
 

An Renaissance 
 

Stór focal 
An chlódóireacht – printing 
Athbheochan – revival 
Athbhreith – rebirth 
Dealbhóireacht – sculpture 
Cathairstáit – city-states 
Ag cothú ealaíontóirí – supporting artists 
Ag dearadh agus ag maisiú – designing and 
decorating 
Réimeas – reign 
Pátrún – patron 
Rathúnas – prosperity 
 
Comhcheilg – conspiracy 
Scannalach – scandalous 
Contrárthachtaí – contrasts 
Breabaireacht – bribery 
Peirspictíocht – perspective 
Doimhneacht – depth 
Cúlionad – background 
Taos – paste 
Ag déanamh doiléir – blurring 
 

Fíoracha beoga – life-like figures 
Cráifeach – religious 
Mórthaibhseach – spectacular 
Tionscnamh – project 
Scafall – scaffolding 
Ré ghlórmhar – glory days 
Teanga na coitiantachta – vernacular 
language 
Ceannaí – merchant 
Réalteolaíocht – astronomy 
Blocphriontáil – block printing 
 
Clóphreas cló miotal inaistrithe – moveable 
metal type printing press 
Ais an domhain –the earth’s axis 
Réadlann – observatory 
Cruinneachán – dome 
Tháinig meath air – it declined 
Baincéireacht – banking 
Gníomhaire – agent 
Ealaíontóir – artist 

 

An Renaissance 
Ciallaíonn Renaissance athbhreith nó 
athbheochan nó athmhuscailt suime 
i léann agus in iontais na sean Róimhe 
agus na sean Ghréige.  Fuair an léann 
seo bás le titim Impireacht na Róimhe 
thart fá 400 AD. 
 
Cad chuige ar thosaigh sé san 
Iodáil 
Tar éis an Ghalair Dhuibh, tháinig athrú 
ar shaol meánaoiseach na hEorpa.  
Thosaigh na hIodálaigh ag amharc siar 
go dtí an tsean Róimh agus an tsean 
Ghréig.  B’in tús na hAthbheochana 
dáiríre. Thosaigh sé san Iodáil mar: 
 
• Bhí an Iodáil i lár na hEorpa ar na 

bealaí trádála. 
• Bhí oidhreacht agus fothraigh thart 

timpeall orthu a spreag iad. 
 

• Bhí ceannaithe agus rialtóirí na 
hIodáile saibhir – mar sin bhí go leor 
patrún ag na healaíontóirí 

• Ni raibh an tír aontaithe agus mar 
sin bhí comórtas géar idir na 
taoisigh, ag iarraidh a gcathracha 
féin a chur chun cinn. 

• Tháinig teanga na hIodáilise ón 
Laidin, an teanga a labhair na sean 
Rómhánaigh 

• Níos mó bailte agus iad níos saibhre 
san Iodáil, suim ag muintir na 
mbailte san ealaín agus sa léann 

 
Foinsí Athbheochana 
• I rith na hAthbheochana, scríobhadh 

a lán leabhair.  Roimhe seo, rinne na 
manaigh an scríobh uilig ach faoin 
am seo bhí an scríobh i bhfad níos 
fairsinge. 

 

 



 

• Cuireadh tús le clóbhuaileadh 
(printing) - Guttenberg.  Mar sin bhí 
leabhair ar fáil níos saoire. 

• Choimeád a lán rithe, prionsaí agus 
saoránaigh cáipéisí, litreacha, 
dialanna, cuntais agus nótaí ag plé 
chúrsaí an tsaoil.  Tá na cartlanna 
seo sábháilte i leabharlanna ar fud 
na hEorpa. 

• Foirgnimh, Ealaín agus 
Dealbhóireacht (sculpture) na linne. 

 
An Iodáil san 15ú aois 
Bhí níos mó daoine ina gcónaí i 
gcathracha san Iodáil ná áit ar bith eile 
san Eoraip.  Bhí an chuid de na 
cathracha seo ina gcathairstáit (an 
chathair féin, na bailte beaga agus an 
tuath thart uirthi).  Bhí a rialtas féin ag 
gach cathairstáit. 
 
Bhí gach cathair bródúil as a stair agus 
as a tábhacht féin agus bhí comórtas 
géar eatarthu.  Bhí siad ag iarraidh 
taispeáint go raibh siad níos fearr ná a 
gcomharsana.  Bhí daoine áirithe i ngach 
cathair a bhí saibhir go leor chun 
pátrúnacht a thabhairt d’ealaíontóirí 
agus ailtirí.  Bhí seo iontach tábhachtach 
don Athbheochan mar thug sé seans 
d’ealaíontóirí saothar a dhéanamh agus 
triail a bhaint as smaointí nua. 
 
Pátrúnacht na Clainne de Medici 
I rith an 15ú aois, bhí Flórans ina 
poblacht (republic).  Shocraigh na daoine 
cén saghas rialtais a bheadh acu féin.  
Fuair baincéir saibhir, Cosimo de 
Medici, an lámh in uachtar ar 
Chomhairle na Cathrach, trí bhreabanna 
(bribes) a thabhairt do pholaiteoirí.  Nuair 
a bhí se i gceannas, sheachain sé 
cogaíocht le cathairstáit eile agus bhí 
Flórans saibhir dá bharr. 
 
Patrún a bhí ann agus thug sé airgead 
d’ealaíontóirí.  Bhailigh sé seanleabhair 
de chuid na Gréige agus na Róimhe agus 
bhunaigh sé leabharlann chun iad a 

choimeád sábháilte.  Bhunaigh sé scoil 
speisialta chun plé agus staidéar a 
dhéanamh ar shaothar Phlato agus 
Aristotle.  Ba phatrún flaithiúil ar na 
healaíona é agus ba ghnáth le scoláirí 
agus le healaíontóirí a bheith ag stopadh 
sa phálás i bhFlórans aige. 
 
Lorenzo Ollásach 
Bhunaigh sé scoil speisialta 
d’ealaíontóirí.  Chuaigh Michelangelo 
ann.  Chuir Lorenzo glór-réimeanna 
(pagents) ar siúl.  Bhailigh sé 
lámhscríbhinní ar fud na hEorpa.  
Chuidigh sé le Leonardo da Vinci agus le 
Michelangelo.  D’íoc Lorenzo na 
healaíontóirí móra le rá chun saothair 
ealaíona a dhéanamh. 
Chonaic muintir na hIodáile na rudaí a 
bhí ag tarlú i bhFlórans agus rinne siad 
aithris orthu.  Bhí daoine sa Fhrainc, sa 
Ghearmáin agus i Sasana ag déanamh 
aithrise ar a gcuid foirgneamh, ealaín srl. 
roimh i bhfad. 
 
Leonardo da Vinci (1452 - 1519) 
Bhí Leonardo ar cheann de na 
healaíontóirí ab fhearr riamh ar domhan.  
Nuair a bhí sé fós ina bhuachaill, bhí sé 
níos fearr ná na healaíontóirí eile a bhí 
thart.  Is iad na pictiúir is mó a rinne sé 
a bhfuil clú bainte amach acu ná: ‘An 
Suipéar Deireanach’ agus an ‘Mona Lisa’. 
Bhain sé úsáid as teicníocht nua, 
Sfumato (Smúiteach), ag meascadh 
dathanna le chéile chun cruth na beatha 
a fháil. 
 
 

Sfumato:  ag déanamh imlínte na 
bpictiúr doiléir le scáthanna doiléire.  Tá 
an teicnic seo le feiceáil timpeall na súl 
agus an bhéil sa Mona Lisa 
 

 

 



 

Leonardo da Vinci (1452 - 1519) 
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Rinne Leonardo da Vinci An Suipéar 
Deireanach nuair a bhí sé ag obair don 
Diúc i Milan.  Phéinteáil sé an fresco ar 
bhalla mainistreach.  Tá an pictiúr lán de 
bhrí agus de bheocht.  Tá na haspail 
uilig ina suí ag taobh amháin den tábla 
agus tá scáth thart ar Judas.  Nuair a 
phill Leonardo ar Fhlórans phéinteáil sé 
portráid de bhean ceannaí saibhir.  Mona 
Lisa ainm na portráide sin – pictiúr 
cáiliúil.  Tá Sfumato in úsáid ann.  Sa 
Mona Lisa, síleann daoine áirithe go 
bhfuil sí ag gáire ach síleann daoine eile 
go bhfuil sí brónach.  Deir daoine eile fós 
go n-athraíonn a haghaidh le cibé uillinn 
óna bhféachann tú ar an phictiúr.  Níl 
fágtha de shaothar Leonardo anois 
againn ach timpeall dosaen pictiúr, 
roinnt píosaí de dhealbha briste agus a 
leabhair nótaí ina bhfuil na mílte tuairimí 
agus sceitseanna.  Baineann mórán 
díobh sin le fionnachtana (inventions) 
nach ndearnadh agus é beo. 
 
 
Raffaello 
Nuair a bhí Raffaello sa Róimh 
phéinteáil sé Scoil na hAithine, pictiúr 
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ina bhfeiceann muid fealsúna ag 
díospóireacht le chéile.  Tá an 
pheirspictíocht le feiceáil go soiléir.  Bhí 
an pictiúr seo ar cheann de na 
freascónna a rinne sé d’árasáin an 
Phápa sa Vatacáin.  Rinne sé go leor 
pictiúr galánta den Mhaighdean Mhuire 
fosta. 
 
 
Daonnachas (Humanism) 
I rith an Renaissance thosaigh daoine ag 
déanamh staidéir ar litríocht na Gréige 
agus na Róimhe.  Is é Daonnachas an t-
ainm atá ar an staidéar seo agus is iad 
Daonnachtaithe na daoine a rinne an 
staidéar. 
 
 
 
 



 

Francesco Petrarch (1304-1374) 
Scríobh sé a lán filíochta in Iodáilis.  
Roimhe seo ní raibh a lán daoine ag 
scríobh in Iodáilis, b’éigean dóibh 
scríobh i Laidin.  Scríobh sé a lán 
soinéad (dán speisialta le 14 líne). 
 

Dealbhóireacht an Renaissance 
Bhí clú agus cáil ar na Gréigigh agus ar 
na Rómhánaigh de bharr a gcuid dealbh.  
De ghnáth bhí siad nocht.  I rith na 
Meánaoiseanna, stop daoine ag 
déanamh na ndealbh seo. Bhí éadaigh 
orthu i gcónaí agus cuireadh sna séipéil 
iad.  I rith an Renaissance thosaigh siad 
ag déanamh aithrise (imitating) ar stíl na 
nGréagach arís. 
 

D’oibrigh Donatello do Chosimo de 
Medici, agus bhí sé mar chara ag 
Brunelleschi. Rinne sé a lán staidéar ar 
na seandealbha Rómhánacha agus ar 
anatamaíocht an duine chun go mbeadh 
cuma na beatha air.  Ghearr ealaíontóirí 
suas coirp mharbha chun staidéar a 
dhéanamh ar na matáin agus na 
féitheoga. 
 
Ailtireacht an Renaissance 
Ag tús an 13ú chead bhí an stíl Ghotach 
i bhfaisean.  Bhí siad ag tógáil 
ardeaglaise nua in bhFlórans ach bhí 
trioblóid acu.  Bhí an obair an-mhall, 
fuair an t-ailtire bás agus bhí siad ag éirí 
tuirseach den stíl. 
 
Filippo Brunelleschi 
Bhí Brunelleschi ina chónaí i bhFlórans 
ach bhí suim mhór aige in ailtireacht 
(architec ure) na Róimhe.  Chaith sé 12 
bhliain sa Róimh ag déanamh staidéir ar 
na seanfhoirgnimh.  Chuaigh sé ar ais go 
Flórans agus thóg sé cruinneachán 
(dome) mór ar an Ardeaglais ansin – an 
cruinneachán ba mhó ar domhan ag an 
am. 
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Stíl Ghotach:  
áirsí cuara agus spuaiceanna (spires) 

Stíl an Renaissance: 
• Díon cothrom 
• Colúin chaola taobh amuigh 
• Gloine soiléir 
• Cruinneachán (in áit spuaiceanna). 
 
Clódóireacht 
Is í an chlódóireacht an phríomhcúis a 
d’fhás an Renaissance.  Roimhe seo, bhí 
ar scríbhneoirí leabhair a scríobh amach 
le lámhscríbhneoireacht.  Bhí na leabhair 
an-chostasach agus thóg sé a lán ama 
chun iad a chóipeáil. 
 
Johann Guttenberg (1398 – 1468) 
Chum Guttenberg an chéad chlóphreas.  
Rinne sé litreacha beaga as miotal.  
Chuir sé ar fhráma adhmaid iad in ord. 
Chuir sé isteach sa dúch é.  An t-ainm 
atá air seo ná cló soghluaiste.  Ba é An 
Bíobla Dhá Líne-is-Daichead an chéad 
leabhar mór le rá a chlóbhuail 
Gutenberg.  Rinne siad páipéar 
línéadaigh agus maireann leabhair go 
fóill a bhí clóbhuailte ar an pháipéar sin. 
 
Forbairt na Clódóireachta 
Sa bhliain 1500 bhí níos mó ná míle 
clóphreas san Eoraip agus cuireadh 
amach beagnach millín leabhar.  Scéalta 
ón Ghréig is ón Róimh don chuid is mó a 
bhí iontu. Bhí na clódóirí ag iarraidh 
airgead a dhéanamh agus thosaigh siad 
ag cur leabhar amach faoi rudaí spéisiúla 
i dteangacha na ndaoine.  Rinne siad na 
teangacha a chaighdeánú (de ghnáth, 
litriú agus fuaimniú na príomhcathrach) 
agus scaipeadh a lán smaointí agus 
tuairimí. 
 
Eolaíocht sa Renaissance 
Bhí suim i gcónaí ag daoine i gcúrsaí 
Réalteolaíochta.  Creideadh go raibh an 
domhan réidh agus go ndeachaigh an 
ghrian, an ghealach agus na réaltóga 
thart timpeall air.  Ghlac an eaglais leis 
seo mar an fhirinne. 
 

 



 

Clóphreas á úsáid

Nicholas Copernicus 
Sagart a bhí ann, a raibh an-suim aige i 
gcúrsaí Réalteolaíochta.  Bhí Réadlann 
bheag aige agus gach lá scrúdaigh sé an 
ghrian, an ghealach agus na réaltóga 
agus choimeád sé nótaí faoin dóigh ar 
bhog siad timpeall.  Shocraigh sé ar 
theoiric nua: 
 

(i) gur bhog an domhan timpeall ar   
an ghrian 

(ii) gur chas an domhan ar a ais féin  
(on its own axis) 

 

Scríobh sé leabhar ag cur síos ar a chuid 
tuairimí ach níor fhoilsigh sé é mar bhí 
eagla air roimh an Eaglais. 
 
Galileo Galilei   
Chuir sé tús leis an teileascóip i 1608 
agus rinne sé a lán staidéar leis.  
Chruthaigh sé go raibh an ceart ag 
Copernicus.  D’oibrigh Galilei amach go 
mbíonn an luas céanna ag rudaí nuair a 
bhíonn siad ag titim – is cuma cén 
meáchan a bhíonn iontu.  Ní raibh an 
eaglais róshásta lena chuid smaointí 
agus cuireadh cosc air. 

 



 

 
1.  CEIST SCRÚDAITHE – PEARSANA SA STAIR 
     Ealaíontóir mór le rá le linn an Renaissance nach ón Iodáil é 

Ba é Rembrandt an péintéir ab fhearr 
san Ísiltír le linn an Renaissance.  D’fhág 
sé an baile nuair a bhí sé cúig bliana is 
fiche chun tosú ar an phéintéireacht in 
Amsterdam.  Níorbh fhada gur éirigh a 
chuid péintéireachtaí portráide cáiliúil.  
Is éard atá i bpictiúir Rembrandt ná 
péintéireachtaí de dhaoine mar a bhí 
siad go fírinneach.  Is iad An Ceacht 
Anatamaíochta agus Faire na hOíche na 
péintéireachtaí is cáiliúla aige.   

Radhairc ón Bhíobla atá i gceist i gcuid 
mhór de na pictiúir a rinne sé.  Tuigeadh 
do Rembrandt gurbh fhearr dó cónaí i 
gceantar na nGiúdach in Amsterdam 
chun na radhairc a phéinteáil go cruinn.  
Rinne sé staidéar ar éadach agus ar 
shaol na nGiúdach.  Cé go raibh an-cháil 
air bhí sé iontach bocht.  Fuair sé bás sa 
bhliain 1669.  Níor fhág sé ina dhiaidh 
ach roinnt seanbhalcaisí agus a chuid 
uirlisí péintéireachta. 

2.  CEIST SCRÚDAITHE – PEARSANA SA STAIR 
     Ealaíontóir mór le rá le linn an Renaissance 

B’ealaíontóir cáiliúil é Michelangelo le 
linn an Renaissance.  Chuaigh sé mar 
phrintíseach chuig péintéir i bhFlórans 
agus ba ghairid go raibh sé ag ceartú 
shaothar a mháistir.  Ansin chuaigh sé 
ag tógáil dealbh i ngarraithe an Pháláis 
ag de Medici.  Chuaigh sé i bhfeidhm an 
oiread sin ar Lorenzo de Medici gur thug 
sé cuireadh do Michelangelo teacht chun 
cónaí i bPálás de Medici. Nuair a fuair 
Lorenzo bás chuaigh Michelangelo go dtí 
an Róimh 
 
Péintéir sármhaith a bhí in Michelangelo 
ach ba í an dealbhóireacht ba rogha leis.  
Nuair a bhí sé sa Róimh rinne sé dealbh 
de chorp Chríost ar ghlúine a mháthar.  
La Pieta an t-ainm atá air.  Ciallaíonn 
pieta brón.  Tá a mac, a fuair bás ar an 
chrois, ina hucht aici.  Tá roinnt de na 
sonraí suimiúil – lámh dheas Chríost, 
claonadh an chinn agus claonadh cinn 
Mhuire.  Dúirt roinnt daoine nach 
mbeadh Muire láidir go leor chun greim 
a choinneáil ar a mac mar atá sa dealbh. 
 
Nuair a d’fhill sé ar Fhlórans rinne sé 
dealbh cáiliúil de Dháibhí.  Rinne sé é as 
bloc amháin marmair.  Tá sé thart ar 
chúig mheadar ar airde.  Tá cuma na 
beatha air.  Chuir sé suim mhór san 

anatamaíocht chun cinntiú go mbeadh a 
chuid dealbh níos cruinne agus níos 
fearr.   
 
D’fhostaigh an Pápa Iúil II Michelangelo 
chun péintéireacht a dhéanamh ar 
shíleáil an tSéipéil Shistínigh.  Obair 
ollmhór dheacair a bhí ann.  Chaith 
Michelangelo ceithre bliana ina luí ar 
scafall ag péinteáil agus é ag amharc 
suas i rith an ama.  B’éigean dó oibriú 
go gasta agus é ag péinteáil ar phlástar 
fliuch.  Scéal an Chruthaithe (S ory o  
Creation) a bhí le feiceáil ar an tsíleáil 
agus bhí chóir a bheith 350 cuid sa 
phictiúr.  Tá sé ar cheann de na 
sárshaothair is fearr a rinneadh riamh 
gan aon dabht.   
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Phéinteáil sé an freascó An Breithiúnas 
Deireanach (Last Judgement) ar bhalla an 
tSéipéil Shistínigh.  Tá sé le feiceáil ar 
bhalla na haltóra sa séipéal agus ní ag 
an doras cúil mar a bhí ag péintéirí eile 
roimhe sin. Roghnaigh an Pápa 
Michelangelo chun cruinneachán a 
dhearadh fá choinne Bhaisleac (bascilica) 
Pheadair sa Róimh.  Tá sé ann go fóill.  
Dealbhóir, péintéir, ailtire agus file a bhí 
ann.  Duine iontach cliste a bhí ann. 

 


