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Contextul teologico-filosofic al operei lui Rembrandt 

Dănuț Mănăstireanu1 

 
Rembrandt – Autoportret, 1629 

Rembrandt artistul 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (pronunțat ˈrembra:nt ˈharme(n)soːn van 

ˈrein) – 1606–1669 – este probabil cel mai important pictor olandez din toate 

timpurile și unul dintre cei mai apreciați pictori din întreaga istorie a artelor 

plastice europene. El a fost precedat în spațiul cultural al Țărilor de jos de genii 

ale picturii precum Hieronymus Bosch (1450-1516) ori Peter Bruegel cel Bătrân 

(1525-1569) și a fost contemporan cu pictori de mare calibru, precum Frans Hals 

(1582-1666) și Jan Vermeer (1632-1675). 

Pictorul a excelat în arta portretului (și a autoportretului), prin intermediul căreia 

a ilustrat sufletul unei epoci de mare efervescență spirituală și artistică în istoria 

Europei. Rembrandt a fost, de asemenea, un maestru al clar-obscurului. Jocurile 

de umbre și lumini din tablourile lui au fost o sursă de inspirație deopotrivă 

pentru poeți, pentru filosofi și pentru teologi, la fel ca și lucrările lui pe teme 

biblice. Poate că tocmai de aceea a fost el numit „unul dintre marii profeți ai 

civilizației” (Kenneth Clark, Civilisation: A Personal View, New York: Harper & 

Row, 1969, 205). 

                                                           
1
 Acest text a fost prezentat în data de 1 noiembrie 2014, în cadrul seriei de prelegeri ale Centrului Schuman 

pentru Studii Europene, dedicate promovării perspectivelor biblice asupra trecutului, prezentului și viitorului 
Europei. Evenimentul a stat sub genericul „Rembrandt – omul unei singure cărți” și a fost ocazionat de prezența la 
Casa Pogor din Iași a unei expoziții de gravuri pe teme biblice realizate de celebrul pictor olandez. 
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Dar, pentru că, dincolo de interesul personal pentru artă, expertiza mea nu se află 

în domeniul artelor plastice, în cele ce urmează, mă voi referi mai degrabă la 

contextul istoric, filosofic și teologic din care s-a născut opera lui Rembrandt. 

Raționalismul și ”inventarea individului” 

Sub raport filosofic, cea mai importantă influență asupra contextului ideatic al 

secolului al 17-lea, secolul lui Rembrandt, a avut-o raționalismul lui René 

Descartes (1596-1650), care era, între altele, o reacție la excesele iraționale din 

perioada medievală. Deși el însuși era creștin, filosofia iluministă inspirată de 

dictonul său, cogito ergo sum, s-a îndepărtat încetul cu încetul de rădăcinile sale 

creștine și a dat naștere secularismului contemporan, care este consecința 

naturală a încercării riscate de a da sens realității exclusiv cu resursele rațiunii 

umane, contestând legitimitatea oricărui apel la revelație, chiar și în chestiuni 

meta-științifice. Pe de altă parte, în sens pozitiv, cartezianismul a contribuit la 

clarificarea unei necesare delimitări a competențelor teologiei și ale științelor 

pozitive, pe care dominarea de către teologie a tuturor celorlalte domenii ale 

cunoașterii, în perioada medievală, o făcea imposibilă. 

Una dintre implicațiile cele mai importante al cartezianismului, în plan social, 

psihologic și chiar teologic este ceea ce am putea numi „inventarea individului”. 

Mă refer aici la faptul că până la Iluminism, ființa umană era concepută în termeni 

aproape exclusiv comunitari, adesea chiar colectiviști, așa cum s-a întâmplat și la 

noi, sub comunism, dar și în anumite forme de ortodoxism. 

Desigur, din perspectivă teologică, conceptul antropologic de persoană își are 

sorgintea în termenul grecesc hypostasis (lat. persona), utilizat de Sfinții Părinți 

pentru a desemna cele trei entități divine care formează împreună Sfânta Treime, 

pe care, în concepția creștină, o numim în mod generic „Dumnezeu”. Conform 

cărții Genesa, omul, care este creat „după chipul și după asemănarea lui 

Dumnezeu” (Gen. 1:26), este o ființă personală, și, ca atare, una care se definește 

comunitar, prin relaționarea la alte ființe asemenea ei însăși, precum și la 

Dumnezeu, al cărui chip îl poartă. Aceasta nu neagă nicidecum individualitatea 

fiecărei entități personale (fie aceasta divină sau umană), fiecare ființă umană 

fiind unică, deși omenirea, în ansamblul ei, are în comun aceeași natură umană, 

așa cum Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt unici, dar împărtășesc împreună aceeași 

natură divină. 
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Această concepție antropologică a suferit o mutație majoră sub influența 

cartezianismului. Nu numai că omul era definit acum în termeni individualiști, ca 

fiind ceva „în sine”, fără vreo legătură necesară cu alte ființe umane, si cu atât 

mai puțin cu Dumnezeu, dar esențialul umanului era definit acum aproape 

exclusiv în termenii rațiunii. Mutația antropologică de care vorbim aici a avut 

implicații majore în domeniile cele mai variate, între care și cele ale artei și 

teologiei, care ne interesează în mod special aici. 

Calvinismul 

Kenneth Clark, autorul cărții citate mai sus, afirmă în serialul BBC care a fost 

realizat pornind de la cartea sa, că ceea ce a caracterizat opera artistică a lui 

Rembrandt a fost „nevoia de adevăr”, așa cum a fost ea formulată de gândirea 

Reformei protestante. 

Olanda, în timpul lui Rembrandt, stătea sub semnul teologiei calviniste. Aceasta 

își trage numele de la opera teologului francez Jean Calvin (1509-1564), care a 

activat cea mai mare parte a vieții lui la Geneva, și a fost, alături de Martin Luther 

(1483-1546) și de Huldrych Zwingli (1484-1531), părintele protestantismului. 

Calvinismul, care se naște în secolul al 17-lea, este însă mult mai mult decât o 

expresie a teologiei lui Calvin transpusă în condițiile secolului care i-a urmat 

acestuia. El reprezintă, pe de o parte, o dezvoltare a acestuia în parametrii și cu 

metodele scolasticii medievale, și, pe de alta, o reacție la Contrareformă (sau, mai 

precis, la reforma catolică, după Conciliul de la Trento, 1545-1563), dar și la 

ruptura dintre arminieni (reformați care credeau în liberul arbitru) și calviniști 

(reformați care credeau în predestinare), la începutul acelui secol, ceea ce a dus 

la rigidizarea dogmatică a unor puncte din teologia lui Calvin, mult dincolo de 

parametrii acesteia. Este vorba mai ales de cele legate de alegerea suverană a lui 

Dumnezeu pentru mântuire (așa-numita „predestinare”). 

Contururile calvinismului au fost trasate odată cu hotărârile Sinodului reformat de 

la Dort (Dordrecht), încheiat în 1619. Documentul, numit și Confesiunea belgică, a 

fost tradus și în limba română. El a rămas până astăzi standardul confesional al 

bisericilor de tradiție reformată din toată lumea, inclusiv al celor din România. 

Implicațiile neteologice ale calvinismului 

Dacă implicațiile teologice și eclesiale ale acestor documente sunt de interes mai 

degrabă pentru specialiști și pentru clerici, impactul pe care ele l-au avut asupra 
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vieții sociale și economice din țările aflate sub influența Reformei au o relevanță 

mult mai mare pentru subiectul pe care îl dezbatem aici. 

Astfel, putem spune, fără riscul de a greși prea mult, că în spațiile dominate de 

acestea, ideile Reformei protestante au influențat în mare măsură domeniile cele 

mai diverse ale realității precum știința, arta, economia, comerțul, călătoriile etc. 

În spațiul artei, de exemplu, iconoclasmul notoriu al Reformei, înrădăcinat în 

interpretarea literalistă a poruncii a doua din Decalog („să nu-ți faci chip cioplit”) 

a alungat arta figurativă din biserici. Eliberată de rigorile eclesiale, ea a invadat 

însă spațiul public și a căpătat un caracter oarecum „popular”. Aceasta nu a 

însemnat totuși nicidecum o secularizare a tematicii artelor plastice. Așa cum o 

dovedește prezenta gravurilor rembrandtiene cu tematică biblică din această 

expoziție, pictura a păstrat toată bogăția tematică a perioadei dinaintea 

Reformei, turnând-o în forme eliberate de canoanele restrictive ale spațiului 

eclesial și au adăugat acesteia noi și noi teme de reflecție și de inspirație. O 

asemenea evoluție nu era nicidecum în contradicție cu ideile Reformei, ci 

dimpotrivă, era înrădăcinată în convingerea reformatorilor că nu ar trebui să 

existe o separare strictă între sacru și profan, ci că atunci când atitudinea inimii 

este corectă, orice fapt de viață, oricât ar fi el de banal, poate deveni un act de 

închinare, și, ca atare, o expresie a sacrului. 

Nicăieri nu este mai clară această percepție reformată asupra realității ca în 

domeniul economic. Așa cum spuneam mai sus, una dintre caracteristicile 

teologice ale calvinismului este doctrina predestinării, respectiv a alegerii 

suverane de către Dumnezeu a unora pentru mântuire, și implicit, a celorlalți 

pentru damnare eternă. Dincolo de oroarea pe care o resimțim cu privire la o 

asemenea percepție a lui Dumnezeu, dat fiind că suntem oameni formați în 

spiritualitatea răsăriteană, care exaltă iubirea lui Dumnezeu și libertatea omului, 

mai degrabă decât stricăciunea omului și judecata lui Dumnezeu, fie aceasta și 

una dreaptă, este important totuși să înțelegem felul în care această percepție a 

influențat dezvoltarea economică în secolul al 17-lea, și apariția ulterioară a 

capitalismului. 

Ideea predestinării a creat în omul reformat o neliniște permanentă cu privire la 

siguranța propriei mântuiri, care nu depindea nicidecum de eforturile sale, ci de 

decizia suverană, și oarecum arbitrară, a lui Dumnezeu. Dar, se putea întreba pe 

bună dreptate reformatul nostru, nu exista oare o cale de a afla daca o anumită 
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persoană se află sau nu în grațiile lui Dumnezeu? Răspunsul pe care l-au dat 

calviniștii acestei întrebări a fost unul care, potrivit lui Max Weber (în cartea sa 

Etica protestantă și spiritul capitalismului, Humanitas, București, 1993) a dat 

naștere unui anumit tip de etică, aceasta conducând, la rândul ei, la efecte 

economice benefice – abundență, prosperitate, progres etc. 

În treacăt, trebuie să remarcăm aici vehemența cu care autorii ortodocși cei mai 

diverși, de la ortodoxiști dogmatici, până la intelectuali rafinați și deschiși, precum 

Horia-Roman Patapievici, au respins sugestiile lui Webe. Desigur, acestea nu sunt 

fără cusur, și au fost de fapt criticate și de alții. Mi se pare însă că autorii ortodocși 

de care vorbeam mai sus au reacționat la ele mai degrabă în spirit apologetic, 

ratând astfel ocazia de a analiza în spirit autocritic rezultatele economice, mai 

degrabă dezamăgitoare, ale ethosului ortodox. 

Revenind la calvinism, potrivit acestuia, omul ales de Dumnezeu trebuia să 

trăiască o viață conformă cu legea lui Dumnezeu, una caracterizată de hărnicie, 

onestitate, punctualitate, moderație, spirit de economisire, dărnicie. Motivația 

acestei etici protestante, arată Weber (p. 37), nu era una utilitaristă, precum în 

pledoaria etică de sorginte americană a lui Benjamin Franklin, ci reprezenta un act 

de ascultare față de Dumnezeu, și, ca atare, un act de închinare adusă creatorului. 

Din această perspectivă, munca, oricare ar fi fost aceasta, nu mai era privită drept 

corvoadă, ci era considerată o vocație, o chemare specială a lui Dumnezeu. 

Astfel, oricât de nespiritual ar suna aceasta, alegerea lui Dumnezeu pentru 

mântuire era vădită, în viața drept-măritorului reformat, pur și simplu prin 

succesul lui în afaceri, care era considerat un semn al binecuvântării și al 

bunăvoinței divine. 

Rembrandt și calvinismul 

În acest punct este legitim să ne întrebăm cum anume ne poate ajuta această 

fugară privire asupra mentalității calviniste olandeze din secolul al 17-lea să 

înțelegem mai bine opera lui Rembrandt. 

Rembrandt a fost, fără îndoială, un artist de succes. Cu alte cuvinte, a fost, în 

termeni reformați, un om binecuvântat de Dumnezeu. El a fost, de asemenea, așa 

cum conclud cei care i-au studiat opera, un bun cunoscător al textului biblic, 

realitate vădită de bogăția de sensuri prezentă în ilustrațiile sale biblice. Interesul 
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lui special pentru Sfânta Scriptură este dovedit, o dată în plus, de ponderea 

importantă pe care o ocupă tematică biblică în opera sa. 

Pe de altă parte, hărnicia și spiritul de afaceri au jucat, în viața lui, un rol la fel de 

important ca și talentul lui incontestabil, chiar dacă nu totdeauna în sensul dorit 

de artist, care n-a fost ocolit de tot felul de dificultăți materiale, inclusiv de 

falimentul economic. Din perspectiva eticii protestante prevalente în epocă, ne 

putem întreba daca nu cumva semenii săi reformați au privit aceste dificultăți ca 

fiind expresii ale dezaprobării divine, fie pentru lipsa de moderație a artistului în 

achizițiile de artă pe care le făcea, fie pentru legătura amoroasă nelegitimă cu 

Geertje Dircx, bona fiului său Titus, în timpul bolii îndelungate a soției sale, Saskia, 

sau, după moartea Saskiei, pentru relația, neoficializată în biserică, cu mult mai 

tânăra Hendrickje Stoffels (cu care nu s-a căsătorit pentru a nu pierde dreptul de 

administrare a fondului creat de Saskia în beneficiul lui Titus). 

Așa cum putem vedea din aceste detalii, Rembrandt a fost un om cu calități și 

defecte, la fel ca noi toți. Moștenirea lui artistică trece însă dincolo de aceste 

inerente fragilități ale condiției umane. Prin operele sale atinse de geniu ne 

vorbește Dumnezeu însuși, cel care în iubirea lui fără margini față de noi s-a 

întrupat în istorie, și-a asumat natura noastră fragilizată de păcat, și a plătit prețul 

suprem al jertfei lui de iubire, pentru a face posibilă împăcarea cu Tatăl și 

creatorul nostru. 

Cred că nicăieri nu este evidențiat mai bine modul incredibil în care Dumnezeu 

ne-a vorbit prin opera lui Rembrandt ca in cartea Întoarcerea fiului risipitor, a lui 

Henry Nouwen (Presa bună, Iași, 1999). Nouwen, unul dintre cei mai apreciați 

maeștri ai spiritualității creștine din seculul al 20-lea, descrie în această carte 

impresia profundă pe care i-a lăsat-o această operă magistrală a pictorului 

olandez în cele două zile în care a putut-o admira la Muzeul Ermitage din Sankt 

Petersburg: un preot catolic admirând opera unui pictor protestant într-un muzeu 

dintr-o țară ortodoxă. Iată o experiență ecumenică ce nu poate fi trecută ușor cu 

vederea. 

Vă recomand cu mare căldură această carte. Ea poate constitui un ghid demn de 

încredere în explorarea spiritualității unice care emană din opera marelui 

Rembrandt. 


