
ΚΕΦ. Ζ.Ι.2 Χ. Κωνσταντέλλιας  

Ε.Η.2. Αλαγέλλεζε θαη Αλζξωπηζκόο 

 

Όξνη – θιεηδηά  

Αλαγέλλεζε – Αλζξωπηζκόο – αλζξωπηζηέο – νηθνπκεληθόο άλζξωπνο – έιιελεο ιόγηνη – 

ηππνγξαθία – γξάκκαηα – επηζηήκε – ηέρλε 

 

 Ση είλαη ε Αλαγέλλεζε 

 Ζ Αλαγέλλεζε είλαη έλα θαιιηηερληθό θαη πλεπκαηηθό θίλεκα πνπ εθδειώλεηαη ζηελ Δπξώπε 

ηελ ίδηα επνρή κε ηηο Αλαθαιύςεηο (15ν θαη 16ν αη.). 

 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αλαγέλλεζεο:  

 Ζ απαιιαγή από ηε κνλνκέξεηα ηεο ζξεζθεπηηθήο ζθέςεο ηνπ Μεζαίσλα. 

 Ζ αλαβίωζε ησλ αμηώλ ηεο θιαζηθήο αξραηόηεηαο. 

 

 Μηα λέα εηθόλα ηνπ θόζκνπ 

 Ο άλζξσπνο ηεο Αλαγέλλεζεο: 

 Αθήλεη πίζω ηνπ: 

 Σε θξνληίδα γηα ηε ζσηεξία ηεο ςπρήο. 

 Σελ απνρή από ηηο ραξέο ηεο δσήο. 

 Σελ ηδέα ηεο καηαηόηεηαο (όηη όια είλαη κάηαηα, όηη δελ αμίδεη ηνλ θόπν λα θάλεη θάηη ν 

άλζξσπνο). 

 ηεξίδεηαη: 

 ηελ θξηηηθή ζθέςε. 

 ηελ εμέιημε. 

 ηηο επηζηήκεο. 

 ηελ ηδέα ηεο πξνόδνπ. 

 Ο άλζξσπνο ηεο Αλαγέλλεζεο: 

 Γίλεηαη ν ίδηνο ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ ινγίσλ, ησλ ζνθώλ θαη ησλ 

θαιιηηερλώλ. 

 Γίλεη ζεκαζία ζην αλζξώπηλν ζώκα, ζηελ επίγεηα δσή, ζηελ νκνξθηά. 

 Γηακνξθώλεη, γεληθά, κηα λέα αληίιεςε γηα ηε δωή. 

 

 Κνηηίδα (εθεί από όπνπ μεθίλεζε) ηεο Αλαγέλλεζεο είλαη νη ηζρπξέο νηθνλνκηθά πόιεηο ηεο 

Ηηαιίαο, ε Φισξεληία, ε Ρώκε, ε Βελεηία, ην Μηιάλν. 

 ηηο πόιεηο απηέο νη πλεπκαηηθέο θαη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο εληζρύνληαη από πινύζηνπο 

αζηνύο (καηθήλεο). 

 

 Ο Αλζξωπηζκόο 

 Ζ ζηξνθή πξνο ηελ αξραηόηεηα 

 Αλζξσπηζκόο νλνκάζηεθε ε ζηξνθή ηνπ αλζξώπνπ ηεο Αλαγέλλεζεο πξνο ηε κειέηε ησλ 

αξραίωλ Διιήλωλ θαη Ρωκαίωλ ζπγγξαθέωλ θαη ηε βαζύηεξε γλώζε ηεο αξραηόηεηαο. 

 Από ηνλ ειιελνξσκατθό πνιηηηζκό ν άλζξσπνο ηεο Αλαγέλλεζεο άληιεζε ηνλ αλαγθαίν 

εμνπιηζκό γηα λα εθθξάζεη ηηο λέεο αμίεο. 
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 Ο αλζξωπηζκόο θαη ε Δπξώπε ηωλ Γηαλννπκέλωλ 

 Οη αλζξωπηζηέο (άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ), απηνί πνπ αθνινπζνύζαλ θαη δηέδηδαλ ηηο ηδέεο 

ηνπ Αλζξσπηζκνύ: 

 Γεκηνύξγεζαλ έλα δίθηπν ζρέζεωλ θαη πνιηηηζκνύ ζε όιε ηελ Δπξώπε, πνπ νλνκάζηεθε 

Πνιηηεία ηωλ Γξακκάηωλ. 

 Δίραλ βαζύ ζξεζθεπηηθό ζπλαίζζεκα. 

 Αζθνύζαλ θξηηηθή ζηηο κεζαησληθέο αληηιήςεηο. 

 Αγσλίδνληαλ γηα κηα θαιύηεξε θνηλσλία. 

 Έγξαθαλ, θπξίσο, ζηε ιαηηληθή πνπ ήηαλ ε γιώζζα θαη ηεο Δθθιεζίαο. 

 Τπεξαζπίδνληαλ, σζηόζν, θαη ηηο εζληθέο γιώζζεο, ζηηο νπνίεο έγξαθαλ, κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξόλνπ όιν θαη πεξηζζόηεξα έξγα ηνπο. 

 εκαληηθνί αλζξωπηζηέο: 

 Ο Έξαζκνο (1467-1536), θνξπθαίνο ειιεληζηήο: 

 αηηξίδεη ηηο θαηαρξήζεηο ηεο Δθθιεζίαο ζην έξγν ηνπ Μσξίαο Εγθώκηνλ (1509). 

 Μάρεηαη γηα κηα εηξεληθή Δπξώπε. 

 Απνδίδεη εμαηξεηηθή ζεκαζία ζηελ παηδεία. 

 Ο Φξαλζνπά Ρακπειαί (1483-1553) εθθξάδεη ηηο ίδηεο πεξίπνπ ηδέεο. εκαληηθό έξγν ηνπ: 

Γαξγαληνύαο θαη Παληαγθξνπέι (1532). 

 Ο Σόκαο Μνπξ (1478-1535) ζην έξγν ηνπ Οπηνπία (1516) νξακαηίζηεθε κηα ηδαληθή 

πνιηηεία κε εηξήλε, ηζόηεηα θαη αλεθηηθόηεηα. 

 

 Ο νηθνπκεληθόο άλζξωπνο 

 Οη αλζξσπηζηέο επηδηώθνπλ λα δηακνξθώζνπλ, κε ηελ θαηάιιειε αγσγή, έλαλ λέν ηύπν 

αλζξώπνπ κε ςπρηθά, πλεπκαηηθά θαη ζσκαηηθά ραξίζκαηα (νηθνπκεληθόο άλζξωπνο – 

homo universalis). Ο νηθνπκεληθόο άλζξσπνο θαζνξίδεη ν ίδηνο, κε ηε γλώζε θαη ηνλ αγώλα 

ηνπ, ηε δσή ηνπ. 

 Σελ πεξίνδν απηή (15ν-16ν αη.) ηδξύνληαη πνιιά ζρνιεία, θνιέγηα θαη παλεπηζηήκηα πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δηάδνζε ησλ λέσλ ηδεώλ. 

 Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ πεξηιακβάλνπλ έλα επξύ 

θάζκα καζεκάηωλ. 

 

 Ζ ζπκβνιή ηωλ ειιήλωλ ινγίωλ 

 Έιιελεο ιόγηνη, πξηλ θαη θπξίσο κεηά ηελ άισζε ηεο Πόιεο (1453), κε ηελ παξνπζία ηνπο ζηε 

Γύζε: 

 Δλίζρπζαλ ηηο αλζξωπηζηηθέο ζπνπδέο. 

 Πξόβαιαλ ηα ειιεληθά γξάκκαηα κε ηε δηδαζθαιία ηνπο ή κε ηε ζπγγξαθή βηβιίσλ. 

 Δλίζρπζαλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ έθδνζε αξραίωλ θεηκέλωλ θαη ηε ζπιινγή αξραίωλ 

ρεηξνγξάθωλ από βηβιηνζήθεο θαη εγεκόλεο. 

 εκαληηθνί Έιιελεο ιόγηνη ηεο επνρήο: 

 Γεώξγηνο Γεκηζηόο ή Πιήζωλ (1355-1456) 

 Βεζζαξίωλ (1403-1472), επίζθνπνο Νηθαίαο 
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 Ζ γέλλεζε ηνπ ηππωκέλνπ βηβιίνπ θαη ε δηάδνζε ηεο Αλαγέλλεζεο θαη 

ηνπ Αλζξωπηζκνύ 

 Ζ Αλαγέλλεζε θαη ν Αλζξσπηζκόο γξήγνξα επεθηάζεθαλ θαη ζηηο άιιεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο, 

εθηόο Ηηαιίαο. 

 Παξάγνληεο πνπ δηεπθόιπλαλ ηε δηάδνζε ησλ ηδεώλ ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ Αλζξσπηζκνύ: 

 Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Δπξώπεο. 

 Οη ζπρλέο κεηαθηλήζεηο θαιιηηερλώλ θαη ινγίσλ. 

 Ζ εθεύξεζε ηεο ηππνγξαθίαο. 

 Ζ ηππνγξαθία εθεπξέζεθε πεξί ην 1450 από ηνλ Ηωάλλε Γνπηεκβέξγην από ην Μάηληο ηεο 

Γεξκαλίαο. Γηαδόζεθε ηαρύηαηα. 

 Αλ θαη ηα ηππσκέλα βηβιία ήηαλ θζελόηεξα από ηα ρεηξόγξαθα θαη ιηγόηεξν νγθώδε, ν 

πεξηζζόηεξνο θόζκνο παξέκελε αλαιθάβεηνο θαη ακέηνρνο ζηηο εμειίμεηο. 

 

 Γξάκκαηα, Δπηζηήκε θαη Σέρλε ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο 

 Γξάκκαηα θαη Δπηζηήκε 

 Καηά ηνλ 16ν αηώλα παξαηεξείηαη ινγνηερληθή αλαλέσζε κε ηε ρξήζε ηωλ εζληθώλ 

γιωζζώλ θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηεο ζεκαηνινγίαο. 

 εκαληηθνί ζπγγξαθείο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλαλέσζε απηή: 

 Μηζέι ληε Μνληαίλ (Γάιινο, 1533-1592): Δνθίκηα. 

 Μηγθέι ληε Θεξβάληεο (Ηζπαλόο, 1547-1616): Δνλ Κηρώηεο. 

 Οπίιηακ αίμπεξ (Άγγινο, 1564-1616): Μάθβεζ, Άκιεη, Οζέιινο, Ρσκαίνο θαη Ινπιηέηα 

θ.ά.). 

 Νηθνιό Μαθηαβέιιη (Ηηαιόο, 1469-1527): Ηγεκόλαο (αλαιύεη ηελ ηαθηηθή θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εγεκόλα γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο εμνπζίαο). 

 εκαληηθνί επηζηήκνλεο ηεο Αλαγέλλεζεο: 

 Νηθόιανο Κνπέξληθνο (Πνισλόο, 1473-1543), αζηξνλνκία. 

 Ηωάλλεο Κέπιεξ (Γεξκαλόο, 1571-1630), αζηξνλνκία. 

 Γαιηιαίνο (Ηηαιόο, 1564-1642), αζηξνλνκία. 

 Θεόθξαζηνο Παξάθειζνο (Διβεηόο, 1493-1551), ηαηξηθή, θαξκαθνινγία. 

 Αληξέ Βεζάι (Φιακαλδόο, 1514-1564), ηαηξηθή, αλαηνκία. 

 Φξαγθίζθνο Βάθωλ (Άγγινο, 1561-1626), θηινζνθία (ζπλέδεζε ηελ επηζηήκε κε ηε 

θηινζνθία). 

 

 Σέρλε 

 Ζ ηέρλε ηεο Αλαγέλλεζεο απνηππώλεη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηελ ηδενινγία θαη ην πλεύκα ηεο 

πεξηόδνπ απηήο. 

Αξρηηεθηνληθή 

 Οη αξρηηέθηνλεο ηεο Αλαγέλλεζεο επεξεάδνληαη από ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο θιαζηθήο 

αξραηόηεηαο σο πξνο ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, ηε δόκεζε θαη ηε δηαθόζκεζε ησλ θηηξίσλ. 

Γιππηηθή 

 ηε Γιππηηθή είλαη ζαθείο νη επηξξνέο από ηελ αξραηόηεηα. 

 Παξνπζηάδνληαη γπκλά ζώκαηα θαη απνδίδεηαη ην κπτθό ζύζηεκα, όπσο ζηα αξραία 

ειιελνξσκατθά αγάικαηα, ζε κηα πξνζπάζεηα ησλ θαιιηηερλώλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα. 
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Εωγξαθηθή 

 Χαξαθηεξηζηηθά ηεο δσγξαθηθήο ηεο Αλαγέλλεζεο: 

 Ωο πξνο ηα ζέκαηα: 

 Απεηθνλίδεηαη ην αλζξώπηλν ζώκα γπκλό. 

 Παξνπζηάδνληαη κύζνη ηεο αξραηόηεηαο παξάιιεια κε ζέκαηα ζξεζθεπηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ. 

 Ωο πξνο ηελ ηερλνηξνπία: 

 Δθαξκόδεηαη ε πξννπηηθή, δίλνληαο ηελ αίζζεζε ηνπ βάζνπο. 

 Δθαξκόδεηαη θαη ε ηερληθή ηεο θωηνζθίαζεο. 

 

 Ο 15νο αη. (θνπαηξνηζέλην) ζεσξείηαη ν πξνάγγεινο ηεο Αλαγέλλεζεο ζηελ ηέρλε. 

 ηελ ηέρλε ηεο επνρήο απηήο δηαθξίλνληαη επηξξνέο ηεο γνηζηθήο θαη ηεο βπδαληηλήο 

ηέρλεο. 

 Πξόδξνκνη δωγξάθνη ηεο Αλαγέλλεζεο: 

 Μπνηηηζέιη (1444-1510): Αιιεγνξία ηεο Άλνημεο (1482), Η Γέλλεζε ηεο Αθξνδίηεο (πεξ. 

1485). 

 Μπελόην Γθνηζόιη (1420-1498): Η πνξεία ησλ ηξηώλ κάγσλ. 

 Σνλ 16ν αη. νη ηδέεο ηεο Αλαγέλλεζεο απιώλνληαη ζε όιε ηελ Δπξώπε θαη δηακνξθώλεηαη έλα 

εληαίν θαιιηηερληθό ξεύκα κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, δει. ε ηέρλε ηεο Αλαγέλλεζεο. 

 

 Κπξηόηεξνη θαιιηηέρλεο ηεο Αλαγέλλεζεο: 

 ηελ Ηηαιία: 

 Λενλάξλην ληα Βίληζη (1452-1519). Δλζαξθώλεη ηνλ θαζνιηθό άλζξσπν θαζώο ήηαλ 

θαη αξρηηέθηνλαο, κεραληθόο θαη εθεπξέηεο. Δθαξκόδεη ηελ πξννπηηθή (Επαγγειηζκόο) 

θαη αξγόηεξα ηελ ηερληθή ηεο δηαβάζκηζεο (sfumato). εκαληηθά έξγα ηνπ: Ο Μπζηηθόο 

Δείπλνο, Σδνθόληα. 

 Μηραήι Άγγεινο (1475-1564). Αξρεγόο ηεο Φισξεληηλήο ζρνιήο, δσγξάθνο, γιύπηεο, 

αξρηηέθηνλαο θαη πνηεηήο. πλδπάδεη ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηέρλεο θαη 

ηεο ηέρλεο ηεο επνρήο ηνπ. εκαληηθά έξγα ηνπ: Γιππηηθήο: Δαβίδ, Μσπζήο, Η 

Απνθαζήισζε ηνπ Ιεζνύ (Πηεηά). Εσγξαθηθήο: Ζ δηαθόζκεζε ηεο νξνθήο ηεο Καπέια 

ημηίλα (Βαηηθαλό) κε ζέκα ηε Δεπηέξα Παξνπζία.  

 Ραθαήι άληη (1483-1520). Δθπξόζσπνο ηεο Ρσκατθήο ζρνιήο.  Σνλίδεη ζην έξγν ηνπ 

ην αλζξώπηλν ζηνηρείν, ηελ επγέλεηα, ην πλεύκα. Έξγα ηνπ: Μαληόλεο (εηθόλεο ηεο 

Παλαγίαο), Η ρνιή ησλ Αζελώλ. 

 Σηηζηάλν (1477-1576). Δθπξόζσπνο ηεο Βελεηηθήο ζρνιήο. Πξνζέρεη ηδηαίηεξα ην 

ρξώκα, ηελ θνκςόηεηα, ηε ράξε. Έξγα ηνπ: Οη ηξεηο ειηθίεο ηνπ αλζξώπνπ, Η αλάιεςε 

ηεο Παξζέλνπ. 

 

 ηε Γεξκαλία: 

 Άικπξερη Νηύξεξ (1471-1528). ηα έξγα ηνπ δηαθξίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αλαγελλεζηαθήο ηέρλεο θαζώο θαη άιια ζθνηεηλά ζηνηρεία (δεηζηδαηκνλία, θόβνο). Έξγα 

ηνπ: Απηνπξνζσπνγξαθία, Η απνθάιπςε. 
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 ηηο Κάησ Υώξεο: 

 Ηεξώλπκνο Μπνο (1450-1510). Έξγα κε θαληαζηηθά θαη ζπκβνιηθά ζέκαηα. 

Πξνάγγεινο ηνπ ππεξξεαιηζκνύ. Έξγα ηνπ: Σν θάξν κε ην ρόξην, Ο θήπνο ησλ εδνλώλ. 

 Πίηεξ Μπξέγθει (1525-1569). Εσγξαθίδεη ζθελέο από ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

αλζξώπσλ, κε έκθαζε ζηε ιεπηνκέξεηα. Έξγα ηνπ: Οη δεηηάλνη, Οη θπλεγνί, Παηδηθά 

παηρλίδηα, Χσξηάηηθνο γάκνο. 

 

 ηελ Ηζπαλία: 

 Γνκήληθνο Θενηνθόπνπινο (El Greco = Ο Έιιελαο) (1545-1614). ηα έξγα ηνπ 

δηαθξίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αλαγέλλεζεο αιιά θαη επηξξνέο από ηε βπδαληηλή 

ηέρλε. Έξγα ηνπ: Η ηαθή ηνπ θόκεηνο Οξγθάζ, Σν καξηύξην ηνπ Αγίνπ Μαπξηθίνπ, 

Σνιέδν. 

 

 Μνπζηθή 

 Παξάιιεια κε ηελ εθθιεζηαζηηθή θαιιηεξγείηαη θαη ε ιαϊθή κνπζηθή. 

 Ζ κνπζηθή δηαθνξνπνηείηαη από ρώξα ζε ρώξα, αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο παξαδόζεηο θαη 

ζπλζήθεο. 

 Ζ πνιπθωληθή κνπζηθή παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε. 

 Ζ Ηηαιία έρεη ην πξνβάδηζκα θαη ζηε Μνπζηθή. 

 Πξνο ην ηέινο ηνπ 16νπ αη. εκθαλίδνληαη νη πξώηεο κνξθέο θνλζέξηνπ θαη ζπκθωλίαο. 

 

Δξωηήζεηο 

Βηβιίν, ζει. 119, εξσηήζεηο 1, 2. 

Δπηπιένλ: 

1. Πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πλεπκαηηθήο θαη θαιιηηερληθήο θίλεζεο ηεο 

Αλαγέλλεζεο; 

2. Πώο ζπλέβαιαλ νη Έιιελεο ιόγηνη ζηελ αλάπηπμε ησλ Γξακκάησλ ζηελ πεξίνδν ηεο 

Αλαγέλλεζεο; 

3. Πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο Αλαγέλλεζεο; 

4. Πνηα είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δσγξαθηθήο ηεο Αλαγέλλεζεο σο πξνο ηα ζέκαηα 

θαη ηηο ηερληθέο; 

 

 


