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CUVÂNT  ÎNAINTE 

TIIN A DE A VEDEA. ARHITECTURA 
LUMINII I A REVELA IEI 

ste arta renascentist  o art  veche? Numele 
însu i al epocii ne contrazice. Arta renascentist  
reprezint  îns   un paradox, mai ales pentru timpurile 
moderne, fr mântate, accelerate i în permanent  c utare, 
timpuri ale tiin ei i ale schimb rii, în care arta nu se mai 
scrie cu majuscule, de i se spune c  „arta modern  nu are 
vârst ”1. Paradoxul const  în faptul c , de i „veche” de o 
jum tate de mileniu, arta Rena terii r mâne un miraj i o 
int  a frumosului la care mul i dintre noi aspir m i pe 

care nu încet m a o admira an de an, genera ie dup  
genera ie. 

Iar aceasta în pofida faptului c , de aproape dou  
secole, arta se „perimeaz ” de la o genera ie la alta, iar, în 
ultimele decenii, de la un an la altul. Atunci, de ce arta 
modern  nu ar avea vârst , iar stilul de reprezentare 
renascentist, unora, li se pare dep it? Pe de alt  parte, nu 
credem c , în cultur  – a c rei istorie înc  se cerceteaz  –, 
arta se poate perima atâta timp cât înc  nu s-a „lini tit” 
curiozitatea noastr  istoric . Deoarece, într-adev r, a a 
cum s-a spus, timpul na te permanent istorie, dar, uneori, 
ne determin  s  o i uit m. Dac  nu am clasa faptele în 
inventarul vremurilor trecute ( i, s  presupunem, destul 

1 Jean Guichard-Meili, S  privim pictura, traducere i prefa  
de Ileana oldea, Bucure ti, Editura Minerva, 1980, p. 77. 
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de bine întip rite ca fapte „memorabile”), am repeta 
istoria, riscând ca ea s  devin  mai mult decât o piatr  de 
care cu greu ne putem desprinde, ci un zid peste care s  
nu mai putem trece. Se întâmpl  îns  ca tocmai în istorie 
s  g sim acele insule ale tinere ii din care nu numai c  nu 
reu im s  evad m f r  patim  i remu care, ci s  i 
r mânem acolo încredin a i c , ori de câte ori ne-am 
întoarce, vom deveni la fel de tineri, în pofida vârstei 
noastre „culturale” care ne poate face mai inteligen i, 
poate chiar mai  în elep i, dar nu i mai buni! 

Putem considera arta Rena terii, ca i capodoperele 
care înc  r mân un ideal, o culme pe care nu o vom mai 
atinge niciodat  – unii o spun cu regret, al ii pentru c  nu 
doresc s  ne facem nicio iluzie. Îns , oricât a fost 
cercetat, miracolul ei nu a fost descifrat. tim îns  cu 
siguran  c  artistul contemporan nu se poate considera 
modern – în ciuda a ceea ce declara Picasso – decât 
experimentând cu nostalgie i cu naivitate acel miraj al 
„ tiin ei” divine de a face pe care fiecare crede, în felul 
s u, c  l-au tr it un Lenonardo da Vinci, un Michelangelo, 
un Rafael. Un singur lucru este cert, i anume c  arta care 
s  dureze nu se face cu ochii a inti i la ziua de mâine, ci, 
a a cum au intuit mae trii renascenti ti, având privirea 
intit  c tre Absolut.  

Folosim conceptul de art  renascentist  sau art  a 
Rena terii, pe de o parte, în sens larg, cu referire la 
crea ia cultural  care, într-un fel s-au altul, a reprezentat o 
cezur  în dezvoltarea artei în perioada medieval  din 
vestul i centrul Europei. Aceast  cezur  a fost generat , 
putem spune, i de reac ia arti tilor, unii dintre ei 
personalit i cu o cultur  umanist  de excep ie, fa  de 
scolastic  sau de filosofia dogmatic . Aceasta din urm  a 
f cut din „dragostea de în elepciune” un fel de ancilla 
theologiae. Pe de alt  parte, exist  un sens mai special al 
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culturii i, îndeosebi, al artei renascentiste, al c rei centru 
de referin  i iradiere îl constituie arta i cultura din 
Italia, locul în care, în mai multe etape, s-a constituit acel 
stil de reprezentare artistic  care a întrunit armonia i 
idealul curentului umanist, alimentat din valorile, 
redescoperite, ale culturii greco-latine. Cele mai 
„frumoase m rturii” i, totodat , culmi ale stilului de 
reprezentare artistic , atunci când ne gândim la 
Rena tere, de i, ca orice apreciere de gust, i aceasta este 
necesar subiectiv , le consider m a fi cele realizate în 
colile florentin , vene ian , roman , începând cu mae tri 

ca Giotto, Massaccio, Verrocchio i culminând cu triada 
incontestabil  reprezentat  de Leonardo da Vinci, 
Michelangelo i Rafael, de i, înc  o dat  trebuie subliniat, 
stilul i, mai ales, idealul de art  renascentist  (care a 
„acompaniat” revirimentul filosofiei platonice i 
neoplatonice, al tiin ei universale, întemeiat  pe logica 
asitotelic ) au înflorit i s-au f cut cunoscute în mai 
multe centre i coli din Vestul Europei. Ceea ce 
propunem prin aceast  incursiune în arta reprezent rii 
figurative renascentiste nu este o exegez  monografic  i 
nici o sistematizare a stilurilor sau autorilor, ci identifi-
carea unor opere, maniere i, mai ales, moduri stilistice i 
culturale de a proba importan a artei în societate i ca 
form  de cunoa tere a unei realit i estetice aflate în 
leg tur  cu un anumit ideal al frumosului. 

Arta în general î i realizeaz  scopul – reprezentarea 
în oper  a idealului de frumos a a cum îl „concepe” 
artistul într-un context cultural determinat – pornind de la 
mijloacele materiale (tehnice, în primul rând) i în cadrul 
unei norme estetice care, toate, au o influen  
( i autonomie) mai mare sau mai mic , în func ie de 
talentul sau geniul autorului. Îns , dincolo de experien , 
în art  conteaz  (în afara unui anumit grad de cultur  



tiin  i reprezentare în arta Rena terii 12

estetic  sau a preg tirii teoretice) talentul, sim ul artistic, 
care se poate educa pân  la un anumit grad, dar nu în 
asemenea m sur  încât fiecare dintre noi s  fim în stare 
s  cre m capodopere. În general, ceea ce îl ghideaz  pe 
artist este un ideal formal care, pân  la un anumit 
moment, este idealul cvasiconsim it al mediului social i 
cultural despre frumos. De aceea, forma, se poate spune, 
a prevalat asupra materiei, iar sculptori precum 
Michelangelo puteau „vedea” forma ideal  a unei statui 
în interiorul unui bloc amorf de marmur , ca i cum 
aceasta ar fi existat dintotdeauna acolo. „În arta autentic  
se porne te îns  de la form  c tre materie. Odat  
conceput  forma, este aleas  materia cea mai potrivit  
pentru a o întruchipa. Dar aceasta înseamn  c  forma este 
esen ial . […] Putem vorbi despre sculptur  i pictur  
f r  s  ne intereseze din ce au fost f cute sau ar putea fi 
f cute statuile sau picturile, de c tre cine, cu ce mijloace 
i  cu ce scop. Mai mult, s-ar putea face abstrac ie i de 

majoritatea deosebirilor dintre sculptur  i pictur , dac  
s-ar pune în discu ie una dintre temele lor comune, i 
anume cea mai important  – reproducerea fiin ei 
umane.”2 Alexandru Surdu, în Pentamorfoza corpului 
uman în sculptur  i pictur , capitolul al VIII-lea din 
lucrarea citat , face o analiz  a artei clasice, îndeosebi a 
celei renascentiste, pornind de la cele patru cauze ale lui 
Aristotel (formal , material , eficient  i final  – 
Metafizica, I, 3). Filosoful român ine seama de faptul c  
Aristotel exemplific  conexiunea lor pornind de la o 
oper  sculptat . Dintre cele patru, în concep ia 
Stagiritului, cauza formal , – deoarece se identific  adesea 
cu cea final  – reprezint  esen a omului (quidditatea). 

2 Alexandru Surdu, Pentamorfoza artei, Bucure ti, Editura 
Academiei Române, 1993, p. 73. 
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Alteori, Aristotel mai introduce un tip de cauz , între cea 
eficient  i cauza final , cauza care poate fi numit  
instrumental , fiind vorba despre „ceea ce folose te 
(instrumente i ac iuni) la îndeplinirea scopului”3. 

Potrivit importan ei cauzei formale sau a formei în 
arta tradi ional , subliniat  mai sus, putem s  ne gândim 
c , pentru estetica greceasc  i pentru arta clasic  în 
general, forma î i caut  con inutul i îl impune; în acest 
caz, forma uman  – care este o form  tipic , în arta 
greceasc , sau ideal , în arta renascentist , neoplatonic , 
armonioas  i propor ionat  – reprezint  idealul frumu-
se ii i, de asemenea, cea care ini iaz  i încheie 
(finalizeaz ) oricare dintre ciclurile (umaniste, deci 
profund spiritualizate) ale artei Rena terii. Pe de alt  
parte, între cauza formal  i cea final , ciclurile artei 
clasice nu pot fi gândite ( i realizate efectiv) decât într-un 
ritm de patru (sau cinci, inând seama i de cauza 
instrumental ) etape. Fiecare ciclu pleac , fie c  ne 
referim la pictur , fie la sculptur , de la forma imaginat , 
gândit , ca s  fie finalizat în oper . „Cu referin  strict  la 
fiin a uman , este clar c  atât sculptorul, cât i pictorul î i 
fac, înainte de a se apuca de lucrul efectiv (la statuie sau 
la tablou), o imagine  asupra viitoarei opere. La început 
pur mental , ca apoi, treptat, prin schi e par iale, s  
ajung  la desenul care consituie adev rata form  a 
viitoarei opere. Deci nu tiparul sau cofrajul în care va fi 
turnat  arama sau forma statuii, ci imaginea ei mental  
redat  în forma unui desen. Sculptura, ca i pictura, era 
pentru Leonardo da Vinci, în primul rând, o activitate 
mental  (una cosa mentale). Acesta este deci punctul de 
întâlnire al celor dou  arte i, totodat , punctul lor de 
plecare.”4 

3 Ibidem, p. 71. 
4 Ibidem, p. 74. 
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Trebuie spus deci de la început: arta clasic , în care 
integr m i arta renascentist , este o art  despre om, 
începe cu o form  imaginat  care se limpeze te treptat, 
prin tiin a însu it  în atelier, îns , mai ales, prin tiin a 
vie ii, care este totuna cu tiin a spiritului. De aceea, 
logica artei care tinde s  ating  forma perfect  a 
reprezent rii omului – a omului ca chip în care se reflect  
Dumnezeirea, a omului integrat în Natur  – este o logic  
intrinsec , a esteticii vii, nu a celei de la catedr . Numai 
acei arti ti care au în eles lec ia marii tiin e i s-au hr nit 
cu ea, precum Leonardo da Vinci, nu vor dispre ui 
experien a, îns  vor în elege c  arta nu se afl  în slujba 
tiin ei, ci, mai degrab  invers, se sluje te de ea. „ tiin a, 

filosofia hr nesc sufletul artistului, dar niciodat  ele nu 
vor face un artist. Dup  ce a l udat matematicile 
(Leonardo da Vinci – n.n., M.P.), declar  «zadarnice i 
pline de gre eli acele tiin e care nu se nasc din 
experien , mama oric rei certitudini». Dar o spune 
deschis, «arta este deasupra tiin ei», iar arta suprem  
este pictura.”5 

Un ideal atât de înalt al artei nu putea s  nu dea 
rezultate pe m sur . elul artei renascentiste – cel pu in 
din perspectiva artistului-savant care a fost Leonardo da 
Vinci – era unul clasic prin identitatea sa de con inut: 
idealul era Natura, dar nu o natur  lipsit  de spirit, ci 
natura ca form  în spirit. A imita Natura este inta celui 
mai profund umanism, deoarece în crea iile sale exist  un 
echilibru pe care omul trebuie s  îl ating  pretudindeni: în 
art , în moral , în tiin . 

Exist , în estetica Rena terii – de la neoplatonicieni, 
prin reprezentantul  cel mai c utat în epoc , Ficino, acest 

5 Fred Bérence, Rena terea italian , vol. II, traducere de Maria 
Carpov, Bucure ti, Editura Meridiane, 1969, p. 93. 
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„trezorier secret al lui Dumnezeu”6 – acel comandament 
solemn (o profesiune de credin ) care face elogiul 
naturale ii, al unui realism firesc, neafectat, care a 
reprezentat unul dintre ciclurile fire ti, individuale – în 
sensul c  a fost asumat de fiecare artist al epocii, dar i 
reluat cu fiecare oper  –, ciclul frumuse ii clasice. Atunci 
când au eludat motivul din natur  – care punea modelul 
corpului s n tos, echilibrat, fa  în fa  cu idealul de 
reprezentare a divinit ii cre tine, a lui Dumnezeu – 
arti tii au alunecat c tre un manierism ce friza 
artificiosul, mai pu in ordinea ideal , adic  o natur  golit  
de suflet. „Arti tii ce vor s  exprime natura minus 
sentimentele pe care le inspir  se supun unei opera ii 
bizare ce const  în a omorî în ei omul ce gânde te i 
simte, i, din nefericire, pentru majoritate, opera ia nu are 
nimic bizar ori dureros.”7 

Având în vedere cele câteva direc ii de „investigare” a 
Naturii i a naturii umane (ambele având a se bifurca, pe 
de o parte, c tre aprofundarea „simbolisticii” cu 
semnifica ii transcendentale, pe de alt  parte, c tre un 
„realism” cu efecte pozitive pentru tiin e i arte, care 
punea pe primul plan experien a, f r  a l sa deoparte 
geometrismul, rigoarea matematic ), arta Rena terii, putem 
spune, a fost o experin  cultural  care rar se mai poate 
repeta în istoria Umanit ii. 

6 Numit a a de c tre Giambattista Marino, alchimistul literelor 
care credea în mistica revelat  i în combina iile esoterice de tip 
manierist menite s  releve idea, convins, ca i al i poe i din secolul 
al XVII-lea, c  natura divin  poate fi „citit ” printr-o mistic  esoteric  
a literelor – vezi Gustav René Hocke, Manierismul în literatur . 
Alchimie a limbii i art  combinatorie esoteric . Contribu ii la 
literatura comparat  european , în române te de Hertha Spuhn, 
prefa  de Nicolae Balot , Bucure ti, Editura Univers, 1977, p. 69. 

7 Charles Baudelaire, Pictorul vie ii moderne i alte curiozit i, 
antologie, traducere, prefa  i note de Radu Toma, Bucure ti, Editura 
Meridiane, 1992, p. 306. 
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* 

Trimiterile i exemplific rile la operele renascentiste 
sau moderne s-au efectuat citând cataloagele contempo-
rane. Deoarece majoritatea operelor citate se reg sesc pe 
Internet, în condi ii grafice mult mai bune decât cele pe 
care le-am fi reprodus în acest volum, am preferat s  
îndrum m cititorii s  le viziteze în spa iul virtual. Autorul 
mul ume te cu aceast  ocazie, înc  o dat , celor care au 
îndrumat, sprijinit i încurajat apari ia c r ii de fa : 
domnului acad. Dumitru Radu Popescu, care l-a încurajat 
nu o dat  pe autor, s  scrie aceast  lucrare, doamnei 
Magdalena Bedrosian, deoarece a citit cu aten ie i a 
corectat redac ional volumul, doamnei Violeta Mândri or 
pentru culegerea electronic  a textului, ca i colegelor de 
la tehnoredactare pentru punerea textului în pagin  i 
realizarea grafic  

Autorul 


