb., gaur egun inork ez daki non dagoen), Cupid and Psyche (474. zenb., gaur egun inork ez daki non dagoen), Niobe (480. zenb., 
Neue Pinakothek, Munich), A laundress (483. zenb., gaur egun inork ez daki non dagoen) eta Kain (507. zenb., Bilboko Arte Eder Museoa). ikus 
Londres 1815, 20., 22., 24. eta 26. or. Informazio hau eta bere lankidetza handia eskertu nahi dizkiot Xavier Brayri. Era berean, ikus Graves 
1970, 3. libk., 253. or. 

8. Friedrich Rehberg (1758-1835)
Bonapartek koroa eta zetroa ematen dizkio lehoi britainiarrari. 
Botere aliatu gorenak. Garaipena, Bakea, Osotasuna, 1815
Akuafortea paperean. 15,2 x 19 cm
The British Museum, Londres 
Inb. zenb. Ee. 2.145
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1818an, Munichen eta Tirolen zenbait paisaia margotu ostean, Rehberg Erromara itzuli zen. Bertan, Antonio 
Canova (1757-1822) [9. ir.] eta Bertel Thorvaldsen (1770-1844) eskulturagile ospetsuen erretratuen grabatua 
egin zuen (ale bat dago Kopenhageko Thorvaldsens Museumen). Urte horietan, nolabaiteko harremana eduki 
zuen eurekin. Urtebete geroago, 1819an, zenbait marrazki aurkeztu zituen Kapitolioko Caffarelli jauregian 
artista alemaniarren inguruan egindako erakusketan. Erakusketa Austriako enperadorea zen Franz I.aren 
ohorez antolatuta zegoen, eta, dirutzaren truke, bost orri litografiko handitan Innsbruceko hiriko ikuspegia 
eta plano topografikoa egiteko eskatu zion: Innsbruckeko ikuspegia (Das Panorama von Innsbruck, 1819-
1820, ale bat dago Salzburgeko Universitätsbibliotheken). 1819an, gainera, Filadelfiako Arte Ederretako 
Akademiako kide izendatu zuten.

1821ean, Munichen finkatu zen behin betiko. Bertan, estatuko ministroa eta Berlingo Arte Ederretako Akade-
miako idazkaria zen Karl Siegmund vom Stein de Altenstein baroiak eskatuta, litografiari buruzko azterketak 
egin zituen. Berlinen zegoenaren antzeko erakunde litografikoa ezartzea zen helburua. Rehbergek jarduera 
horri ekin zion bere lan-ibilbidearen gaineratikoan.

Bere bizitzaren amaieran, bere ospea eta estiloa gainbehera zeudenez, litografian jardun zuen, batez ere, eta 
erretratu handiak egin zituen. Esate baterako, Antonio Salieri (1821, ale bat dago Bonngo Beethoven-Hau-
sen), Theobald Böhm (c. 1825, ale bat dago Parisko Bibliothèque Nationale de Francen) eta Ferdinand Fränzl 
musikarienak (c. 1820-1830, gaur egun inork ez daki non dagoen), baita 1820an Auguste Stich-During akto-
reari egin ziona ere (gaur egun inork ez daki non dagoen). 

9. Friedrich Rehberg (1758-1835)
Antonio Canovaren erretratua, 1818
Litografia. 49,5 x 34,5 cm (papera); 28,5 x 21 cm (arrastoa)
Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv-Hofbibliothek,  
Ratisbona, Alemania
Inb. zenb. 9994/PoS MF Nr. 2362
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Garai horretan, argitalpen litografiko handiak ere egin zituen; esate baterako 1824an Munichen agertutako 
Rafael Sanzio de Urbino (Raphael Sanzio aus Urbino) monografia, bi testu-liburukik eta hogeita hemezortzi 
litografiadun beste bi liburukik osatua, Karl Siegmund vom Stein de Altenstein baroiari eskainia. Hain zuzen 
ere, 1825ean artistaren izenean baroiak erregeari lana eman zionean, erregeak berak marrazkiaren oina-
rriei buruzko liburua egiteko eskatu zion, eta, bete-betean lan egin ondoren, 1828an agertu zen Munichen, 
Marrazteko artearen elementuak (Anfangsgründe der Zeichenkunst) izenburupean, hamahiru litografiako 
liburuki bat. 

Municheko Artisten Zirkuluko kide izendatzean, 1825etik bere lana onetsi zuten arren eta bere lan litografi-
koak arrakastatsuak izan ziren arren, egia da Rehbergek harri litografiko guztiak suntsitu zituela, bere frus-
trazio eta isolamendu artistikoaren ondorioz. Hala ere, nahiz eta bere azken egunetan gaixotasun larriaren 
ondorioz ia-ia ohetik ere altxatzerik ez zuen, ez zuen inoiz bere marrazkiak saldu nahi izan nahiz eta horrek 
bizimodu atseginagoa emateko aukera emango zion, bere biografoek adierazten duten bezala11. Rehberg 
Munichen hil zen 1835eko abuztuaren 20an.

Arrakastatik ahanzturara
Hil zenetik urtebete igaro ondoren, margolariaren nekrologika batean honelaxe laburtzen ziren bere ingurua-
bar artistikoak: 

Rehbergen ibilbide artistikoa hasi zenean, mototsa eta ileordea nagusi ziren oraindik ere, eta, itxurakeria zent-

zuaren gain-gainetik zegoenez, ezinezkoa zen benetako edertasunari erreparatzea. Azkenean, pertsona ospetsu 

batzuk okerreko bidetik zindoazela konturatu ziren. Hala ere, bide luzea egin behar izan zuten, bidezidor egokiagoa 

bilatu beharra zegoela ohartu arte. Bien bitartean, leku gorenera iritsi zirela uste zuten, artikulatutako maniki 

eta modeloetan oinarrituta zenbait gorputz-adar ahalik eta zehaztasun handienaz irudikatzea lortzen zutenean. 

Nolanahi ere, salbuespenak salbuespen, artista horietan ezinezkoa da artearen poesiaren benetako adierazgarri-

tasun bizia, funtsezko interpretazioa, antzematea. Hori dela eta, are beharrezkoagoa da ahalik eta laudorio gehien 

erabiltzea, oso garaikide gutxik zeukaten helburu nobleagodun artista agertzen denean eta arteari ordura artekoa 

baino duinagoa den bidea eskaini behar zaiola konturatzen denean. Rehbergen helburu noblea ageri-agerikoa da, 

loriaren atalasea zeharkatzeko paturik eduki ez zuen arren. Edonola ere, oso gauza garrantzitsuak egin zituen bere 

bizitzan12.

Rehbergen biografian, bere lan piktorikotik haratago, Erroman bete-betean garatu zuen lan akademikoa 
nabarmendu beharra dago hasiera batean. Alde horretatik, lehen adierazi dugunez, 1787an margolaria bi-
garren aldiz itzuli behar izan zen Betiereko Hirira. Berlingo Akademiak, hain zuzen ere, bertara bidali zuen, 
hirian bekatutako artista prusiarren lana sustatu eta ikuskatzeko. Horretarako, Prusiako Arte Akademiako 
berezko metodologia eta arautegi bereziak erabili zituen Rehbergek, nahiz eta hirian agerpen fisikorik ez zeu-
kan. Hala ere, funtzionamendua behar den modukoa izan zedin, margolaria sarritan joan zen hirian zeuden 
horrelako akademietara. Izan ere, bekadunei laguntzen zien, besteak beste, museo eta galerietan sartu eta 
kopiak egiteko aukera eduki zezaten. Era berean, azterketa-ereduak egin behar izan zituen, Antzinateko nahiz 

11  «Hori dela eta, oraindik euretako asko daude bere legatuan [marrazkiak]. Gehienak formatu handikoak dira, eta kalitate artistiko handia dute. 
Bere margolan gehienen kartoi xehe-xeheak iritsi dira gaur egunera, baita naturaleko azterketa ugari ere. Batzuk lumaz egindako paisaiak 
dira, eta beste batzuk klarion beltzaz margotuta daude. Dena dela, guzti-guztiak kontuan hartuta, bilduma ederra osatzen dute benetan, eta 
egiaztatu egiten da egilea marrazkilari aparta izan zela, trazu bakoitza pentsatzen zuela eta zegokien tokian jartzen zituela». Nagler 1836, 255. 
or. Gaur egun, Rehbergen marrazki batzuk Potsdameko Stiftung Preussische Schlösser und Gärteneko eta Kupferstichkabinett del Staatliche 
Museen zu Berlingo bilduman daude gordeta. 

12  Ibid., 253. or. 
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Errenazimenduko maisulanetan oinarrituta. Horrez gain, bekadunen euren ikuskapena eta ebaluazioa egiten 
zituen aldian-aldian. Irakaskuntzako jarduera horren barruan, aipatu egin behar da arte-objektuak erosten zi-
tuela; esate baterako, igeltsuzko husturak, grabatuak edo liburuak, ikasleen prestakuntza hobea izan zedin13. 

Inolako zalantzarik gabe, Ilustrazioko premisekin lotura estua zeukan lan horrek, Rehberg sagaratu zuen eta 
funtsezkoa izan zen eskola alemaniarrak Italian garatutako ibilbidean. Nahiz eta Prusiako Akademia eratu ez 
arren, une horretan eta 1804an modu formalean proposatu ziotenean, egia da osteko artisten belaunaldia 
prestatu zuela berak eta euretako askok ospea izan zutela XIX. mendean, artearen zein irakaskuntzaren 
inguruan zeukan kontzepzioa abangoardiako artista gazteek sustatu eta defendatzen zutenarekin bat ez ba-
zetorren ere.

Erromako bekadunen arduradun gorena izatean lortu zuen ospe ona ez ezik, Rehbergek beste meritu batzuk 
ere lortu zituen bere lan piktorikoaren ondorioz. Lehen adierazi dugun bezala, bere lehen arrakasta 1790. 
urtekoa da. Urte horretan, bere ibilbide artistikoak gora egin zuen, Erroman Belisario egin zuenetik. Izan ere, 
1791n, lehen saria lortu zuen Berlingo Akademian, eta, berehala, Friedrich Wilhelm II.aren jabetza bihurtu 
zen. Nabarmendu egin behar da garai horretan errege-erreginen inguruko kide nabariek lanen bat erosten 
zutenean, artistaren ospea eta izen ona ikaragarri areagotzen zirela gehienetan.

1790eko hamarkadan, Rehbergek bere lan nabarienetakoak margotu zituen. Betiko moduan, arrakastatsuak 
izan ziren, eta Hohenzollern dinastiak erosi zizkion. Horri dagokionez, honako lan hauek izan ziren nolabaite-
ko sona eman ziotenak: Kain –aurrerago azalduko ditugu bere xehetasunak– eta Julio Sabino mihise handia 
[6. ir.]. Gainera, Prusiako erregeak lan horiek ere erosi zituen. 1794ko urriaren 15ean Berlinen datatutako eta 
Hoffmannen hilondoko ipuinak lanaren edizioan azaldutako gutun batean, E.T.A. Hoffmann gazteak Julius 
Eduard Hitzig adiskideari gomendatzen zion garai hartan Berlingo Akademian erakusgai zegoen azken hori:

Une honetan, Arteetako Akademiako erakusketak daude ikusgai. Gure artisten aretoa miresten etorriko zara nire-

kin [...], baina Rehberg irakasleak Erromako Julius Sabinusen familiari buruz egin duen pieza da ederrena. Natural 

handiko olio-pintura da, hain zuzen ere. Vespasianoren jazarpenetatik ihesi, Julius Sabinus haitzulo batean babes-

tu da: minaren minez, zoruan etzanda dago eta bi eskuen gainean du burua. Aurrez aurre, bere semea dago zutik 

eta jateko eske dago negarrez. Emaztea zoruan eserita dago, eta ogi-zatia ematen dio malkoz betetako begiradan. 

Aldi berean, seme txikia estutzen du bularraren kontra, jaten ematen dion bitartean. Pieza horren estiloa miresga-

rria, ederra eta zoragarria da, eta maisutasunez margotuta dago, estilo italiarraren arabera14. 

Zenbat eta arrakasta handiagoa eduki, orduan eta harreman gehiago zituen. Bere lan sonatu eta kopiatue-
netakoan egiaztatutakoa nabarmendu beharra dago –bere lan guztien artean, jendearen atentzio handie-
na erakarri zuena izan zen, behintzat–. Hain zuzen ere, 1791n Napolira egindako bidaiaren ondoren sortu 
zuen margolariak. Bertan, Rehberg sir William Hamilton enbaxadore ingelesaren ohiko gonbidatua zen, eta 
bere edertasunagatik nahiz interpretazio-dohainengatik oso ezaguna zen Emma emaztearen marrazki-serie 
handia egin zion. Emmak edo, jendeak zioenez, lady Hamiltonek iaiotasun handia zeukan, «pantomimaren 
artearen bitartez era guztietako aldarteak ahalik eta ausardia zein bizitasun handienaz antzezteko. Hori dela 
eta, benetan erakargarria zen bere zirkulura hurbiltzen zen edonorentzat»15. Horrela, bada, zenbait interpre-
tazio-antzezpen egin ohi zituen bere bilera pribatuetan, eta, horretarako, estatua klasikoetan inspiratutako 

13  Proiektu bitxi honi dagokionez, ikus Sedlarz 2005. 
14  Champfleury 1856, 89.-90. or. 
15  Nagler 1842, 374.-375. or.
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jarrerak egiten zituen16. Rehbergek horrelako hamabi jarrera marraztu zituen, Tommaso Pirolik (1754-1824) 
grabatu egin zituen eta 1794an argitaratu ziren Erroman. Jendartean, lan horien izenburua Lady Hamiltonen 
jarrerak bazen ere, honako hauxe zen benetako izenburua: Napolin naturaletik leialtasunez kopiatutako ma-
rrazkiak eta, haren baimenaz, W. Hamilton jaun ohoretsuari eskainitakoak [10. eta 11. ir.]17. 

Horrez gain, bere lanek garaiko zenbait pertsona nabarirekin duten loturari dagokionez, Karl Phillip Moritz 
idazlearen erretratua nabarmendu beharra dago (Akademie der Künste, Berlin), baita ondoren Moritz Steinlak 
(1791-1858) grabatutako Johann Gottfried Herder (c. 1794, Goethe-Nationalmuseum, Weimar) filosofo, teo-
logo eta literatura-kritikariaren erretratua ere. Angelina Catalani abesliaren erretratua ere egin zuen (Kest-
ner-Museum, Hannover), ondoren litografiatu egin zuena (ale bat dago Ratisbonako Universitätsbibliothe-
ken). Era berean, Rehbergek Suediak Parisen zeukan Anne Louise Germaine enbaxadore ospetsuari, hau da, 
Staël-Hollstein baronesari edo, jendeak zioenez, Madame de Staëli egin zion erretratu txikia ere azpimarratu 

10 eta 11. Tommaso Piroli (1754-1824) Friedrich Rehbergen arabera (1758-1835)
Lady Hamiltonen jarrerak liburuko IV. eta VIII. laminak, 1794
Akuafortea paperean. 26,4 x 20,6 cm; 27 x 20,8 cm
National Maritime Museum, Greenwich, Londres

16  Lady Hamiltonen pantomimen antzezpen batera joan zela eta, haren ekitaldiek bertaratutakoen artean sortzen zutenaren berri eman zuen 
Marianne Krausek: «Angelicaren [Kauffmann] negar-zotina hain ozena zenez, harriak ere utzi zitzakeen dardarka. Rehberg gizagaixoak ume-
itxura zeukan, eta ahal zuen moduan jasaten zituen maisu jaunaren kolpeak. Reifenstein jaunaren negarra hain fina zenez, masailetan behera 
zihoazen malkoak zenbatu zitezkeen [...]». Beste bertaratu batzuen erantzuna ere azaltzen zuen: Solms-Baruth kondesa, antigoaleko gauzen 
agentea zen Thomas Jenkins edo Schwarzenberg printzearen tutorea. Ikus Brosch 1996, 97. or. 

17  Oso zaila da lady Hamilton aipatzen duen lan honen edizio originala aurkitzea. Ohikoagoak dira Leipzigen agertutako kopiak, eta, originalen 
aldean, Lady Hamiltonen jarrerak da euren izenburua (Attitüden der Lady Hamilton). 1840an, Auguste Perlek, Rehbergen oinordetzagatiko 
ondasunen oinordekoak, H. Dragendorfi eskatu zion originalen kopia litografikoak egiteko, eta bigarren kopia horiek argitaratu zituen honako 
izenburu hau zeukan edizio berrian: Lady Hamiltonen jarrerak. Friedrich Rehbergek naturaletik H. Dragendorfek litografiatutako 12 orritan 
marraztutakoak...  (Attitüden der Lady Hamilton. Nach dem Leben gezeichnet von Friedrich Rehberg, in 12 Blättern lithographirt von H. 
Dragendorf, etc. München : A. Perl, 1840). Bestetik, lanak ospe handia lortu zuenez, Georges Townley Stubbsek (1756-1815) marrazkien 
edizio satirikoa argitaratu zuen 1798ko abuztuaren 29an. Bertan, lady Hamiltonen bertsio lodia agertzen zen Rehbergek diseinatutako jarrera 
berberetan. Horrez gain, 1801ean, Rehbergek beste hamabi laminaz osatu zuen lana, eta honako izenburu hau jarri zion: Antzinako estatuetatik, 
behe-erliebeko monumentuetatik... arreta handiz lortutako irudi zein jantzien zirriborroak, Racineren lanetako pertsonaia nagusiak irudikatzeko 
(Outlines of figures and drapery collected with great care from antient [sic] statues, monuments basreleivos [sic] &c. representing the principle 
[sic] characters in the plays of Racine, ale bat dago Londresko National Trusten). 
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beharra dago (gaur egun inork ez daki non dagoen). Seguruenik, 1803an baronesa Frankfurten egon zenean 
egin zion erretratua. Izan ere, Iraultza Frantsesaren ondorioz, Paristik bertara  joan behar izan zen nahitaez. 
Bertan, Rehbergek eta De Stäelek pinturako gaien aukeraketari buruz eztabaidatu zuten, eta  Rehbergek 
Dido eta Eneasen topaketa infernuan lanaren konposizioa erakutsi zion. Piezak harri eta zur utzi zuenez, 
Corinnek zeukan lan-galerian sartu zuen. Corinne, hain zuzen ere, pertsonaia ospetsua zen, eta De Staëlek 
1807an argitaratutako eleberri erromantiko ospetsuari ematen zion izenburua. Bertan, Corinnek arteari buruz 
adierazten duena margolari alemaniarrarekin edukitako elkarrizketen oroigarria dira18. Bestetik, erretratua 
James Godbyk grabatu zuen 1814an [12. ir.]; eta Rosmalerrek, 1817an (gaur egun inork ez daki non dagoen).

1790eko hamarkadan lortu zituen arrakastei esker, posizio sozial eta artistiko aparta zeukan. Urte horietan, 
Andresenek adierazten duen bezala, Rehberg «ezin hobeto bizi izan zen Erroman. Sasoia kontuan hartuta, 
zabala ez ezik bikaina zen etxean bizi zen, igeltsuzko kopia eta margolan asko zeuden-eta. Gainera, Erromako 
familia entzutetsuenekin zegoen harremanetan, eta hirian iragaitzaz zeuden atzerritar askoren bisitak jasot-
zen zituen. Azken horien artean, beretzat Goethe zen erakargarriena, eta, urte askoren ondoren, atseginez 
gogoratzen zuen haren tratua»19.

Edonola ere, seguruenik Rehbergek ez zekien Johann Wolfgang von Goethe idazleak bere kalitate artistikoaz 
zer uste zuen, 1780ko hamarkadaren amaieran elkarri gutunak idazten bazizkioten ere. Horrela, bada, gaur 
egun grabatuari esker [3. ir.] ezagutzen dugun Belisario egin zuenean, Goethek honako hauxe esan zuen 

18  Paris 1966, 62. or. 
19  Andresen 1867, 64.-65. or. 

12. James Godby (jardunean 1790 eta 1815. urteen artean) 
Friedrich Rehbergen arabera (1758-1835)
Anne Louise Germaine, Stäel-Hollsteineko madamea, 1814
Lerro eta parpailadun grabatua.  
35,4 x 24 cm (papera); 27,9 x 20,3 cm (arrastoa)
National Portrait Gallery, Londres
Inb. zenb. NPG D15397
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Rehbergi buruz: «Ez du ondo marrazten, eta ez du formak irudikatzeko inolako iaiotasun berezirik, [nahiz 
eta] bere pertsonaien buru batzuen adierazgarritasun bizia bezain ahaltsua edo euren izaera egokia nabar-
mentzen den. Argiak bere eginkizuna betetzen du, baina irudiak ahulak dira eta kontzeptua zuritzailea da 
gehienetan»20.

Epealdi horretako kritikak onak bezain txarrak izan arren, bere ospea handitzeko orduan beretzat ez zen 
batere lagungarria izan jendaurrean halako harropuzkeria artistikoa eta handiuste soziala erakustea inolako 
arazorik gabe. Zirkulu artistikoetan, bere izaera oso eztabaidagarria izan zenez, bere kalitatea kolokan jart-
zen zuten etengabe. Esate baterako, Daniel Chodowiecki (1726-1801)21 margolari eta grabatzaile poloniarrak 
Rehbergen lanetako gaiak eta etapa erromatarreko marrazkien kalitatea gaitzesten zituen.

Gogoan eduki behar da Rehbergen lan-ibilbideko goraldian Carstens, Koch, Reinhart edo artista abangoar-
distagoek azkenean ezarri eta Mengs edo Hackert bezalako margolari akademikoagoen nagusitasunari 
amaiera emango zion joera piktoriko berria artean nagusi ez zela. Rehberg Mengsen ikaslea zenez, bere 
pinturak ez zuen inolako zerikusirik aurrekoekin, Friedrich von Schiller literatoak 1803ko azaroaren 30ean 
egindako adierazpenagatik egiaztatzen den bezala. Egun hartan, Weimarretik, Schillerrek hirian ikusi berri 
zuen Rehbergi buruz idatzi zion Goetheri: 

Nire ustez, [Rehbergek] alemaniarra den guztia estimatu eta maite egiten du, baina ez dakit pentsaera idealista 

balioesteko besteko gaitasunik daukan22. 

Ikusten denez, Schillerrek ez zekien Rehbergek arte idealistaren kontzepziorako gaitasunik zeukan. Idealis-
mo alemaniar hori, hain zuzen ere, literaturan, pinturan edo musikan gauzatu zen, eta Rehbergek etengabe 
garatu zuen neoklasizismo italianizatzailearen aurkakoa zen erabat.

Antitesi horren ondorioz, haserre eta gatazka ugari eduki zituen, eta, une oro, bere posizio pribilegiatuak 
ematen zion harrokerian zeuden oinarrituta. Euren artean, 1792an Erromara heldutako Asmus Jakob Cars-
tensekin (1754-1798) edukitako iskanbila nabarmentzen da. Rehberg bertan zegoen, erregearen bekadunen 
ikuskatzailea zelako hirian. Azken horren izaera eta zaintzari, kontrolari nahiz arteari buruz zeukan iritzia 
nolakoak ziren kontuan hartuta, euren arteko harremana txarra izan zen oso, eta, urteen joan-etorrian, Reh-
bergen irudiaren kalterako izan zen23.

Gaitzespena hain handia zenez, iseken eta ezizenen helburu izan zen etengabe. Goethek Erroman egin zuen 
ezizen-zerrendan, Rehberg Nasuriccio da (sudurtxoa), eta Joseph Anton Koch margolariak (1768-1839) Spitz-
näschen ezizena jarri zion (sudurtxo zorrotza). Inolako zalantzarik gabe, bere sudur deigarria izan zen iseka 
guztien epizentroa, eta margolariaren adiskidea zen Marianne Kraussek ere honako hauxe adierazi zuen bere 
egunkarian: «Tamalgarria da Rehbergek beste sudur bat ez edukitzea!»24. 

Gaitzespen hori are gehiago larriagotu zen, 1813an Alemaniara egin zuen bidaiako emaitzaren ondoren, ez 
zelako berak uste izan zuen bezain emankorra. Horrez gain, Andresenek dioenez, 1790eko hamarkadan ez 
ziren «bere ospearen mesederako izan lord Bristol aberats, maltzur eta lizunarekin eduki zituen harremanak. 
Erroman, arteen mezenas sutsuaren rola antzezten zuen, eta talentudun zenbait gazte elkartu zituen bere 
inguruan»25. Euren artean, Rehberg zegoen, eta, epealdi horretan, lord Bristol adiskide ona izan zen beretzat, 

20  Goethe 1969, 179. or 
21  Hardtwig 1978, 3. libk., 321. or. 
22  Schiller/Goethe 1883, II. alea, 331.-332. or. 
23  Fernow 1806, 127., 149. eta 199. or.
24  Brosch 1996, 70. or. 
25  Andresen 1867, II. alea, 65. or. 
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baita bere lanen bildumagile handiena ere. Euren artean, gainera, gaur egun Bilboko Arte Eder Museoarena 
den Kain margolana zegoen. Joseph Anton Koch margolariak honako hauxe zioen lord Bristoli buruz: 

Artistak nola jartzen diren herrestan bere aurrean, nola lausengatzen duten euren emazteek, nola men egiten 

dieten noble britainiarraren zakarkeriei, haren eskuzabaltasunari onura ateratzearren26.

Andresenek honako hauxe dio lord Bristoli buruz, Rehbergez emandako azalpenean:

Reinharten biografiagatik ezagutzen dugu. Bertan, lord “zaku lodi baldarra” izenpean agertzen da [Lord Plump-

sack]. Kochek oso iseka latzak eskaintzen dizkio, larregizkoak, agian, Rumfordsche Suppe lan ospetsuan [Rumfor-

den zopa]. Lord “zaku lodi baldarraren” inguruan ikusten dugun “sudurtxo zorrotz” [Spitznäschen] gure Rehberg 

da. “Bere irudia –dio Kochek sudurtxo zorrotzari buruz– doilor samarra zen, eta, bere lanak bezala, margul samarra 

zen, eta ez zuen nortasunik. Dena dela, trebea izan zen, eta irudiaren tonua lortu zuen, hau da, nahi zuen guztia 

erdietsi zuen iaiotasunean, gustuan eta bere berdinen jokabidean. Ahalik eta tonu onenean egiten du etxea, 

eta Conversazioni izeneko estilo italiarreko gau-jaiak antolatzen ditu, asperraldia nagusi den leku guztietan. Bere 

gau-jaietan, kardinalak eta enbaxadoreak ere bazeuden, opilak, izozkiak eta tea ugariak zirelako beti. Bide batez, 

zuzien argipean bere lanak ikusgai zituzten gelak irekitzen zituen. Antzinateko berregintza onenak bere lanen on-

doan zeuden erakusgai, bere lanen irudizko bikaintasuna neurtzeko edo erkatzeko eskala izan zitezen eta ergel 

dotoreek miretsi zitzaten”. Kochek haren ugazabandre, andre eta maitale xarmangarria den Benedetta Santoccia-

rekin dauzkan harremanen inguruan egiten dituen isekak ez dira batere onbidezkoak, eta barregura ere eragiten 

dute ia-ia, honako hauxe baieztatzen duenean: “Bere estiloa hobezina da, bere ugazabandre eta andre xarman-

garriarekin bi Isabelak tiratutako lehiaketa-bigaren gainean agertzen denean, Joko Olinpikoetara joan nahi izango 

balu bezala. Gurdiaren aurrean, bi galgo doaz korrika, zaldi-estalki gorriez eta zilarrezko idunekoez apainduta”27.

Apurka-apurka, bere ospea desagertu egin zenez, 1808an Rehberg Erroman ezagutu zuen Johann Georg von 
Dillis margolariak (1759-1841) Bavariako Ludwig I.a printze oinordekoari idatzi zion gutun batean hobe zela 
Rehbergen margolanak ez erostea28. Erabat isolatuta, laster hilko zelakoan, 1830ean Rehbergek Bertel Thor-
valdsen eskulturagile danimarkarrari idatzi zion. 1818an, hain zuzen ere, eskulturagilearen erretratua egin 
zuen Erroman [13. ir.], eta, ondoren, litografiatu egin zuen29. Gutun horietan, margolari alemaniarrak iragarri 
egiten zion oso-oso gaixorik zegoela eta urritasun zein gose egunak jasaten zituela. Era berean, Prusiako 
koroak baztertu egin zuela sentitzen zuela azaldu zion. Gutunotan, bere bizitzan zehar nori egin zion kalte 
eta nori lagundu ez zion hausnartzen zuen, eta, era lausotuan, arreta zein duintasun apur bat aldarrikatzen 
zuen30.

Rehbergek gaixorik, dirurik gabe eta lagunik gabe eman zituen bere bizitzako azken urteak. Andresenek 
dioen moduan, urte «itzaltsuak izan ziren, kezkaz betetakoak. Garai batean oparotasunean eta arduragabeta-
sunean bizi izan zena kezka larrien eraginpean zegoen, nahigabez, saminez eta atsekabez beteta, irainduta, 
isolatuta eta mundu guztiak alde batera utzita»31. 

26  Jaffé 2009, 73. or. 
27  Andresen 1867, II. alea, 65.-66. or. 
28  Hardtwig 1978, 3. libk., 321. or. 
29  Lehenago, Rehbergek litografiara eraman zuen 1826an Thorvaldsenek zizelkatutako Bavariako Ludwig I.aren bustoa (ale bat dago Kopenhageko 

Thorvaldsens Museumen). 
30  Thorvaldsenen gutunen artxiboa. Thorvaldsens Museum, Kopenhage. Erreferentzia-zenbakiak: m15 1830, nr. 16 eta m26 I, nr. 86. 
31  Andresen 1867, II. libk., 69. or. 
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Rehbergen lanak: Kain
1790eko hamarkadan, Rehbergek Erroman indartu zuen bere izen ona, eta bere lan adierazgarrienetakoak 
egin zituen bertan, ondorengo belaunaldiek bere konposizioak gogor kritikatu bazituzten ere. Batik bat, 
honako ezaugarri hauetan oinarritu ziren kritika horiek: bere pinturaren askatasun sortzailea urria izatea, 
Neoklasizismoko agindu garbizaleei zehatz-mehatz men egitea eta merkantilismoaren eraginpean jokatzea. 
Izan ere, bere lan batzuk arrakastatsuak izan zirenez, bere konposizio asko grabatura eraman zituzten, eta 
batzuk askotan errepikatu behar izan zituen.

Euren artean, Kain zegoen. Hala ere, jakin badakigu honako lan hauen bi bertsio egin zituela edo grabatuak 
egin zituztela, gainera32: Belisario –Prusiako koroak erosi zuen, eta errepikapen bat eduki zuen; horrez gain, 
Pietro Bettelinik (1763-1829) 1801ean grabatu zuen Date obolum Belisario izenburupean [3. ir.]; J. Steinhil-
berrek, 1818an–; Julio Sabino [6. ir.] –Prusiako koroaren jabetzako lana da, lord Bristolek erositako bertsioa 
egon zen eta Peschkek grabatu zuen–; Edipo eta Antigona [5. ir.] –era berean, Prusiako koroak erosi zuen, 
eta Errusiako Mari enperatrizaren jabetzako bigarren bertsioa egon zen; horrez gain, Rehbergek litografia bat 
egin zuen–; Psikeren bahiketa –Ingalaterrara bidali zuten, eta Thurn eta Taxisko printzeak erositako bigarren 
bertsioa egon zen33–; Orfeo eta Euridize [14. ir.] –Leuchtenbergeko dukeak erosi zuen, eta beste bertsio bat 
Cambridgeko dukearena izan zen–; Jupiter eta Venus –Ingalaterrara bidali zuten, eta bigarren bertsioa Jose-

32  Horri dagokionez, funtsezkoa da honako hauexek emandako informazioa: Andresen 1867, II. libk., 61.-88. or.; eta Champlin/Perkins 1927, 19. or. 
33  «Frederic Rehbergek Psikeren bahiketa irudikatzeko margolana egin du, Procloren esanetan. Margolanaren atzealdean, zeru lainotsu samarra 

azaltzen da. Euren hegoen gaineko orekan, bi maitaleek besarkadaren bidez eusten diote elkarri. Maitasunaren hegoak handi-handiak dira, eta 
mutila da maitasun handiena eragiten duena. Psikek tximeleta-hegoez baino ez dio bere buruari eusten. Margolan honetan, grazia zein xarma 
dira nagusi». Millin 1807, VI. libk., 405. or. Lan honi buruz, ikus hementxe azaldutako laburpen luzea, gainera: Guattani 1806, II. libk.,  
23.-24. or. Bestetik, Thurn eta Taxisko printze-printzesak ziren Karl Alexander eta Teresa Matilde Amalieren bi erretratuak litografiatu zituen (bi 
aleak Ratisbonako Universitätsbibliotheken daude). 

13. Friedrich Rehberg (1758-1835)
Bertel Thorvaldsenen erretratua, 1818
Ikatz-ziria paperean. 20,8 x 16,5 cm
Thorvaldsens Museum, Kopenhage
Inb. zenb. D1668

14. Friedrich Rehberg (1758-1835)
Orfeo eta Euridize, c. 1800-1803
Olioa mihisean. 115 x 94 cm
Residenz München, Munich, Alemania
Inb. zenb. G0316
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fina enperatrizak erosi zuen–; Venus eta Maitasuna [15. ir.] –Ingalaterrara bidali zuten, eta errepikapen bat 
eduki zuen; horrez gain, Antonio Riccianik (1775-1836) grabatu zuen–; eta Homero, musaren gidaritzapean 
[16. ir.] –Alemaniara bidali zuten, eta lord Bristolek bertsio bat erosi zuen–34. 

Horrez gain, zortzi aldiz eta aldaera ugari egin behar izan zituen Paisaia, mahatsak zapaltzen ari diren Bako, 
Amodio eta Batiliorekin margolanean. Euren artean, originala nabarmentzen da, eta Prusiako koroak erosi 
zuen 1790eko hamarkadan. Gainera, Alemaniako Potsdameko Mamorpalaisen egon ostean, Bigarren Mundu 
Gerran desagertu zen [4. ir.]. Bestetik, honako hauexek ere nabarmendu behar dira: 1802. urtetik Bavariako 
Ludwig I.arena izan zena eta Wörlitzeko gazteluko logelan eseki zuena [17. ir.]; eta Hannoverko Galeria Na-
zionalekoa (olioa mihisean. 64 x 56 cm). Era berean, jakin badakigu beste bertsio bat arte-merkatuan egon 
zela Alemaniako Pockingen, Peter Kunsthandel Muehlbauerren bidez (olioa mihisean. 116,7 x 92,2 cm) eta 
azkenak, 1806koak, 1832ko Municheko Arte Erakusketan parte hartu zuela (olioa mihisean. 65 x 95 cm)35. 
Horrez gain, euretako bat Haller von Hallersteinek (1771-1839) grabatu zuen Berlinen 1803. urtean Tablettes 
d’un Amateur des Arts delakorako [18. ir.]. Beste bertsio baten grabatua berreginda agertu zen 1804ko Lan-
dons Nouvelle des Arts delakoan, eta, 1815ean, beste bertsio desberdin bat grabatu zuen Godbyk [19. ir.].

15. Friedrich Rehberg (1758-1835)
Venus eta Amodio, 1808
Olioa mihisean. 83 x 64 cm
Residenz München, Munich, Alemania
Inb. zenb. G0315

16. Friedrich Rehberg (1758-1835)
Homero, musak gidatuta, 1790eko hamarkada 
Olioa mihisean. 84 x 66 cm
Residenz München, Munich, Alemania 
Inb. zenb. G0314

34  Lanen gaur egungo kokapenari dagokionez, Belisario margolanaren lehen bertsioa Bigarren Mundu Gerran desagertu zen, eta tamaina 
txikiagoko kopia 1987ko martxoaren 11n Municheko Neumeisterren errematatutako Rehbergen Belisario bat zen seguruenik. Julio Sabino 
margolanaren bi bertsioak desagerttuta daude. Edipo eta Antigona lanaren bertsio bat Potsdameko Marmorpalaisen dago, eta bestea 
desagertuta dago. Psikeren bahiketa eta Orfeo eta Euridize margolanen bertsio bat Municheko Residenz Münchenen dago; eta bestea, 
desagertuta. Jupiter eta Venus margolanaren bi bertsioak desagertuta daude. Venus eta Amodio lanaren bertsio bat 1808koa da, eta 
Municheko Residenz Münchenen dago. Bestea, ordea, Londresko Christie’s etxean errematatu zuten 2008ko apirilaren 25ean. Azkenik, Homero, 
musaren gidaritzapean margolanaren bertsio bat Municheko Residenz Münchenen dago, eta bestea Italiako Marceratako Franco Semenzaton 
agertu zen enkante batean, 1991ko otsailaren 24an. 
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17. Friedrich Rehberg (1758-1835)
Paisaia, mahatsak zapaltzen ari diren Bako, Amodio eta Batiliorekin, 1797
Olioa mihisean. 119,5 x 94 cm
Wörlitzeko gaztelua, Alemania 
Inb. zenb. I-310

19. James Godby (jardunean 1790 eta 1815. urteen artean) Friedrich Rehbergen arabera (1758-1835)
Paisaia, mahatsak zapaltzen ari diren Bako, Amodio eta Batiliorekin, 1815
Akuafortea paperean. 34,2 x 38,9 cm
National Maritime Museum, Greenwich, Londres. Herschel Collection
Inb. zenb. PAH6104

18. Freiherr Haller von Hallerstein (1771-1839) 
Friedrich Rehbergen arabera (1758-1835)
Paisaia, mahatsak zapaltzen ari diren Bako, Amodio eta Batiliorekin, 1803
Akuafortea paperean. 19,3 x 15 cm
Thorvaldsens Museum, Kopenhage 
Inb. zenb. E626
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Hala ere, ez omen dago Nartziso mihisearen inolako bertsio edo grabaturik, eta lan hori Ingalaterrako bildu-
ma batera joan zen (gaur egun, Municheko Residenz Münchenen dago)36. Era berean, gauza bera gertatzen 
da honako lan hauekin: Metabus, bolskoen erregea, alabari arkuaz tiratzen irakasten (Bigarren Mundu Ge-
rran desagertu zen); Hilasen bahiketa (antzina, Berlingo Akademie der Künsten zegoen)37; Akiles, Kironen 
irakaskuntzapean (Bigarren Mundu Gerran desagertu zen); eta Endimion (c. 1800, gaur egun inork ez daki 
non dagoen).

Bere lanei dagokienez, 1806an Antonio Guattanik Memorie enciclopediche romane lanean egindako kroni-
karen berri eman beharra dago. Bertan, Guattanik Rehbergen lan aipatu gehienen azalpena egiten du. Gaur 
egun, inork ez daki euretako asko non dauden, nahiz eta margolariaren konposizio ezagunenak izan: 

Artista jaun-andreek euren lanen berri ez emateko modestia unibertsala dutenez (guretzat modestia deserosoa 

den arren), pinturaren santutegietan ibili behar gara erromesaldian, orrialde hauek egin ahal izateko. Izan ere, 

plazer handiz joan gara zenbait urtetatik Erroman bizi den Federico Rehberg prusiarrarenera. Bere etxean beste 

hainbeste arte-estudio bihurtutako gela ugariak bisitatzean, aukeraketagatik eta irudikapen baliotsuagatik arinak 

bezain finak diren gai asko aurkitu ditugu. Anakreontetik ateratako mihisean, Maitasuna agertzen da aihenka, eta 

erlearen eztenkada erakusten dio Venusi. Lurzoru belartsutik, hegodun umea amarenganantz abiatzen da, eta, 

bien bitartean, ama hodeietatik jaisten da umea kontsolatzeko. Zelai berdeari eta giro urdinari esker, bi jainkoen 

haragi ederra nabarmentzen da, eta ez zaie falta ez graziarik ez adierazgarritasunik: hodei ilunen artean elkarri 

musu ematen dioten bi uso zurik pasarte barregarri bezain atsegina eratzen dute.

Anakreontetik ateratako beste gai batean, Bako umea, Amodio eta Batilio mahatsa biltzen ari dira. Paisaia atsegi-

naren planoan, marmolezko tina noblearen barruan, bi jainko gazteak daude, Amodio eta Bako, mahatsak zapalt-

zen. Bien bitartean, Batilio gizagaixoak hilkorra denez, lepo gainean eraman beharko du tina, eta, horrez gain, bete 

egin beharko du: margolan barregarria benetan.

Azpian, naturaleko irudi txikiagoetan, musak Homero gidatzen du, eta, liraren bidez, kantua inspiratzen dio: kantari 

jainkotiarra haren atzetik doa, itsu-mustuan, eta musa bera du euskarri nagusi. Musak ez du aurpegi idealizaturik, 

baina emakume-erretratua eskaintzen du. Hala ere, bizi-bizia da, inspiraziopean dago eta grinatsua da oso, ikus-

leen aita goren haren inspirazioko musari dagokion bezala.

Alboan, zoritxarreko Nartziso agertzen da mihise txiki batean, eta, iturburuko bazterrean etzanda, bere burua mi-

resten du.

Beste batean, Orfeok Euridize dakar infernutik. Eskutik helduta dauka, haitzuloko ahoaren ondoan, eta koba bera 

masa ilun handia da: bere atzetik, belodun emakumea doa, senarrak bira egin eta betiko galduko ote duen beldur. 

Izan ere, horrelaxe gertatu zen.

Azkenik, Endimion lotan dago zuhaixka sarrien oinaldean, eta lurrean zuzia uzten duen Amodio dauka begira. 

Inguruan dabil hegaka, beste aldean Ilargia azaltzen den bitartean. Bertatik, gainera, izpi batzuk agertzen dira, eta 

laku edo ibaiko ura argiztatzen dute. Era berean, isla zein errefrakzio efektu ederrenak sortzen dituzte: oso atsegina 

da begirako, bat egiten duteneko lerroa zilarreztatzen duelako eta Latmoko bizilaguna ilunpean uzten duelako, izua 

atsegingarria izan arren38.

35  Hardtwig 1978, 3. alea, 321. or. Gaur egun, azken hori Municheko Residenz Münchenen dago. 
36  Baliteke lotura edukitzea Rehbergen The Origin of the Hermaphrodite lanarekin. Lan hori, hain zuzen ere, 1809ko otsailaren 25ean saldu zen 

Londresko Mr. H. Phillip’seko 65. lotean. Fredericksen 1990, 1. zatia, 23. or.; eta 2. zatia, 781. or.
37  Parthey 1864, 2. alea (L-Z), 324.-325. or. 
38  Guattani 1806, I. libk., 84-86. or. 
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Egiaztatu daitekeenez, Rehbergen lanek kritika onak eta erosleak izan zituzten, eta, azken horien artean, 
Prusiako koroa eta lord Bristol ziren bere pintura gustukoen zutenak. Hain zuzen ere, bien artean banatu 
zituzten Rehbergek Kain margolanean egin zituen bi bertsioak. Lan horretan, gainera, Kainen fratrizidioa eta 
Kain, tximistak harrapatuta izenburuak ere erabili zituzten. Bertsioetako bat Prusiako erregea zen Friedrich 
Wilhelm II.arena izan zen, eta, 1823. urtean, Berlingo Charlotemburgoko jauregiko gelak apaintzen zituen. 
Geroago, 1836. urtearen inguruan, Potsdameko Neues Palaisko hormak atondu zituen, eta, ondoren, Ber-
lingo jauregi batean egon zen, Bellevue jauregian, seguruenik. Gero, Charlotemburgoko jauregian egon zen 
berriro. Azkenik, Bigarren Mundu Gerran desagertu zen39. Bestea, Bilboko Arte Eder Museoak duen bertsioa, 
Frederick Augustus Herveyk, lord Bristolek, erosi zuen, eta geroago aipatuko ditugun leku eta jabeetatik iga-
ro zen, Bilboko museoan behin betiko geratu baino lehen. Nolanahi ere, oraindik ez dago jakiterik bi mihiseen 
artean zein izan zen jatorrizkoa. Dena dela, badirudi lord Bristolek, Rehbergen beste lan batzuekin gertatu 
zen bezala, Prusiako erregeak aurretiaz erositako lanaren kopia autografoa eskuratu zuela.

Horrez gain, Kain lanari dagokionez, aipatu egin behar da lanaren marrazki handia dagoela mihisean, 
1801ekoa dela eta Ingalaterrako koroak 1872an erosi zuela [20. ir.]. Bestetik, Bigarren Mundu Gerran Kainen 
beste marrazki bat desagertu zen. 1804an, marrazki hori Berlingo Akademian jarri zuten ikusgai, eta Prusiako 
koroak erosi zuen bertan. Azkenik, egiaztatuta dago Kainen fratrizidioa litografia dagoela eta H. Dragendor-
fek formatu handian egin zuela40. Seguruenik, litografia hori lehen aipatutako marrazkietako batean oinarri-
tuta egin zen, baina ez da ale bat bera ere aurkitu.

Jatorrizko mihiseari dagokionez, Rehbergek 1791n egin zuen Erromako bigarren egonaldian. Izan ere, 1788tik 
zegoen bertan, Prusiako erregeak emandako bekari esker. Lana egin zenetik, kritika antagonikoak jaso zituen, 

39  Ikus Bartoschek/Vogtherr 2004, 386.-387. or. Eskerrak eman nahi dizkiot Alexandra Bauerri, bigarren Mundu Gerran desagertutako Rehbergen 
lanen inguruan emandako laguntzagatik. 

40  Nagler 1842, 376. or. 

20. Friedrich Rehberg (1758-1835)
Abelen heriotza, 1801
Gouachea, tinta sepia eta ikatz-ziria mihisera itsatsitako paperean. 
119,4 x 91,5 cm
The Royal Collection, Londres 
Inb. zenb. RCIN 406013
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eta Marianne Kraussek 1791n Italiara egindako bidaian idatzitako egunkarian agertutako aipamen positiboa 
izan zen lehenengoa. Hain zuzen ere, Kraussek honako hauxe idatzi zuen urte horretako otsailaren 15ean: 

Solms kondesa ikustera joan nintzen, gaixorik zegoen-eta [...]. Rehberg jaunaren estudioan aurkitu nuen, eta, 

une horretan, margolaria tamaina handiko koadroan ari zen lanean. Bertan, etsipenaren etsipenez agertzen zen 

Kain, anaia erail ondoren. Urrunean, Adan eta Eva daude Abelen gorpuaren alboan. Harri eta zur daude, gizakien 

historiako lehen hildakoa ikustean. Triste ez ezik, samin-samin ere badaude. Egia esan, bigarren mailako irudiak 

dira, baina ondo baino hobeto datoz ideia orokorrarekin. Mihise batean irudikatuta ikusi dudan lehen Kain galanta 

izan da [...]41.

Hala ere, geroxeago, abangoardiako pentsaerarekin lotutako Minerva argitalpen danimarkarrean egin zuten 
lanari buruzko kritika, eta ez zen hain ona. 1791ko maiatzaren 7an agertu zen, nobedade erromatarren berri 
ematen zuen kronika artistikoaren barruan: 

Rehbergek irudikatutako Kain etsita dabil basamortuan, eta bi besoez estaltzen du aurpegia. Urrunean, Abelen 

gorpua ikusten da, eta Adan zein Eva daude haren inguruan, heriotzagatik etsita. Horrela, margolariak ez ditu 

pasioak xehetasunez azaldu behar izan. Era berean, lanean ez dago zer laudaturik: ez marrazkirik, ez kolorerik, ezta 

inolako perspektibarik ere. Beraz, badirudi pintura barik zirriborroa dela42.

Hain zuzen ere, margolanean, fratrizidaren irudia da nagusi. Arma eta bekatuaren suge sinbolikoa ditu oi-
netan, eta atzealdeko paisaia –anaia eraila, Abel, eta gurasoak, Adan eta Eva, bertan agertzen dira irudika-
tuta– gizakien esparru idilikoa izango balitz bezala azaltzen da, Neoklasizismoan unibertsoko erdigunetzat 
hartzen zuten-eta. Bestetik, lanaren kontzepzio plastikoak zerikusia dauka Neoklasizismoko «pintura litera-
rioaren» izaera dogmatikoarekin. Izan ere, Winckelmann bezalako teorialarien bitartez, formen argitasun 
zein soiltasunaren bidez lortutako artearen garbitasunari buruzko kontzeptua hartu zuen Errenazimendu eta 
Antzinatetik. Horrelako pinturan, gai mitologikoak eta Antzinateko gai historikoak zituzten gustukoen, gore-
nenak zirelako. Rehbergi dagokionez, esaterako, Ovidio eta Anakreonte ziren bere iturri arruntenak. Beraz, 
Testamentu Zaharreko pasarte honen irudikapena ezohikoa da, Rehbergen lanetan zein Neoklasizismoan. 
Dena dela, kasu honetan bezala, aitzakiatzat hartzen da, erreferente klasizistak erakusten jarraitzeko.

Mihisea bat dator Andreas Andresenek Rehbergek bere lan-ibilbideko une gorenean erabilitako estiloari 
buruz egiten duen azalpenarekin, erabateko lotunea duelako Neoklasizismoko oinarri artistikoekin. Hartara, 
Andresenek honako hauxe zioen margolariari buruz: «Bere asmoa erabat noblea zen, eta arterik bikainena 
zuen helburu. Asmatzeko eta sortzeko trebetasun handia zeukan, eta forma atsegin bezain leunak efektuzko 
argiarekin uztartzen eta bateratzen saiatzen zen. Hala ere, ez-naturaltasunak zentzu aratzari eusten zion, 
ereduak eta gizon artikulatua naturaren berehalako miresmenak okupatutako postuaren adierazgarri ziren 
eta, bere ustez, barne-bizitza adoretsurik gabeko eta sakontasun espiritual zein tenperamentalik gabeko 
forma hutsetan oinarritzen zen edertasunaren ideala»43.

Kainen irudiari nolabaiteko hoztasuna dario, gorputzaren marmol-itxuraren ondorioz. Nahita emandako itxu-
ra da, Antzinateko eredu eskultorikoen arabera. Bestetik, ezaugarri hori ohikoa izan zen sasoi hartan, sarritan 
margolanetan mugimenduan zeuden estatuak irudikatzen saiatzen zirelako44. Izan ere, 1777an Erroman ze-
goela, Anton Rafael Mengs pittore filosofoaren tailerrean trebatu zen Rehberg. Bertan, marrazkia zein pin-

41  Brosch 1996, 64. or. 
42  «Rom d. 7 Mai…» 1798, 142. or. 
43  Andresen 1867, II. libk., 64. or. 
44  Rehbergen lanetan, sarri-sarritan antzematen dira eskultura klasikoen edo Errenazimendu italiarreko adibideen erreferentziak, baina batez ere, 

honako margolan hauetan: Paisaia, mahatsak zapaltzen ari diren Bako, Amodio eta Batiliorekin eta Nioberen seme-alaben heriotza. 
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tura landu zituen, eta Errenazimenduko maisu handiak aztertu zituen –Vatikanoko aretoetan, Rafael ezagutu 
zuen, batik bat. Dena dela, Carracci, Migel Anjel, Domenichino eta Salvator Rosa anaiak ere aztertu zituen, 
besteak beste–. Hala ere, margolariarentzat oso-oso interesgarriak ziren Antzinate klasikoko ereduak, eta 
horren aztarnak oso-oso onetsiak ziren garai hartan (Belvedereko Laocoontea, Tortsoa eta Apoloa; Gladiado-
re Borghesea; eta Herkules Farnesioa). Rehbergek hiriko museo eta galerietan erakusgai zeuden eskultura 
greziar-latindarretatik zuzenean hartutako hainbat marrazki aztertu eta egin zituen. Era berean, Erroman 
ezarritako Akademia Frantsesean lan horiei buruz zeuden errepliken kopiak ere marraztu zituen, eta bazuten 
abantailarik, originalak eurak baino hobeto argiztatuta zeudelako45. 

Inolako zalantzarik gabe, eredu horiek ezagutzeko orduan, erabakigarria izan zen Berlingo Akademiak egin 
zion enkargua, lehen aipatu dugun bezala. Horren arabera, Rehbergi komisionatua eman zioten, Erroman 
Prusiako errege-bildumetarako Antzinateko lan garrantzitsuak erosi zitzan. Horrez gain, Leopold Franz Frie-
drich von Anhalt-Dessau printzearen agindua ere bete behar zuen, 1794. urtetik Erroman lan greko-latinda-
rren igeltsuzko erreplikak eta eskulturak erosteko eskatu ziolako, Wörlitzeko jauregian erakusgai jartzeko 
asmoz46. 

Helburu horiek betetzeko, Rehberg Thomas Jenkins arte-merkatari ingeles ospetsuarekin jarri zen harre-
manetan, beste lan garrantzitsu batzuen artean, Mironen Diskoboloa merkaturatu zuelako. Jarduera ho-
rren ondorioz, antigoaleko gauzen agentea eta lantzean behingo bildumagilea izan zen. Denok dakigunez, 
Rehbergen eskuetatik honako margolan hauek igaro ziren gutxienez: Diadomenusen tortsoa (Glyptothek, 
Munich)47, Priaporentzako sakrifizioa sarkofagoa (Glyptothek, Munich), Cassius Galensen sarkofagoa (Glyp-
tothek, Munich) eta Bi emakume izeneko taldea (Musei Vaticani, Erroma). Era berean, baieztatu egiten da 
Pelope eta Enomaoren sarkofagoa (Musei Vaticani, Erroma) ikusi zutela bere bilduman48. 

Kain lanaren kritika
Rehbergek lortutako egitura artistikoa eta Kain mihisea are hobeto ulertu ahal izateko, funtsezkoa da lanak 
jaso zituen zenbait kritikaren berri ematea. Gainera, lan hori bere ekoizpenaren barruan paradigmatikoa dela 
esan daiteke.

Alde horretatik, lehen kritika 1805eko udakoa da. Une horretan, Rehberg ez zegoen Erroman. Bertatik, Au-
gust Wilhelm von Schlegel kritikari eta filologoak Goetheri idatzitako honako gutun hau argitaratu zuen: 

Rehberg ez zen inon ageri, bidaia guztietan bere lan gehienak eramaten zituelako berarekin. Gutxi gorabehera 

orain dela urtebete eta erdi Berlinen egin zen erakusketara joan nintzen, eta jendeak borondate ona erakutsi 

45  1787. urtean, Rehbergek ia-ia originalen tamaina zeukaten lau marrazki handi bidali zituen Berlingo Akademiara, jarduera honen adierazgarri: 
Laocoonteren taldea, Tiratzaile Borghesea, Mediciko Venus eta Belvedereko Apoloaren buru erraldoia. Horrez gain, Errenazimenduko 
margolarien kopiak egin zituen, eta akademian bertan aurkeztu zituen 1788an: Anibal Carracciren polifemoaren kopia Jauregi Farnesioan eta 
Migel Anjel Buonarrotiren Azken Epaiketako taldearen kopia. Rehbergek akademiako erakusketetan aurkeztutako lan gehienak ezagutzeko, ikus 
Hägele/Schmidt/Schneider 2005, 65. eta 102.-104. or. 

46  Rehbergen estatua-aukeraketa eta printzearen onarpena 1797. urtera arte luzatu ziren. Gainera, egoera politikoaren ondorioz, lanak ezin izan 
ziren 1802. urtera arte esportatu. Euren artean, Musak edo Apolo eta bederatzi musak izeneko multzo eskultorikoa aurkitu zen. Hain kalitate 
handikoa zenez, Friedrich von Matthissonek olerkia ere eskaini zion. Urte horretako urrian, Wörlitzeko parkeko panteoiko biribilgunean jarri 
zen multzoa. Aldi berean, printzeak jaso zituen lanen artean, Rehbergen Paisaia, mahatsak zapaltzen ari diren Bako, Amodio eta Batiliorekin 
margolana zegoen, eta printzearen logelan eseki zuten, Wörlitzeko jauregian. Ikus Pfeifer 2006, 97. or. 

47  1811. urtean, Erromatik, Thorvaldsenek gorputz-enbor hori erostea gomendatu zion Bavariako Ludwig I.ari. Bayerische Hauptstaatsarchiv, 
Geheimes Hausarchiv München, Nachlass König Ludwig I, I A 40 IV. 

48  Helbig 1895, 1. alea, 242. or. 
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zuen haren artearen aurrean, nahiz eta lanen harrera eta ez pertsonarena pozez zoratzekoa izan ez. Rehbergen 

marrazkiak ez du indarrik. Badirudi bere trazuak bide zehatza jarraitzen ausartzen ez direla. Bere formak arruntak 

dira sarritan: burua Antzinatetik hartutakoa bada ere, badirudi bere Homero atsoa dela, burua laburregia dela ez 

aipatzearren. Liraren bidez inspiratzen duen Musak sudur zuta, ezpain handituak eta nekazari-besoak ditu. Ia-ia 

inolako salbuespenik gabe, aurpegiera izoztua edo erabat desegokia da. Erroman, lord Bristol zenduaren bilduman, 

bere Kain bat dago. Ekaitzak ilea botatzen dio bekokiaren gainean, eta, pertsonaiak aurpegia bi eskuez estaltzen 

duenez, ez da aurpegi-zati bat bera ere ikusten. Izan ere, Timantes bera ere gainditzen du, ez zuelako hain irtenbide 

erraza bilatu. Hain zuzen ere, harik eta oinaze-maila guztiak agortu zituen arte ez zuen Agamenonen aurpegia be-

loaz estali. Hala ere, hizpide dugun margolanean, Kain bera da irudi bakarra. Antza denez, emakume bat negarrez 

hasi zen margolanaren aurrean. Bere kalitate txarragatik ez bada ni margolan baten aurrean erraz negarrez hasten 

ez naizenez, beti uste dut jendea horrexegatik hasten dela konturatu gabe negarrez pintura baten aurrean. Behar-

bada, aspaldi margotu eta Berlingo Errege Jauregian dagoen Belisario da Rehbergen lan onena. Era berean, bere 

paisaia batzuk ere nabarmendu behar dira. Dena dela, oro har, bere konposizioak interesik eta edukirik gabeak 

direnez, pintura guztiak horrelako ezaugarriak edukiko balitu, ez nuke jakingo zer erantzun, arte hori lantzea merezi 

duen eta zergatik galdetuko balidate49.

Ez da lar ondo ulertzen zergatik dion Schlegelek hainbesteko erresumina Rehbergi, are gehiago artistaren 
arreba, Caroline Rehberg margolaria, kritikariaren anaiaren, Friedrich Schlegel ezagunaren, lehen amodioa 
izan zela kontuan hartuz gero. Edonola ere, badirudi kritikariak bere adiskidea zen Joseph Anton Koch mar-
golariaren premisak hartzen zituela kontuan, eta, lehen egiaztatu ahal izan dugunez, Rehberg ez zen Kochen 
gustukoa. Alde horretatik, Ernst Jaffék, Kochi buruz egindako biografian, haren lehen lan idatzi argitara-
tu gabearen laburpena egin zuen. Margolariak Der Ruhm ein Traumgesicht (Ospea, amestutako aurpegia) 
izenburua jarri zion testuari. Eskuizkribua Von Uexkuell baroiaren legatuan egon zen, eta Kochek bere bi-
daia-egunkarian idatzitako iruzkin artistikoen berri ematen zion. Bertan, hain zuzen ere, elkarrizketa alego-
rikoa agertzen zen: 

Artista lortuko duen ospean pentsatzen geratzen da lotan. Orduan, Fama jainkosa eta haren laguntzaileak agertzen 

zaizkio: zoria, jauregi-mesedea, harikortasuna, intriga, bekaizkeria, hanpatasuna, arrandia, lotsagabekeria, moda, 

engainua, itxurakeriak eta itsukeria. Artistak horiei guztiei dei egin beharko die, ospetsua izan nahi badu. Artista ez 

dago ados horrekin. Jainkosak, ordea, gogoratu egiten dio zeinen urrun heldu diren bere babestuak. Artistak ezin 

du hori ukatu, baina pertsona horiek euren mezenasen aurrean egin behar izan dituzten keinuez hitz egiten dio, 

baita ikusi ahal izan dituen euren lanez ere; esate baterako, Rehbergen Kain. Pertsonaiak besoez estali behar du 

aurpegia, margolariak aurpegiera egokia margotzen jakin ez duelako [...] Badirudi adineko emakume bat (Friederi-

ke Brun?) negarrez hasi zela margolana ikusi zuenean [...]50.

Edonola ere, Allgemeine Literatur-Zeitungeko kritikari literarioak bikain-bikain erantzun zien Schlegelen iruz-
kinei: 

Ulergarria denez, Schlegel jaunak nazionalitate bereko norbaiten interesaz hitz egiten du margolari alemaniarrei 

buruz. Alde horretatik, ezohiko suharraz idatzitako artikulua nabarmentzen da. Ez dakit nolako inguruabar pertso-

nalek sorrarazi ahal izan duten Schlegel jaunak Friedrich Rehberg aberkideari dion erresumina. Nolanahi ere, ez du 

merezi literatoen etsaitasunen azpian dauden miseriez ezer galdetzerik. Dena dela, irakurle gutxik ikusi ditzaketen 

artelanei buruzko iruzkinak egiten ausartzen direnek euren larregizko banitatea edo beste pasio batzuk asetzeko 

asmoz gauzak aldatzen dituztenean, artearen mesedetan zilegizkoa da gauzak euren lekuan berriro jartzea. Schle-

49  Böcking 1846, 252.-253. or. 
50  Jaffé 2009, 73. or. Friederike Brun idazle alemaniar-danimarkarra izan zen, eta Madame de Staëlen lagun mina zen. Batez ere, bere idatzi 

poetikoengatik eta garaiko bidaia-espirituarekin lotutako beste batzuengatik nabarmendu zen. 
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gel jaunak oso iritzi txarra du Rehbergen musari buruz, inolako idealaren antzik ez duelako. Musa hori, ordea, 

gazte-gaztetan Erroman hildako eta bere talentu nabariagatik guztien miresmena piztutako emakume gajoaren 

erretratua da. Bertan, edonork esan ahal izan zion hori Schlegel jaunari. Berak zuzenean ezagutzen ez bazuen, 

ez da arrazoi nahikoa arteari buruz daukan aurretiazko iritzia emateko. Schlegel jaunak are iritzi txarragoa du lord 

Bristolen bildumako Kain lanari buruz (gaur egun Italiako erregeordearen kabinetean dago). Beste batzuen ustez, 

ostera, artistaren lan onena da. Arlo horretan, nork bere irizpidearen araberako erabakia hartu behar du, margo-

lana ikusi ondoren. Schlegel jaunaren iritzia beste arrazoi batzuen ondorioa denez, xehetasun handiagoz azaldu 

beharra dago. Margolan bat mirestean sortutako emozio edo miresmenaren ondorioz inoiz malkorik bota ez badu, 

zilegizkoa da pentsatzea naturak margolari zein olerkarien ezaugarri bereizgarria den sentsibilitate hori eman ez 

diola eta beste pertsona batzuek artelanek sorrarazitako emozioak sentitzeko gaitasuna dutela. Dena dela, hori ere 

ez da eragozpena edertasun handiko bertsoak sortzeko edo, kanpoko itxurari begira, naturak, arteak, erlijioak edo 

edozerk sortutako bizipoza erakusteko. Aitzitik, zentzugabea da margolanaren kalitate txarragatik negar egin dute-

la esatea, betiere margolariaren patuak gugan eragin zuzenik ez badu. Rehbergen Kain lanari dagokionez, Schle-

gel jaunak aurpegia besoez estali izana leporatzen dio lehendabizi. Bere iritzia baliozkoa izango balitz, emozioak, 

pasioa edo ekintzak aurpegian bakarrik adierazten direla esan beharko genuke. Horrelako baieztapena egiten 

ausartzen denak nekez ezagutzen ditu pintura, arte ederrak, oro har, eta arte dramatikoa! Inoiz ez zaizkio bihotzera 

iritsi aktore onaren eskuak, belaunak eta jarrera osoa? Gizalegea eta guztia nahasten duten komenientzia sozialak 

alde batera utzita, ez du inoiz estatua hiztunik ikusi? Ez du inoiz margolan batean ikusi aurpegia atzerantz begira 

eduki arren adierazkortasunez betetako jarre-rarik? [...].

Edozein emozio trinko are gehiago adierazten da gorputzeko mugimenduez aurpegiko keinuez baino. Bere erruaz 

edo baldarkeriaz ohartzen den edonork kolpea ematen du bekokian. Lotsaren ohiko keinua aurpegia bi eskuez 

estaltzea da. Kontzientzia txarraren ondorioz sortutako etsipena bortitzagoa den antzeko keinuaz adierazi ohi da. 

Erruduna besoez babesten da, inork aurpegian bere erruaren onarpenaren keinu beldurgarria irakurri ez dezan. 

Aurpegia besoen kontra estutzen du, bere emozioen eztanda bortitza geldiarazteko eta barnean eusteko. Kainek 

horixe bera irudikatzen du hemen. Pinturan, edozein egoera interesgarri agortezina da, objektuan bertan edo 

inguruan egindako aldaketa txikienak ere interpretazio berrirako aukera eskaintzen duelako. Esate baterako, anaia-

ren gorputik aldentzen den Kainen irudia era askotara irudikatu daiteke. «Ni ez naiz anaiaren zaindaria’ erantzunak 

bere gaineko madarikazioa entzuten duenean ez bezalako egoera sortzen du. Kain bere erruaren irismenaz ohart-

zen deneko unea ezin da hori baino adierazkorragoa den keinuaz irudikatu: aurpegia besoez estaltzea, alegia. Aldi 

berean, ez dago zertan miretsirik leiala izan bazen ezin higuingarriagoa izango zen aurpegiera. Margolan onen 

funtsezko betekizun hori antzemateko sen berezia zeukan lord Bristolek irudiaren benetakotasun harrigarria ikusi 

zuenean, honako hauxe galdetu zion artistari: “Did you ever kill a man?” [“Inoiz hil duzu norbait?”], eta mihisea 

erosi zuen. Sentsazio bera sortu behar izan zuen Milanen, margolariaren lan guztien artean horixe bera hautatu 

zutelako. Bere ustez hain txarra den margolanak hain harrera ona eduki bazuen, negar egiteko beste arrazoi bat 

izan lezake Schlegel jaunak51.

Erantzun biribil hori baino lehentxeago, 1806an, eztabaidatik urrun, Giuseppe Antonio Guattanik honelaxe 
amaitu zuen Memorie enciclopediche romane delakoan argitaratu zuen kronika –bertan, Rehbergen lan os-
petsuenen vademecuma agertzen zen, aurrerago aipatu bezala–: 

51  «Literarische analekten» 1809. 
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Alegiazko gai atseginez apaindutako era guztietako gelak zeharkatzean, Rehbergek pintura-genero fin bezain poe-

tikoa bakarrik lantzen zuelakoan geunden, baina harri eta zur geratu ginen, azken gelako ate erdi irekitik Historia 

Santuan irakurtzen den egitate izugarri eta tragikoena ikusi genuenean!

12 x 9ko oihal zabalean, inoizko zeru ekaiztsu eta beldurgarriena ikusi genuen irudikatuta. Hodei ilunez bete-

ta zegoen, eta tximista batek zeharkatzen zuen. Haren bidez, zelai emankor eta atseginenera heldu ginen, eta 

lakua zeukan inguruan. Oso urrun, sakrifiziorako bi aldare daude ikusgai. Euretako batetik, ke-zutabe trinko bezain 

amaiezina goratzen da; eta bestetik sortu berri den kea lurrera erortzen da berehala. Bi aldareen artean, miserable 

erail berriaren gorpua dago lurrean, eta alferrik negar egiten duten bi irudi ditu inguruan. Aurrean, zutik, natura-

lekoa baino handixeagoa den gizonaren irudi bakartia agertzen da. Biluzik eta etsita, ihesi doa, tximista zuzenaren 

jazarpenpean. Gainera, besoez estaltzen du aurpegia eta ez eskuez. Beraz, agerikoa da hiltzaile maltzurra dela, 

hobe esanda, Kain gaizkile eta fratrizida dela. Bere gaiztakeriaren ondorioz, vagus et profugus super terram zigorra 

ezarri diote, gainera.

Egia esan, margolanean ez da efekturik falta: zeru eta lurraren giroaren ondorioz sortutako egoera izugarria da be-

netan: aurpegia estalita duen fratrizidaren irudiak ondo baino hobeto adierazten ditu sentitutako lotsa zein damua: 

bere urratsak zalantzazkoak direnez, agerikoa da mendeku jainkotiarraren beldur dela. Izan ere, berehalakoa izango 

omen da, atzean tximista txistuka dabilkiola kontuan hartuta: haragi-kolorea nekazari batena da, eta, Testuaren 

arabera, gure Aitaren oinordekoa izan zen: mugimendua ondo aztertuta dago, irudiarekin batera. Bestetik, xehe-

tasunak azkarrak direnez, halakoetan orgasmoak bakarrik eragin dezakeen erremina ematen diete giharrei. Batez 

ere, guretzat oso burutsua da tximista sigi-sagatsuan eta goranzko zein beheranzko bi zutabeen bidez madarikazio 

jainkotiarra adierazi izana: Abelek bere eskaintzagatik lortutako respexit Dominus eta Kaini erantzuteko non res-

pexit: iratus est vehementer, et concidit valtus ejus 52.

Deigarria da margolariaren bizitzan hainbateko eztabaida piztu zuen lana luzaroan lozorroan egotea, neurri 
handi batean margolariak ospe artistikoa galdu zuelako eta jabe-aldaketak etengabeak izan zirelako. Lehe-
nengoa Frederick Augustus Hervey, lord Bristol, izan zen, hain zuzen ere.

Kain lanaren jatorria
Frederick Augustus Hervey ingelesa 1730eko abuztuaren 1ean jaio zen, Derryko apezpikua izan zen, eta, 
1779. urteaz geroztik, Bristolgo laugarren kondea izan zen [21. ir.]53. Bidaiari ingeles handietakoa denez, 
1765. urtetik harik eta 1803ko uztailaren 8an hil arte epealdi luzeak eman zituen Italian. Bertan, hain zuzen 
ere, artelan-bilduma bikaina bildu zuen: Antzinateko objektuak (mosaikoak, eskulturak, zutabeak...), Errena-
zimendu eta Barrokoko artea (italiarra zein Europaren gaineratikokoa) eta artista garaikideen lanak. Horrez 
gain, bere garaian ezarritako xedapen modernoenen arabera egituratu zuen (eskolen, irudikapen-gaien, te-
kniken... arabera). Kontzeptu horiek gaur egun erabilitakoen aitzindariak izan ziren, eta agerian uzten dute 
interes zientifiko sakona zuela.

Lehen, lord Bristolen nortasunaren zenbait ezaugarri bereizgarri aztertu ditugu, eta argi eta garbi uzten dute 
bon vivanta, artezalea, aisialdi zalea izan zela, bidaiari-espiritu handia eduki zuela eta bere izaera oso po-
lemikoa zela. Rehbergekin zeukan harremanari dagokionez, seguruenik lord Bristolek 1791n biak Napolin 
zeudenean ezagutu zuen margolaria, eta adiskide minak izan ziren. Urte horretan, Rehbergek Kain mihisea 
amaitu zuen Erromara itzuli zenean. Bildumagile ingelesak berehala adierazi zion pinturaren inguruko intere-

52  Guattani 1806, I. libk., 86.-87. or. 
53  Lord Bristolen biografiari dagokionez, ikus Noack 1919, Childe-Pemberton 1924 eta Figgis 1993, besteak beste. 
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sa zuela. Dena dela, ez dakigu zehatz-mehatz margolana eskuratu ahal izan zuen ala ez, baina badirudi ezetz. 
Antza denez, Friedrich Wilhelm II.a erregeak Hohenzollerndarren bildumarako erosi zuela jakin zuenean, 
lanaren bigarren bertsioa egiteko eskatu zion margolariari, eta 1791tik 1795era margotu zuen, gutxi gorabe-
hera. Gauza bera gertatu zen Julio Sabino eta Dido eta Eneasen topaketa infernuan mihiseekin, lord Bristo-
lek Prusiako erregearen bildumakoak ziren margolan horien bertsioak erosi zituelako54. Beharbada, egia izan 
liteke Wilhelmine von Lichtenauk, Prusiako erregearen maitale eta aholkulari artistikoak, bete-betean esku 
hartu zuela lord Bristolen erosketetan, haren iritzia erabakigarria izan zelako, Prusiako koroak Rehbergen 
Julio Sabino eta Edipo eta Antigona lanak erosi zitzan55. Gainera, lord Bristol zeharo maiteminduta zegoen 
harekin.

21. Hugh Douglas Hamilton (1740-1808)
Frederick Hervey, Derryko apezpiku eta Bristoleko laugarren kondea (1730-1803), lady Caroline 
Crichton ilobarekin (1779-1856) Villa Borgheseko lorategietan, Erroma, c. 1790
Olioa mihisean. 223,5 x 199 cm
National Gallery of Ireland, Dublin

54  Nolanahi ere, adierazi egin behar da Dido eta Eneasen topaketa infernuan margolaneko apaingarriak aurretiaz margotutako lanekoak ez 
bezalakoak direla. «Pinellik grabatutako estanparen bidez modu berean ezagututako Lord Bristolen margolanean, Eneasek jainkoen aurrean 
zin egiten du agindu jainkotiarraren ondorioz bakarrik utzi zuela erregina. Esaneko heroiak etsipenez estutzen ditu eskuak, bere maitaleari 
gutxienez begirada bat oparitu diezaiola erregutzen dionean. Neskak, ordea, traidorearengandik urrundu eta ihes egiten du, olerkariaren 
esanetan» (Nagler 1836, 254. or.).

55  Sedlarz 2005, II. libk., 264. or. 
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1798an, Napoleonek Italian izandako kanpaina arrakastatsuaren ondoren, lord ingelesaren bizimodu atsegi-
na goitik behera aldatu zen, armada frantsesak bere bilduma aparta konfiskatzeko agindua eman zuenean. 
Lan horien artean, Bilboko Arte Eder Museoarena den Kain margolana zegoen, hain zuzen ere. Bilduma 
handi-handia zenez eta bere jabea oso ospetsua zenez, nazionalitate guztietako 343 artistak Italian armada 
frantseseko administratzaile finantzarioa zen Emmanuel Haller bankari suitzarrari eskatu zioten lord Bristo-
len bilduma ez ukitzeko eta berehala itzultzeko. Hala ere, alferrikakoa izan zen, baita Italian armada frant-
seseko komandante-burua zen Berthier jeneralari egindako eskaera ere56. Handik gutxira, 1798ko apirilean, 
lord Bristoli espioia zela eta sir William Hamilton enbaxadore ingelesari informazio militarra ematen ziola le-
poratu zioten. Hori dela eta, frantsesek atxilotu egin zuten, eta Milango gazteluan giltzapetu zuten bederatzi 
hilabetez. Askatu zutenean, bilduma itzuli zioten, baina beti-beti berriro konfiskatuko ote zuten mehatxua 
zuen gainean. Hori dela eta, lord Bristolek Ingalaterrara bidaltzeko erabakia hartu zuen. Edonola ere, 1802ko 
azaroaren 10ean, Albanoko udalerri italiarrean hil baino zazpi hilabete lehenago, sei laneko sorta bidaltzeko 
astia baino ez zuen eduki. Euren artean, Rehbergen Kain zegoen. Honako hauxe zioen lanok esportatzeko 
agirian [22. ir.]: 

22. Lord Bristolen lanak esportatzeko dokumentua, 1802ko azaroaren 10a
Archivio di Stato, Erroma

56  Figgis 1993, 80. or.
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Altro di palmi dieci, e dodici, rappresentante Caino, di Federico Rembger [sic]57. 

1880. urtean, Bertolottik Erromatik Ingalaterrara esportatutako lanen zerrenda argitaratu zuen, eta, euren 
artean, lord Bristolen seiak aipatzen zituen: 

1802ko azaroaren 10a. Lord Bristolek honako margolan hauek bidaltzen ditu Ingalaterrara: Berzièren Uholdea. 

Benvenutiren Sibila. Federigo Rehbergen Kain. Camuccini Paoloren kopia zen Venus. Partiniko Claudioren kopia 

zen Paisaia. Umelen Hektorren heriotza. Gutxi gorabehera, 2000 piastra58. 

Artisten izenak ez dira erabat zuzenak, eta baliteke garaiko ahoskeren interpretazio idatzien ondorioa izatea.

Lord Bristol hil zenean, bere bilduma osoa jendaurrean saldu zuten Erroman. Rehbergen Kain margolana 
bertan agertu zen berriro. Seguruenik, salgai jartzeko itzuli zen. Zorionez, bilduma osoa geratu da doku-
mentatuta, salmenta horretako katalogoari esker. Orain dela gutxi, berriro argitaratu dute59, eta 534 pieza 
zituen, baita 35 objektu artistiko gehiagoko eranskina ere. Agiri horri esker –1804an datatuta egon arren, 
1806. urtearen inguruan egin omen zen salmenta60–, zehatz-mehatz dakigu Rehbergen zer lanak egon ziren 
lord Bristolen bilduman. Hain zuzen ere, honako hauexek izan ziren: Julio Sabino; Kain; Homero, musaren 
gidaritzapean; Dido eta Eneasen topaketa infernuan; eta Correggioren Giocatore lanaren kopia61. 

Correggioren kopian izan ezik, Rehbergek lan horien guztien bi bertsio egin zituen. Horri dagokionez, lehen 
adierazi dugun bezala, badakigu lehenengo bien eta laugarrenaren jatorrizko bertsioaren jabea Prusiako 
erregea izan zela eta hirugarrenaren originala Alemaniara bidali zutela eta Municheko Residenz Münchenen 
dagoela gaur egun [16. ir.]. Lord Bristolenak bigarren bertsioak izan ziren, eta, gaur egun, Bilboko Arte Eder 
Museoak gordetzen duen Kain margolana baino ez dakigu non dagoen. Era berean, jakin badakigu Homero, 
musaren gidaritzapean margolana Franco Semenzazo etxean saldu zutela enkantean, Marceratako udalerri 
italiarrean, 1991ko otsailaren 24an. Zoritxarrez, gaur egun inork ez daki gainerako lanak non dauden. 

Rehbergek Herveytarrekin zeukan harremana ez zen lord Bristolengan bakarrik oinarritu. Izan ere, lord Bris-
tol hil zenean, margolariak adiskidetasun-harreman estua ezarri zuen haren seme Frederick Williamekin 
(1769-1859), hau da, Bristolgo bosgarren konde eta lehen markesarekin. Lotune horren adierazgarri, 1818ko 
bidaia-albuma dago. Bertan, Rehbergek Tirolgo udalerri austriarraren naturaleko marrazki ugari egin zituen 
(Londresko The National Trust). 1827an bigarren alea kaleratu zuen, eta Frederick Williami eskaini zion, 
1818an Erromara bidean biek egindako tourraren oroigarri. Bidaia horretan, hain zuzen ere, Tirolgo Speckba-
chertarrekin elkartu ziren, eta Rehbergek erretratua egin zien62.

Horrez gain, 1818an, Erroman zegoela, Rehbergek lord Bristolen ilobak ziren Frederick Williamen seme- 
alaba batzuen erretratu bikoitzak marraztu zituen: Lord Arthur Hervey eta lady Sophia Windhamen erretratua 
eta Lord George eta lord William Herveyren erretratua (biak Ickwortheko gazteluan, The National Trust). 
Era berean, Bristoleko bigarren markesa zen Frederick William Herveyren erretratua artelan zoragarria ere 

57  Archivio di Stato, Roma. Camerale II, Antichita e Belle Arti 113/6, Busta 14, Fasc. 300. Hementxe aipatua: Ibid., 56. irudia. 
58  Bertolotti 1880. 
59  Elenco di oggetti d’arte in pitture, mosaico, scultura, ed architettura appartenenti al patrimonio del defonto Lord Conte di Bristol Esposti alla 

pubblica vendita in Roma. In Roma nella stamperia di Luigi Perego Salvioni M.DCCC.IV. Katalogo osoa hementxe agertzen da: Figgis 1993,  
89.-103. or. 

60  Ibid., 84. or. 
61  Zehatz-mehatz: Sabino con Moglie, e Figli (245. zenb., 8 x 6 arra erromatar) [Alderantzikatua, 134,04 x 178,2 cm]; Caino (246. zenb., 12 x 8 

½ arra erromatar) [268,8 x 189,9 cm]; Omero con Musa (247. zenb., 7 ½ x 6 arra erromatar) [167,5 x 134,04 cm]; Didone agli Elisi (248. zenb., 
neurririk gabe); eta Giocatore del Correggio (249. zenb., 6 x 4 arra erromatar) [134,04 x 89,36 cm]. 

62  Joseph eta Maria Speckbacherren erretratua, 1818. Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg. 
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marraztu zuen (Ickwortheko gaztelua) [23. ir.]. Frederick Williamen semea eta lord Bristolen iloba zenaren 
irudian, Rehbergek berretsi egin zuen erretratugile handia zela eta ondo baino hobeto ezagutzen zuela erre-
tratuaren tipologia erromantikoa, markesa antzinako aurri erromatarren aurrean irudikatzen duelako age-
ri-ageriko amespean63. 

Rehbergen eta Herveytarren arteko harremanak onak zirenez, beharbada berak margotutako eta lord Bristo-
lek bildumatutako zenbait lan berreskuratu zituen margolariak, edo, besterik gabe, margolaria bitartekaria 
izan zen berriro saltzeko orduan. Izan ere, Guattanik 1806rako egiaztatzen du Kain eta Homero, musaren  
gidaritzapean lanak margolariak Erroman zeukan estudioan zeudela64. Handik gutxira, 1809. urtearen in-
guruan, Allgemeine Literatur-Zeitungeko kritikariak adierazten duen bezala, Rehbergek Kain saldu nahi izan 
zion Milango erregeordeari, eta, aldi batean, jauregian egon zen pieza65. Nolanahi ere, Eugène de Beau-
har-naisek, 1806tik Milango erregeordea zenak, ez zuen margolana erosi, eta erabaki hori egiaztatuta dago, 
bere eta bere oinordekoen bildumaren katalogo ugarietan ez delako Friedrich Rehbergen lanik agertzen. Hala 

23. Friedrich Rehberg (1758-1835)
Bristoleko bigarren markesa zenFrederick 

William Herveyren erretratua, 1818
Ikatz-ziria paperean. 33 x 24,5 cm

Ickwortheko gaztelua, The National Trust

63  Bestetik, honako artista hauek ere egin zituzten lord Bristolen erretratuak: Johan Joseph Zoffany (1733-1810), Hugh Douglas Hamilton  
(1740-1808), Angelica Kauffmann (1741-1807) eta Elisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842), besteak beste. Era berean, badakigu Christopher 
Hewetsonek (1737-1803) haren bustoa zizelkatu zuela. Bestetik, Rehbergek ez ezik, beste artista batzuek ere egin zituzten haren ondorengoen 
erretratuak. Euren artean, sir Joshua Reynoldsek 1787an lady Elizabeth Fosterri, hau da, «Bessi», lord Bristolen alabari, egin zion erretratua 
nabarmentzen da. 

64  Guattani 1806, II. libk., 86.-87. or. 
65  «Literarische analekten» 1809, 146. or. 
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ere, ez omen zen izan erregeordeak gaitzetsi zuen lan bakarra, 1810. urtean, helburu berberaz, Rehberg Mi-
lanera joan zelako Nioberen seme-alaben heriotza margolanarekin [7. ir.]. Nahiz eta margolariak margolana 
beretzat berariaz eginda zegoela azaltzen zuen legendadun grabatua egin (Quadro dipinto per Sua Altezza 
Imperiale il Principe Eugenio Napoleone Vice re d’Italia) [24. ir.] eta, lana mitifikatzeko asmoz, bere sorkunt-
zaren jatorriaren berri ematen zuen istorio polita asmatu zuen arren66, orduan ere mihisea ez zen Eugène de 
Beauharnaisen gustukoa izan.

Horrela, 1811n, lana berriro iritsi zen margolariaren estudiora, 1811ko urriaren 15ean Mario Pierik Erromatik 
egiaztatu zuen bezala:

Gero, Federico Rehberg margolariaren [estudiora] sartu nintzen, eta bere Poesiak Parnaso mendira gidatutako 

Homero ikusi nuen. Nire ustez, nahikoa margolan zitala da. Era berean, Niobe eta familia margolana ere ikusi 

nuen. Nolabaiteko meritua duen arren, kaskar samarra da. Nire iritziz, bere Kain onena da, eta diseinu batzuk ondo 

eginda daudela uste dut; esate baterako, paisaia ederrean dauden Amodio, Batilio eta Bako; erleak eztenkatutako 

Amodio, Venusengana laguntza bila doana..., baita Tiboliko ikusmiraren bat ere. Margolari horrengana joan nint-

zen, bere babeslea den Dionigi andreari mesedea egiteko67.

24. Bartolomeo Pinelli (1781-1835) Friedrich Rehbergen arabera (1758-1835)
Nioberen seme-alaben heriotza, 1810
Akuafortea paperean. 39,2 x 51,1 cm
Thorvaldsens Museum, Kopenhage 
Inb. zenb. E931

66  Erroman lehen aldiz egon zenean, «Rehbergek zenbait bekadun frantses ezagutu zituen [Akademia Frantsesean], eta, geroago, artista nabariak 
izan ziren. Euren artean, Jacques Louis David zegoen. Adiskidetasun-harreman estua izan zuen gazte alemaniarrarekin, eta bere pentsaera 
barru-barrukoenak azaldu zizkion. Behin batean, Davidek honako hauxe esan zion Rehbergi: “Je veux faire un tableau qui fasse trembler et 
frémir” [Dardara eta zirrara sortzeko moduko margolana margotu nahi dut]. Handik gutxira, Horazioen zina amaitu zuen. Rehbergek ere tamaina 
handiko margolana margotu nahi zuen, eta Davidi esan zion “qui fasse pleurer” mihisea margotzeko asmoa zuela [negar eragiteko modukoa]» 
(Nagler 1836, 254. or). Barbara Hardtwigek adierazten duenez, elkarrizketa hori ez zen inoiz gertatu eta Rehbergek berak asmatu zuen, 
Nioberen seme-alaben heriotza lanak Horazioen zina margolanak besteko arrakasta lortu zezan. Ikus Hardtwig 1978, 3. alea, 323. or. 

67  Pieri 2003, 396. or. 
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Ondoren, Rehbergek Londresera eraman zuen margolana. Bertan, beste bost mihiserekin jarri zuten salgai, 
1815ean Royal Academyn egindako erakusketan. Handik aurrera, Kain margolanaren arrastoa galdu egin 
zen erabat. Dena dela, baliteke eskurik esku ibili izana, harik eta 1914an Bilboko Arte Eder Museora iritsi 
zen arte68. 

Hartara, XX. mendean sartuta, lord Bristolen Kain margolana izan zen oraindik identifikatu gabe dagoen 
eta amaieran hizpide izango dudan Quintoko baroiak 1914an Bilboko museoari dohaintzan eman ziona  
[25. ir.]. Baroi horri dagokionez, nabarmendu egin behar da gaur egun inork ez dakiela ezer berari buruz, 
nahiz eta museoak zenbait lan erosi zizkion eta berak beste batzuk dohaintzan eman zituen69. Museoaren eta 
baroiaren arteko gutunei erreparatuz gero, bere izena J. Muñoz zela eta, 1910eko hamarkadan, behintzat, 
Donostiako San Martin kaleko 6. zenbakian bizi zela baino ez dakigu. Horrez gain, aipatu egin behar da Quin-
toko berezko baroigorik ez dagoela eta antzeko izena duena Fuente de Quinto baroigoa dela70. 1910eko ha-

25. Bilboko Arte Eder Museoko aretoak, Atxuri, Bilbao, c. 1930

68  Egiaztatu daitekeenez, lana behin eta berriro lekualdatu zuten margolariaren bizitzan zehar. Lekualdaketa horiek, gainera, pintura-geruzan 
sortutako krakeladuretan egiaztatu daitezke, analisi berezia eginez gero. Krakeladura horiek egiaztatu egiten dute Rehbergen bidaia ugarietan 
bildu egiten zutela eta behin eta berriro jarri zizkiotela markoak. Hori dela eta, baliteke lihozko mihiseak apurka-apurka jatorrizko neurrietako 
zentimetroak galtzea. Alde horretatik, 1802an Ingalaterrara esportatzeko egindako agirian, honako neurri hauek agertzen dira: 10 x 12 arra 
erromatar –alderantzikatutako neurriak 268,8 x 223,4 cm-ren baliokideak dira (arra erromatar bat = 22,34 cm)–. 1804an, lord Bristolen 
bilduma saltzeko katalogoan agertzen diren neurriak 12 x 8 ½ arra erromatar dira (268,8 x 189,9 cm, bigarren neurria okerra da, seguruenik). 
1806an Rehbergen estudioa bisitatu zuenean, Guattanik honako neurri hauek eman zituen: 12 x 9 arra erromatar (268,8 x 201,6 cm). Izan 
ere, aurkitutako azken erreferentzia da, eta gaur egungoetatik hurbil dago: 257,5 x 201 cm. Hala ere, lanaren dimentsioak anitzak izan 
daitezke, neurriak zehaztasunik gabe hartzen zirelako. Bestetik, bilduma prusiarreko Kain margolanak 260,3 x 201,4 cm-ko neurria zuen, gutxi 
gorabehera. Ikus Bartoschek/Vogtherr 2004, 386.-387. or. 

69  Rehbergen Kain ez ezik, 1913an, Quintoko baroiak Antonio del Castilloren San Buenaventura mihisea ere eman zion dohaintzan Bilboko 
Arte Eder Museoari (Inb. zenb. 69/57); eta 1915ean, Alfred Stevensen Erbi-txakurdun dama (Inb. zenb. 82/415). Era berean, 1914an, Jacob 
Jordaensena omen zen Tritoia flandestarra saldu zuen (Inb. zenb. 69/138), eta, 1916an, Bilboko museoak orduan Hubert Robertena omen 
zen Bernardo Bellotoren Gutizia arkitektonikoa eta jauregia lana erosi zion (Inb. zenb. 69/354), baita Antonio Gisberten Autorretratua bere 
estudioan ere (Inb. zenb. 69/108). 

70  Titulu hori 1790eko otsailaren 14ko errege-izapidearen bidez eman zioten Tortosako erregidorea zen Juan de Fábregas y Boixar jaunari. 
Bestetik, Quintoko baroigoa ez da ohiko erresuma-titulua, baina Aragoiko antzinako jurisdikzio-jaurerria izan zen. Izan ere, Funes de 
Villalpandotarrek erabili zuten, eta, ondoren, Montijoko konde-kondesen etxera igaro zen. Seguruenik, Fuente de Quintoko baroi-titulua 
laburtuta aipatuko zuten egunkarietan edo beste erreferentzia batzuetan. Beraz, Quintoko baroia agertzen zen. Eskerrak eman nahi dizkiot José 
María San Martíni, informazio hau emateagatik. 
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markadan, Valdelomartarrek zeramaten abizen hori. Zuhurtzia handiz espekulatu daiteke J. Muñoz benetan 
José Muñoz izatea, hau da, Donostian Quintoko baroitzat hartzen zutenaren semea71. Aldi berean, baliteke 
baroi horrek Valdelomartarrekin lotuneren bat edukitzea. Alde horretatik, Donostian Muñoz Valdelomarta-
rrak bizi ziren, eta, XIX. mendeko lehen herenean, bete-betean parte hartu zuten hiriko San Telmo Museoan. 
Izan ere, antzinako hainbat margolan utzi zituzten bertan72.

Dena dela, argi eta garbi dakigu Quintoko baroi hori bildumagilea izan zela, aldian-aldian arte-merkataria 
zela eta 1910eko hamarkadan bere bilduma zenbait lekutan jarri zuela erakusgai. Horrela, bada, 1916. ur-
tearen amaieran eta 1917. urtearen hasieran, bildumaren zati bat jarri zuen ikusgai Santanderko Ateneo 
Menditarrean –beraz, baliteke beste ateneo batzuekin gauza bera egin izana, Bilbokoarekin, esaterako73–. 
Erakusketa hori egin zela egiaztatuta dago, zoritxarreko ezbeharra gertatu zelako. Erakusketan zehar, suteak 
Santanderko ateneoa suntsitu zuen, José Francések esan zuen bezala, bertako aretoetan «Atzerabegirako 
arte-erakusketa egiten ari zela. Euren benetakotasuna zalantzazkoa zen arren, Ateneo Menditarrean ikusgai 
jarritako margolanak beste mende batzuetako artista bikainen lanak omen ziren, eta, horretarako, katalo-
goan baieztatutakoa zen berme bakarra». Bitxia izan arren, ezbehar horren ondorioz, bere bildumako zenbait 
lan egiaztatu ahal izan ziren, autoretzak nahikoa arbitrarioak baziren ere. «Izan ere, prezio merke samarretan 
saltzeko erakusketa zen, arte-merkatariek atzerriko merkatu artistikoan saltzerik ez zutelako»74. Besteak bes-
te, honako hauexek zeuden bere bilduman: Van Dyck, Tiziano, Velázquez, Goya, Zurbarán, Murillo, Leonardo 
da Vinci, Constable edo Rembrandt. 

Aldi berean antolatutako beste erakusketa bateko zenbait mihise salbatu ahal izan ziren arren, Quintoko ba-
roiaren bildumako lan bat bera ere ezin izan zuten erreskatatu. Garaiko prentsan azaltzen zenez, erakusketa 
Estatu Batuetara joatekotan zegoen, eta, antza denez, sutea nahita sortutakoa izan ahal izan zen, asegurua 
kobratzeko asmoz. Baroiak berak berehala adierazi zuen asegurua mugaeguneratu egin berri zitzaiola eta 
berritu egin behar zuela. Beraz, ez zuen inolako kalte-ordainik jasoko75.

Zoritxarrez, ez dago jakiterik Bilboko Arte Eder Museo hasiberriko zuzendariek desagertutako lan horietako 
batzuk aukeratuko zituzten ala ez, urte haietan sortzen ari ziren bilduma iraunkorrerako. Bestela, batek daki 
Bizkaiko bilduma pribaturen batean geratu zitezkeen ala ez. Baroiak museoari dohaintzan eman eta saldu zi-
zkion margolanak alde batera utzita, baliteke Bilboko pinakotekak ostean eskuratutako eta Bizkaiko hainbat 
bildumagiletatik etorritako lan batzuk uneren batean pertsona misteriotsu haren bilduman ere egon izana.

71  Loteria-billete baten saria dela eta, Quintoko baroiaren izena José Muñoz dela azaltzen da La Voz egunkarian: «Loteria-billetea Quintoko 
baroiaren semea den José Muñoz jaunarena da». Ikus «El ‘gordo’ correspondió a un guipuzcoano residente en la Argentina» in La Voz, I. urtea, 
150. zenb., 1920ko abenduaren 22a, 1. or. 

72  Eskerrak eman nahi dizkiot Arantza Barandiarani, informazio hau emateagatik. Horrez gain, Quintoko baroiak lan batzuk ere saldu zizkion 
Museu Nacional d’Art de Catalunyari.

73  Lanak erosteko edo dohaintzan emateko asmoz, Quintoko baroiak eta Bilboko museoak elkarri bidalitako gutunek Bilboko Arte Ederretako 
Zirkulu eta Ateneoaren idazpurua daramate, oro har. Horri dagokionez, Rehbergen Kain margolanaren inguruko gutunek ere idazpuru hori 
daramatenez, badirudi 1913. urtearen amaieran baroiak bere bilduma jarri zuela erakusgai Bilboko Arte Ederretako Zirkulu eta Ateneoan.

74  Francés 1918, 48. or.
75  Córdoba 1917, 2. or.
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