
Renaşterea şi Umanismul 

 

 

I. Caracteristici generale 

Renaşterea a reprezentat o mişcare culturală care s-a întins în perioada secolelor XIV-XVI ce presupunea 

revenirea la valorile vechii Antichităţi. Mişcarea a debutat în Italia dar s-a răspândit în întreaga Europă 

Umanismul este un principiu de viață democratic și etic care afirmă că oamenii au dreptul și responsabilitatea 

de a da sens și formă propriilor vieți. 

 Factori ce au determinat Renaşterea şi Umanismul: 

• Căderea Constantinopolului şi dispariţia Imperiului Bizantin a fost urmată de o migraţie masivă a unor 

intelectuali spre Europa Occidentală 

• Acumularea de capital în oraşele italiene(asemănătoare polisurilor din Grecia Antică) a fost urmată de 

apariţia unor mecena, persoane bogate ce protejau literatura şi artele 

• Un element important la avut Italia, centru al lumii culturale în Antichitate 

• Apariţia şi răspândirea tiparului a facilitat răspândirea noilor idei 

 

II.  Arhitectura 

Arhitectura Renaşterii s-a inspirat din ruinele aflate pe teritoriul Italiei. Astfel la construcţia clădirilor cu 

destinaţie  civilă sau religioasă au fost preluate elemente precum cupola, coloanele în stil ionic, doric sau 

corintic. Una dintre cele mai impresionante cupole din această perioadă a fost cea a Domului din Florenţa, 

proiectată pe vremea lui Filippo Brunelschi. 

III. Renaşterea artistică 

 Deşi principalele teme au rămas cele biblice, au început treptat să pătrundă şi elemente de artă bazate pe 

mitologia Antichităţii. Tehnicile de pictură au evoluat faţă de perioada medievală, astfel, artiştii erau capabili să 

redea perspectiva, lumina şi întunericul, se utilizau nuanţe noi de culori. Printre marii artişti s-au numărat: 

Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Rafael Sanzio şi Sandro Boticeli 

IV. Literatura 

În această perioadă scrierile în limba latină au început treptat să fie înlocuite cu limbile naţonale, astfel s-au 

remarcat scriitori precum: Dante Aligheri  şi Francesco Petrarca (în limba italiană),  Miguel de Cervantes (în 

limba Spaniolă), William Shakespeare (în limba engleză) şi François Rabelais (în limba franceză). Aceştia s-au 

sprijinit pe crearea unor personaje după tipologiile din viaţa reală. 

V.Geneza spiritului modern 

Renaşterea şi curentul asociat acesteia Umanismul au pus bazele lumii moderne. Acestea implicau: exprimarea 

liberă, recunoaşterea valorilor umane, libertatea, cinstea, respectul cât şi introducerea unei gândiri raţionale în 

explicarea lucrurilor. 

 

 


