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Renașterea
• O mișcare culturală care s-a 

întins pe perioada 

secolelor XIV – XVII

• A debutat în Italia și ulterior s-a răspândit în restul Europei;

• Răspândirea ideilor renascentiste s-a accelerat grație apariției tiparului, dar
totuși, ele nu s-au dispersat uniform pe teritoriul Europei

• Acest curent a apărut ca o reacție împotriva feudalismului în cadrul luptei
burgheziei pentru înlăturarea relațiilor de tip medieval

• Renașterea s-a manifestat în diverse domenii ale artei și științei
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- Renașterea este epocă
în istoria Europei, care cuprinde perioada
de tranziţie de la societatea medievală la 
cea modernă

- Renaşterea a început în Italia, unde au
apărut mai întâi germenii relațiilor
capitaliste, dar s-a manifestat ca un
fenomen general european, care s-a
dezvoltat, mai devreme sau mai târziu,
în cadrul societății medievale a diferitor
state, cunoscând deosebiri de la o ţară la
alta, în funcţie de etapa istorică şi de
situaţia specifică, de tradiţie etc.
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Premisele apariției 
Renașterii 

• Restructurarea societății care are 
loc timp de trei secole, începând 
cu secolul al XIII-lea 

• Dezvoltarea și impunerea unui 
nou tip de economie

• Lărgirea ariei geografice 
cunoscute de om, în urma 
descoperirilor geografice

• Conturarea statelor naționale

• Dezvoltarea fără precedent a 
științelor, artelor, literaturii

https://adevarul.ro/assets/adevarul.ro/MRI
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În epoca Renaşterii: 
- Se dezvoltă burghezia, începe

emanciparea ţărănimii, iar
nobilimea pierde treptat
supremaţia economică, păstrându-
şi doar influența politico-socială

- Se formează statele centralizate în
jurul monarhiei (Franţa, Spania, 
Anglia) - care încurajează
expansiunea comercială, 
protejează creditul şi sprijină
industria, cu excepţia Italiei şi a 
Germaniei, în care fărâmiţarea
politică s-a menţinut multă vreme

https://www.sebesinfo.ro/wp-
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- Au loc Marile descoperiri
geografice (călătoriile lui Henric
Navigatorul, Vasco da Gama, 
Cristofor Columb, Fernando de 
Magellan ş.a.), care au spart
limitele vechii lumi cunoscute

- S-au pus bazele comerţului
mondial şi s-a grăbit, prin
exploatarea noilor teritorii
cucerite, procesul de acumulare 
a capitalului
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Caracteristicile epocii
• Au loc transformări social-economice şi politice profunde care au dus

la o perioadă de înflorire a artei, literaturii, ştiinţei, gândirii social-
politice şi filozofice

• Purtătorii noii culturi şi ideologii - umaniştii, au considerat epoca lor
o epocă de „renaştere” spirituală, întemeiată pe reînvierea culturii
antice greco-romane, după o perioadă de întuneric şi de decădere

• Umaniştii au creat o cultură nouă, profană, în centrul căreia se afla
omul, opusă culturii ce se baza doar pe dogmele și învăţăturile
ecleziastice ale societăţii medievale
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• Renașterea s-a opus ascetismului şi
pesimismului medieval, propunând o 
concepţie nouă despre lume, optimistă, 
pătrunsă de încrederea în om şi în
natură, de idealul unei fericiri terestre

• Învăţaţii Renaşterii au făcut elogiul
culturii, al studiilor umaniste ca mijloc
de înnobilare şi de desăvârşire a 
omului, au formulat idealul unei
dezvoltări multilaterale a personalităţii, 
a omului universal, întruchipat în
figura unor titani ai creaţiei şi ai 
acţiunii, ca Leonardo da Vinci, 
Michelangelo sau Dürer

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/co
mmons/thumb/8/88/Hans_Holbein_the_Y
ounger_-_The_Ambassadors_-_



Umanismul
• Umanismul este un curent cultural profan/laic, dominant în

timpul Renașterii

• Termenul provine din francezul ,,humanisme’’, latinescul
,,humanus’’(,,omenesc’’) și exprimă o atitudine ce recunoaște
demnitatea, valorile și posibilitățile ființei umane, atitudine
manifestată înca din Antichitatea greacă și latină - redescoperită
în epoca Renașterii

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
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Începuturile 
umanismul modern 

https://ziarullumina.ro/thumbs/gallery/
2011/06/04/umanismul-in-bizant-si-
occident-106228.jpg

După căderea

Constantinopolului și invadarea

Imperiului Bizantin de către

turci, un mare număr de învățați

greci se refugiază în peninsula 

Italică, aducând cu ei manuscrise

în limba greacă

În mod tradițional, 
istoricii situează
începuturile
umanismului
modern în
Italia secolului al 
XIV-lea, fiind
legat de numele lui
Fr. Petrarca și G.
Boccacio

https://www.dante-
alighieri.nl/userfiles/dantenieuws/657_gandolfo_ca
scio_1.png

Literații italieni, ca Guarino din 
Verona, Francesco Filello sau
Giovanni Aurispa, învață limba
greacă veche și traduc în italiană
operele clasice grecești fapt ce duce la 
răspândirea mesajului acestora în Italia 
apoi în Europa



Umanismul în Europa medievală 

• Umanismul influențează în mod
hotărâtor viața secolului al XVI-lea

• O schimbare subtilă s-a petrecut în
modul în care intelectualii abordau
religia

• S-a schimbat modul de gândire, mod
de gândire ce s-a reflectat asupra
spiritualității medievale, care va
pune pe primul plan teme ca natura,

virtutea, gloria și iubirea

https://www.google.co
m/imghp?hl=ro



RELIGIE

- umaniștii nu au 

respins creștinismul,

dimpotrivă, cele mai

multe lucrări

renascentiste au fost

dedicate bisericii;  

- umaniștii resping 

apelul la credințele 

supranaturale pentru 

soluționarea 

problemelor umane, 

dar nu și credința în 

Dumnezeu 

VIAȚA POLITICĂ

- umaniștii amintesc

suveranilor datoriile

lor față de 

Dumnezeu, față de 

supuși și față de ei

înșiși
(Niccolo Machiavelli:

"Il Principe", 1532)

- umaniștii 

îndeamnă poporul să

participe la viața

publică

EDUCAȚIA

- era orientată spre 

a transmite copiilor

noi cunoștințe și ai 

face mai „umani” 

Influențele umanismului în:



Umanismul promovează idealul

• omului universal - armonios
fizic şi intelectual, pasionat de 
toate formele de cunoaştere, un 
individ cu o vastă cultură, bun
cunoscător al limbilor clasice, 
al filosofiei, al muzicii, 
al ştiinţei

• personalitate de tip 
enciclopedică precum a fost 
Leonardo da Vinci, care 
este considerat prototipul
noului tip de om. El a fost
pictor, fizician,
matematician, inventator, 
muzician

Homo universale



DECI,  
Umanismul ...

• A fost o expresie ideologică a epocii 

ce a luptat împotriva sistemului feudal și a învățăturii scolastice

• A promovat valoarea omului și a dezvoltării lui multilaterale 

• A promovat ideea primatului rațiunii și a spiritului critic 

• A evoluat ca: umanismul civic și umanismul critic 

Umanismul critic 

A izvorât din spiritului civic. 

A contribuit la redeșteptarea 

interesului pentru cultura antică, 

care putea oferi argumente și 

modele pentru noile valori 

cultivate 

Umanismul civic

Era un nou sistem de educație 

care tindea să asigure poziția 

dominantă a burgheziei.

Considera că valoarea omului nu 

se datora provenienței sociale ci 

meritelor personale 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/co
mmons/f/fa/Zaccaria_in_the_temple_by_
dghirlandaio.jpg
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