2. GENEZA SPIRITULUI MODERN
FIȘA Nr.1.

RENAŞTEREA: GENEZA SPIRITULUI MODERN, UMANISMUL
CE ESTE RENAȘTEREA?
Renașterea este etapa din istoria Europei (sec. XIV-XVI) caracterizată
prin mari invenții și descoperiri, dezvoltarea științelor și artelor, prin
trezirea interesului pentru cultura antică.

A. Lorenzo de Medici (1449-1492).
A fost conducătorul Florenței și un mare
protector al artelor și culturii.
A fost supranumit „Magnificul”.

DE CE RENAŞTEREA APARE ÎN ITALIA ?
Aici se dezvoltă economic orașele italiene (Florența, Veneția,
Milano, Roma).
Aici se dezvoltă o populație urbană activă, există resurse materiale
însemnate care pot fi utilizate și pentru dezvoltarea culturii. Există
negustori bogați și bancheri.
Aici există și o politică de mecenat, adică de sprijinire și protecție
a oamenilor de cultură și a artiștilor de către cei bogați.
În același timp prezența pe teritoriul Italiei la tot pasul a vestigiilor
civilizației antice greco-romane reprezintă, de asemenea, o cauză a
apariției Renașterii.
ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE
DESCOPERIȚI OMUL RENAȘTERII !
1. Marea ambiție a umaniștilor este să pună în valoare Omul cu
demnitatea lui, la nivel individual și la nivel social.(…)
Ambiția
umaniștilor este mult mai mare: să creeze o ființă de elită care să știe
totul despre cărți, oameni și natură, care să fie totdeodată artist și om
de arme, cavaler strălucit și expert arme, priceput în arta războiului și
diplomat. Pe scurt un om de știință dublat de un om politic și de acțiune,
capabil să aducă concetățenilor săi binefacerile pe care numai el le
poate concepe.
(Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei)

B. Harta Veneției din 1572

2. Manifestările cele mai elocvente ale Renașterii, artele ei, pictura,
sculptura și arhitectura... nu pot ascunde originea și sensul profund al
acestei excepționale perioade a istoriei umanității europene. Ea a
însemnat de fapt incitarea omului la o cunoaștere nemijlocită a lumii...
Omul reprezentativ al Renașterii trebuia de aceea să întrunească
pasiunea cunoașterii științifice a fenomenelor naturii și ale vieții umane
cu darurile de creație ale artistului... Epoca a fost bogată în astfel de
oameni. (Figuri ilustre din perioada Renașterii)

Cerințe:
Citiți cu atenție sursele ( 1, 2) și analizați imaginile (A-B). Completați
organizatorul grafic ( C ) cu trăsăturile prin care umaniștii pun în
Demnitatea
valoare Omul Renașterii.
3. Umanistul Leon Battista Alberti în Tratatul despre familie (1433C. ORGANIZATOR GRAFIC–Omul Renașterii
1443) scria că ,,omului de afaceri îi șade bine să aibă întotdeauna
REȚINEȚI!
mâinile mânjite cu cerneală.’’
Renașterea marchează desprinderea de
Cerințe:
gândirea Evului Mediu și apariția spiritului
Cum interpretați această afirmație?
modern în civilizația europeană.

Omul
Renașterii

FIȘA Nr.2 RENAŞTEREA: GENEZA SPIRITULUI MODERN, UMANISMUL
DESCOPERIȚI! Contribuții la geneza spiritului modern
Descoperirea Lumilor noi a însemnat pentru europeni și o redescoperire a
omului.
Apar științelor moderne ale naturii bazate pe metoda experimentală,
observație și pe aplicarea matematicii. Modul de a gândi al oamenilor cunoaște
astfel o uimitoare schimbare.
Umaniștii acordă o atenție tot mai mare științelor exacte: astronomia, fizica,
matematica, medicina.
Cele două mari descoperiri ale epocii sunt: mișcarea de rotație a planetelor și
circulația sângelui. Astfel, imaginea clasică a lumii este înlocuită cu imaginea
unei lumi noi.
A. Nicolaus Copernic (1473-1543)
Cunoștințele științifice încep să aibă o tot mai mare aplicabilitate în practică.
NICOLAUS COPERNIC
Demonstrează că Pământul se mișcă în jurul Soarelui, punând bazele teoriei
heliocentrice. Conform teoriei lui Ptolemeu și Aristotel în antichitate, Pământul este
nemișcat în centrul lumii. În lucrarea "Despre mișcările de revoluție ale corpurilor
cerești", afirmă că Soarele este în centrul sistemului nostru planetar și Pământul și
s-ar mișca în jurul acestuia. Copernic este fondatorul astronomiei moderne și
inițiatorul primei revoluții științifice. Concepția sa a exercitat un puternic impact în
B.
gândirea Evului Mediu. Copernic demonstrează că Pământul este o planetă ca toate
celelalte.
Johannes Kepler
Descoperă legile mișcării planetelor. Legile lui Kepler descriu mișcările planetelor în
jurul Soarelui. În lucrarea Noua astronomie (1609) demonstrează că planetele se
mișcă în jurul Soarelui nu pe orbite circulare și cu viteze uniforme, ci pe orbite eliptice
și cu viteze neuniforme.
William Harvey
El a demonstrat în mod logic că există o circulație a sângelui, întrucât sângele ieșea
dintr-o jumătate a inimii și se întorcea în cealaltă jumătate a inimii. Descoperirea sa
C. Sistemul lui Ptolemeu
are același efect revoluționar ca și descoperirile lui Galilei și Kepler în astronomie.
ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE
Contribuții la geneza spiritului modern

D. Johannes Kepler (1571-1630)

S 1. ,, Nu este întâmplător faptul că și, în unele privințe, cea mai importantă spărtură în
întregul sistem de gândire antic s-a produs în domeniul astronomiei, atât de strâns legat de
geografie. Această spărtură a provocat-o expunerea clară și amănunțită a lui Copernic cu
privire la rotirea Pământului în jurul axei sale și la mișcarea lui în jurul unui Soare fix.’’
( J.D. Bernal, Știința în istoria societății )
S 2. ,, Progresul științelor naturii a fost ușurat ca urmare a acumulării unui bogat material
științific datorat marilor descoperiri geografice și inventării unor instrumente necesare
cercetării, ca luneta astronomică, termometrul și barometul. ’’
(Radu Manolescu, Istoria medie universală )
S.3 ,, Așadar, inima este începutul vieții și Soarele microcosmosului, așa cum Soarele poate fi
definit inima universului.Prin vigoarea și pulsația ei inima pune sângele în mișcare, îl curăță
și–i dă viață și, îl ferește de descompunere și închegare. ’’
(Harvey,apud J.D. Bernal, Știința în istoria societății)
Cerințe:
1. Precizați(S1,B) care este contribuția lui Nicolaus Copernic la dezvoltarea spiritului modern?
2. Precizați (SC) care este ideea principală a teoriei lui Ptolemeu?
3. Explicați (S2) rolul jucat de Marilor Descoperiri Geografice în geneza spiritului modern?
4. Identificați contribuția lui Johannes Kepler la dezvoltarea științei moderne. Utilizați

și Internetul.
5. Precizați(S3) care este contribuția lui William Harvey la dezvoltarea spiritului modern?
Notă! Utilizați în aprofundarea acestui conținut noțiunile dobândite la disciplina
Geografie și Biologie.

FIȘA Nr.3

RENAŞTEREA: GENEZA SPIRITULUI MODERN, UMANISMUL
DESCOPERIȚI! Umanismul – sursa modernității.
CE ESTE UMANISMUL?
Umanismul este o mișcare intelectuală europeană din epoca Renașterii care
promovează studiul literaturii clasice din Grecia și din Roma, entuziasmul față de
om și natură. Promovează ideea încrederii în valoarea omului și a perfecționării
sale, militează pentru dezvoltarea liberă și multilaterală a personalității umane.
(Din fr. humanisme, germ. Humanismus.)
TRĂSĂTURILE UMANISMULUI

SISTEMUL DE EDUCAȚIE
UMANIST

A. Pico della Mirandola - filozof și
învățat umanist italian din perioada Renașterii.

B.

Sistemul de educație umanist

civic

umanismul

erudit

critic

C.Forme ale umanismului

UMANISMUL CIVIC

D.Manifestări ale umanismului civic
REȚINEȚI!
Umanismul este o sursă a modernității, are un

caracter laic, rațional, punând în prim plan
spiritul critic și experiența.

Umaniștii redescoperă textele antice, păstrate în copiile executate
timp de sute de ani în mănăstiri. Studiază vechile manuscrise în limba
greacă și latină, înființează biblioteci.
Un rol important în răspândirea umanismului îl are apariția tiparului
care permite răspândirea rapidă a ideilor și lucrărilor umaniștilor.
Umaniștii folosesc limba latină ca semn al dorinței de ,,renaștere” a
lumii antice, aceasta a devenit un factor de realizare a unității lumii
renascentiste. Latina este limba comunicării intelectuale.
Umanismul reprezintă un pas mare către modernitate în domeniul
cultural, al mentalităților, al dezvoltării spiritului modern.
Umaniștii pun pe primul loc în preocupările lor cultul frumosului,
pentru că ei cred că există legături strânse între univers și om, iar ceea
ce este frumos și armonios este parte integrantă a divinității.
ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE
Umanismul civic. Sistemul de educație umanist

S.1 ,,Concepția Renașterii despre om și sistemul de educație, umanist s-au
format la Florența în ultimele decenii ale secolului al XIV-lea și în cursul sec.al
XV-lea. O primă formă de manifestare a constituit-o umanismul civic, menit să
formeze oameni activi și întreprinzători, corespunzători cerințelor economiei
capitaliste și republicii florentine. În lucrarea lui Pico della Mirandola Cuvântarea
despre demnitate omului așează pe om în centrul lumii și îl consideră demn prin
rațiune și voință. [… ] Reacția împotriva solasticii și geneza spiritului critic și
erudit au avut loc în Italia, în domeniul filologiei și istoriei.’’
(Radu Manolescu, Istoria medie universală )
S.2 ,, În opoziție cu cultura și educație din secolele anterioare, subordonate
concepției teologice și bazate pe metoda scolastică, cultura renascentistă și
sistemul de educație umanist, deși au mai păstrat, într-o oarecare măsură,
reminiscențe medievale, se disting totuși, în ansamblu, print-un pronunțat
caracter laic, prin punerea rațiunii, a spiritului critic și a experienței mai presus
de credință, de autoritate și de tradiție, printr-o problematică mai largă, privind
variate aspecte ale naturii și societății. ’’
(Radu Manolescu, Istoria medie universală
Cerințe:
1. Precizați unde a apărut umanismul civic?
2. Completați (S1) în graficul D forme de manifestare ale umanismului civic.
3. În ce domenii ( S1)se manifestă umanismul critic și erudit?
4. Completați (S2) în graficul B trăsăturile educației umaniste.
DICȚIONAR

Scolastică - Învățământul și filozofia predate în țările catolice din Europa
medievală, care căutau să fundamenteze dogmele bisericii creștine.
În sens larg, pregătirea teologică și filozofică în școlile universităților
medievale.

FIȘA Nr.4

RENAŞTEREA: GENEZA SPIRITULUI MODERN, UMANISMUL
DESCOPERIȚI! Renașterea artistică
RENAȘTEREA ARTISTICĂ

A. Domul din Florența a fost construit între

1296-1436. Biserica a fost finalizată prin
ridicarea cupolei de către arhitectul Filippo
Bruneleschi (1377-1446). Cupola este o
minunăție artistică și inginerească, este o
capodoperă a arhitecturii Renașterii.

C.

Arta Renașterii exprimă credințele și preocupările societății care a
produs-o. Ea se inspiră din tradițiile clasice, cât și cele creștine.
Arhitectura este sacră dar și civilă. Construcțiile sunt variate,
echilibrate și armonioase. Elementul caracteristic este Cupola. Spiritul
modern de gândire se manifestă și în arhitectură.
Sculptura glorifică omul, prin portret, statui ecvestre sau nuduri.
Sculptura își concentrează interesul asupra feței și privirii pentru a
exprima esența personalități. Sculpturile se realizează din piatră,
marmură, bronz și din lemn, totodată fiind foarte apreciată și
teracota. Michelangelo este considerat cel mai mare sculptor
renascentist.
Pictura exprimă idealurile umaniste ale vremii. Sunt tratate subiecte
din mitologie și Biblie, dar și omul în mediul în care trăiește. Cei mai
de seamă pictori sunt: Rafael, Leonardo da Vinci, Michelangelo.
ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE
Renașterea artistică

S1. ,,Avându-și izvorul în inteligență, desenul, părintele celor trei arte ale
noastre - Arhitectura, Sculptura și Pictura – scoate din mai multe lucruri o
judecată universală, asemănătoare cu formă sau o idee, dintre toate lucrurile
din natură, singura desăvârșită în măsurile sale; de unde reiese că el cunoaște
proporția care între întreg și părți, nu numai în trupurile oamenilor și
animalelor, ori în plante, ci și în clădiri, în sculpturi, în picturi.’’
(Giorgio Vasari, Viețile celor mai de seamă sculptori și arhitecți)
Pietà
S2. ,,Se vede aici atâta blândețe în priviri și o atât de izbutită îmbinare a
brațelor și picioarelor cu trupul, iar încheieturile, precum și venele, sunt atât de
frumos lucrate, încât te cuprinde o adevărată uimire văzând că o mână de artist
a putut săvârși, atât de dumnezeiește, cu atâta măiestrie și într-un timp atât de
scurt, un lucru atât de vrednic de mirare; nu încape îndoială că numai o
adevărată minune a putut face ca un bloc de piatră, lipsit la început de orice
B. Pieta (1496), capodoperă a lui formă, să poată fi dusă la acea desăvârșire pe care natura, cu atâta trudă,
Michelangelo. Fecioara este reprezentată mai obișnuiește s-o dăruiască doar cărnii.’’
(Giorgio Vasari, Viețile celor mai de seamă sculptori și arhitecți)
tânără decât Iisus, mort pe cruce.

D.

S3. ,,Leonardo da Vinci, Raffael și Michelangelo, aceștia trei au întrecut pe
toți artiștii timpului lor, nu numai în Italia, ci din lumea întreagă creația lor
rămânând ca model pentru veacuri. De la Fidias, Praxiteles, Scopas și Lisip, nu
au mai apărut artiști cu o personalitate atât de puternică. În opera lor se reflectă
întreaga gândire a Renașterii.’’
(Marin Nicolau-Golfin , Istoria artei)

C. O minune a artei: Crearea lui Adam, cum a
fost reprezentată de Michelangelo pe tavanul
Capelei Sixtine de la Vatican (Roma).
Dumnezeu îi trimite scânteia vieții primului
Om.

Cerințe:
1. Precizați (S1) care sunt cele trei arte ale Renașterii?
2. Menționați două trăsături ale artei Renașterii?
3. Enumerați (S3) trei personalități reprezentative ale artei Renașterii?
Există o asemănare între artiștii antici menționați si cei trei artiști ai
Renașterii?
4. Citiți sursa 2 și priviți imagine B. Într-un singur cuvânt spuneți ce
exprimă capodopera lui Michelangelo.

