
HUMANIZMUS A 
RENESANCIA





- na konci 15. a začiatku 16. storočia sa v EU udialo

mnoho dôležitých udalostí, ako napr. zámorské

objavy, vynález kníhtlače, kritizovanie katolíckej

cirkvi, či dobytie Konštantínopola a pád Byzancie

- myslenie ľudí sa menilo a po období temného

stredoveku sa spoločnosť začala meniť

- tieto zmeny sa začali v Taliansku



- Taliansko bolo rozdelené

na samostatné kráľovstvá

a mestské štáty, ich

obyvatelia si čoraz viac

pripomínali, že na ich

území bola kedy si mocná

rímska ríša

- tieto štáty boli veľmi

bohaté, žili v nich bohatí

a vzdelaní obchodníci

- umelci sa zaujímali o

antické pamiatky



- najbohatší a najmocnejší taliansky mestský štát bola FLORENCIA

- žil tu bohatý rod MEDICI (čítaj Mediči)

- Mediciovci boli bohatí bankári a obchodníci

- podporovali umenie a práve oni sa zaujímali o starovekú rímsku 

a grécku kultúru a chceli ju napodobňovať

- preto sa nová doba, nový vek, začala práve vo Florencii



- nová doba mala nadviazať na antické myslenie, aby sa obnovila

sláva a úspechy antiky, preto hovoríme o znovuzrodení , teda o

renesancii

- renesancia = znovuzrodenie antiky

antický rímsky chrám                    rímsky renesančný chrám                     Bazilika sv. Petra v Ríme – aj pápež  ako 

najmocnejší politik v EU podporoval 

renesančné umenie a architektúru

napodobňovanie antiky



- renesanční vzdelanci sa pokúšali odpovedať na otázky o mieste

človeka vo svete, zaoberali sa výskumom človeka a jeho

pozemskou činnosťou = tieto vedy sa nazývali humanitné

- latinsky HUMANUS = ľudský

- preto sa smer nazýva HUMANIZMUS

- výrazne sa mení pohľad na 

človeka, pre ktorého nemá byť 

najdôležitejšia viera v Boha, 

ale aj pozemský život

- začína sa zobrazovať napr. 

nahé ľudské telo, čo v 

stredoveku bolo nemysliteľné 





- nové myšlienky prinášali hlavne filozofi, ktorí ponúkali odpovede na 

otázky ako vytvoriť lepší svet, zdôrazňovali potrebu vzdelania

- taliansky filozof NICCOLO MACHIAVELI

„Lev sa nedokáže sám uchrániť pred

pascami a líška sa sama neobráni pred

vlkmi. Preto treba byť líškou aby si

rozpoznal pasce a levom, aby si

odstrašil vlkov.“

Rafael SANTI – Aténska škola – aj v tomto obraze je vidno 

zdôrazňovanie potreby vzdelania podľa antických ideálov

http://sk.wikiquote.org/wiki/Lev
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ochrana
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pasca
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%AD%C5%A1ka
http://sk.wikiquote.org/wiki/Obrana
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vlk
http://sk.wikiquote.org/wiki/Poznanie


- obdobie technického pokroku

- významné objavy ako napr. vysoká pec, hodinové stroje, okuliare,

kompas, arkebúzy (strelná zbraň)

- najdôležitejším objavom bola KNÍHTLAČ – JOHANNES

GUTENBERG - 1455



- rozvíjali sa viaceré vedné odbory, vzdelanie sa stalo dostupnejšie

1.ANATÓMIA – veda o ľudskom tele, kresby Leonarda da Vinci

2. ASTRONÓMIA – Mikuláš Kopernik – HELIOCENTRIZMUS – teória, 

že stred vesmíru je Slnko

- kresby a náčrty Leonarda, sám robil pitvy  a skúmal ľudské telo



- obrovské zmeny nastali v umení – či už sochárstve, maliarstve alebo staviteľstve- všetko

ale spája to, že sa využívajú antické námety a napodobňujú antické tradície

- najvýznamnejší umelci – LEONARDO, MICHELANGELO, RAFAEL, DONATELLO

- obrazy Leonarda: Mona

Lisa, vedľa Dáma s 

hranostajom, dole Posledná 

večera a Madona v skalách 

a Krst Krista 



Michelangelo

Buonarroti

- fresky sú nástenné maľby, Michelangelo nimi vyzdobil 

Sixtínsku kaplnku v Ríme

- vedľa sú sochy: Socha Dávida

Pieta – plačúca Mária s mŕtvym Ježišom



Donatello – Socha Dávida

- sochu si nechali na objednávku urobiť 

Mediciovci, aj dnes sa nachádza vo Florencii

- bola to prvá nahá mužská socha od čias 

staroveku, je to bronzový odliatok biblického 

hrdinu Dávida, ktorý porazil obra Goliáša



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ ☺ p. uč. Martina Kroláková


