ALEGORIE ŞI SIMBOL ÎN LUCRAREA
"PETRECERE" DE PETER VEREDAEL
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Temă

prin excelenţă naturalistă, scena de gen a cunoscut o înflorire
particulară în societatea burgheză protestantă a Ţărilor de Jos din secolul al XYIIlea. Devenită un prilej pentru observarea imparţială şi extrem de minuţioasă a
diferitelor categorii sociale, de la înalta burghezie la oameni de condiţie inferioară
ai tavernelor, scena de gen flamando-olandeză a fost considerată o culme a
naturalismului baroc.
În domeniul vast al scenei de gen, o tipologie aparte, avându-i ca precursori
iluştri pe Hieronymus Bosch şi Jan Bruegel cel Bătrân, o constituie tabloul de
moravuri. În această categorie se integrează şi Petrecerea semnată de pictorul olandez
Peter Veredael, aflată în colecţia Muzeului Ţării Crişuri lor' (Fig.nr. I). În acest caz
sub pretextul unei alegorii a celor cinci simţuri. temă frecventă în pictura din Ţările
de Jos, sunt puse în lumină diferite vicii atribuite categoriilor mijlocii în afinnare.
Departe de a oferi reprezentări gratuite, genul respectiv este direct legat de ascendenţa
Reformei, conţinând numeroase aluzii moralizatoare care slujesc indirect ideologiei
protestante. Dacă în ceea ce priveşte reprezentarea înaltei societăţi primează scenele
cu caracter galant, reflectând o valorizare pozitivă a vieţii burgheze, în schimb
lucrările reprezentând categoriile sociale inferioare (muzicanţi, jucători de cărţi,
negustori, ţărani, cheflii) se pretează pentru portretizarea viciilor atribuite în mentalul
colectiv societăţii burgheze.
Tabloul ne introduce în atmosfera unui han de epocă, aducând în prim- plan
nişte comeseni de condiţie dubioasă, beţivi şi jucători de cărţi. Bazat pe o armonie
coloristică de brunuri, verde şi roşu, tabloul se defineşte printr-o folosire moderată
a efectelor luministice, îndeosebi prin albul strălucitor al veşmintelor şi al feţei de
masă. Lucrarea este remarcabilă atât prin minuţiozitatea tipic nordică în ceea ce
priveşte descrierea obiectelor de interior, cât şi prin abilitatea redării perspectivei
cu ajutorul dalajului geometrizat al gresiei, respectiv prin micşorarea personajelorz.
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Reprezentate în starea de euforie proprie ospăţului la care participă,
personajele au veşminte, gesturi şi fizionomii reale, autentice, dezvăluind un fin
simţ al observaţiei. Vestimentaţia personajelor evidenţiază diferite tipologii sociale.
Astfel, costumul muşchetarului din prim-plan reflectă dorinţa de eleganţă şi
împodobire ostentativă specifică militarilor din gărzile orăşeneşti, fiind alcătuită
din cămaşă şi vestă croită pe corp, pantaloni bufanţi din catifea până la glezne legaţi
sub genunchi cu bentiţe şi rozete, ciorapi roşii, pantofi ascuţiţi cu rozete, pălăria cu
pene precum şi pelerina ţinută în mână de personaj. Costumul este completat cu
sabia atârnată în spate de cingătoare.
Atât personajele cât şi obiectele sunt simbolice, reunind motive ce apar
frecvent în scenele de gen ce ilustrează tema "Cele cinci simţuri". Astfel, atât
alimentele desfăşurate pe masă, cât şi înfăţişarea personajelor, îndeosebi a bărbatului
ameţit de băutură, reprezentat pc punctul de a cădea de pe scaun, sunt aluzii la
simţul gustului. Simţul auzului e simbolizat prin sunetul scos de vioara cu arcuşul
stricat ţinută în mână de unul dintre comeseni, dar şi prin personajele reprezentate
vorbind. Simţul olfactive sugerat prin intermediul animalelor: câinele ce stă lângă
jupâneasa hanului, respectiv pisica ce adulmecă un peşte prăjit. Scena de amor din
dreapta tabloului, monezile şi cărţile de joc trimit la simţul tactil. Personajele care
privesc în afara tabloului, spre noi, simbolizează simţul văzului.
Dincolo de o simplă alegorie a simţurilor, lucrarea este o condamnare
implicită a păcatelor ce pot rezulta din satisfacerea excesiv[, a acestora. Păcatul este
definit atât ca lăcomie a trupului (lăcomia la mâncare şi băutură, desfrâul), cât şi ca
păcat al minţii care speculează cum să înşele aproapele.
Un domeniu distinct în cadrul scenei de gen baroce îl constituie masa
încărcată de alimente, ea devenind un "catalizator compoziţional şi social", un pretext
pentru redarea diferitelor tipuri umane. În contextul laicizării picturii olandeze din
secolul al XVII-iea apar frecvent teme ce ilustrează satisfacerea simţurilor, redate
sub pretextul mesei încărcate>. Tablourile, cu tematică profană, introduc un nou gen
de trompe l'oeil: prin conţinut şi maniera de redare, lucrarea se adresează simţurilor
terestre ale privitorului, inducându-i senzaţii tactile, vizuale, olfactive, auditive sau
gustative. Astfel, păcatul lăcomiei - "Aula" apare şi în acest caz ca dorinţă obsesivă
şi excesivă de a mânca, ce întrece nevoia de hrană a omului (Fig.nr.2). Tot aici,
Părinţii Bisericii includeau şi dorinţa de a mânca constant numai delicatese şi alimente
costisitoare.
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În accepţia teologică medievală, "Avariţia" era un termen generic pentru a
descrie o mulţime de comportamente vicioase ce includeau toate formele de
înşelăciune de ordin material, în interes personal Uocurile de noroc, mita, zgârcenia,
egoismul, manipularea şi trădarea rezultate din iubirea banilor). Păcatul iubirii de
argint-"Avaritia" (Fig.nr.3) este sugerat în tablou prin cărţile de joc risipite pe jos,
monezile aurii arătate de tânărul muşchetar gazdelor hanului, aluzie la banul câştigat
necinstit, instrument al diavolului. Tânărule reprezentat într-o discuţie aprinsă cu
proprietara hanului, căreia încearcă să-i justifice banii câştigaţi necinstit. Chipul
său trădează minciuna, el fiind privit cu suspiciune de l:elt: Jouă femei cu care
vorbeşte. În persoana lui sunt reunite deopotrivă patima jocului de cărţi, a banilor,
minciuna, trufia şi înşelăciunea. O aluzie în acest sens sunt cărţile de joc risipite pe
jos şi intenţia personajului de a pleca cu banii (Fig.nr.4).
Cele trei personaje din planul al doilea antrenate într-un dialog incitant,
simbolizează greşelile săvârşite prin cuvânt, bârfa şi calomnierea gratuită a aproapelui
rezultate din păcatul" Invidiei", definită de Toma d · Aquino ca "tristeţe pentru binele
altuia" (Fig.nr.5). Fizinomiile lor exprimă patima verbiajului, exagerarea şi falsitatea
cuvintelor folosite.
În colţul drept al lucrării, în planul al doilea e reprezentată o scenă intimă în
interiorul unui cort . Plasat în spatele bucătăriei, cortul introduce în tablou o nouă
secvenţă de gen, sugerând promiscuitatea specifică hanurilor. Maniera de
reprezentare este o aluzie la păcatul desfrâului - "Luxuria" (Fig.nr.6). Teologii
medievali includeau aici şi gândurile sau dorinţele sexuale excesive, respectiv
sexualitatea rezultată din "iubirea prea mare a altora", în măsură să treacă pe plan
secundar pe aceea datorată lui Dumnezeu. În tablou se remarcă şi prezenţa unor
alimente considerate afrodisiace ca rodia, caviarul, stridiile şi măslinele. O aluzie
explicită la depravarea sexuală specifică hanurilor sunt morcovul şi cochiliile de
scoică de pe podeaua încăperii.
Mânia -"lra" este reprezentată în fundalul tabloului sub forma unei bătăi,
care poate degenera în păcatul omuciderii (Fig.nr. 7). Prin mânie erau definite
sentimentele necontrolate şi excesive de ură şi răzbunare îndreptate împotriva
aproapelui, trăiri a căror formă extremă o constituie crima. În lucrarea lui Veredael
scena se petrece în afara hanului, introducând astfel motivul tabloului în tablou. În
uşa unei case e redat stăpînul care asistă impasibil la scenă. Doi oameni sunt
reprezentaţi pe punctul de a lovi un ţăran desculţ care încearcă să scape. Un alt om
de condiţie modestă, seminud este reprezentat puţin mai departe cu picioarele prinse
în butuci. Elementul inedit îl constituie faptul că lângă el stă Iisus îngenunchiat.
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Reprezentat cu spatele spre privitor, înveşmântat cu o bucată de pânză prinsă de
stâng, el ridică mâna dreaptă cerând îndurare pentru cei oprimaţi. Intervenţia
sa miraculoasă este vizibilă pentru agresori care-l privesc încremeniţi de uimire, cu
mâinile suspendate în aer, înainte de a lovi. Redată prin deschiderea practicată în
fundalul tabloului, scena simbolizează prezenţa lui Iisus alături de omul aflat în
suferinţă, în conformitate cu preceptul evanghelic al îndurării divine pentru cei
prigoniţi şi nedreptăţiţi. Mântuitorul intervine pentru a proteja dreptul divin al vieţii,
sancţionând în acelaşi timp gravitatea torturii şi omuciderii în ierarhia păcatelor.
Bărbatul adonnit, ameţit de băutură, redat în prim-plan cu o cană de bere în
mână, întruchipează viciul beţiei. Starea de somn este atât în textul biblic, cât şi în
iconografia artistică un indiciu ce ilustrează orbirea omului în raport cu revelaţiile
divine. În pictura flamando-olandeză ea apare ca atribut consacrat pentru lene"Accidia ", viciu ce împiedică omul ignorant să se trezească pentru a merge la
biserică (Hieronymus Bosch), iar în cazul lucrării de faţă însoţeşte viciul beţiei.
(Fig.nr.8). O aluzie explicită la acesta este şi cana de bere ridicată de personajul din
spatele său, respectiv obrajii înroşiţi ai comesenilor. Dacă la început lenea era un
păcat atribuit călugărilor, în calitatea de obstacol în aspiraţia acestora spre
perfecţiunea spirituală, începând din secolul al XIII-iea accepţia termenului se
laicizează, "Accidia " înglobând toate păcatele ce puteau induce o stare de
inactivitate4 • Ea este condamnată mai intens de societăţile care încep să aprecieze
valoarea muncii şi a vieţii active.
Un alt simbol consacrat al viciului este zgomotul, asociat vioarei cu arcuşul
rupt ţinută în mână de unul dintre bărbaţi. Reprezentat fără un ochi. acesta este
prototipul piratului, al jefuitorului. Personaj familiar porturilor olandeze, el
simbolizează o categorie socială inferioară ce înfloreşte în Olanda secolului al XVlllea, în directă legătură cu activitatea comercială maritimă.
Concepţia spaţială a lucrării oferă o schemă iluzionistă barocă, în sensul că
se bazează pe "dislocări, intrânduri, depărtări, apropieri" 5 • Cel mai bine marcat este
primul plan, care captează în primul rând, dimensional, interesul privitorului,
făcându-l să perceapă atmosfera specifică hanului şi petrecerii. În planul al doilea,
cu personaje micşorate, sunt perceptibile alte două scene de gen, printr-un joc de
intrânduri şi sugestii spaţiale. Se remarcă abilitatea sugestiei perspectivei, în cazul
interiorului de bucătărie, prin liniile carelajului pardoselii. O altă deschidere,
practicată în dreapta lucrării, e sugerată prin intermediul cortului delimitat spaţial
umărul
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de un mic paravan care face tranzit ia între planurile lucrării. Ultima sugestie spaţială
apare în colţul stâng al tabloului prin faţada unei case redate oblic, respectiv prin
micşorarea şi mai accentuată a personajelor. Continuitatea dintre această secvenţă
şi primul-plan se realizează prin grupul personajelor care bârfesc.
Lucrarea contrapune realismul intens al personajelor şi al interiorului, fiinţei
spiritualizate a lui Iisus, redată în fundal într-o lumină difuză, sugerând astfel antiteza
dintre realităţile terestre, aflate la îndemâna oricui şi cele spirituale, mai greu
accesibile. Dacă prim-planul, perceput ca prelungire a spaţiului de expunere,
călăuzeşte privirea spre spaţiul real, ultimul plan atrage atenţia asupra existenţei şi
chiar a intervenţiei sacrului în profan. La fel ca picturile lui Aertsen şi Velasquez cu
tema "Iisus în casa Mariei şi a Martei", tabloul lui Peter Veredael exprimă o opoziţie
accentuată intre realismul extrem cu care sunt redate personajele, respectiv
dimensiunile vieţii materiale din prim-plan (hrana, banii, hanul, bucătăria) şi apariţia
diafanizată a lui Iisus în fundalul tabloului.
Maniera de sugestie a diferitelor păcate prezintă analogii cu celebra lucrare
a lui Bosch "Cele şapte păcate". Astfel, în ambele lucrări lăcomia este redală sub
forma abuzului alimentar, mânia -sub forma unei bătăi, avariţia sub fonna unei
dispute şi desfrâul ca o scenă intimă într-un cort.
La fel ca în lucrarea lui Bosch, în compoziţia lui Peter Veredacl se remarcă
prezenţa misterioasă a elementului divin prin intennediul figurii lui Iisus. Intervenţia
divină în viaţa omului este sugerată prin sprijinul acordat de Iisus omului aflat în
suferinţă sau pericol. La fel ca şi în cazul lui Bosch, prezenţa elementului divin
conferă atemporalitate subiectului, sugerând continuitatea în plan temporal a
slăbiciunilor umane şi a păcatelor, dar şi actualitatea mesajului evanghelic.
Singurele personaje neimplicate în actiune sunt două femei, una îmbrăcată
mai elegant, în rochie de catifea cu guler din dantelă fină, plisată. iar cealaltă- o
femeie în veşminte de bucătăreasă reprezentată gătind în faţa unui ceaun mare.
Ambele femei au chipul îndreptat spre privitor cu o expresie meditativă sau
interogativă. sugerând faptul că subiectul lucrării se adresează omului din toate
timpurile. Ele simbolizează condiţia omului inocent aflat deasupra frământărilor
existenţiale ale păcătosului, pe care le poate privi cu compasiune sau detaşare
emoţională.

În acelaşi timp, proprietara hanului, cel mai vizibil personaj feminin din
tipul femeii gospodine întâlnit frecvent în pictura olandeză,
având ca accesorii specifice şorţul ce indică activităţile casnice, rochia cu guler alb
plisat, părul prins cu o boneta albă, lăsând fruntea descoperită". Alături de femeia
compoziţie, ilustrează
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reprezentată pregătind mâncarea. ea simbolizează idealul vieţii active, al muncii
oneste, încurajat de morala protestantă (Fig. nr.9). Un simbol pozitiv este şi câinele,
expresie a inocenţei şi simbol al fidelităţii în iconografia creştină (Fig.nr. I O).
În concluzie. sub aparenţa unei petreceri, Peter Vcredacl a realizat o lucrare
complexă, aluzivă, pretext pentru pm1rctizarea unor păcate considerate capitale ca
iubirea de argint. lăcomia, mânia, desfrâul, invidia. Ele sunt împletite cu aluzii
verbale, audititive, olfactive şi vizuale pentru a exprima o relaţie între simţuri şi
diferite păcate. Din punct de vedere iconografic păcatul este definit printr-un
ataşament excesiv, având ca obiect mâncarea, banii, sexualitatea, respectiv aplecarea
constantă spre cuvinte, gânduri sau sentimente negative. orientate spre distrugerea
aproapelui.
Definitivată în scrierile teologice ale evului mediu şi readaptată de Papa
Grigore cel Mare, schema păcatelor capitale a fost cel mai răspândit instrument de
clasificare a păcatelor. exercitându-şi influenţa şi asupra creaţiei literare şi artistice 7.
În accepţia teologilor, păcatul este lucrul care-l îndepărtează pe om de ataşamentul
primordial datorat Creatorului.
Morala protestantă a preluat schema medievală a păcatelor, temă cc revine
cu o insistenţă obsesivă la sfârşitul evului mediu în tratate, predici şi catehisme. O
mare parte a picturilor din şcoala olandeză şi flamandă nu pot fi disociate de locul
central pe care motivul păcatului îl dobândeşte în doctrina protestantă. Defectele
curente ale societăţii burgheze erau reprezentate fie izolat, fie sub pretextul unor
lucrări ce ilustrează tema celor şapte păcate (Bosch, Bruegel), respectiv a celor
cinci simţuri.Tabloul lui Yeredael se integrează în acelaşi context, prezentând o
scenă de viaţă cotidiană bogată în detalii de moravuri. Ineditul lucrării rezultă din
faptul că autorul a îmbinat tema celor cinci simţuri cu schema celor şapte păcate,
sugerând astfel conexiunea dintre ele. În acelaşi timp, lucrarea ilustrea7.ă felul în
care schema medievală a păcatelor capitale a fost adaptată la noile realităţi sociale
apărute în societatea olandeză în secolul al X VII-iea. Astfel, implicarea Olandei în
activitatea comercială maritimă a dus la apariţia unor mijloace noi de parvenire care
nu excludeau frauda.jaful, înşelăciunea. Împotriva acestora, Biserica a luat atitudine
accentuând valoarea morală a muncii oneste. Mesajul ei a pătruns şi în pictura de
gen, aşa cum se vede şi în lucrarea analizată, care ilustrează opoziţia dintre munca
cinstită şi mijloacele de îmbogăţire condamnate de Biserică.
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La fel ca Jan Steen în lucrările sale- "Petrecere", "Societate veselă", "Trişorii",
Peter Veredael a transformat pretextul " petrecerii " într-o
verosimilă scenă de moravuri. Lucrarea este remarcabilă prin realismul secvenţei
surprinse la care contribuie puternica impresie de autenticitate a interiorului, dar şi
a personajelor, ale căror gesturi, fizionomii şi veşminte sunt tipice categoriilor sociale
reprezentate. Narativismul scenei, opoziţiile şi întrepătrunderile de planuri, interesul
pentru detalii, verismul personajelor confirmă deplina autonomie la care a ajuns
scena de gen în cadrul picturii din Ţările de Jos.
"Necumpătarea",
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ALLEGORJE ET SYMBOLE DANS LE TABLEAU
"PARTIE DE PLAISIR" PAR PETER VEREDAEL
RESUME
L' etude met en evidence le langage symbolique dans l'oeuvre "Partie de
plaisir" de Peter Veredael, artiste representatif pour la peinture de genre hollandaise.
L' auteur prouve que Ies personnages, Ies animaux et Ies aliments sont symboliques.
Ainsi, i1s renectent des allegories de cinq sens (Le goitt, L 'ouie, Le touche,:L 'odorat.

(8)

Agata Chifor

304

La vue) et de sept vice (Aula. Avaritia, Accidia, lra, Luxuria, Invidia, Siperbia) .
Les image impres ionnante par leur realisme montrent au i Ies implications de
la morale prote tante dan la vie de la societe hollandai e.
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