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Renesans – jako epoka w kulturze europejskiej i polskiej

                                Nazwa epoki
          Terminem renesans historycy określają okres w dziejach kultury europejskiej pomiędzy połową
XIV w. a końcem XVI stulecia . W Polsce używamy wymiennie słów ,,renesans’’ i ,,odrodzenie’’ . Nazwa
epoki wiąże się ze sformułowaną w tym czasie koncepcją rozwoju kultury . Ludzie renesansu uważali ,
że odrodzili sztukę i naukę po ich upadku w dobie średniowiecza . Dziś rozumiemy to pojęcie znacznie
szerzej , dostrzegając głębokie zmiany , które zaszły wówczas w koncepcji człowieka , w jego stosunku
do życia , świata, Boga. Renesans to czasy bujnego rozwoju sztuki i nauki ,okres wielkich odkryć
geograficznych , a także prawdziwego kultu starożytności , której dzieła  stały się wzorem dla pisarzy ,
poetów i artystów europejskich.
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    Reformacja i Marcin Luter
Renesansowi humaniści , sięgając do źródeł kultury ,
nie mogli ominąć najważniejszego tekstu dla świata
chrześcijańskiego- Biblii . Ludziom tej epoki nie
wystarczał już bowiem łaciński przekład św.
Hieronima , który obowiązywał w Kościele w
średniowieczu . Badając tekst oryginału , humaniści
dostrzegali   , że w tłumaczeniu tym nie brak błędów i
przeoczeń. Rozpoczęły się więc burzliwe dyskusje
nad interpretacją Pisma Świętego. Czytelnikiem tych
polemik był Niemiec Marcin Luter (1483-1546), ksiądz
z Wittenbergi, człowiek wielkiejwiary, którego oburzały
niektóre działania Kościoła. W 1517 r. Luter
opublikował 95 tez przeciw odpustom – powszechnie
wówczas zwolnieniom od kar czyśćcowych w zamian
za dobre postępki bądź wnoszone przez wiernych
opłaty. Luter uważał, że do zbawienia prowadzi sama
wiara, a sprzedawanie odpustów jest niemoralne.
Spór teologiczny, który powstał wokół praktyki
odpustów, rychło przerodził się w konflikt polityczny,
gdy część niemieckich księstw poparła księdza z
Wittenbergi.
 Rok 1517 uważa się za początek reformacji (łac.
reformatio ‘przekształcenie’). Był to wielki ruch
religijny zmierzający do zreformowania Kościoła
rzymskiego. W rezultacie reformacji wyłoniły się
niezależne od papiestwa kościoły zwane
protestanckimi. Nazwa wywodzi się od protestu
zwolenników Lutra przeciw podjętym na sejmie w
Spirze (1529) uchwałom, które zagrażały nowej
wierze.
Luter odrzucał w praktyce wolność ludzką, co było
sprzeczne z renesansową koncepcją człowieka.
Reformacja, mimo że wyrosła ze studiów
humanistycznych, zaprzeczyła ostatecznie istocie
ruchu humanistycznego. Zamiast jedności i zgody
mnożyła podziały i kontrowersje, zamiast godności
akcentowała słabość i grzeszność człowieka.
Konsekwencją sporów wywołanych przez reformację
były prześladowania i wojny religijne, w których
zarówno jej zwolennicy jak i przeciwnicy wykazywali
się niezwykłym okrucieństwem. Nie można jednak
zapominać, że reformacja stanowiła potężny impuls
do rozwoju filozofii i nauki, uwolnionych od
wszechwładnego autorytetu Kościoła.

Marcin Luter

Ruch reformacyjny sprzyjał także awansowi języków
narodowych, które powoli wspierały łacinę (Luter sam
dokonał przekładu Biblii na język niemiecki, uważał
bowiem, że każdy wierny powinien mieć dostęp do
Pisma Świętego; wkrótce potem zwolennicy Kościoła
rzymskiego podążyli jego śladem).
 

Głoszenie Luteranizmu

Mikołaj Kopernik: 
"Nie ma obowiązków większych nad obowiązek
względem ojczyzny, dla której nawet życie należy
poświęcić."

Wikipedia

Wikipedia
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             Humanizm
 Zmiany pojawiły się także na ówczesnych
uniwersytetach , na których rozkwitały szczególne
studia nad językami starożytnymi w tym nad słabo
znana w średniowieczu greką. Znajomość języka
Homera pogłębiała się dzięki zapoczątkowanym w
dobie krucjat bliskim kontaktom z greckojęzycznym
Cesarstwem Bizantyjskim , które przechowało żywą
tradycje antyczną . Uczeni opuszczając w popłochu
upadając cesarstwo (ostateczna katastrofa Bizancjum
nastąpiła w 1453 r. ) osiedlali się właśnie w Italii .
Studia nad językami i literaturą antyczną umożliwiły
stopniowe odkrywanie innego świata , w którym
najwyższa wartością był człowiek . Taka jest geneza
renesansowego humanizmu ( łac.  humanus  ‘ludzki’ )
, który początkowo  był ruchem umysłowym
zmierzającym do nowego odczytania dorobku kultury
starożytnej . Potem mianem humanizmu zaczęto
określać światopogląd renesansu , stawający w
centrum człowieka, jego potrzeby duchowe i
materialne . Dla ludzi tej epoki charakterystyczne są :
zachwyt nad własnym „ja’’ , jego bogactwem i
zmiennością oraz niezachwiana wiara we własne
możliwości . 

 Ideałem humanisty był człowiek wykształcony ,
znający trzy najważniejsze języki starożytne (grekę,
łacinę, hebrajski) i odwołując się do źródeł kultury
europejskiej – wielkich  osiągnięć antyku .

     Kolebka renesansu
 Pierwsze oznaki przemian zachodzących w kulturze
europejskich można dostrzec w Italii w połowie XIV
stulecia . To właśnie stąd rozprzestrzeniały się  na
cały kontynent nowe idee , stopniowo zmieniając
oblicze Europy . Ten prymat Italii wynikał w dużej
mierze z jej położenia geograficznego . Zapewniało
ono włoskim państewkom i miastom rolę pośrednika
miedzy Wschodem i  Zachodem  . Dzięki handlowi z
Bizancjum oraz państwami Afryki i Azji włoski miasta
bogaciły się , a z dostatku rodziło się zapotrzebowanie
na nową kulturę i nowy styl życia . Tym tendencjom
towarzyszył wyraźny kryzys Kościoła. W XIV w.
papież Klemens V opuścił Rzym i przeniósł się do
Awinionu , gdzie na ponad pół wieku papiestwo
popadło w zależność od władców Francji.

Anatomia człowieka

Anatomia człowieka

Wikipedia

Wikipedia
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Mikołaj Rej
(Krótka rozprawa między trzema osobami Panem, Wójtem i Plebanem)
"Pewnie Pospolitej Rzeczy
Władny tam nie ma na pieczy."

             Jan Kalwin
Najwybitniejszym oprócz Lutra reformatorem był
działający przede wszystkim w Szwajcarii 
Jan Kalwin (1509-1564), który do luterańskiego
poglądu o zbawieniu dzięki wierze dołączył doktrynę
predestynacji (łac. praedestinare ‘ustalać z góry’). 
W myśl tego przekonania Bóg z góry przeznacza
człowieka do zbawienia bądź potępienia. Dla
wyznawców kalwinizmu szczególnie istotne okazało
się więc pytanie, kto znajduje się wśród wybrańców
Bożych. Za jeden z najważniejszych znaków
Boskiego błogosławieństwa uważano powodzenie w
pracy i interesach.
To  przekonanie stało się bodźcem do aktywności
gospodarczej w krajach zdominowanych przez
kalwinizm. W Polsce najwybitniejszym pisarzem
wyznania kalwińskiego był Mikołaj Rej.
(Na poniższym zdjęciu wizerunek Jana Kalwina)

Johannes Gutenberg

            Ekspansja
    idei renesansowych
 Kultura renesansu wkrótce rozprzestrzeniła się na
całą Europę . Jednym z czynników , które sprzyjały
szybkiemu przepływowi nowych idea , był wynalazek
druku . W 1455 r. Niemiec Johannes Gutenberg (ok.
1399-1463) odbił na papierze za pomocą ruchomych
czcionek około 150 egzemplarzy łacińskiej Biblii (do
dziś zobaczymy tylko 46 , w tym jeden w Polsce ).
Wynalezienie druku okazało się prawdziwą rewolucją 

Johannes Gutenberg

Wikipedia

Wikipedia
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                      Reformacja w Polsce
W odróżnieniu od większości krajów europejskich, 2
XVI-wiecznej Polsce nie wybuchały wojny i krwawe
konflikty wyznaniowe. Szanowano u nas wolność
sumienia i odmienność poglądów. Swoboda religijna
dotyczyła oczywiście w skali kontynentu.
Rzeczpospolita stała się wówczas schronieniem dla
różnych wolnomyślicieli z całej Europy.
Potwierdzeniem polskiej tolerancji była konfederacja
warszawska (1573), gwarantująca różnowiercom
swobodę wyznania, równouprawnienie i opiekę
państwa. Wolność głoszenia różnych poglądów
przyczyniła się niewątpliwie do wspaniałego rozkwitu
polskiego renesansu.

                    Renesans w Polsce
Do Polski idee renesansowe zaczęły docierać na
przełomie XV i XVI w. Był to okres przebudowy
państwa. Na pierwszy plan stopniowo wysuwał się
obdarzony licznymi przywilejami stan szlachecki. 
Korzystna sytuacja polityczna i ekonomiczna
sprawiała, że Polska bogaciła się, co sprzyjało
rozwojowi potrzeb duchowych społeczeństwa. 

Za czasów ostatnich Jagiellonów nasz kraj nawiązał
bliskie kontakty z kolebka odrodzenia – Włochami.
Ślub Zygmunta Starego z włoska księżniczką Boną z
mediolańskiego rodu Sforzów przyśpieszył przyjęcie
renesansowych ideałów. Wkrótce w wyższych sferach
społeczeństwa zapanowała moda na włoska kulturę i
włoskie obyczaje. Liczni żądni wiedzy Polacy
wyruszali na studia do Italii, skąd przywozili nie tylko
wiedzę, lecz także nowy

 
SZTUKA I ARCHITEKTURA RENESANSU

Inspiracje naturą i sztuka starożytną

Źródłem  inspiracji dla artystów  epoki renesansu była
z jednej strony natura , którą cierpliwie obserwowali
(np. anatomiczne badania Leonarda da Vinci i Michała
Anioła), z drugiej zaś sztuka starożytna , gorliwie
studiowana w tym czasie we wszystkich pracowniach
malarzy, rzeźbiarzy, architektów. 
styl życia.

Panteon, Paryż

Wawel, Kraków

Sukiennice Krakowskie

Jan Kochanowski (Pieśń XII, ks. II)
"A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie."

Wikipedia

Wikipedia

Wikipedia
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Rafael Santi (1483-1520) – malarz i architekt; jego
sztuka stanowi doskonały przykład renesansowej
harmonii duszy i ciała; mistrz logicznej,
uporządkowanej kompozycji.

Rafael Santi

Mikołaj Kopernik (1473-1543) – słynny astronom i
matematyk zajmujący się także naukami
ekonomicznymi, medycyną i – o czym mało kto
pamięta – malarstwem.
(Poniżej teoria Kopernika)
Opracowanie:   Szymon Mastalerz z klasy I LO 
na podstawie treści dostępnych w podręczniku 
do jęz. polskiego oraz Wikipedii.

Mikołaj Kopernik

Wikipedia

Wikipedia


	Renesans – jako epoka w kulturze europejskiej i polskiej
	Nazwa epoki
	Reformacja i Marcin Luter

	Kolebka renesansu
	Humanizm
	Jan Kalwin
	Ekspansja
	idei renesansowych
	Opracowanie:   Szymon Mastalerz z klasy I LO  na podstawie treści dostępnych w podręczniku  do jęz. polskiego oraz Wikipedii.
	na podstawie treści dostępnych w podręczniku


