
PERSONALITĂȚI 
ALE RENAȘTERII



William Shakespeare
1564 – 1616

• William Shakespeare a fost un dramaturg și poet englez, considerat 
ca fiind cel mai mare scriitor al literaturii de limba engleză.

• Piesele sale de teatru au fost traduse în numeroase limbi și sunt 
jucate mult mai des decât cele ale oricărui alt dramaturg. Piesele lui 
de început au fost în special comedii sau drame istorice iar mai 
apoi a scris și tragedii.

• Multe dintre piesele  de teatru au fost publicate chiar în timpul 
vieții sale și au fost montate pe scena teatrului Globe, unul dintre 
cele mai apreciate ale epocii Elisabetei I. Aceste piese sunt 
populare și astăzi, fiind permanent studiate, jucate și reinterpretate 
în diverse contexte culturale și politice, în întreaga lume. El a 
contribuit la modelarea și îmbogățirea limbii engleze, prin 
introducerea de noi cuvinte și expresii.



Giordano Bruno
1548–1600

• Giordano Bruno a fost un gânditor italian din secolul al XVI-lea 
care, pornind de la teoria heliocentrică a astronomului Nicolaus 
Copernic (1473- 1543), a susținut în scrierile sale ideea unui Univers 
infinit, ce cuprinde un număr nelimitat de corpuri cerești și lumi 
asemănătoare cu cea pământeană.

• Printre cele mai influente opere ale savantului italian se numără 
Despre cauză, început și unitate, Despre infinitatea universului și a 
lumilor, Cina din miercurea cenușii.

• Giordano Bruno a fost arestat de Inchiziție (tribunal al Bisericii 
Catolice) pentru ideile susținute și acuzat de erezie (necredință). 
Cărțile sale au fost interzise. Ca urmare a refuzului său de a-și 
abandona ideile, el a fost condamnat la moarte prin ardere pe rug, 
la Roma.



 NICCOLO MACHIAVELLI
 1469-1527

• Niccolò Machiavelli a fost un diplomat, funcționar public, 
filozof, om politic și scriitor italian. A fost un exponent de 
prestigiu al Renașterii italiene. Opera sa capitală, Principele, 
este considerată primul tratat modern de politică

• Aflat în serviciul guvernului între 1494 și 1512 în calitate de 
contabil, Niccolò Machiavelli a cunoscut succesul după 
proclamarea Republicii Florentine, în 1498. A fost secretar al 
„Consiliului celor Zece”, consiliu care conducea negocierile 
diplomatice și supraveghea operațiunile militare ale republicii.

• Din 1503 până în 1506, Machiavelli a reorganizat apărarea 
militară a Republicii Florentine. Deși în această perioadă 
armatele de mercenari erau folosite în mod curent, a preferat 
să se bazeze doar pe recrutarea de localnici pentru asigurarea 
unei apărări permanente și patriotice a bunurilor publice.



Galileo Galilei
1564-1642

• Galileo Galilei a fost un fizician, matematician, astronom și filosof italian 
care a jucat un rol important în Revoluția Științifică. Galileo a fost numit 
„părintele astronomiei observaționale moderne”, „părintele fizicii 
moderne”, „părintele științei”,și „părintele științei moderne”. După 
1610, când a început să susțină public heliocentrismul, a întâmpinat o 
puternică opoziție din partea a numeroși filozofi și clerici, doi dintre 
aceștia din urmă denunțându-l inchiziției romane la începutul lui 1615. 
Deși la acea vreme a fost achitat de orice acuzație, Biserica catolică a 
condamnat heliocentrismul ca fiind „fals și contrar Scripturii” în februarie 
1616, iar Galileo a fost avertizat să abandoneze susținerea sa—ceea ce a 
promis să facă. După ce mai târziu și-a apărat din nou părerile în celebra 
sa lucrare, Dialog despre cele două sisteme principale ale lumii, 
publicată în 1632, a fost judecat de Inchiziție, găsit „vehement suspect 
de erezie”, forțat să retracteze și șă-și petreacă restul vieții în arest la 
domiciliu.



Michelangelo Buonarroti
1475- 1564

• Michelangelo Buonarroti a fost un sculptor, pictor, arhitect și 
poet celebru încă din timpul vieții. Michelangelo Buonarroti și-a 
început activitatea la Florența, unde a învățat tainele sculpturii în 
marmură. 

• Printre marile sale creații din domeniul sculpturii se numără 
statuile David, Moise, Pietà. În calitate de pictor, Michelangelo a 
decorat plafonul Capelei Sixtine, din palatul papal de la Roma. 
Fresca realizată aici de artist redă scene din Biblie, tema 
centrală fiind Geneza (Facerea Lumii). Ea a fost pictată în 
decursul a patru ani. Această lucrare este considerată ca fiind 
cel mai important ansamblu de picturi din vremea Renașterii.

• . Operele de arhitectură proiectate de Michelangelo cuprind 
Cupola Bazilicii Sf. Petru, Piața Capitoliu, Palatul Farnese din 
Roma, Capela Medici și Biblioteca Laurentină din Florența.
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