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Wie in de eenentwintigste eeuw een standpunt
inneemt over schoonheid, begeeft zich al
gauw op glad ijs. Onze tijd is namelijk een zeer
relativistische. En hoewel dat tot op zekere
hoogte ook over andere transcendente begrippen
als waarheid (“maar dat is jouw waarheid”) en
goedheid (“maar dat is wat jij goed vindt”) kan
worden gezegd, denk ik toch dat schoonheid
om een bepaalde reden nóg ongrijpbaarder is.
Iedereen zal immers, als hij lang genoeg nadenkt,
op een gegeven moment concluderen dat
sommige dingen écht onwaar zijn (bijvoorbeeld
fake news), of écht moreel verdorven (bijvoorbeeld
genocide). Maar schoon en lelijk? Daar wagen
we ons liever niet aan. Beauty is in the eye of the
beholder.
Dit is om twee redenen een uiterst
merkwaardige situatie. Allereerst omdat
schoonheid in ons gewone leven een zo
prominente en alomtegenwoordige rol speelt
dat je er als mens nauwelijks omheen kunt.
Iedereen maakt dagelijks tal van esthetische
keuzes en oordelen. Van de kleren die je draagt
tot de muziek die je luistert, van de gebouwen die
je mooi vindt tot de natuur waar je door wordt
bekoord – het lijkt nauwelijks mogelijk om te
leven zonder ervaringen van schoonheid en
oordelen daarover. En dan heb ik de liefde nog
niet eens benoemd.
In de tweede plaats is onze huiverigheid om
na te denken over het Schone zo merkwaardig,
omdat dit door de eeuwen heen een filosofisch
minderheidsstandpunt lijkt te zijn geweest,
dat pas zeer recent dominant is geworden.
Ook denkers die het bestaan van abstracte
transcendentalia verwierpen (zoals Aristoteles)
of denkers die schoonheid zagen als iets gelegen
in de subjectieve ervaring (zoals Hume en Burke)
lijken het er tenminste over eens te zijn geweest,
dat men zich wel degelijk een beter of slechter
oordeel kan vormen over schoonheid. Men
noemt dit dan ook wel ‘het cultiveren van goede

smaak’. Onze eigentijdse opvattingen van ‘smaak’,
echter – die doorgaans neerkomen op ofwel
de blote mate van zintuiglijk plezier, ofwel een
niet-generaliseerbare uitdrukking van de eigen
‘authenticiteit’ – lenen zich er bij uitstek voor
om onze esthetische reflecties al in het vroegste
stadium in de kiem te smoren. De gustibus non
est disputandum.
Het leek mij daarom, als verweesd kind
van deze esthetische (post)moderniteit, wel
interessant om na te gaan, hoe men in vroeger
tijden toch zo lang heeft kunnen volhouden dat
schoonheid wel degelijk iets reëels en kenbaars
is – en of wij iets van die benadering zouden
kunnen leren of zelfs herwinnen. En waar
beter te beginnen, dan in die meest esthetische,
sensuele en van hoofse liefde vervulde cultuur
van het Florence uit de aetas renatarum artium?
Want niet alleen gewaagde de thuisstad van
Dante en Boccaccio, van Brunelleschi, Alberti
en Michelangelo, in alles wat zij deed van een
verheven schoonheid: zij was ook de plaats
van de herontdekking van die oorspronkelijke
leermeester van het Schone – de ware maestro
di color che sanno – Plato, wiens werk werd
bestudeerd, vertaald en becommentarieerd door
de uitzonderlijk getalenteerde Marsilio Ficino.
Over die figuur – en in het bijzonder over diens
esthetische gedachtegoed in het werkje De amore
– gaat mijn scriptie.
De relatieve onbekendheid van Ficino is
een van de grote onrechtvaardigheden in de
geschiedenis van de filosofie. Een vluchtige blik
op zijn leven en werk onthult onmiddellijk zijn
belang voor het verdere verloop van de Westerse
cultuurgeschiedenis. Marsilio Ficino werd in
1433 geboren te Figline Valdarno, een dorpje
vlakbij Florence, als zoon van een arts. Zelf werd
hij ook opgeleid in de medische professie van
zijn vader, naast het feit dat hij de traditionele
Latijnse school doorliep en met de scholastische
theologie in aanraking schijnt te zijn gekomen.
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Iets nieuws voor zijn tijd was het feit dat hij ook
Grieks leerde. We weten niet precies waar en van
wie, maar het is duidelijk dat Ficino al vroeg in
aanraking kwam met de filosofie en literatuur der
Hellenen.
In 1463 schonk Cosimo de’ Medici hem
een landgoed in de buurt van Careggi, waarop
hij zich terugtrok om de voltallige werken van
Plato, een aantal Neoplatoonse geschriften en het
Corpus Hermeticum naar het Latijn te vertalen.
Tijdens deze gigantische translatieopgave schreef
hij terloops ook commentaren op de teksten die
hij onder handen had – waaronder De amore als
commentaar op het Symposium – en voltooide
hij een godsdienstig-apologetisch werk getiteld
De Christiana religione. Zijn meest omvangrijke
intellectuele operatie in deze periode was echter
de 24 boeken tellende Theologia Platonica, waarin
hij probeerde het Christendom te verzoenen met
het Platonisme – dat hij veelal interpreteerde in
de lijn van Proclus en Plotinus.
In 1484 publiceerde Ficino ten langen leste
de Opera omnia van Plato. Volgens sommigen
is dit Ficino’s meest blijvende invloed in de
geschiedenis van de filosofie geweest. Hierna
vertaalde hij op instigatie van Giovanni Pico della
Mirandola ook nog de complete Enneaden van
Plotinus en schreef hij het occulte en onorthodoxe
Liber de vita, waaromtrent hij door de kerkelijke
autoriteiten werd onderzocht. In zijn laatste jaren
publiceerde hij weinig. Hij stierf in 1499.
Zijn intellectuele nalatenschap was immens.
Hij zette in Florence een nieuwe ‘Platoonse
Academie’ op. Hij onderhield contacten met
denkers, schrijvers en staatslieden uit heel
Europa. Hij kon grote namen als Leon Battista
Alberti, Angelo Poliziano en Giovanni Pico della
Mirandola tot zijn toehoorders rekenen. En hij
lijkt met zijn theorieën over liefde en schoonheid
de hele (Italiaanse) renaissance te hebben
beïnvloed – mogelijk zo ver als de poëzie van
Shakespeare en Marlowe, en de wetenschappelijke
en alchemistische bezigheden van Isaac Newton.
Het begrijpen van Ficino’s esthetica begint
bij zijn kosmologie. Voor Ficino als Platonist en
Christen – wellicht ook nog in die volgorde – is
de kosmos in essentie hiërarchisch geordend en
gestructureerd rondom het Ene en absoluut
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Goede, dat hij identificeert met God. Deze eerste
grond van al het Zijnde is dermate goed, dat
Hij Zijn goedheid in een schepping heeft doen
‘uitvloeien’ in andere wezens, die daarom als
mindere zijnstoestanden ‘onder’ hun uiteindelijke
bron en oorsprong staan. Hiermee synthetiseert
Ficino het christelijke Genesisverhaal met zowel
de Platoonse scheppingsmythe uit de Timaeus als
de Neoplatoonse leer van de in elkaar overlopende
hypostasen. Omdat God echter het Goede
zelf is, en omdat deze minder goede wezens
daarom streven naar hun vervolmaking in Zijn
goedheid, worden zij tot Hem ‘aangetrokken’ –
en trekt Hij hen op Zijn beurt zelf naar zich toe,
overeenkomstig Zijn goede aard. Dit is in een
notendop de dynamiek die Ficino betitelt als
‘liefde’ (amor), en die zijn oorsprong vindt in de
ervaring van ‘schoonheid’ (pulchritudo). Ficino
zelf vat het als volgt samen:
Divina vero haec species in omnibus amorem, hoc
est sui desiderium procreavit. Quoniam si Deus
ad se rapit mundum, mundusque rapitur, unus
quidem continuus attractus est a Deo incipiens,
transiens in mundum, in Deum denique desinens,
qui quasi circulo quodam in idem inde manavit,
iterum remeat. Circulus itaque unus et idem a Deo
in mundum, a mundo in Deum, tribus nominibus
nuncupatur: prout in Deo incipit et allicit,
pulchritudo; prout in mundum transiens ipsum
rapit, amor; prout in auctorem remeans ipsi suum
opus contingit, voluptas.
Maar deze goddelijke aanschijn heeft in alle dingen
de liefde voortgebracht – dat wil zeggen, het
verlangen naar Hemzelf. Daarom is er, als God de
wereld naar zich toe trekt en de wereld getrokken
wordt, sprake van één en dezelfde aantrekking –
die van God afkomstig is, overgaat in de wereld,
en vervolgens weer in God ophoudt, en die haast
als een soort cirkel naar dezelfde plek terugkeert
waaruit hij ontsprongen is. Eén en dezelfde
cirkel dus – uit God de wereld in, uit de wereld
naar God toe – wordt met drie namen benoemd:
voor zover hij in God aanvangt en aantrekkelijk
is, schoonheid; voor zover hij in de wereld komt
en deze meetrekt, liefde; voor zover hij naar zijn
maker terugkeert
en Zijn werk Hemzelf ten deel
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Alle liefde is daarom in beginsel ‘een verlangen
naar schoonheid’ (pulchritudinis desiderium), en
de schoonheid in absolute zin is ‘de luister van het
goddelijke aanschijn’ (splendor divini vultus), die
ons in de wereld beschijnt en verlicht als een soort
straal (radius). Hieruit volgt dus dat schoonheid
een essentiële connectie heeft met goedheid.
Sterker nog: volgens Ficino zijn het twee kanten
van dezelfde medaille. Schoonheid ís goedheid, zij
het vanuit andere optiek: schoonheid is goedheid
die ervoor zorgt dat wij naar haar verlangen;
datgene waardoor wij instinctief inzien dat deze
goedheid het nastreven waard is. Schoonheid en
de liefde ervoor ontspringen uit het Goede en
bewegen ons er tegelijk heen – zoals ook Beatrice
in canto II van het Inferno zegt: Amor mi mosse,
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che mi fa parlare. Ficino legt uit:
Quocirca bonitatis florem quendam esse
pulchritudinem volumus. (…) Quoniam vero
nostrae mentis cognitio a sensibus ducit originem,
bonitatem ipsam in rerum penetralibus insitam
nec intellegeremus umquam, nec appeteremus,
nisi ad eam speciei exterioris indiciis manifestis
proveheremur.
Daarom beweren wij dat schoonheid een soort
‘bloem van de goedheid’ is. (…) Aangezien
echter het begripsvermogen van onze geest haar
oorsprong neemt vanaf de zintuigen, zouden wij de
goedheid zelf, die in het binnenste van de dingen
gezaaid is, nooit herkennen of nastreven, tenzij we
er door zichtbare tekens van een uiterlijke
schijn
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toe zouden worden voortgedreven.

Schoonheid heeft dus een inspirerende en
aansporende rol: zij doet ons verlangen naar wat
werkelijk het verlangen waard is. Ficino werkt
op deze grondslag de finesses van zijn theorie
uit om onze schoonheidservaringen in het
leven van alledag te verklaren. Zo is er het feit
dat schoonheid in essentie ‘iets onlichamelijks’
(quiddam incorporeum) moet zijn, omdat het
zowel de zichtbare en hoorbare schoonheid als
ook de ‘denkbare’ schoonheid van deugden,
bezigheden en wetenschappen moet kunnen
omvatten. Of het feit dat er van een zekere
harmonie en eenheid sprake moet zijn, wat Ficino
aanduidt en inhoud geeft met de begrippen modus
(maat), ordo (ordening) en species (aanschijn). Of

zijn esthetische herkenningstheorie, die, net als
de Platoonse ‘anamnese’, onze herkenning van
schoonheid terugvoert op het tegenkomen van
iets dat we ten diepste al kennen – waarmee hij
suggereert dat elk mens een inherente kennis van
het Schone of in ieder geval de aanleg daartoe
bezit. De geïnteresseerde lezer verwijs ik door
naar het originele werk, waaraan ik in zo kort
bestek onmogelijk recht kan doen. Ficino heeft
veel te bieden.
Ik begon met de observatie dat schoonheid,
schijnbaar alleen onder de transcendente
begrippen, een ondergewaardeerde rol krijgt in
ons hedendaags discours. Ik denk daarom dat een
‘herbronning’ in onze oude schoonheidstraditie,
overgeërfd van het Platonisme en het
Christendom en geëxpliciteerd in denkers als
Ficino, een manier zou kunnen zijn om deze
vergeten waarde van een hernieuwde waardigheid
te voorzien. Toegegeven, een Ficiniaanse
nadruk op schoonheid kan soms overkomen als
romantische Schwärmerei die alleen maar afleidt
van het praktische leven van alledag – ook ik heb
er soms mijn twijfels bij. Maar als ik dan weer
een schitterend ontworpen gebouw in de stad
zie, of een motet van Palestrina te horen krijg,
of een bladzijde in Vergilius opensla; of zelfs als
ik gewoon in het vertrouwde parkje om de hoek
ga wandelen, of het gezicht van een dierbare
aanschouw, of iets hoor over een schone daad van
medemenselijkheid, dan lijkt het mij geenszins
dromerige schoonheidswaanzin of metafysische
abstractiegekte – dan lijkt het mij het meest
reële en fundamentele dat ik op dat moment
meemaak, iets dat in en om zichzelf waardevol is.
Ja, het Schone bestaat, en wij leven er middenin.
La vita è bella!
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