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A nossa leitura da Noiva Judia de Rembrandt pretende ir de en-
contro à actual polémica que prende a historiografia de arte à
análise desta obra. São as principais considerações em torno da tela
que possibilitam a ambiguidade da interpretação, a diversidade, ao
mesmo tempo que alimentam a ficção e mistério deste quadro. Esta
falta de clarividência em torno da obra torna-la muito mais sedutora
aos nossos olhos, por isso optámos por abordá-la sob o ponto de
vista historiográfico.

Falar d’A Noiva Judia implica primeiramente abordar aquilo que
geralmente é designado por fortuna histórica, definidora de um
contexto político, geográfico, económico, cultural e religioso, gera-
dor de oscilações mentais que promovem uma nova abertura ao
mundo.

A reforma religiosa proporciona esse contacto com a diversi-
dade, revendo-se o conceito de usura e de usufruto dos bens mate-
riais. Ao mesmo tempo há um maior conhecimento e desenvolvi-
mento intelectual, gerador de novas ideias e consequentemente da
formação de um espírito que já não é o mesmo do final de Qua-
trocentos e princípios de Quinhentos. A dúvida, uma vez instalada,
dá lugar à mobilidade e nada mais resta do velho mundo estático.
Entenda-se, deste modo, o surgimento no campo artístico de carac-
terísticas como irregularidade, improviso, excesso decorativo, re-
sultantes dessa mistura paradoxal. Num barroco, por um lado,
autónomo e independente, que louva as novas formas comerciais,
ainda que receoso de pôr em causa o velho mundo; e, por outro
lado, um barroco espiritual, pós Concílio de Trento, que tenta re-
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Fig. 7– Miracle of the Transubstantiation of the Host.
Church of Sant’Ambrigio, Florence.
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radoxal. Esta definição de barroco, apesar de pouco exacta, acabou
por caber perfeitamente na sociedade do século XVII e princípios
de XVIII. Há uma progressiva tentativa de aproximação à realidade,
na busca insaciável pelo novo, com a figuração de uma simbologia
da alteridade imanada na arte barroca, que ilustra uma carga decora-
tiva considerada excessiva. Essa tentativa surge em dois níveis com-
pletamente distintos do barroco: por um lado uma aproximação
inevitável à unidade e magnificência de Roma, com o triunfo 
da restauração da velha Europa pós Concílio de Trento, celebrando-
-se aqui o barroco católico; por outro lado o triunfo do novo em
detrimento do já “carunchoso” aparelho medieval, com uma forte
abertura dos pressupostos de liberdade económica e social, bem
como da autonomia política, verificada em especial nos Países
Baixos.

A palavra “barroco”, em si mesma, tende a definir algo que
ainda não foi alisado, aparado, polido, ou que ainda não foi esclare-
cido. Assim, compreende-se como uma evidência da inquietude de
uma sociedade, expelida essencialmente no meio artístico (pintura,
escultura, arquitectura). É antagónico também porque celebra a mu-
dança ao mesmo tempo que a receia, na certeza de que nada mais
será como dantes; relembrando já com saudade os tempos de esta-
bilidade. Torna-se, portanto, um sentimento altamente complexo,
que pode desse modo gerar uma crise individual progressiva de
comportamento controverso, nervoso, angustiado mas jamais
estático. Nesta confusão o poder laico ganha autonomia como insti-
tuição e como núcleo económico face ao poder espiritual. Falamos
não de um barroco nesta miscelânea de ideias, mas antes de mun-
dos barrocos: o católico e o protestante.1

O meio artístico manifestou-se num gosto exuberante e plural,
divergente, face ao maneirismo. Uma linguagem complexa que deve
ser sempre entendida à luz da conjuntura europeia. O barroco é de-

1 Vide, FERNANDO CHECA e JOSÉ MIGUEL MORÁN, «El problema de las Relaciones
entre Maneirismo y Barroco», El Barroco, Madrid, Istmo, 1994, pp. 17-28.
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cuperar a ancestral unidade imperial, com o anseio de retornar a um
todo uno permanente, sendo porém obrigado a lembrar que o mu-
ndo em que vive não mais permanece o mesmo.

Dividida entre a cidade de Leiden e Amsterdão, a obra de Rem-
brandt é profundamente afectada por oscilações sentimentais pa-
tenteadas no tempo e no espaço. Rembrandt recebe uma formação
das escolas italianas, de cariz essencialmente católico, que não deixa
mais tarde de adequar ao seu próprio estilo, ganhando relevo a
substituição da alegoria religiosa pela profana. Um estilo demasiado
próprio que se vai consolidando conforme o pintor se afasta do tec-
nicismo inicial, com novas matizes de mudança através do convívio
com outras culturas e povos adjacentes ao espírito da abertura com-
ercial ao mundo. A Noiva Judia tem por palco esta panóplia de sen-
timentos, mudanças de tempos e ensejos.

Qual a opinião crítica acerca dos problemas do título, identi-
dade, técnica e datação? A opinião extremamente dispare dos estu-
diosos da obra justifica o mistério que nos leva a tentar interpretar
alguns dos pontos-chave envoltos ao tema, como o casamento
judeu, a posição da mulher dentro da sociedade judaica, o profundo
profanismo do quadro com a tentativa de percepção do limites 
do pensamento do pintor. A linguagem própria da tela gera este
problema.

Esta exposição da critica geral da obra pretende estar profunda-
mente apetrechada de conjecturas próprias, que num todo possam
dar mais algum contributo para a leitura desta magnífica tela.

O Barroco, o Mundo Protestante 
e a Nova Abertura Mental

Utilizada a palavra pela primeira vez pelos racionalistas com o
intuito de definir os excessos exuberantes de um estilo que mani-
festou-se enquanto abusivo nos séculos XVII e XVIII, o barroco
acabou por ganhar um ritmo próprio, para uma época confusa e pa-
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poder laico do religioso, a sociedade obedece contudo a regras, num
mundo próprio, reconhecendo Deus como autoridade máxima.
Calvino vai reforçar a importância do Antigo Testamento ao esta-
belecer uma ponte entre este e o Novo Testamento, na passagem da
lei à fé.

Parte da Alemanha e da França vão aderir ao calvinismo, pelos
eternos problemas deste país com Roma. Mas vão ser sobretudo os
Países Baixos a consolidar esta querela. A Holanda reivindica esse
estatuto distante, superior, desejando a isenção de impostos impe-
riais, ao mesmo tempo que fortalece a ideia de “pátria” e identidade
de Estado, com uma fidelidade ao príncipe legítimo que torna a
acção do Duque de Alba (1567-1573), principal perseguidor do
protestantismo em nome de Carlos V, praticamente nula apesar de
haver quem receie as consequências desta dissidência.

É no período em que a pintura de Rembrandt adquire fama, nas
Províncias de Leiden e Amesterdão, que a Holanda ganha um novo
sentido transformando-se na união de 18 províncias, ainda que
tenha que atravessar uma série de dificuldades frente à Espanha Im-
perial Católica. A revolta gerada em 1568 mantém-se até 1648.

O protestantismo começa a ganhar privilégios frente ao catoli-
cismo, tornando-se estes dezoito Estados numa amálgama religiosa,
pela coexistência de uma diversidade cultural vastíssima 5. Amster-
dão, centro de economia mundo, é também centro de dinâmicas
culturais, afluências e heranças intelectuais, onde a comunidade
judaica cria estruturas sólidas e faz investimentos sólidos.

Perante isto, faz todo o sentido que as minorias religiosas, con-
sideradas hereges no mundo cristão, tenham propensão para entre-
garem-se à actividade económica em países protestantes, onde en-
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5 Como serve de exemplo a consistente presença de minorias religiosas nesta provín-
cia, com um particular destaque para o grupo de gente de trato judaica, cristã-nova e a sig-
nificativa  presença de menonistas, derivantes da seita anabaptista mais radical. Muitos
destes homens estiveram dentro da área de influências de Rembrandt.

Veja-se, CHRISTOPHER BROWN, Rembrandt. The Master & his Workshop, London, Yale
University Press, pp. 50-67.
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finido pelos racionalistas que, tentando interpretar a realidade tal
como ela é, desprezam o ocultismo, o misticismo, os bipolarismos,
as arestas que tornam a realidade em algo bem mais do assimétrico,
algo questionável e por isso tão perigoso.

São as mudanças do século XVI, políticas, religiosas, institu-
cionais, económicas, sociais, que permitem compor este amplexo de
mundos diferentes e contraditórios propulsores de crepitações
mentais. O forte estalido dá-se em 1517, com a fixação das 95 teses
de Lutero na Paróquia de Wittenberg, que longe de terem um intui-
to separatista face a Roma, tinham por objectivo apenas advertir,
chamar à razão a velha Instituição sobre os seus problemas. 2 A
nova leitura das Sagradas Escrituras e o problema da salvação pes-
soal são os dois pontos em destaque na doutrina de Lutero, no inte-
rior do indivíduo, pelo amor a Deus e o seu reconhecimento com
autoridade plena: “o justo deve viver somente pela fé”, assim inter-
pretava o monge a palavra de São Paulo na Epístula aos Romanos:
Justitia Dei revelatur in illo. 3

Mas apesar de Lutero não pretender estabelecer qualquer tipo
de cisão com a Igreja é dessa forma que ele vai ser interpretado por
um mundo em crise, manifesto sem dúvida de mudança social,
como a gota que faz transbordar o copo. A reforma acontece em
sequência da reacção social e não propriamente do conteúdo das
teses, sendo conveniente firmar que é do cerne da Igreja que sur-
gem as primeiras ideias que mais tarde estratificam o pensamento
protestante: de Erasmo; Tomás Moro, com a sua célebre Utopia, pu-
blicada precisamente em 1516, Francisco de Vitória, entre outros 4.

A Lutero sucede João Calvino, mais moderado, com um pensa-
mento de matriz jurídica, que avança com uma reestruturação do
pensamento do monge de Wittenberg. Mantendo-se a separação do
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2 Vide, LUCIEN FEBVRE, Martinho Lutero, Um Destino, Porto, Asa, 1994.
3 Ibidem, p. 29.
4 Entre outras obras destacam-se as noções síntese, dirigidas por JEAN TOUCHARD em

História das Ideias Políticas, Vol.II «Do Renascimento ao Iluminismo».
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gioso, intolerante no que toca à mistura de etnias, à imbricação de cul-
turas, mas complacente no que respeita ao contacto com essa alteri-
dade, sempre que este seja proveitoso do ponto de vista religioso.

São formas de desenvolvimento de poder no já referido mundo
material, assegurando a importância de pensar, de desenvolver conhe-
cimentos na esfera do saber onde as artes têm um lugar privilegiado
de manifestação dessa posição frente ao novo mundo material. Num
mundo que tem em conta a valorização do individual, a fé torna-se
no único caminho para a salvação pessoal sendo completamente ma-
terializado o mundo político-jurídico, regulador da sociedade.

À Reforma sucedeu-se a Contra-Reforma ou, como é conheci-
da pelo mundo católico, Reforma da Igreja. O mundo Católico
tentou condenar a sumptuosidade e abuso de poder no cerne da
Igreja, mas afirma-se através desse mesmo poder, ainda que ma-
nifestado de outro modo: encontramos a tutela da Igreja católica
pela imponência das fachadas aparentemente modestas das igrejas,
mas que quando descobertas no seu interior desvelam uma enorme
riqueza com o intuito de transmitir uma imagem de triunfo, de
poder majestático espiritual, intimamente ligado ao poder temporal,
sempre que encontramos o ecumenismo ascético difundido pelos
«mundos» ultramarinos. Uma nova tipologia de Barroco impera: o
Barroco Trinitário, o Barroco imponente que se identifica com os
órgãos de poder. O Barroco que condena a heresia que a persegue
através do Tribunal da Santa Inquisição, profundamente ligado ao
poder político local. O barroco que se faz representar no mundo
pela Companhia de Jesus. Dissociar do barroquismo a intenção uni-
versalizadora da Igreja de Roma, do humanismo cristão, é não vi-
sualizar a verdadeira estratégia católica, permanentemente preocu-
pada em omitir tudo o que vai contra a Igreja, num profundo
paralelismo entre o poder laico e o religioso: Carlos V é o exemplo
máximo da influência desse humanismo cristão, procurando essen-
cialmente as grandes heresias em particular o protestantismo dando
continuidade à anciã condenação do islamismo e o judaísmo.
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contram a referida tolerância, com especial destaque para o papel
dos judeus 6.

O protestantismo em Amsterdão permitiu a permanência de fa-
mílias cristãs – novas que nos finais do século XV, princípios de
XVI, oriundas essencialmente da Península Ibérica, para lá se deslo-
caram, adquirindo elevados níveis de riqueza. Homens de negócios
que criam novos moldes para um mundo utilitário e lucrativo 7.

Não será natural os mercadores – uma vez que se encontram
em núcleos urbanos ligados desde a sua formação às principais
rotas mercantis – ansiarem por uma reforma religiosa, que deixe de
considerar as relações comerciais como usurárias (ao serem agora
estas totalmente separadas da ética) com a possibilidade de serem
englobadas na economia do Estado? Há um declarado apoio da
Igreja Calvinista neste ponto aos mercadores. É o ritmo que valida
a expressão “o tempo é dinheiro”, que conjugado com esta nova
postura do comerciante inquieto, instável, dependendo do lucro
retirado das vendas, por sua vez da afluência de compradores, faz
do espírito da ética protestante, como refere Max Weber, um espíri-
to permanentemente insatisfeito, num mundo que luta desmedida e
ambiciosamente por mais, sensível às novas necessidades materiais.

Com a valorização do conhecimento, cada vez mais posto em
causa, surge a valorização do saber individual que propulsionou uma
nova leitura das Sagradas Escrituras. Desperta-se um puritanismo reli-
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6 Torna-se importante acrescentar que nos países católicos da Península Ibérica, a
conversão dos judeus ao catolicismo, na maior parte das vezes forçada, permitia aos mar-
ranos ascenderem a cargos administrativos e outras regalias proporcionadas, em grande
medida, pelo poder político. Resta também dizer que a dedicação às actividades económi-
cas estava na base errante da comunidade judaica que encontrara desde cedo aptidão
dentro do mundo dos negócios, o que não invalida que (contrariamente à ideia que ainda
persiste no senso comum) o marrano ou mesmo judeu não se tenha dedicado ao cultivo da
lavoura, a mais louvável actividade económica dentro do mundo católico, servindo de
exemplo os cristãos-novos que trabalharam em engenhos no Brasil, no cultivo da cana do
açúcar.

7 Sobre a ética protestante veja-se, MAX WEBER, A Ética Protestante e o Espírito do Capi-
talismo, 4.ª ed., Lisboa, Presença, 1996.
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junto de uma elite intelectual que anima a cultura e as artes plásticas.
Muitos judeus obtêm aqui notoriedade.

Por último, a alusão constante à simbólica do Antigo Testamen-
to vem reforçar a importância que este ocupa no mundo protes-
tante, ao transmitir uma nova leitura das Sagradas Escrituras que ul-
trapassa a delimitada pela Igreja. No Barroco católico é notável a
necessidade constante de alegoria dessa imagética judaica do Antigo
Testamento face à comparação hagiográfica e associação estabele-
cida com a beatificação, ascese e referência a Maria, mãe de Deus.
Elementos que, rejeitados pelo protestantismo, são agora reafirma-
dos por Roma. A Reforma da Igreja visou a reconstrução de um
mundo, já constituído por novos mundos. A imposição do her-
metismo auto gerou a mudança.

Rembrandt (1606-1669). O Homem e a Obra

Apresentada a conjuntura de profundas mudanças sociais, polí-
ticas, religiosas e mentais, é agora possível compreender as muta-
ções iconográficas de meados do século XVII, propostas pelo enig-
mático Rembrandt.

Da imensa obra artística realizada por Rembrandt cabe-nos
apenas referir aqui as principais telas, directamente ligadas a deter-
minados momentos simbólicos da sua vida. A Noiva Judia, poderá
ser legitimamente datável do período culminar da obra do pintor
(estando porém por definir em concreto o ano em que foi conce-
bida), não deixando de difundir todo um conjunto de característi-
cas intimamente ligadas aos Livros judaicos do Antigo Testamento.

Numa Europa retalhada por uma crise de identidade profunda,
nasce Rembrandt Harmenszoon van Rijn a 15 de Julho de 1606, «o
filho prematuro de Leiden» 9. O oitavo filho de Neeltje van Suit-
tbroeck e seu marido Harmen Gerritsz van Rijn. O pai era moleiro,
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9 O que disse Arent Buchel sobre Rembrandt.
Cf., OTTO BENECH, Rembrandt, Genève, Editions d’Art Albert Skira, 1990, p. 10.
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Do ponto de vista artístico, o barroco protestante deve neces-
sariamente ser compreendido à luz da confluência destes dois
mundos, divididos entre a unidade imperial e a unidade estadual,
entre o espírito geral, uniformizado, e a identidade própria dos esta-
dos que querem apostar no novo e na diferença. A manifestação
alegórica, símbolo de toda a narratologia barroca, encontra-se no
mundo católico de forma diferente que no mundo protestante. Ao
passo que no primeiro encontramos uma tentativa de associação de
imagens em prol da beatificação, santificação ou reconstituição da
imagem da Virgem e do Menino; no mundo protestante a alegoria,
com base nas Escrituras, perde relevo em prol da associação humo-
rística (verificável na obra de Rembrandt), na associação já feita por
estudiosos entre a representação da Profetisa Ana (1631) e a mãe do
pintor, ou mesmo a possibilidade d’A Noiva Judia representar o
casal Titus e Magdalene van Loo. 8

A Alegoria religiosa alcança agora contornos profanos.
Por outro lado, a imagética do barroco protestante surge em

parte como uma alternativa à imagem religiosa. Da componente
realista, o barroco protestante exalta novas realidades que ressaem
no momento face a uma valorização do materialismo e da humani-
zação do real pelo calvinismo, com a referência a imagens paisagísti-
cas ou naturezas-mortas, fundamentais na arte flamenga. Esta situa-
ção é nítida na obra de Rembrandt O Boi Esfolado(1655), ou na
referência ao avanço científico da medicina, com o apoio de um
grupo de cirurgiões estabelecidos em Amsterdão que a Holanda
fortifica e que é especialmente bem retratado numa série de quadros
deste pintor como seja: A Lição de Anatomia do Doutor Joan Deyman
(1656); A Lição de Anatomia de Doutor Nicolaes Tulp (1632).

Merece destaque o papel dos mecenas no fomento da arte bar-
roca, neste caso da arte flamenga, desenvolvida particularmente
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8 Vide, MICHAEL BOCKEMÜHL, Rembrandt. 1606-1669. O Mistério da Aparição, Köln,
Taschen, 2001, pp. 26 e 47.
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de 1622-24) o pai de Rembrandt cede e permite que o filho aban-
done os estudos para se tornar aprendiz de Jacob Isaacsz Van Swa-
nenburgh, pintor de escola italiana 10, com o qual ficará ao longo de
dois anos. Porém, vão ser os seis meses que passa junto a Pieter
Lastman que irão ter grande influência na sua formação. Esta in-
fluência vai tornar-se francamente notória quando Rembrandt, em
1625-1628, abre um estúdio de pintura com Jan Lievens. Na capta-
ção deste estilo, oriundo de Itália, Rembrandt fá-lo com laivos dife-
rentes, próprios, autênticos e autónomos, demarcáveis na concep-
ção de uma nova identidade. É a manifesta mudança da arte de
Roma para a arte flamenga. Em 1629-1630, o seu trabalho é quali-
ficado com uma enorme afluência de encomendas.

Os temas chave das suas telas dividem-se entre o protestantis-
mo, o judaísmo, o despertar do saber científico e a alusão às novas
formas de poder económico, representado por esse homens de ne-
gócios ligados ao trato, agora como uma nova forma de poder. O
protestantismo ganha contornos nas cenas alusivas ao Antigo Tes-
tamento numa nova configuração fornecida aos episódios bíblicos,
tal como afirma Jan Lievens: «I should like to bring this the attention of all
those shalow minds, who are wont to maintain…that nothing more can be created
or expressed in words that has not previously been expressed or created by antiqui-
ty...» 11. O Antigo Testamento torna-se a base da interpretação.

A dedicação ao desenho de retrato (fisionomias e auto-retratos)
é substancialmente superior que ao desenho paisagístico em Rem-
brandt. Normalmente inspirados em cenas do quotidiano, os seus
quadros tinham por modelos pessoas que lhe eram familiares, quer
ligadas aos meios intelectuais, quer elementos da sua própria famí-
lia. São essas relações familiares, amizades, que sustentam o porme-
nor de um olhar, uma feição mais pormenorizada, ou mesmo um
detalhe de um vestuário mais sumptuoso que ambicione retratar
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10 Jacob Isaacsz van Swanenburgh era um pintor da escola italiana, que recebeu esta
influência durante vinte e cinco anos. Cf., CHRISTOPHER BROWN, op. cit., pp. 52 e 53.

11 Ibidem, p. 53.
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proprietário de um terreno junto ao rio, ao qual está associado o seu
último nome «Rijn», herdado por Rembrandt. A família de Rem-
brandt tinha um estatuto social médio, com algum poder. Eram
protestantes e incentivaram Rembrandt a seguir o ensino universitá-
rio estando entre os possíveis cursos a seguir a medicina e a teolo-
gia. Contudo, Rembrandt acabou por seguir filosofia.

A posição religiosa de Rembrandt foi sempre muito duvidosa.
Ligado especialmente ao protestantismo, Rembrandt teve dois pro-
fessores católicos que acabaram por influenciar o seu pensamento,
ainda que nada nos indique que o catolicismo tenha-se tornado na
sua opção de vida. Sabe-se que simpatizava com o protestantismo,
menonismo e que estabelecia amizades nos círculos judaicos, por
exemplo com o célebre rabino Menasseh ben Israel.

Ao mesmo tempo que Amsterdão consolida a presença de elites
intelectuais e, consequentemente, a sua relevância cultural, aumenta
as rivalidades com a província de Leiden, também ponto de encon-
tro de culturas e religiões. Mas em Leiden são sem dúvida os ho-
mens ligados ao artesanato, confecção têxtil e à sua ligação com o
rico comércio que obtêm relevo. O convívio era, antes de mais, eco-
nómico, material, utilitário. Estas influências tornam-se fundamen-
tais no mundo moderno das artes e letras, onde o pensamento livre
entrelaça-se com as novas formas de apogeu económico. Faz todo
o sentido, portanto, que o nome de Rembrandt seja associado ao
trato, não só para fins de engrandecimento mas como uma carac-
terística da nova elite social de carga.

Curiosamente, Rembrandt foi o único dos filhos que se desviou
do ofício de artesão, procurando uma formação superior em línguas
e artes, muito à luz da sociedade que se fazia espelhar em Amster-
dão na época num momento de proliferação do protestantismo de
Lutero, e consequentemente a possibilidade de uma maior liberdade
de culto, que fazia deste grande centro urbano um centro de conví-
vio entre católicos, judeus, calvinistas e luteranos.

Em 1621 (alguns autores apontam como mais correctas as datas
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de Rembrandt, por terem sido falsamente atribuídas a este pintor
uma série de telas que, de acordo com Christopher Brown e David
Spence, porventura pertencerão a discípulos seus ou seguidores da
sua técnica. O problema está em precisar quais os quadros mal atri-
buídos e justificar o porquê dessa opção, tornando-se extrema-
mente complicado precisar a verdadeira identidade desses autores,
com o risco de serem feitas, mais uma vez, falsas atribuições. 12

A 15 de Dezembro de 1635 Rembrandt baptiza o seu primeiro
filho, morrendo este seis meses mais tarde. Talvez influenciado pela
desgraça que sobre ele se abateu nesse ano, Rembrandt faz incidir a
sua pintura sobre o tema do sacrifício humano, com especial relevo
para a história de Abraão e Isaac do Antigo Testamento. Assim
sendo, são lançados os quadros O Sacrifício de Isaac; Sansão ameaçando
o Sogro e Guanimedes nas Garras da Águia.

É no ano de 1636 que Rembrandt, com Saskia, se instala em
Nieuwe Doelenstraat, onde Rembrandt se inicia no comércio de
arte, principiando uma colecção enciclopédica de objectos exóticos,
científicos e históricos, vegetais e animais. Para além disso continua
o ciclo de pintura judaica em telas como O Festim de Baltasar; Sansão
Cego pelos Filisteus. Os seus vizinhos e amigos judeus servem de
modelo de inspiração real para os seus quadros. No ano seguinte é
um ciclo novo que recebe lugar, inspirado em Saskia, bem como o
retrato duplo de O Filho Pródigo no Bordel.

Entretanto, em 1638, Rembrandt envolve-se num processo de
difamação provocado pela família de Saskia, que o acusa de ser o
responsável pelo facto desta ter desperdiçado toda a sua fortuna
depois do casamento. É também este o ano em que é baptizada a
filha do casal, Cornélia, que morre pouco tempo depois. No ano
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12 Uma polémica lançada na segunda metade do século XX, através do Rembrandt
Research Project, apresentado em Amsterdão na Rembrandt Exhibition, no ano de 1969. Estes
pontos que aqui foram debatidos são estruturados por Christopher Brown já aqui por nós
citado.

Cfr., CHRISTOPHER BROWN, op. cit., p. 7.

Pag 171-204.qxp  02-07-2007  22:20  Page 183

uma cena do Antigo Testamento. Sem falhar, é a substituição da ale-
goria, existente no barroco católico, por elementos profanos, que
pretende valorizar a materialização do real. O colorir das cenas bí-
blicas incentiva essa proximidade entre o mundo profano e o es-
piritual. Mas nem sempre isso permite uma análise consistente e
concreta das obras de Rembrandt, entregues à ambiguidade. As
cores recebem um novo impulso na adaptação da escola italiana à
arte flamenga, algo notório nas obras de Rembrandt: os tons neu-
tros e frios, púrpuras, roxos e cinzentos enriquecem-se com os naca-
rados, rubros, castanhos e ocres... nova plasticidade, luminosidade...

Mas não são as cores que diferem a obra de Rembrandt da res-
tante arte flamenga: o segredo do filho do moleiro está na técnica que
utiliza no jogo de contornos, luz, sombreados que dá aos quadros. É
essa nova técnica que chama a atenção dos especialistas de arte da
época. Uma pintura muito cumpridora tecnicamente, uniforme mas
não compacta, que procura o vistoso mas nem sempre coerente.
Uma nova técnica cheia de contradições, alvo de múltiplas interpreta-
ções até aos nossos dias, com base na utilização do buril e água-forte.

A Coroa de Inglaterra parece, nesse momento, completamente
seduzida pela sua obra, da qual destaca a tela Judas contando trinta
Moedas e Ressurreição de Lázaro. Porém, não trazendo somente estes
dois anos benefícios para o já então afamado pintor, a 21 de Abril
de 1630 morre o pai de Rembrandt.

Em 1631, encorajado pelos êxitos das suas primeiras obras,
Rembrandt instala-se em Amsterdão, alojando-se em casa de um
negociante de arte, Uylenburgh. É então que a 2 de Julho de 1634
Rembrandt casa com a filha desse rico negociante, Saskia van
Uylenburgh. Rembrandt passa a ser fortemente favorecido pelo
sogro, tornando-se membro da Guilda de São Lucas, podendo
usufruir rapidamente do título de Mestre e obter aprendizes. Estes
vão perfazer ao todo o número oito, destacando-se entre eles os
nomes de Ferdinand Bol e Govert Flinck.

E aqui encontramos o cerne da mais recente polémica das obras
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gando alguns clientes, inclusive, a devolver as obras por não estarem
de acordo com o esperado. 14 Mas isso não o desprestigia dentro do
círculo de apreciadores de arte.

No ano de 1654 celebra-se o baptismo de Cornélia, a terceira
filha de Rembrandt. Ao mesmo tempo, Hendrikje é acusada de ser
concubina do pintor por parte do conselho eclesiástico de Amster-
dão. Nem o leilão das suas colecções e casa é o suficiente para pagar
as suas dívidas em 1657-1658, o que faz com que o pintor se retire
para Roozengracht, na companhia de amigos judeus e menonistas.
Louys Crayers é nomeado tutor do seu filho, conseguindo este, ao
fim de um longo processo, obter parte da herança de Titus.

Em 1660 é recolocado parcialmente no activo quando colabora
no negócio de arte desenvolvido por Titus e Hendrickje. Os seus ve-
lhos e grandíloquos conhecimentos artísticos são aproveitados por
uma série de alunos. Realizava ainda algumas encomendas como
seja o quadro Os Síndicos do Grémio de Tecidos, concluído em 1662.
Este retornar permitiu a entrada de novos dinheiros no ano de
1661, com a compra por parte de António Ruffo do quadro Alexan-
dre, o Grande e a subsequente encomenda de um retrato de Homero.

Os anos de 1663 a 1665 foram marcados pela morte de Hen-
drickje e pela maioridade de Titus, momento em que este pôde apo-
derar-se da sua herança. É também neste ano de 1665 que possivel-
mente Rembrandt trabalha A Noiva Judia, concluída no ano de
1666. Um dos últimos quadros de Rembrandt, onde ainda figuram
as cores que preencheram a maior parte dos seus quadros, com os
tons rubros e ocres. É talvez um dos maiores quadros deste pintor,
pelo mistério que traz implícito, dispondo de características muito
pessoais, alvo de críticas e encantos, como veremos seguidamente.

Titus casa com Magdalena van Loo em 1668, morrendo seis
meses depois do casamento. É também iniciado muito provavel-
mente neste ano o quadro Retrato de Família, por finalizar. Tudo in-
dica que este quadro tenha tido por figurinos Titus, filho de Rem-
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14 Vide, DAVID SPENCE, op.cit., pp. 26 e 27.
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1639, ao comprar uma nova casa na Breestraat, termina o quinto e
último quadro do “Ciclo da Paixão”.

1640 foi um ano marcante na vida do pintor. Foi o ano do bap-
tismo da segunda filha de Rembrandt, também de nome Saskia, que
acaba por morrer pouco tempo depois. Foi também neste ano que
morreu a mãe de Rembrandt, o que provoca uma alteração pro-
funda do autor na tipologia do seu trabalho, dando lugar a uma
série de quadros de pintura paisagística. O filho, Titus, sobrevivente,
conseguiu ter um destino um pouco diferente dos anteriores. A 22
de Setembro de 1641 recebe o seu baptismo.

O período mais deprimente na vida do artista foi certamente
acarretado pela morte de Saskia em 1642. Depois de ter acabado o
quadro A Ronda da Noite o artista entra numa crise profunda, rece-
bendo o auxílio de Geertghe Dircx e Hendrikje Stoffels. É então
que Rembrandt principia a sua gravura mais célebre: A Moeda de cem
Florins. O grafismo por esta altura começa a receber um lugar de
destaque. O desprendimento da pintura de Rembrandt ganha neste
período especificidades, distanciando-se um pouco do tecnicismo
inicial. Agora chegou o momento de dar voz ao improviso, ao para-
doxo, à pintura inconstante, mas dentro de um modelo harmónico
que tanto é apreciado como considerado misterioso e indefinível. É
a verdadeira manifestação da liberdade de pensar e pintar. 13

Em 1652 o mecenas siciliano António Ruffo encomenda a
Rembrandt o quadro Aristóteles e o Busto de Homero, finalizado em
1653. Também neste ano Rembrandt tem consciência que detém
uma enormidade de dívidas. Os rendimentos dos quadros e das
aulas não são os suficientes para pagá-las, sendo obrigado a pedir
um elevado empréstimo. Chega o momento em que as dívidas
acumulam-se de tal forma que, a 17 de Maio de 1656, Titus torna-se
no legítimo proprietário da casa de Rembrandt, sendo o último con-
siderado insolvente. Uma das características do pintor era a de pre-
cisamente deixar ultrapassar o prazo da entrega dos quadros, che-
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pacete Dourado, entre outros, ao mesmo tempo que permite certi-
ficar-nos cada vez mais da autenticidade d’A Noiva Judia, um verda-
deiro hino ao amor, que serve de exemplo para visualizar o quão
longe pode ir a leitura de um quadro, desde o geral harmónico ao
particular intempestivo.

São múltiplas e pouco congruentes as interpretações feitas
sobre A Noiva Judia no que respeita à sua descrição, título da tela,
identificação dos figurinos que pousam para o quadro; à sua repre-
sentação religiosa ou datação. Cremos que o mistério d’A Noiva
Judia (vamos-lhe chamar assim) ainda tem muito por deslindar.
Porém, parece ser do consenso geral a interpretação do quadro
como um acto matrimonial, onde está patenteada a cumplicidade
dos noivos de modo evidente. A maioria arrisca-se ainda a conside-
rar esse matrimónio como uma cerimónia judaica, justificando-se
aqui o motivo do quadro ter recebido esta designação.

Conforme referimos atrás, o papel do judeu em Amsterdão na
época de Rembrandt adquire uma importância enorme também na
arte. Retrata-se agora o judeu sem o lado pejorativo, constante-
mente evidenciado na pintura católica. O bode expiatório, o assas-
sino de Deus dá lugar ao rico e afamado homem de negócios 18, ou
ao seu reaparecimento enquanto figura bíblica.

A nosso ver, a tipologia do casamento judaico enquadra bem a
tela, que emana uma série de características reflectoras da cumplici-
dade do casal. Julgamos ser importante desenvolver um pouco mais
este ponto, para uma melhor compreensão do casamento judaico e
da posição da mulher dentro do judaísmo, destacando o primordial
papel que desempenha a última no cumprimento da aliança 19.
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18 Aqui cabe-nos destacar o quadro de Rembrandt que retrata precisamente O Nego-
ciante de Amesterdão Nicolaes Ruts, 1631, óleo sobre tela 116x87, Nova Iorque, The Frick Col-
lection. Veja-se, MICHAEL BOCKEMÜHL, Rembrandt. 1606-1669. O Mistério da Aparição, Köln,
Taschen, 2001, p. 38.

19 Sobre a celebração do pacto de aliança veja-se, SHMUEL TRIGANO, dir., La Societé Jui-
ve à Travers l’Histoire, Tome Deuxiéme – «Les Liens de L’Aliance», Zion, Fayard, 1992; MA-
RIA ANTONIETA GARCIA, Judaísmo no Feminino. Tradição popular e Ortodoxia em Belmonte, Lisboa,
Universidade Nova de Lisboa – Instituto de Sociologia e Etnologia das Religiões, 1999.
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brandt, e a sua mulher. Havendo semelhanças significativas com a
tela A Noiva Judia.

Rembrandt, que se havia deslocado para a casa da nora e do
filho depois do casamento de ambos, pouco depois de apadrinhar a
primeira neta a 22 de Março de 1669, morre a 4 de Outubro, dei-
xando por concluir a obra Simeão no Templo.

Posto isto, é possível definir o contributo de Rembrandt na Arte
como um contributo assolado pela morte dos mais queridos, não
estranhamente retratados de forma doce, forma essa particularmen-
te notável na memorável e única expressão que Rembrandt fornece
ao olhar dos que são retratados.

«Aqueles olhos penetrantes e serenos, que conhecemos tão bem
dos auto-retratos de Rembrandt, devem ter conseguido ver profun-
damente o coração humano.» 15

Sobre a Noiva Judia...
Contributos para uma nova Leitura da Obra

Pouco se sabe sobre a origem e objectivo deste quadro, o por-
quê do seu título, ou mesmo quem o intitulou deste modo, visto
que nenhuma informação foi deixada em concreto por Rembrandt.
Consta que, de acordo com as informações transmitidas por Trewin
Copplestone 16, o quadro tem a assinatura de Rembrandt no canto
inferior direito, sabendo-se também que a sua leitura foi revista
depois de 1969, quando foi posta em causa a autoria deste pintor
relativamente a alguns quadros, que hoje em dia são identificados
como pertencentes a seguidores ou aprendizes de Rembrandt 17.
Polémica que leva-nos a pôr em causa obras como O Homem do Ca-
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15 O que disse Ernst Gombrich acerca de Rembrandt. Cf. MICHAEL BOCKEMÜHL, op.
cit., capa.

16 Cf., TREWIN COPPLESTONE, Rembrandt. 48 Plates in full colour, London, Hamlyn,
reimp. 1984, p. 33.

17 Uma polémica de que falámos atrás e que é brevemente referida por David Spence
em obra já citada.
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lugar na Igreja protestante, ganhando relevo as Escrituras referentes
ao Antigo Testamento, onde é reabilitada a imagem das matriarcas,
destacando-se, entre elas, a de Rebeca. É por isso a situação da
mulher dentro do casamento judaico-cristão que ganha relevo com
o protestantismo.

Certo é que a mulher ocupava uma posição de maior ênfase nos
primeiros tempos, dirigindo por detrás do chefe de família o cum-
primento do pacto de fidelidade com Deus, mas cedo foi perdendo
a relevância em benefício do homem o «Pai Criador», ainda que o
seu filho tenha sido concebido pela via feminina. «Então yahweh fez
cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma das suas costelas e fez
crescer carne em seu lugar: depois da costela que tirara do homem, Yahweh mo-
delou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim, é
o osso dos meus ossos/ e a carne da minha carne!/Ela será chamada mulher/:
porque foi tirada do homem: por isso um homem deixa seu pai e sua mãe, se
une à sua mulher e eles se tornam uma só carne...» 22. A condição da mulher
como subalterna é perfeitamente nítida nestes versículos do Livro
Génesis do Antigo Testamento, destacando-se os factores cumplici-
dade e unicidade que o casal deve obedecer após o casamento,
sabendo-se que vindos do mesmo corpo devem representar ambos
um corpo só. Por outro lado, a posição da mulher torna-se cada vez
mais paradoxal.

Elabora-se um verdadeiro elogio à mulher que delimita as suas
funções, dentro da sociedade, à vida e educação familiar. Deve-se
perpetuar o exemplo de mulher forte, colaboradora de Deus, que
encaminha os eleitos de forma a dar continuidade à aliança, tal
como figura no Livro dos Provérbios 23.

Mas tão depressa é de louvar a sua pureza, como rejeitar a sua
perversidade e persuasão. Símbolo sexual, a mulher levou ao pecado
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22 Vide, Bíblia Sagrada, Gn. 2, 21-25.
23 «Nela confia o seu marido, /e a ele não faltam riquezas./ (...) A mulher que teme Iahweh merece

louvor!/ Dai-lhe parte do fruto das suas mãos,/ e nas casas louvem-na suas portas.»
Cf., Bíblia Sagrada, Pr. 31, 11-31.
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O matrimónio é um dos pontos fulcrais de concretização do
pacto de aliança estabelecida por cada judeu em relação a Yavé.
A palavra do Inominável deveria ser levada de geração em geração, de
família em família sendo essa a função do judeu que lê e reinterpre-
ta constantemente as Escrituras, que participa das cerimónias reli-
giosas pela transmissão da mensagem de Yavé, numa busca eterna
pela alia 20.

Há toda uma linguagem de cumplicidade no casal e subalterni-
zação da noiva em relação ao noivo que nos leva, necessariamente,
a definir, em linhas gerais, o comportamento da mulher no casa-
mento e a sua posição dentro da comunidade judaica. A referência
do Antigo Testamento, tanto na religião cristã como na judaica, tor-
na similar a posição da mulher em ambas, mas com algumas dife-
renças que convém destacar: a religião judaica torna primordial a
educação e alfabetização do povo eleito no que concerne à interpre-
tação da Tora e leitura do Talmud. Desta feita, a mulher torna-se na
verdadeira líder no que toca à educação dos filhos, manutenção do
lar e continuidade do pacto com Yavé, na transmissão da palavra de
Deus de geração em geração. É este o papel primordial que a mu-
lher ocupa. Mas apesar da importância concedida às matriarcas
judaicas Sara, Rebeca e Raquel – as verdadeiras procriadoras e gera-
doras do povo eleito, nessas circunstâncias, as defensoras da perpe-
tuação do judaísmo ao longo dos séculos – e suas sucessoras, ne-
nhuma figura feminina é comparável na iconografia judaica à
importância e simbolismo concedidos no seio do catolicismo à Vir-
gem Maria, Mãe de Deus. 21 Por aqui a representação da mulher
marca a diferença no seio da cristandade.

Mas há que referir que o protestantismo, numa relação muito
mais puritana com Deus, critica fortemente o sustento de relíquias,
indulgências e a adoração de santos. Por isso a Virgem Maria perde
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20 A palavra significa retorno da diáspora. Refere-se ao fim da errância de um povo
ao longo de dois mil anos, com a chegada à Terra Prometida.

21 Veja-se, MARIA ANTONIETA GARCIA, op. cit., pp. 62-75.
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tação, feita por Trewin Copplestone 25, parece-nos ser um pouco
mais ousada, visto que para além de Rute ser viúva era estrangeira.
Todavia, o segundo casamento de Rute é permitido pela sua dedi-
cação à sogra e pela coragem em ter abandonado o seu povo de ori-
gem. As características de conivência e consentimento fundamen-
tais para definir a dedicação e subalternização da mulher judia
frente ao homem ao mesmo tempo que fornece provas de fidelida-
de e cumprimento da aliança estão presentes em Rute e desta feita a
sua interpretação faz sentido. « ...Booz casou-se com Rute. E ela tornou-
-se sua esposa. Booz teve relações com ela e Javé deu a Rute a graça de engravi-
dar, e ela deu à luz um filho. As mulheres diziam a Noemi Javé seja bendito!
Ele não deixou que te faltasse um resgatador. O seu nome tornar-se-á famoso
em Israel. Ele será para ti um consolador e um apoio na velhice, pois quem o
gerou é tua nora. Ela ama-te e é melhor para ti do que sete filhos.» 26

Mas no que respeita ao cumprimento do pacto por Rute, ne-
nhum sentimento ultrapassa um anseio das matriarcas Sara, Rebeca
e Raquel de assegurar a transmissão da mensagem de Javé através
da descendência.

Afinal qual a verdadeira identidade d’A Noiva Judia?
A indefinição translúcida no leitor da tela parece que também

vigorou no próprio Rembrandt que acabou por pintar um quadro
diferente daquele que tinha planeado no esboço d’A Noiva Judia,
que apresenta contornos mais completos e igualmente definidos em
toda a superfície, fazendo despertar concretamente o episódio
bíblico de Isaac e Rebeca, observados junto a um poço pelo Rei
Abimelech 27. Esse poço figurado no desenho, não tem, todavia,
uma representação nítida na obra final, cuja imagética se centra no
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25 Vide, TREWIN COPPLESTONE, op.cit., p. cit.
26 Vide, Bíblia Sagrada, Rt. 4, 13-16.
27 A referência é salientada por Michael Bockemühl, visto que figura no desenho a

imagem do poço muito nítida, bem como a de um arvoredo. Este poço pode ser o mesmo
poço que o Rei Abimelech oferece a Abraão como símbolo da Aliança que travara com o
patriarca. O poço é a representação da entrega de terra aos judeus e por isso a atribuição
do nome Dan a Bersabeia» designa nem mais nem menos do que Palestina.
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original e por isso deve ser comedida a sua participação religiosa e
social. É esta posição ambígua que resta reforçar, com uma partici-
pação cada vez mais diminuta, a mulher deve corresponder ao
modelo de esposa fiel, ingénua e dedicada, que cuida dos bens da
família e da educação dos seu filhos, não devendo rejeitar quem a
aceita por esposa, quem a protege e ampara.

O modelo do casamento judeu é sem dúvida para a comunidade
judaica, o de Isaac e Rebeca, em que uma das três matriarcas, Rebe-
ca, aceita imediatamente Isaac, o noivo que desconhece mas por
quem já está apaixonada. O consentimento parece ser a atitude
modelar e decisiva tomada pela noiva, que deve seguir sem entraves
o destino que lhe fora ordenado por Javé, desposando o seu futuro
marido. O sentimento recíproco torna a relação modelar, tendo em
conta o já referido pacto de aliança O cruzar de mãos é um forte in-
dicativo do celebrar da união, de mútuo acordo, tendo em conta a
submissão de uma parte frente a outra. «Aqui está Rebeca, toma-a e
parte, e que ela seja a esposa do filho do teu senhor, conforme disse Javé [...]
Chamaram Rebeca e perguntaram-lhe: “Queres partir com este Homem?” Ela
respondeu: “Quero”[...] Eles abençoaram Rebeca, dizendo: “És nossa irmã:
torna-te mãe de milhares de milhares , e que a tua descendência conquiste as ci-
dades inimigas»[...]Ao pôr do sol Isaac saiu para passear no campo e, erguendo
os olhos, viu que chegavam camelos. Rebeca, erguendo os olhos viu Isaac. Ela
apeou-se do camelo, e disse ao servo ”Quem é aquele homem lá no campo, que
vem ao nosso encontro?” O servo respondeu. “É o meu senhor”. Então ela
pegou no véu e cobriu-se. O servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Então
Isaac introduziu Rebeca na sua tenda e recebeu-a por esposa. Isaac amou-a con-
solando-se assim da morte da sua mãe.». 24

Curiosamente é também atribuído ao quadro da Noiva Judia o
nome de Isaac e Rebeca por alguns estudiosos. Já outros não dei-
xam de associar outros nomes bíblicos como o casamento de Ra-
quel com Jacob ou mesmo de Rute com Booz. Esta última interpre-
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24 Ibidem, Gn. 24, 51-66.

Pag 171-204.qxp  02-07-2007  22:20  Page 190



desejo de mudança misturada com uma boa dose de surpresa. Faz
com que o quadro seja o resultado de um diálogo apenas entre o
pintor e a tela, diálogo esse cujo resultado o próprio pintor desco-
nhece, apenas podendo caracterizá-lo no final.

O contacto de Rembrandt com a tela tem sido idealizado desde
há muito, em consecutivas tentativas de reconstituição da técnica do
pintor. Ligado a este problema está o problema das falsas obras
atribuídas a Rembrandt (de que falámos atrás) o que só demonstra
o mau conhecimento da técnica do pintor por parte dos estudiosos,
muito ligada ao improviso, ao traço inconsistente e nervoso, ao es-
pírito barroco que tão depressa está vinculado à escola italiana mui-
to coerente, como a ignora, adquirindo um ritmo de pintura pró-
prio, exemplarmente demonstrado pela a Noiva Judia.

Iniciámos esta controvérsia com a frustrante tentativa de asso-
ciação do quadro a um dos muitos enlaces matrimoniais que figu-
ram no Antigo Testamento, mas a polémica continua na análise téc-
nica da obra. Alvo de críticas, de amor e ódios, a magnificência d’A
Noiva Judia obteve as suas primeiras exclamações retiradas da boca
de Vincent Van Gogh, ao ver pela primeira vez o quadro no Rijks-
museaum: «Would you believe it (...)I should be happy to give you
ten years of my life if I could go on sitting here in front of this pic-
ture for a fortnight with only a crust of dry bread for food?» 29.

Plasticidade no rosto, nas mãos, nas cores do vestido....plastici-
dade é talvez a palavra que melhor define a pintura versátil, móbil
ao mesmo tempo que realista de Rembrandt van Rinj, utilizada múl-
tiplas vezes pelos críticos como forma de definir a sua técnica.

A crítica associa este quadro especialmente a dois outros qua-
dros do pintor, onde a cumplicidade se repete, associada a alguma
sensualidade: por um lado a semelhança, nos gestos das mãos, na
cumplicidade e domínio do sexo masculino sobre o feminino que
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casal surgindo toda uma envolvência diluída e desprestigiada relati-
vamente à cena central da envolvência do casal. Apesar de diluído na
tela o poço não deixa de ter a sua representação, o que pode conso-
lidar a intenção de Rembrandt de associar este episódio ao quadro.

O problema com o qual precisamos de conviver no caso espe-
cífico desta tela é a inconsistência clara, entre os desenhos prévios
da obra e a obra em si mesma. Na verdade, isto exprime a incapaci-
dade de Rembrandt definir-se relativamente ao que vai pintar, ao
mesmo tempo que garante uma maior capacidade de improviso e
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Desenho de «A Noiva Judia», 1664.
Imagem retirada de Claude Roger Marx, Rembrandt, Paris,

Pierre Tisné, 1960, p.330. 28

28 Desenho onde a possibilidade de representação do casal Isaac e Rebeca parece ser
clarividente, pela presença à direita do Poço de Abimelech.
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ter modelos reais, que lhe permitissem atingir o tão conhecido por-
menor demonstrado nos contornos do rosto, linhas das mãos, pa-
nóplia de cores emergentes das mangas da casaca do homem e pela
diversidade de tons da saia da noiva. Tudo isto é pormenorizada-
mente descrito na tela, de acordo com a análise de Christopher
Brown.

Detendo-nos um pouco mais sobre a análise das cores, luzes e
tons do quadro, feita por este autor, vamos de encontro a uma ten-
tativa de demonstrá-lo como um dos quadros exemplares da técnica
de Rembrandt, porque ele transmite tudo: ousadia, sensualidade,
realismo, num olhar incerto, autêntico, translúcido... Christopher
não deixa de fazer referência a uma característica de Rembrandt,
que marca a diferença dos restantes pintores. Essa marca de dife-
rença foi acusada pelo próprio Gérard de Lairasse, pintor contem-
porâneo de Rembrandt (que certamente o viu trabalhar, uma vez
que o próprio Rembrandt fez um retrato seu no ano de 1665).
Gérard, inicialmente seduzido pelo pintor de retratos, acabou por
negar a forma de Rembrandt pintar, acusando-a de ser desregrada,
sem método. As palavras provocadoras indicam como um artista
deveria pintar, em desprestígio dos modelos de Rembrandt e de
Lievens, amigo e colega do primeiro,que acabou por seguir a sua
forma de pintar: «...An artist should paint with a bold hand, but not
like Rembrandt or Lievens, whose colours run down the pieces like
mud (...) an artist should work evenly and lushly, so that your sub-
jects  round and raised by art alone, and not by daubing...» 32

Esta expressão «daubing» é uma forma desprestigiada de Lai-
rasse definir o realismo de Rembrandt existente por exemplo nos
relevos que fornece à pintura, nas manchas, coágulos, muito co-
muns neste quadro. «Daubing» define enodoar, sujar, com o decla-
rado sentido pejurativo que fornecemos a estas palavras. Aten-
dendo aos detalhes do quadro que mostramos seguidamente,
compreender o verdadeiro conceito de «daubing» é a marca da dife-
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surge na cena retratada em O Filho Pródigo no Bordel. Nesta obra,
segundo Michael Bockemühl, Rembrandt pretende transmitir uma
dimensão realista do casamento universal, desde a antiguidade até à
sua contemporaneidade, 30 uma vez que este quadro consiste num
auto-retrato de Rembrandt, com a sua mulher Saskia sentada a seu
colo. Um quadro que dispõe de alguma sensualidade, similar à que
encontramos n’A Noiva Judia. Sem dúvida que Rembrandt gostava
de chocar, de marcar a diferença no seu gosto pelo profanismo por
vezes irónico e profundamente realista.

O outro quadro, cuja associação com A Noiva Judia é deveras
evidente, é o inacabado Retrato de Família (1668-1669) que visava,
porventura, retratar Titus e Magdalene van Loo com a pequenina
filha nos braços. Autores como Otto Benesch, Pierre Cabanne, Mi-
chael Bockemühl, Trewin Copplestone ou Christopher Brown vão
de encontro a esta ideia, acrescentando o último que o quadro ga-
nha um novo valor sob a perspectiva de estar incompleto 31. Asso-
ciando as feições do jovem casal apaixonado, bem como a diversi-
dade de cores e a similitude entre a saia de Magdalene e a d’A Noiva
Judia, para além da proximidade cronológica em que ambos os qua-
dros foram feitos, existe uma inalienável semelhança entre ambas as
telas que revela mais uma vez a mesma preocupação de cariz realis-
ta, que humaniza o quadro e reaproxima o indivíduo ao Antigo Tes-
tamento. A associação dos modelos reais que pousam para o
quadro com o seu filho Titus e a jovem esposa Magdalene van Loo
são mencionados pelos diversos autores aqui referidos, visto que as
semelhanças das feições são muitas e coincidentes, por sua vez, com
quadro Retrato de Família.

A riqueza de A Noiva Judia torna-o num «autêntico Rembrandt»,
sem possibilidade de confundir a sua autoria, daí ter sido deleitado
por tantos. O realismo impera no olhar incerto e tão característico
do pintor que revela autenticidade ao mesmo tempo que o obriga a

PATRÍCIA CARDOSO CORREIA

194

30 Vide, MICHAEL BOCKEMÜHL, op. cit, pp. 47 e 79.
31 Vide, CHRISTOPHER BROWN, op. cit., pp. 17-19.

Pag 171-204.qxp  02-07-2007  22:20  Page 194



Noiva Judia, muito menos com a representação de Isaac e Rebeca
que Pierre Cabanne não deixa de referir, ainda que com algum des-
prezo. Para este autor, o título não tem sentido, uma vez que é total-
mente desconhecida a origem e motivo do quadro, escusando-se à
associação feita com o poço de Abilemech. No entanto, não deixa
de permanecer em aberto a hipótese de ser uma representação da
cena bíblica de Isaac e Rebeca: «Será que o pintor, regressando ao
seu mundo bíblico, evoca Isaac e Rebeca, e daí o nome dado não se
sabe por quem nem porquê de A Noiva Judia?» 37 Uma hipótese lan-
çada por Cabanne que perde o seu fundamento logo que ele afirma
que ela está à espera de um filho «...o que a sua mão direita poisada
sobre o ventre indica claramente» 38. O casamento judeu de Isaac e
Rebeca, considerado como modelar não poderia ter cometido a
grande falha de a noiva ter sido desflorada antes da cerimónia ma-
trimonial. O episódio que vimos atrás parece-nos muito claro,
quando refere que Rebeca «...era uma jovem muito bela e virgem; não tinha
tido relações com nenhum homem...». Esta norma defendida tanto no
cristianismo como no judaísmo parece muito clara e inalienável, so-
bretudo no casamento de Isaac e Rebeca. Um homem gosta de uma
mulher, independentemente dela gostar dele ou não, casa com ela e
coloca-a na casa da sua família. 39 Porém, a associação de Rembrandt
pode ter extravasado o sentido ortodoxo da cerimónia e ter-se atre-
vido a salientar o lado realista, indo mais além, num profundo pro-
fanismo que compara a figura religiosa de Rebecca com a laica de
Magdelene. Fica mais uma vez em aberto esta hipótese, na esper-
ança de novas leituras.

Voltando à análise pictórica do quadro, os jogos de luzes são re-
feridos especialmente por Michael Bockemühl, que não deixa de
assinalar o carácter concêntrico das duas personagens, profunda-
mente iluminadas pelas cores e brilhos, contrastes de sombra e luz,

197

A NOIVA JUDIA OU ISAAC E REBECCA DE REMBRANDT – UM MUNDO BARROCO

37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Vide, MARIA ANTONIETA GARCIA, pp. 189-196.
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rença em Rembrandt. Para Christopher Brown conseguimos ver
neste quadro de Rembrandt a sua verdadeira manifestação de liber-
dade, de pintar e de pensar, porque é possível encontrar na leitura
da obra o pensamento do autor no momento. 33

O relevo fornecido na manga do homem que reflecte um por-
menor granulado, uma espécie de borbotos ressaltantes do tecido.
As mãos estão de tal forma delineadas de acordo com a realidade
que dispõe do natural tom rosáceo, intercalado com arrepios de cin-
za, configurando-se, desta feita, as reentrâncias dos nós dos dedos.
Rembrandt pinta um desorganizado riscado para dar uma aparência
de marmoreado à capa do homem (desgastado ao perto mas har-
mónico ao longe). As jóias bem guarnecidas e ousadamente cinti-
lantes, o pormenor do colar de pérolas autêntico, ou mesmo o
rendilhado do peitilho e mangas transparentes, que conforme po-
demos ver no pormenor adiante são, mais uma vez, pintados de
modo desorganizado, com pequenos coágulos de tinta, fornecendo
uma aparência demasiado próxima do real sempre que visualizada
dentro de todo o enquadramento – são manifestações pessoais do
autor. Tudo isto é também considerado por Pierre Cabanne que
não deixa de fazer referência  «...à pasta pictórica onde a pincelada
que martela e cava a máscara arranha o traje que parece lacerar,
esfarrapar...» 34. Palavras que Cabanne usa com um realismo brutal,
mas que pretendem ir de encontro à tentativa de colocar traços inci-
sivos do mundo envolvente, longe das vãs imagens sem mensagem,
enceradas e muito pouco vivas, de uma pintura mais fictícia.

Uma interpretação mais ousada faz  Cabanne acerca da posição
da mão direita da noiva, colocada sobre o seu ventre, podendo in-
dicar que esta esteja à espera de um filho 35, tal como Magdalene
esperava um filho de Titus, o que se comprova no inacabado Retrato
de Família 36. Porém, não nos parece ser concordante com o título
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quadro dos anos finais de vida de Rembrandt, confirmando-o a
possibilidade do quadro retratar Titus e Magdalene. Ao mesmo
tempo sabemos que a sua aproximação ao Retrato de Família (1668-
1669) faz deste uma possível consequência do primeiro, o que não
permite distar muito das referidas datas. Ainda assim, Trewin Cop-
plestone, numa edição revista antes do polémico ano de 1969, atri-
bui ao quadro d’A Noiva Judia, que intitula de Bridal Couple (Casal de
Noivos), a data de 1658 42 não deixando contudo de sugerir que o
quadro lembra Titus e sua mulher, assemelhando-o ao Retrato de Fa-
mília. Infelizmente torna-se impossível esta datação na medida em
que Titus casa-se apenas com Magdalene em 1668, muito próximo
do Retrato de Família, o que fornece alguma viabilidade de modelar 
A Noiva Judia em conjunto com a jovem por quem estava apaixona-
do em 1666, inviabilizando-se a data de 1658. Por outro lado, essa
data poderia fazer sentido se eventualmente não fossem os jovens
Titus e Magdalene a figurar no quadro...

Em concordância com a maior parte dos autores o quadro A
Noiva Judia, indo de encontro ao episódio de Isaac e Rebeca, numa
tentativa de reabilitação do Antigo Testamento, ao mesmo tempo
que inspirado no círculo de amizades e vizinhanças judaicas, levou
Rembrandt a ousar regenerar a interpretação do matrimónio exem-
plar de Isaac e Rebeca, num hino ao amor através fabuloso abraço,
onde o embaraço da noiva, demonstrativo de submissão e cumplici-
dade, o manifesta plenamente. Esta reconstituição da cena bíblica
está profundamente integrada num movimento de alegoria profana
(como a maior parte das obras de Rembrandt) cuja narratologia
persiste em trazer os contornos muito próprios de um mundo em
reboliço, alertado e perplexo com o novo, profundamente angusti-
ado com a dúvida, mas já seguro de que esse deve ser o caminho a
seguir para a liberdade de pensar, de escrever e obviamente de
pintar... o granulado realista ou o afoguear das faces demarcam pre-
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e em torno delas... o vazio, o escuro, onde figura o semi-oculto, mas
ainda visível poço de Abilemech. Propositadamente ou não, a som-
bra e a luz ganham aqui um papel fundamental que gera a contro-
vérsia entre o desenho e a obra final. A luz central pretende chamar
apenas a atenção do espectador para o casal apaixonado, com uma
luz extremamente elevada nas faces, denotando um enrubesci-
mento da jovem noiva perante o agarrar brusco e simultaneamen-
te sensual do já então marido. Há uma densidade crescente ma-
nifesta. 40 Nenhuma luz poderia iluminar daquela maneira, diz 
Bockemühl.

Outro pormenor para o qual este autor chama à atenção do
leitor é o da inviabilidade real da posição deste casal, tentando for-
necer uma imagem de profunda harmonia entre ambos, paradoxal
com o realismo das feições, gestos e vestes. Uma contradição de
Rembrandt que não parece ser despropositada já que advém de um
autor barroco, que simplesmente faz uma alegoria ao amor. Uma
alegoria profana, referente a um barroco flamengo. São os rostos e
o olhar que o pintor quer que o espectador observe, indicando a
orientação dos olhos enigmática, mas guiada pelos traços das mãos
e pelo contorno dos braços do homem. De facto, nada disto segue
uma cadência palpável. Para este autor todo o movimento do espec-
tador deve seguir em forma de oito, tudo isto através apenas do
jogo de luz e formas que Rembrandt coloca nas mãos do leitor:
«...A luminosidade dos rostos repete-se mais abaixo noutras formas
claras que são, ao mesmo tempo, o ponto de partida e de chegada
do olhar que, da esquerda para a direita, parte do ombro e do braço
de Isaac para o peito de Rebeca...» 41 

Deixámos para o fim o problema da datação do quadro, que
não contrariando o conjunto, está totalmente por definir. As datas
mais plausíveis, a nosso ver, são as de 1665 (segundo Otto Be-
nesch), ou 1666 (Michael Bockemühl), visto que é notório ser um
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Sagradas Escrituras e o mundo complexo de então, simbolizado
pelo detalhe das formas.

A intenção do autor parece-nos ser declaradamente provocado-
ra, provocando-se a si e ao leitor. Tudo isto faz d’ A Noiva Judia um
poema, um «autêntico Rembrandt».
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muitos deles judeus que fazem recrudescer o mundo económico e
financeiro. Um mundo que já não é o mesmo, dilacerado por uma
pincelada mais nervosa, que não reflecte mais que o pensamento do
pintor no momento... Enfrentamos um autor completamente
envolvido de “barroco”, dominado pelo mistério e improviso que
sofre uma crise de identidade pessoal, tornando-se a obra profunda-
mente imbricada em questões quotidianas, como se comprova nesta
tela.

Poucos foram os autores verdadeiramente coerentes quanto à
identidade e datação da obra, raramente mencionando-se o facto de
o título ser também resultado de mais uma interpretação, sem qual-
quer indício de ter sido criado pelo pintor. Relativamente à sua iden-
tidade, a representação do Antigo Testamento retoma a disparidade
entre autores no que concerne à comparação estabelecida por estes
com um dos diferentes matrimónios bíblicos, sobretudo os efectua-
dos pelas matriarcas Sara, Rebeca e Raquel, dos quais encontrámos
semelhanças com o modelar casamento de Isaac e Rebeca, graças à
presença do poço de Abilemech, ainda que esbatida, na tela.

Polémicas à parte frente à verdadeira identidade e intuito desta
obra, é o símbolo do amor que prevalece, destacando todo o “poe-
ma” em torno da mística entre o jovem casal apaixonado; que
dialoga com o leitor, não deixando de prender a atenção do último
sobre os rostos, mãos e contrastes de tons. Assim, o «daubing», de-
preciativamente referido por de Lairesse a partir da obra de Christo-
pher Brown, consubstancia o estilo do autor numa dinâmica nova,
própria e inigualável, que atribui um carácter harmonioso a toda a
tela, apesar dos fortes contrastes existentes no pormenor, no arras-
tar atípico de cores, num enodar propositadamente colocado. Pres-
enciamos n’Noiva Judia, antes de mais, um estilo único com fortes
contornos de realidade. Um profundo profanismo, ponte entre as
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1. Três enfoques sobre a «Ciência Normal»

O texto que aqui apresentamos centra-se no complexo processo
de construção de imagens que qualquer sociedade efectua. Neste
caso, o centro da nossa análise reside na sociedade portuguesa, no-
meadamente a ligada aos meios historiográficos, e na forma como
construiu a imagem dos judeus portugueses. Partimos de uma abor-
dagem que encontra nas imagens uma das mais ricas formas de per-
scrutar o sentir de um grupo humano face a uma realidade, e não
apenas como uma peculiaridade da forma de representar.

Seguindo a caracterização de paradigmas de T. Kunh, as ima-
gens que ao longo dos séculos se consolidaram sobre uma certa te-
mática foram, e vão sendo, ciência normal. E normal porque admi-
tida e, regra geral, fracamente posta em causa, ou apenas alterada
mediante pequenos e fracos apports que vão alterando essa forma de
ver a pouco e pouco.

1.1. Um olhar: as imagens dos judeus

Tradicionalmente, as imagens, pictóricas ou não, foram encara-
das como subsidiárias da realidade, da qual seriam meros reflexos,

Este texto é um “ponto de chegada” numa reflexão iniciada há três anos aquando da
docência do VI Curso Livre de Estudos Sefarditas na Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa.
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«Would you believe it (...) I should be happy to give you ten years of my life if I could go on sitting here
in front of this picture for a fortnight with only a crust of dry bread for food?»

O que disse Vincent Van Gogh acerca d’A Noiva Judia de Rembrandt
Christopher Brown, Rembrandt: The Master & his Workshop,

London, Yale University, 1991, p. 13.
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