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Inleiding
De vraag naar het Schone – wat schoonheid is, wat schoonheid doet, hoe schoonheid ontstaat –
heeft generaties filosofen en kunstenaars gegrepen en beziggehouden. Waarom vinden we de
ene persoon aantrekkelijk, de andere niet? Waarom luisteren we naar het ene muziekstuk met
genoegen, naar het andere met afgrijzen? Waarom zijn we geneigd om sommige morele
handelingen met kwalificaties als ‘mooi’ en ‘prachtig’ te omschrijven, maar andere te zien als
‘lelijk’?
Hoewel de communis opinio het wil dat de filosofische esthetica ergens in de achttiende eeuw
begon, spelen dit soort vragen natuurlijk al sinds Plato (en tot op zekere hoogte daarvoor). Er
zijn dus ver teruggaande en lang uitgedachte tradities die elk op hun eigen manier proberen te
duiden wat ‘schoon’ en ‘lelijk’ eigenlijk inhouden, waarvan in onze cultuurgeschiedenis de
Platoonse en Christelijke visies bij uitstek het invloedrijkst zijn geweest.
Eén man, de Florentijnse Renaissancegeleerde Marsilio Ficino, heeft het tot zijn levenswerk
gemaakt om deze Platoonse en Christelijke tradities, en in het bijzonder hun esthetische
tradities, met elkaar te verbinden en te verzoenen. Deze synthese tussen Platonisme en
Christendom – tussen Athene en Jeruzalem – heeft een aantal scherpzinnige filosofische ideeën
opgeleverd en heeft daarnaast een immense invloed uitgeoefend op de verdere ontwikkeling
van de West-Europese kunsten. Zij is van cruciaal belang voor het werkelijk doorgronden van
de ‘Renaissancegeest’.
In deze scriptie zal ik aan de hand van het filosofisch commentaar waarin Ficino zijn esthetica
uiteenzet – het Commentarium in convivium Platonis de amore – onderzoeken hoe Ficino zijn
synthese tot stand heeft gebracht. Leidend daarbij is de onderzoeksvraag: hoe verhoudt Ficino’s
visie op schoonheid in De amore zich tot de Platoonse en Christelijke intellectuele tradities?
Om dit vraagstuk te behandelen zal ik allereerst de context schetsen door op Ficino’s leven en
werk in te gaan (hoofdstuk I). Daarna volgt een reflectie op de aard van De amore en de wijze
waarop men dat werkje het beste kan interpreteren (hoofdstuk II). Vervolgens zal ik de
hoofdlijnen schetsen van de Platoonse (hoofdstuk III) en Christelijke (hoofdstuk IV)
intellectuele schoonheidstradities. Dat deze samenkomen in Ficino’s eigen theorieën, zal
blijken uit de bespreking van wat volgens hem de rol van schoonheid is (hoofdstuk V) en van
welke aard zij substantieel is (hoofdstuk VI). Aan het eind volgen enkele slotbeschouwingen
(hoofdstuk VII).

I. Marsilio Ficino: leven en werk
Marsilio Ficino werd in 1433 geboren te Figline Valdarno, een dorpje vlakbij Florence, als zoon
van een arts.1 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. 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 werd
gebracht met de filosofie en literatuur der Hellenen.
1

Voor de biografische gegevens van Ficino’s leven ben ik afhankelijk van: Allen et al. (2002), pp. xiii-xxii; Jayne
(1944), pp. 16-20; Celenza (2017).
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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.2 Hierna
vertaalde hij op instigatie van Giovanni Pico della Mirandola 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.
Naast een vertaler en eigenstandig filosoof was Ficino ook een actieve exponent van Platoons
gedachtegoed in Florentijnse kringen. Hij zette in Florence een nieuwe ‘Platoonse Academie’
op en onderhield contacten met denkers, schrijvers en staatslieden uit heel Europa.3 Onder zijn
‘studenten’ vinden we heel wat grote namen, waaronder Leon Battista Alberti, Angelo
Poliziano en de reeds genoemde Giovanni Pico della Mirandola. Net als deze laatste was Ficino
ervan overtuigd dat een van oudsher overgeleverde prisca philosophia de rode draad vormt
door alle grote religies en wereldbeschouwingen, zodat Platonisme en Christendom in beginsel
verenigbaar zouden moeten zijn.

II. De amore in Ficino’s oeuvre
Het Commentarium in convivium Platonis de amore – kortweg ook wel De amore genoemd –
neemt onder de werken van Ficino een bijzondere plaats in.4 Enerzijds pretendeert het een
commentaar op een werk te zijn, in lijn met eerdere samenvattingen die Ficino voor zijn
integrale Plato-editie had vervaardigd.5 Anderzijds staat dit geschrift door zowel vorm als
inhoud los van Ficino’s gebruikelijke commentaarstijl en kan het met recht een origineel werk
genoemd worden.6 Enige analyse van de periode in Ficino’s leven waarin De amore werd
geschreven en het type werk dat het betreft, kan daarom behulpzaam zijn bij verdere
interpretatie.
Allereerst is De amore sterk gekleurd door de fase in Ficino’s intellectuele ontwikkeling waarin
het werd geschreven. Teresa Rodríguez onderscheidt drie periodes in Ficino’s werken: een preNeoplatoonse, een uitgesproken Neoplatoonse en een ‘finale’ benadering die meer aansluiting
zoekt tot de orthodoxie van het christendom.7 De amore wordt in die analyse onder de
Neoplatoonse werken geschaard, die tot stand zouden zijn gekomen in de periode van Ficino’s
2

Albertini (2010), p. 84.
Allen (2002), p. xv.
4
Zo oordeelt ook Schneider (2012), p. 217.
5
Wurm (2008), p. 78.
6
Wurm (2008), p. 6.
7
Rodgríguez (2019), pp. 428-429.
3
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noeste vertaalarbeid en die zich inhoudelijk veel bezighouden met de thematiek van de restitutio
animae en de daarmee samenhangende furor divinus.8
Qua literaire vormgeving is De amore zelf een dialoog. Acht sprekers (plus Ficino) nemen deel
aan een banket ter nagedachtenis aan Plato en geven in beginsel ieder een speech die een
gedeelte van het Symposium uitlegt.9 De sprekers, allemaal eigentijdse en beroemde
Florentijnen, worden gekoppeld aan de bij hen passende personages uit het Symposium,
bijvoorbeeld de dichter Christophoro Landino aan de komedieschrijver Aristophanes. Zo wordt
Ficino’s werk tegelijkertijd in de Platoonse traditie en in de eigentijdse context ingebed en wint
het aan zowel literaire betekenis als actualiteitswaarde.10
Over deze vorm is bij latere interpretatoren veel te doen geweest. Wat in elk geval buiten kijf
staat is het feit dat Ficino niet alleen de Platoonse inhoud heeft willen weergeven, maar ook een
poging heeft gedaan tot imitatio van de grote meester.11 Zulke typisch renaissancistische
navolging brengt met zich mee dat De amore geen historische of passieve weergave van Plato’s
doctrine is – en dat overigens ook niet beoogt te zijn – maar dat Ficino aan het bestaande
voorbeeld zijn eigen invulling geeft, zoals ook een dichter niet slaafs kopieert maar overneemt
en adapteert.12
Over de mate waarin Ficino hierin geslaagd is, verschillen echter de meningen. Sommigen zien
het als een slap aftreksel van een Platoonse dialoog, zonder de voor die literaire vorm zo
kenmerkende dialectische ondervragingen en luchtige tussengesprekken, maar met enkel een
ontvouwing van Ficino’s eigen leerstellingen, die net zo goed in een traktaat hadden kunnen
staan. In deze visie is er dus sprake van een lineaire opbouw die van begin tot einde een
enkelvoudig ‘argument’ presenteert – in casu Ficino’s opvattingen over liefde en schoonheid.13
De hermeneutische consequentie van een dergelijke lezing is dat men De amore als een eenheid
moet beschouwen en de inhoud als zodanig moet interpreteren.
Maar er zijn ook geleerden die er wel degelijk een literaire en dialectische opbouw in
ontdekken. Zo is er een lezing mogelijk van De amore als ‘enthousiasmerende’ tekst, in de zin
van een tekst die zowel beschrijft als weergeeft hoe Amor (Ἔρως) op filosoferende mensen
inwerkt. Dit zou onder andere op te maken zijn uit het feit dat de gesprekspartners elkaar soms
tegenspreken, of dat ze bij het herhalen van wat reeds gezegd is significante nuanceringen
aanbrengen. Leest men de tekst zo, dan is er sprake van eenzelfde soort hermeneutiek als bij
8

Rodríguez (2019), p. 434. De restitutio animae verwijst naar het idee van de terugkeer van de ziel naar een
hemels vaderland – door Plotinus als ἕνοσις of ‘eenwording’ geduid – dat ook in De amore prominent naar voren
komt. De furor divinus is een concept dat uiteindelijk teruggaat op Plato’s Phaedrus (244a-245a; 249d-250a),
waarover meer in het hoofdstuk over de Platoonse schoonheidstraditie.
9
Twee van de aanwezigen verlaten echter de gelegenheid voordat het begint en laten hun speeches aan Giovanni
Cavalcanti, die er dus drie voor zijn rekening neemt. Ficino zelf spreekt niet, maar geeft alles op schrift weer als
de alter Plato van het gezelschap.
10
Schneider (2012), pp. 223-228; Wurm (2008) pp. 84-85.
11
Wurm (2008) p. 88.
12
Wurm (2008) p. 89.
13
Zo bijvoorbeeld Wurm (2008), pp. 89-90: ‘’Denn während Platons Dialog nur als Ganzes und das heißt vor
allem, von seinem doppelten Ende her verstanden werden kannn, das Diotima und auf seine Weise Alkibiades
den Redeagon setzen, sind in De amore die Worte der Florentiner Akademiker inhaltlich eigenständig, wenn auch
aufeinander und auf die Symposiasten bezogen (…) Nicht nur geht dabei formal der Charakter des Redeagons
vollständig verloren, sondern inhaltlich der einer argumentativen Konfrontation und dialektischen Aufhebung,
die Platon mit seiner Gesprächsführung anstrebt.’’
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het Symposium zelf, waarbij elke latere speech in betrekking tot de vorige moet worden gelezen
en die in zekere zin overtreft en opheft.14
In de rest van deze scriptie zal ik uitgaan van een unitaire lezing, wat in de geschetste tweedeling
neerkomt op de eerste benaderingswijze. Dit heeft een tweetal redenen. Ten eerste is het zo dat
Ficino er in zijn eigen studiën van Plato en Platoons georiënteerde denkers van uitging dat zij
een (quasi-)goddelijke waarheid te verkondigen hadden en dat ze dus allemaal gelijk hadden,
zoals blijkt uit zijn pogingen om al deze teksten – Christelijke auteurs incluis – met elkaar te
verzoenen en in één groot systeem te plaatsen. Dat neigt op zichzelf al naar unitarisme.
Ten tweede maakt Ficino in De amore duidelijk dat volgens hem alle ‘symposiasten’ gelijk
hebben en probeert hij expliciet de gedachte weg te nemen dat het latere een ‘correctie’ zou zijn
op het eerdere: zowel Socrates als Agathon spreken de waarheid, zij het vanuit een ander
perspectief:
Sed antequam Diotimam audiatis, solvenda est controversia quaedam
inter eos qui de amore in superioribus tractaverunt, et eos qui tractaturi
sunt, orta. (…) Nos utramque sententiam, licet alia ratione, veram
existimamus.
Maar voordat jullie naar Diotima luisteren, moet een twistpunt worden
opgelost dat is ontstaan tussen hen die in het voorgaande de liefde
hebben behandeld en hen die het nog gaan behandelen. (…) Wij zijn
van mening dat beide meningen, zij het op een andere manier, waar
zijn.15
Dit impliceert dat we ook de uitleg van hun doctrines door de banketgasten in De amore als
even gezaghebbend moeten beschouwen. Dit doet overigens niets af aan de dialogische
kwaliteit van De amore, maar suggereert simpelweg dat het meer nut heeft om dit werk te lezen
als een lineaire expositie van Ficino’s opvattingen over het Symposium.
Voor een betere duiding van het schoonheidsbegrip in De amore is het allicht nuttig om,
alvorens tot het werk zelf over te gaan, eerst het denken over schoonheid in de beide tradities
waarop Ficino zich baseert te schetsen: het Platonisme en het Christendom. Omdat een
uitputtende historische analyse van de esthetische ideeëngeschiedenis hier noch mogelijk, noch
beoogd is, zal ik mij beperken tot selectieve doch representatieve passages van voorname
autoriteiten in beide denkrichtingen – respectievelijk Plato en Plotinus bij het Platonisme,
Augustinus en Thomas van Aquino bij het Christendom – waarvan kan worden gezegd dat ze
in meer of mindere mate, direct of indirect, terugkomen in Ficino’s werk.16

14

Zo bijvoorbeeld Schneider (2012), p. 231: ‘’Ficino präsentiert durchaus keine geschlossene, lineaire
Argumentation, vielmehr stehen die Reden untereinander oft in einem erklärungsbedürftigen Verhältnis, es gibt
Brüche und Lücken im Text und auch widerstreitende Konzepte. (…) Der Text appeliert also an einen Leser, der
die Gedankenabfolge eigenständig rekonstruiert, der die Widersprüche als solche erkennt und versucht, sie
durch eine adäquate Interpretation zu lösen.’’
15
Ficino, De amore, p. 78. Ik gebruik in mijn verwijzingen de paginanummers uit de editie van Jayne (1944),
omdat de individuele capita te lang zijn om met precisie te citeren.
16
Sommigen hebben ook wel een verband gelegd met de dichterlijke volgare-traditie, die oorspronkelijk in de
Provence en Sicilië ontstond en in de eeuwen vóór Ficino naar Toscane is overgewaaid. Men denke dan aan
namen als Guido Cavalcanti, Dante Alighieri en Francesco Petrarca. Omdat Ficino in De amore echter geen
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III. Schoonheid in de Platoonse intellectuele traditie
Plato’s eigen denken over schoonheid wordt al zichtbaar in de aporetische werken die over het
algemeen bekend staan als zijn ‘vroege dialogen’. Twee daarvan springen in het bijzonder in
het oog: de Hippias Maior en de Io. De twee latere werken die het meest verwant zijn aan
dezelfde thematiek, het Symposium en de Phaedrus, kunnen in grote mate worden gezien als
voortbouwend op de vragen die al in deze kleinere dialogen aan de orde kwamen.
In de Hippias Maior is de vraag wat schoonheid is de expliciete focus van de dialoog. Socrates
verneemt in een gesprek met de sofist Hippias dat deze onlangs een rede heeft gehouden over
‘’wat schone aangelegenheden zijn’’ (ποῖά ἐστι καλὰ ἐπιτηδεύματα), hetgeen bij Socrates de
vraag uitlokt wat ‘het schone’ (τὸ καλόν) eigenlijk inhoudt.17 Zevenmaal proberen de
gesprekspartners tot een bevredigend antwoord te komen; zevenmaal concluderen ze dat ze het
schuldig moeten blijven. Dit ligt vooral aan Hippias, die slecht in staat blijkt om het
schoonheidsbegrip te abstraheren en dus blijft steken in banale antwoorden als ‘’een mooi
meisje’’ (παρθένος καλή), ‘’goud’’ (χρυσός) en ‘’wanneer iets passend is’’ (ὅταν γε πρέπων
ᾖ).18 Hippias’ laatste antwoord – een aantal vrij specifieke uitwendige goederen – blijkt
evenzeer niet generaliseerbaar (‘geldt dit dan ook voor goden en helden?’) en loopt bovendien
spaak op het onderscheid tussen schijnen en zijn. Als Socrates het initiatief overneemt en zelf
met een drietal antwoorden komt – het nuttige (τὸ χρησιμόν), het voordelige (τὸ ὠφέλιμον) en
‘’dat wat ons vreugde verschaft bij horen en zien’’ (ὃ ἂν χαίρειν ἡμᾶς ποιῇ διὰ τῆς ἀκοῆς καὶ
τῆς ὄψεως)19 – blijkt ook hij niet in staat een generaliseerbare omschrijving van het Schone te
geven dat voor zowel de afgezonderde als de verzamelde καλά geldt. De dialoog eindigt dan
ook in aporie.
Een tweetal dingen valt op aan het esthetisch onderzoek in de Hippias Maior. Ten eerste het
notoire gebrek aan onderscheid tussen de waarneembare Sinnenschönheit enerzijds en de
morele of metafysische schoonheid anderzijds – wat wel vaker een probleem vormt in de
duiding van het Griekse woord καλός.20 Dit zorgt met name voor een ambigue relatie tussen
het Schone (τὸ καλόν) en het Goede (τὸ ἀγαθόν), wat in de Hippias Maior het duidelijkst naar
voren komt in de doodlopende dialectiek van Socrates’ eigen suggesties.21
Ten tweede blijkt uit Socrates’ laatste antwoord dat Plato zelf al vroeg een onderscheid maakte
tussen esthetische en niet-esthetische zintuigen. Hoewel een slotdefinitie van schoonheid
namelijk uitblijft, lijkt het wel al uitgemaakte zaak dat schoonheid iets gemeenschappelijks aan
het gehoor en het gezicht moet zijn.22 Door deze twee af te scheiden van de meer lichamelijke
zintuigen – smaak, geur en tast – legt Plato de basis voor de meer intellectuele opvatting van
het esthetisch begrip die hij in het Symposium nader zal uitwerken.

expliciete verwijzingen maakt naar die traditie en er inhoudelijk ook minder door getekend lijkt, zal ik die niet
apart behandelen. Zie: Jayne (1944), p. 20 en Wurm (2008), pp. 181-219.
17
Plato, Hippias Maior 286a-287d.
18
Plato, Hippias Maior 287e; 289e; 290c.
19
Plato, Hippias Maior 297e.
20
Dit begrippenpaar leen ik van Dietrich von Hildebrand, die dit in het tweede hoofdstuk van zijn Ästhetik met
filosofische scherpte uitwerkt.
21
Plato, Hippias Maior 295c-297d. Vgl. ook Gorgias 474c-475e en Alcibiades I 113e-116e.
22
Plato, Hippias Maior 302c-303d
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De Io, eveneens een vroege en korte dialoog, stelt voor het eerst de goddelijke waanzin aan de
orde. Io van Efese, een rapsode en zelfverklaard deskundige op het gebied van Homerus, raakt
met Socrates in gesprek over de aard van poëtische kennis. Gaande de dialoog blijkt echter dat
de poëzie geen kennis is, maar een vorm van goddelijke waanzin: dichters werken onder invloed
van een goddelijke kracht (θεία δύναμις), en zowel dichters als rapsoden fungeren in één en
dezelfde keten als ‘’tolken van de goden’’ (ἑρμενῆς τῶν θεῶν).23
Deze notie is van belang omdat zij in de Phaedrus nader wordt uitgewerkt en weer wordt
verbonden met de aard van het Schone. Plato ontvouwt daar namelijk, bij monde van Socrates,
de beroemde mythe van het gevleugeld tweespan om de verschillende amoureuze neigingen
van een menselijke ziel te duiden.24 Socrates stelt daarbij dat bepaalde soorten waanzin (μανία)
door de goden worden ingegeven en dat het aanschouwen van aardse schoonheid daar één
variant van is, aangezien men bij zo’n ervaring wordt herinnerd aan de schoonheid in de
bovenhemelse Ideeënstreek die de ziel al eens zou hebben aanschouwd.25 De reden dat dit in
het bijzonder voor de schoonheid geldt, is dat zij – in tegenstelling tot lastig te doorgronden
begrippen als ‘rechtvaardigheid’ en ‘bezonnenheid’ – meteen ‘in het oog springt’ en dus direct
door de toeschouwer ‘begrepen’ wordt:
… δεῦρό τ’ ἐλθόντες κατειλήφαμεν αὐτὸ διὰ τῆς ἐναργεστάτης
αἰσθησέως τῶν ἡμετέρων, στίλβον ἐναργεστάτα. (...) Νῦν δὲ κάλλος
μόνον ταύτην ἔσχε μοῖραν ὥστ’ ἐκφανέστατον εἶναι καὶ ἐρασμιώτατον.
...en nu we hier [op aarde] zijn aangekomen, hebben we haar [de
schoonheid], het helderst glinsterend, opgevat middels de helderste van
onze zintuigen [het zicht] (…) Doch nu is het slechts de schoonheid ten
deel gevallen, dat zij het duidelijkst aanwezig en het aangenaamst is.26
Schoonheid heeft dus een protreptische functie en zet de toeschouwer aan tot verdere
beschouwing van de Ideeën en een filosofisch, deugdzaam leven in het algemeen. Dit leidt in
de liefde tot een intellectuele, niet-fysieke verhouding tussen minnaar (ἐραστής) en beminde
(ἐρομένος of παιδικά).27 Plato laat diezelfde insteek ook in het Symposium opgang doen – eerst
in het ruwe onderscheid dat Pausanias aanbrengt tussen een hemelse en een aardse Eros (Ἔρως
Οὐράνιος en Ἔρως Πάνδημος), vervolgens in het gradueel ontstijgen van alle lichamelijkheid
in Diotima’s scala amoris.28
Die climactische visio beatifica van het Schone, tegen het einde van Socrates’ toespraak in het
Symposium, is op de latere traditie evenzeer invloedrijk geweest als zij in haar eigen uitwerking
onbepaald bleef. Socrates waagt hier van ‘de volle zee van het Schone’ (τὸ πολὺ πέλαγος τοῦ
καλοῦ),29 en hij omschrijft dat Schone als:
τι θαυμαστὸν τὴν φύσιν καλόν, τοῦτο ἐκεῖνο (…) πρῶτον μὲν ἀεἰ ὄν,
καὶ οὔτε γιγνόμενον οὔτε ἀπολλύμενον οὔτε αὐξανόμενον οὔτε φθῖνον,
23

Plato, Io 533d-534a; 535b-536d; 542a-b.
Plato, Phaedrus 246a-257b.
25
Plato, Phaedrus 246a-252c.
26
Plato, Phaedrus 250d (eigen vertaling). Zie ook Pappas (2020), die in zijn analyse van Plato’s esthetiek veel
nadruk legt op de betekenis van een intuïtief begrip van schoonheid.
27
Plato, Phaedrus 253c-256e.
28
Plato, Symposium 180c-185c; 209e-212c.
29
Plato, Symposium 210d.
24
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ἔπειτα οὐ τῇ μὲν καλόν, τῇ δ’ αἰσχρόν, οὐδὲ τοτὲ μέν, τοτὲ δὲ οὔ, οὐδὲ
πρὸς μὲν τὸ καλόν, πρὸς δὲ τὸ αἰσχρόν, οὐδ’ ἔνθα μὲν καλόν, ἔνθα δὲ
αἰσχρόν, ὡς τισὶ μὲν καλόν, τισὶ δὲ αἰσχρόν.
iets van nature wonderlijk schoons (…) dat allereerst altijd bestaande,
en niet wordende of vergaande of groeiende of tanende is; en dat
vervolgens niet in het ene opzicht schoon, in het andere opzicht lelijk
is; noch nu eens wel, dan weer niet; noch in relatie tot het ene wel, in
relatie tot het andere niet; noch hier weer schoon, daar weer lelijk, alsof
het voor sommigen schoon, voor anderen lelijk is.30
Het Schone, als eeuwig en onveranderlijk ens wordt zo in de meest duidelijke bewoordingen
onder de Ideeën geschaard. Wat dit echter in concreto betekent en waardoor het Schone zich
van andere Ideeën onderscheidt, blijft hiermee ongewis. Het zou het Neoplatonisme vereisen
om tot een substantiële uitwerking van de schoonheid te komen, en wel in het werk van Plotinus.
In diens Enneaden wordt de vereenzelviging van Sinnenschönheit met morele schoonheid
gehandhaafd, maar neemt Plotinus de ambiguïteit weg door een hiërarchie aan te brengen die
kenmerkend is voor het Neoplatonisme: hij onderscheidt lichaam en ziel. Hoewel beide vormen
van schoonheid, zintuiglijk én geestelijk, een absoluut en ideëel bestaan hebben, worden zij in
dit model langs verschillende wegen herkend en aanschouwd.
Plotinus begint bij de Sinnenschönheit. Allereerst komt deze schoonheid binnen langs de ons
welbekende esthetische zintuigen: het zicht en het gehoor.31 Plotinus’ eerste argumentatielijn is
bedoeld om de Stoïcijnse notie dat schoonheid iets samengestelds (συνθέτον) zou zijn
onaannemelijk te maken. Dit doet hij met name door te wijzen op het feit dat ook nietsamengestelde dingen een zekere schoonheid kunnen hebben. Vooral de elementen en
natuurverschijnselen als zonlicht of bliksem behoren tot deze categorie:
Χρυσός τε δὴ πῶς καλόν; καὶ νυκτὸς ἡ ἀστραπὴ, ἢ ἄστρα ὁρᾶσθαι τῷ
καλά; Ἐπί τε τῶν φωνῶν ὡσαυτώς τὸ ἁπλοῦν οἰχήσεται· καίτοι
ἑκάστου φθόγγου πολλαχῆ τῶν ἐν τῷ ὅλῳ καλῷ, καλοῦ καὶ αὐτοῦ
ὄντος.
En hoe is goud dan iets schoons? En hoe is een bliksem bij nacht, of
zijn de sterren voor iemand schoon om te aanschouwen? En bij
[muziek]tonen zal het enkelvoudige dan eveneens te gronde gaan: en
toch geldt elke klank uit een geheel van schone klanken in menig
opzicht als schoon, terwijl dat geheel zelf ook schoon is.32
Vervolgens geeft Plotinus voor het bestaan en de herkenning van schoonheid een verklaring
met behulp van respectievelijk participatie en anamnese. Voor Plotinus is lelijkheid synoniem
aan vormloosheid en schoonheid dus aan vorm: de vorm, die uiteraard in ideële zin bestaat,
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brengt eenheid aan in een vormloze materie en maakt deze zo tot iets schoons.33 De materie
‘participeert’ zo in de schoonheid van haar vorm. Wanneer wij zo’n vormeenheid in de materie
waarnemen middels onze zintuigen, wordt zij in onze geest, die een aangeboren
herkenningsvermogen bezit, vergeleken met het ‘ideaaltype’ dat wij inherent al kennen: komt
het overeen, dan is er sprake van schoonheid.34 Plotinus neemt als voorbeeld een architect:
πῶς δὲ τὴν ἔξω οἰκίαν τῷ ἔνδον οἰκίας εἴδει ὁ οἰκοδομικὸς συναρμόσας
καλὴν εἶναι λέγει; ἢ ὅτι ἐστὶ τὸ ἔξω, εἰ χωρίσειας τοὺς λίθους, τὸ ἔνδον
εἶδος μερισθὲν τῷ ἔξω ὕλης ὄγκῳ, ἀμερὲς ὂν ἐν πολλοῖς φανταζόμενον.
Ὅταν οὖν καὶ ἡ αἴσθησις τὸ ἐν σώμασιν εἶδος ἴδῃ, (…) συνελοῦσα
ἀθρόον αὐτὸ τὸ πολλαχῇ ἀνήνεγκέ τε καὶ εἰσήγαγεν εἰς τὸ εἴσω ἀμερὲς
ἤδη, καὶ ἔδωκε τῷ ἔνδον σύμφωνον καὶ συναρμόττον καὶ φίλον.
En hoe zegt een architect, wanneer hij het uiterlijke bouwwerk met de
innerlijke idee van het bouwwerk heeft vergeleken, dat het schoon is?
Misschien omdat het uiterlijk, als je de stenen zou wegnemen, de
innerlijke idee is, verspreid over de omvang van de uiterlijke stof, en
die onverdeeld bestaat, zelfs als zij in meerdere delen verschijnt.
Wanneer dus ook de waarneming de idee in de lichamen heeft gezien,
(…) heeft ze die verstrooide veelheid samengebracht en herleid, en
heeft ze die, reeds onverdeeld, naar binnen gevoerd, en aangeleverd als
iets dat met het innerlijk overeenstemt, erbij past, en er vriendelijk voor
is.35
De waarneming van niet-lichamelijke schoonheid werkt volgens Plotinus in beginsel hetzelfde:
er is sprake van een ons bekend ideaalpatroon en iets dat daarmee overeenstemt. Wel is er een
additioneel zintuig nodig: zoals alleen zienden de schoonheid in lichamen kunnen bewonderen,
zo zijn ook alleen mensen met een goed afgerichte ziel in staat om naar de hogere instanties
van schoonheid ‘op te klimmen.’36 Hier wordt de Platoonse scala amoris in het Neoplatonisme
geïncorporeerd – of beter gezegd, gedecorporeerd. Want volgens Plotinus is het noodzakelijk
om ons zoveel mogelijk van de materie af te wenden teneinde tot het waarlijk schone te
geraken.37 De ziel moet worden gereinigd in een procedé dat hij vergelijkt met de loutering van
goud.38 Zo bewerkstelligt de ziel in Plotinus’ optiek dat ze gelijk wordt aan het goddelijke
(ὁμοιωθῆναι εἶναι θεῷ), waaruit een voor de traditie belangrijke conclusie volgt: het Schone is
het meest werkelijk bestaande en staat daarmee ook gelijk aan het Goede.
μᾶλλον δὲ τὰ ὄντα ἡ καλλονή ἐστιν, ἡ δὲ ἕτερα φύσις τὸ αἰσχρόν. τὸ δ’
αὐτὸ καὶ πρῶτον κακόν, ὥστε κἀκεῖνῳ ταὐτὸν ἀγαθόν τε καὶ καλόν· ἢ
ἀγαθόν τε καὶ καλλονή.
Of liever, werkelijk zijnde dingen zijn de schoonheid, en de
tegenovergestelde natuur is het lelijke. Dat is echter ook het eerste
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kwaad, zodat goed en schoon hetzelfde zijn – inderdaad, het Goede en
de Schoonheid.39

IV. Schoonheid in de Christelijke intellectuele traditie
De invloedrijke kerkvader Augustinus stond beslist onder de invloed van het Neoplatonisme
van Plotinus en de zijnen, zoals blijkt uit de mate waarin hij hun filosofie als ‘bijna
Christendom’ ervaart en aanprijst.40 Men zou daarom kunnen vermoeden dat hij er een
soortgelijke esthetische theorie op nahoudt. Dat is echter niet het geval. Ondanks het feit dat hij
een vroeg werkje De pulchro et apto (‘Over het schone en passende’) schijnt te hebben
geschreven, waarin hij naar eigen zeggen uitlegde wat schoonheid inhoudt en betoogde dat het
de fundamentele aantrekkingskracht op mensen is,41 ging dit geschrift verloren en lijkt de
bisschop in zijn latere werk kritischer tegenover zintuiglijke schoonheid te staan.
Het fundamentele onderscheid voor Augustinus is er een tussen liefde voor tijdelijke, aardse
dingen en liefde voor God zelf.42 In zoverre komt het overeen met het anti-materialisme van de
Neoplatonisten, die zelf immers ook het geestelijke hoger schatten dan het aardse. Augustinus,
echter, trekt hieruit de conclusie dat schone dingen niet alleen door participatie overeenkomen
met (de bron van) het Schone, maar ons daarvan ook afleiden – met andere woorden, ons
verleiden tot een soort afgoderij. Augustinus staat dan ook overwegend negatief tegenover de
meeste zintuigelijke plezieren – óók die voor de esthetische zintuigen en de geest.43 Het zijn
temptationes die door een ascetische levenshouding moeten worden overwonnen:
Numquid non temptatio est vita humana super terram? Quis velit
molestias et difficultates? Tolerari iubes ea, non amari. Nemo quod
tolerat amat, etsi tolerare amat.
Is het menselijk leven op aarde soms geen verleiding? Wie wil er nou
lasten en moeilijkheden? U beveelt ons die te doorstaan, niet lief te
hebben. Niemand heeft lief wat hij doorstaat, ook al heeft hij het
doorstaan lief.44
God is voor Augustinus de enige ware schoonheid die het liefhebben waard is.45 Dit gaat zelfs
zo ver dat er volgens hem in die zelfbeteugeling (continentia) geen sprake mag zijn van een
liefhebben dat niet uitdrukkelijk gericht is op God:
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Per continentiam quippe colligimur in unum, a quo in multa defluximus.
Minus enim te amat qui tecum aliquid amat, quod non propter te amat.
Middels de zelfbeteugeling worden we immers tot het Ene
teruggebracht, waarvandaan we in vele dingen zijn uitgestroomd.
Immers heeft diegene U minder lief, die naast U iets liefheeft dat hij
niet omwille van U liefheeft.46
Desondanks doet Augustinus omtrent het waarnemings- en herkenningsvermogen een aantal
observaties die van belang zullen zijn voor de verdere schoonheidsleer. Net zoals Plato en
Plotinus huldigt hij namelijk een doctrine van anamnese – ook in boek X van de Confessiones,
wanneer hij ingaat op het probleem van het herkennen van de gelukzaligheid (beatitudo) – maar
in tegenstelling tot zijn voorgangers expliciteert hij het verschil tussen ‘de dingen zelf’ (res
ipsae) en ‘de afbeeldingen van de dingen’ (imagines rerum) die in het geheugen achterblijven,
waardoor een scherpe scheiding tussen waarnemen en terugdenken ontstaat:
Nec ipsa tamen intrant, sed rerum sensarum imagines illic praesto sunt
cogitationi reminiscenti eas.
Noch komen de dingen zelf binnen, maar veeleer zijn de afbeeldingen
van waargenomen dingen daar beschikbaar voor het overpeinzen dat
aan hen terugdenkt.47
Dit is van belang, omdat de esthetica op transcendentale grondslag uitgaat van een
‘vergelijking’ tussen het model in onze al dan niet bewuste herinnering en het echte ding. Dit
hebben we bij Plotinus al gezien in het voorbeeld van de architect en zullen we ook bij Ficino
nog nadrukkelijk tegenkomen.
In het werk van Thomas van Aquino, verreweg de belangrijkste scholasticus en iemand met
wiens werk Ficino uitermate bekend was, lijkt het begrip ‘schoonheid’ op het eerste gezicht niet
zo aanwezig. Dit heeft sommigen er zelfs toe gebracht om schoonheid bij Thomas als ‘the
forgotten transcendental’ te bestempelen.48 Nader bezien, echter, sluit hij nauw aan bij de
Platoons-Plotiniaanse traditie – misschien wel nauwer dan bij de sobere Augustinus – door het
Schone weer met het Goede te verbinden, en het zo een cruciale metafysische plaats toe te
kennen in de wilsgerichtheid van de mens.
Thomas stelt fundamenteel dat ‘’elk handelend wezen, wat het ook is, welke handeling dan ook
bedrijft op grond van een bepaald soort liefde’’ (omne agens, quodcumque sit, agit
quamcumque actionem ex aliquo amore).49 Dit roept de vragen op wat voor iets amor is en
waar het vandaan komt. Het antwoord op het eerste is dat amor de meest fundamentele drift
(passio) van de ziel is, die als het ware het verlangen zelf in de ziel doet veranderen en zo aan
alle andere passiones voorafgaat: amor doet ons inzien dat iets goed is en er daarom naar
verlangen.50
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Dit leidt op natuurlijke wijze tot een antwoord op het tweede. Terwijl amor immers het
verlangen naar het Goede en het bezit ervan is, moet datgene wat die amor opwekt zelf op een
andere wijze op de ziel inwerken dan het Goede dat verlangd wordt. Die aanvankelijke
inwerking komt voor rekening van het Schone (pulchrum), dat zo een zuiver intelligibele
dimensie wordt toegekend.51 Dit leidt tot de belangrijke conclusie dat het Schone en het Goede
twee kanten van dezelfde medaille zijn:
Ad tertium dicendum quod pulchrum est idem bono sola ratione
differens. Cum enim bonum sit quod omnia appetunt, de ratione boni
est quod in eo quietetur appetitus. Sed ad rationem pulchri pertinet
quod in eius aspectu seu cognitione quietetur appetitus; unde et illi
sensus praecipue respiciunt pulchrum qui maxime cognoscitivi sunt,
scilicet visus et auditus rationi deservientes. (…) Et sic patet quod
pulchrum addit supra bonum quemdam ordinem ad vim cognoscitivam:
ita quod bonum dicatur id quod simpliciter complacet appetitui;
pulchrum autem dicatur id cuius ipsa apprehensio placet.
Op het derde moet worden gezegd, dat het Schone hetzelfde is als het
Goede, maar er alleen in wijze van verschilt. Aangezien immers het
Goede datgene is, waarnaar alles streeft, ligt het in de wijze van het
Goede dat daarin het streven tot rust komt. Maar aan de wijze van het
Schone komt het toe, dat het streven in het aanschouwen of kennen
ervan tot rust komt. Daarom ook hebben díe zintuigen met name
betrekking op het Schone, die het meest met het begripsvermogen
verbonden zijn – te weten het zicht en het gehoor, die de rede dienen.
(…) En zo wordt duidelijk dat het Schone aan het Goede een ordening
toevoegt die betrekking heeft op het begripsvermogen, zodat ‘goed’
genoemd wordt wat simpelweg het streven tot rust brengt, maar
‘schoon’ genoemd wordt waarvan de waarneming zelf plezier doet.52
Het Goede is dus datgene waarnaar we streven, terwijl het Schone de intelligibele dimensie
daarvan is waardoor we er in liefde naar streven: men ziet de Platoonse ‘schouw van het
Schone’ hier samenkomen met de Neoplatoonse identificatie van het Goede en het Schone. Die
vereenzelviging is tevens de reden dat Thomas enkele belangrijke aspecten van schoonheid
behandelt in de quaestio over het Goede in het algemeen (de bono in communi). In het vierde
artikel zegt hij:
Ad primum ergo dicendum quod pulchrum et bonum in subiecto quidem
sunt idem, quia super eamdem rem fundantur, scilicet super formam; et
propter hoc bonum laudatur ut pulchrum; sed ratione differunt; nam
bonum proprie respicit appetitum; (…) Pulchrum autem respicit vim
cognoscitivam: pulchra enim dicuntur, quae visa placent; unde
pulchrum in debita proportione consistit; quia sensus delectantur in

51

Schindler (2017), p. 340-344.
Thomas van Aquino, Summa Theologiae I-II, q. 27, art. 1. Let ook op de identificatie van de esthetische
zintuigen.
52

15

rebus debite proportionatis, sicut in sibi similibus, nam et sensus ratio
quaedam est; et omnis virtus cognoscitiva.
Op het eerste moet worden gezegd, dat het Goede en het Schone in het
subject weliswaar hetzelfde zijn, omdat ze op dezelfde zaak zijn
gebaseerd, namelijk op de vorm – en daarom wordt het Goede geprezen
als iets schoons – maar dat ze in wijze verschillen. Want het Goede
heeft strikt genomen betrekking op het streven (…) Het Schone, echter,
heeft betrekking op het begripsvermogen: schoon wordt immers
genoemd, wat bevalt wanneer het gezien wordt. Daarom bestaat
schoonheid in de juiste proportie: want de zintuigen scheppen behagen
in juist geproportioneerde zaken, als in dingen die aan henzelf gelijkend
zijn – want ook de zintuiglijkheid is een vorm van rede, en elke deugd
ligt in het begripsvermogen.53
Deze ratio boni blijkt zelf ook weer in drie dingen te berusten: maat (modus), ordening (ordo)
en aanschijn (species):
Praeexigitur autem ad formam determinatio, sive commensuratio
principiorum seu materialium, seu efficientium ipsam: et hoc
significatur per modum (…) Ipsa autem forma significatur per speciem,
quia per formam unumquodque in specie constituitur (…) Ad formam
autem consequitur inclinatio ad finem, aut ad actionem, aut ad aliquid
huiusmodi (…) et hoc pertinet ad pondus, et ordinem.
Bij de vorm wordt echter een bepaling of evenredigheid voorondersteld
van de eerste of materiële beginselen, of de beginselen die haarzelf
bewerkstelligen. Dit wordt aangeduid met ‘maat’ (…) De vorm zelf
wordt echter aangeduid met ‘aanschijn’ (species), aangezien elk ding
wegens zijn vorm in zijn eigen soort (species) wordt gesitueerd (…) Op
de vorm volgt echter een neiging tot een doel of handeling of iets
dergelijks (…) en dat heeft betrekking op het gewicht, en op
‘ordening’.54

V. De rol van schoonheid in De amore
We zijn nu in staat om Ficino’s opvattingen over schoonheid in de tradities te plaatsen waaruit
hij zijn inspiratie geput heeft. Ik zal nu aan de hand De amore eerst de rol en functie van
schoonheid in Ficino’s metafysica behandelen, gevolgd door een bespreking van wat
schoonheid volgens hem wezenlijk is. Tot slot zullen nog enkele slotbeschouwingen volgen.
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Voor Ficino is het – evenals voor Augustinus – duidelijk dat God datgene is waarnaar alle
wezens streven en waarin zij als enige tot rust kunnen komen.55 God is het Goede zelf, en de
oorzaak van al het goeds dat uit Hemzelf in Zijn eigen schepping ‘overvloeit’. Dit wordt door
Ficino gekoppeld aan zijn persoonlijke ordeningsleer van de verschillende ‘hypostasen’
(zijnssferen), die hij in ‘gekerstende’ vorm van Plotinus en de Neoplatonisten overneemt:
Primum omnium est Deus, universorum auctor, quod ipsum bonum
dicimus. Hic mentem primo creat angelicam, deinde mundi huius
animam, ut Plato vult, postremo mundi corpus. Summum illum, Deum,
non mundum dicimus, quia mundus ornamentum significat ex multis
compositum; ille vero penitus simplex esse debet.
Als eerste van alles is er God, de maker van alle dingen, die wij ‘het
Goede zelf’ noemen. Hij schept als eerste de engelengeest; vervolgens
de geest van deze wereld, zoals Plato beweert; ten slotte het lichaam
van de wereld. Die hoogste, God, noemen we niet ‘de wereld’,
aangezien de wereld een ‘siersel’ inhoudt dat uit vele delen is
samengesteld. Hij moet echter iets volledig enkelvoudigs zijn.56
Hieruit blijkt tegelijk Ficino’s appropriatie van de Neoplatoonse notie van het Ene (τὸ ἕν) voor
Christelijke doeleinden en zijn weerstand tegen een pantheïstische godsopvatting. Aangezien
God echter het Goede zelf is, en alles wat door hem geschapen werd dus niet God is, maar iets
wat daar in perfectie onder staat, ligt het in de lijn der verwachting dat alles terugverlangt naar
eenwording met de perfectie van God, en daarnaar streeft. Niet alleen is dit bij Ficino inderdaad
het geval, maar ook God – omdat Hij de goedheid zelve is en daarom alleen maar bemint – kiest
er op Zijn beurt voor om Zijn schepping als het ware ‘naar zich toe te trekken’ en daarmee de
terugkeer te vergemakkelijken. Zo ontstaat dus een cyclus die uit het Goede afkomstig is en
daar in teleologische zin weer naar terugvoert:
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
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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 valt, genot.57
Elk wezen ziet het dus als zijn uiteindelijke doel om te worden herenigd met zijn meest
fundamentele bron en oorzaak, God. Hij zal zich hier echter bewust van moeten worden om
het doelgericht te kunnen nastreven. Ficino houdt er namelijk een eigen theorie van de
‘gevallen toestand’ van de mens op na. Zoals Plato in de Phaedrus stelt dat de menselijke ziel
in de bovenhemelse streek ooit de waarheid al heeft aanschouwd en er in de daaropvolgende
aardse toestand simpelweg aan moet worden herinnerd, zo denkt ook Ficino dat er een soort
‘kluistering’ van de ziel in het lichaam heeft plaatsgevonden, die moet worden overwonnen
door een van boven komende verlichting die ons herinnert aan wat we al wisten. Ficino vat
deze theorie in zijn commentaar op de speech van Aristophanes als volgt samen:
Homines, id est hominum animae, quondam, id est, quando a Deo
creantur, integrae sunt, duobus sunt exornatae luminibus, ingenito et
infuso; ut ingenito aequalia et inferiora, infuso superiora
conspicerent. Deo aequare se voluerunt; ad unicum lumen ingenitum
se reflexerunt. Hic divisae sunt. Splendorem infusum amiserunt,
quando ad solum ingenitum sunt conversae, statimque in corpora
cecidere. (…) Animae iam divisae et immersae corporibus, cum
primum ad annos adolescentiae venerint, naturali et ingenito lumine,
quod servaverunt, ceu sui quodam dimidio excitantur ad infusum illud
divinumque lumen, olim ipsarum dimidiarum, quod cadentes amisere,
studio veritatis recipiendum.
De mensen – dat wil zeggen, de zielen der mensen – waren ooit – dat
wil zeggen, toen zij door God werden gemaakt – volledig, en zij
waren uitgerust met twee gezichtsvermogens, een aangeboren en een
ingegoten vermogen. Met het aangeboren vermogen aanschouwden zij
de aan hen gelijke of lagere dingen, met het ingegoten vermogen de
hogere. Maar ze achtten zichzelf gelijk aan God: ze bogen zich terug
op alleen hun aangeboren vermogen. Toen werden ze verdeeld. De
ingegoten luister raakten ze kwijt toen ze zich alleen op hun
aangeboren vermogen richtten, en terstond vielen zij in lichamen. (…)
De thans verdeelde en in lichamen ondergedompelde zielen worden –
zodra ze voor het eerst de jaren der adolescentie hebben bereikt – er
door het natuurlijke en aangeboren gezichtsvermogen dat ze hebben
behouden als het ware door een wederhelft van henzelf toe
aangespoord, om dat ingegoten en goddelijke gezichtsvermogen, ooit
de wederhelft die ze in hun val verloren, middels een ijver om
waarheid te herwinnen.58
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Het geestelijke gezichtsvermogen moet dus worden aangewakkerd en hersteld om de mens te
doen inzien waarnaar hij werkelijk streeft en waartoe hij (letterlijk) op aarde is. Let wel: dat
moet geschieden ‘door het aangeboren vermogen dat ze hebben behouden’ – dat wil zeggen,
door het zintuigelijke waarnemingsvermogen. Ficino is er, net als zijn Platoonse en
Christelijke voorzaten, van overtuigd dat deze esthetische ervaring een kwestie is van het
gehoor, het gezicht en de geest.59 Zo’n zintuigelijke aansporing tot het spirituele einddoel, nu,
is de rol die Ficino voor de schoonheid heeft weggelegd. Zij dient in essentie als een soort
‘straal’ (radius) van het goddelijke licht, die de verdwaalde en verdwaasde ziel op een
krachtige manier weer naar zich terugroept:
Quoniam vero a Deo nata est, ad Deum sui principium ingenito
quodam appetitu convertitur. Conversa in Deum, ipsius radio
illustratur. Radii illius fulgore ille suus appetitus accenditur.
Aangezien zij [de substantie van de geest] echter uit God geboren is,
wordt zij door een bepaald inherent verlangen tot God, haar
oorsprong, gewend. Tot God gewend, wordt zij door Zijn straal
verlicht. Door de schittering van Zijn straal wordt dat verlangen van
haar opgewekt. 60
Deze notie van de schoonheid als ‘straal van God’ wordt door Ficino in een ingenieus
etymologisch associatiespel uitgewerkt. De reeds benoemde theorie van de verschillende
hypostasen – geest (mens), ziel (anima), natuur (natura) en materie (materia)61 – stelt hij zich
voor als vier cirkels die rondom één en hetzelfde centrum getrokken zijn. God, het Goede, is
dat ene, ondeelbare en onwankelbare middelpunt (punctum unum, indivisibile, stabile)62,
waaromheen de andere cirkels draaien en waaruit zij hun oorsprong afleiden. De stralen van
het middelpunt tot die cirkelomtrekken, nu, vormen de schoonheid, die zodoende goedheid en
creatuur aan elkaar verbindt:
Pulchritudo autem Dei radius, quattuor illis insitus circulis, circa
Deum quodammodo revolutis. Huiusmodi radius omnes rerum
omnium species in quattuor illis effingit: species illas in mente, ideas;
in anima, rationes; in natura, semina; in materia, formas appellantur.
De schoonheid, echter, is de straal van God, in de vier cirkels
aangebracht die op de een of andere manier rondom Hem draaien. Een
dergelijke straal geeft alle soorten van alle dingen in die vier
[zijnstoestanden] weer: in de geest worden die soorten ‘ideeën’
genoemd; in de ziel, redeneringen; in de natuur, elementen; in de
materie, vormen.63
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Tot slot leidt Ficino uit deze theorie van goddelijke verlichting af dat ware liefde een louter
positief effect kan hebben op de zeden. Omdat we er immers door op het Goede worden
gericht, is liefde de beste en snelste manier om iemand eerbare dingen (honesta) te doen
nastreven en schandelijke dingen (turpia) te doen vermijden.64 Iets wat het tegenovergestelde
bewerkstelligt kan daarom geen liefde zijn – de minnaar verstaat zijn ‘liefde’ dan simpelweg
verkeerd.65
Hinc efficitur, ut omnis amor honestus sit, et omnis amator iustus.
Pulcher enim est omnis atque decorus, et decorum proprie diligit.
Turbulentus autem ardor, quo ad lasciviam rapimur cum ad
deformitatem trahat, amori contrarius iudicatur.
Hierdoor komt het, dat elke vorm van liefde eerbaar is, en iedere
minnaar een rechtvaardige. Schoon en fatsoenlijk is hij immers, en het
fatsoenlijke heeft hij op gepaste wijze lief. Een onrustige hartstocht,
echter, waardoor we tot losbandigheid worden verleid wanneer ze ons
naar de ongevormdheid meesleurt, wordt gezien als tegenovergesteld
aan de liefde.66
Samenvattend zien we de protreptische functie van schoonheid en liefde, zoals eerder bij
Plato, sterk verankerd in het werk van Ficino. Het aanschouwen van schoonheid is een
meevoerende ervaring die ons herinnert aan wat we altijd al hebben geweten en verlangd, en
die ons bovendien aanzet tot deugdzaam handelen en leven. Dit doet allemaal sterk denken
aan de argumenten in de Phaedrus en het Symposium.
Daarnaast zien we ook een interessante synthese van Neoplatoons en Christelijk denken in
Ficino’s opmerkingen over God en Zijn verhouding tot de wereld. De emanatie uit en
terugkeer naar het Ene door de menselijke ziel doen duidelijk denken aan Plotinus’ meest
finale doel van ‘éénwording’ (ἕνοσις), dat hier wordt vertaald in Christelijke termen. Daar
staat tegenover dat het aan Plotinus onbekende aspect van de wederzijdse godsliefde door
Ficino uit het Christendom wordt opgepikt en tot uiting komt in schoonheid als een
meevoerende en bekerende ervaring van boven – iets wat in abstractere zin ook raakvlakken
heeft met het Symposium en de Phaedrus, maar door Ficino een persoonlijkere lading krijgt
door de bewuste aantrekking die God uitoefent middels amor.
Tot slot lijkt de koppeling van de radius als lichtstraal aan de radius van een cirkel Ficino’s
eigen uitvinding, waarmee hij tegelijk iets heel Neoplatoons en iets heel Christelijks weet uit
te drukken – namelijk, de leer van de verschillende hypostasen zoals vervat in een
theocentrische kosmologie en metafysica. Ficino positioneert daarmee – net zoals Plotinus en
Thomas van Aquino – het Schone op een bijzondere manier ten opzichte van God en het
Goede, wat het uitgangspunt zal vormen van het volgende hoofdstuk.
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VI. Het wezen van schoonheid in De amore
De poging tot een substantiële uitwerking van het schoonheidsbegrip, vervat in de oratio quinta,
begint met een bepaling van het Schone ten opzichte van het Goede. Uit het voorgaande is al
enkele malen gebleken dat schoonheid weliswaar nauw verbonden is met goedheid, maar dat
er toch een zeker onderscheid lijkt te bestaan. Hoe zit dit precies?
Ficino’s oplossing van het probleem volgt Plotinus door te stellen dat goedheid hetzelfde is als
schoonheid, en volgt Thomas van Aquino door te wijzen op een verschil in aspect. Kort gezegd
zijn het Schone en het Goede twee kanten van dezelfde medaille. Schoonheid moet namelijk
worden geduid als onderdeel van dezelfde ontologische realiteit als goedheid, maar wel als
deelaspect daarvan dat ons naar het geheel toe trekt. Ficino vergelijkt het met de bloem van een
plant:
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 tekenen van een uiterlijke schijn toe zouden
worden voortgedreven.67
Schoonheid is dus goedheid zoals zij zich aan onze zintuigen presenteert met het doel om ons
naar haar toe te trekken. Dit brengt ons terug bij het probleem waarmee Plato zich in zijn eerste
dialoog over schoonheid, de Hippias Maior, al geconfronteerd zag: wat is dan de essentie van
die zintuigelijke goedheid, als zij zichtbaar, hoorbaar én denkbaar tegelijk moet zijn?
Ficino’s oplossing van dit probleem is gelegen in de onlichamelijkheid van schoonheid. Dit
volgt in de eerste plaats uit het feit dat ook deugden in de definitie zijn opgenomen:
Quo fit ut ipsa pulchritudinis ratio corpus esse non possit, quoniam
virtutibus animi quae incorporeae sunt, pulchritudo si esset corporea,
minime conveniret.
Daaruit volgt dat het wezen zelf van de schoonheid geen lichaam kan
zijn, aangezien het bij de deugden van de geest, die onlichamelijk zijn,
geenszins zou passen, als de schoonheid iets lichamelijks zou zijn.68
In het betoog waarmee hij dit standpunt verder ondersteunt, komt ook de kwestie of schoonheid
iets samengestelds is aan bod. Hierin volgt Ficino overwegend de argumenten die Plotinus in
zijn Enneaden hanteerde (en waarmee Ficino dus, dankzij het vertalen daarvan, innig bekend
moet zijn geweest). De parallellen zijn talrijk, maar het duidelijkst blijkt Ficino’s
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afhankelijkheid van Plotinus hier uit het feit dat hij diens voorbeelden van enkelvoudige
schoonheid haast woordelijk overneemt:
Sunt autem nonnulli qui certam membrorum omnium positionem, sive,
ut eorum verbis utamur, commensurationem et proportionem cum
quadam colorum suavitate esse pulchritudinem opinentur. (…) Nunc
autem puros colores, lumina, vocem unam, fulgorem, auri et argenti
candorem, scientiam, animam quae omnia simplicia sunt, pulchra
vocamus.
Het zijn er echter niet weinigen die beweren dat schoonheid een zekere
positionering van alle leden is, of – om met hun woorden te spreken –
symmetrie en proportie met een of andere aangenaamheid van kleuren.
(…) Nu, echter, noemen wij zuivere kleuren, lichten, een enkele stem,
een bliksem, de glans van goud en zilver, kennis, en de ziel ‘schoon’ –
welke dingen allemaal enkelvoudig zijn.69
Schoonheid is dus het zintuigelijke Goede dat in zichzelf niet lichamelijk is en ook niet
samengesteld. Hoe wij een dergelijke onlichamelijke abstractie dan zouden moeten herkennen,
verklaart Ficino met behulp van een herkenningstheorie die uitgaat van een oorspronkelijk,
transcendent exemplaar. De schoonheid zelf wordt hier, zoals we al hebben gezien,
gelijkgesteld aan het Goede en daarmee aan God. Dit leidt Ficino ertoe om, in overeenstemming
met zijn scheppings- en hypostaseleer, een onderscheid te maken tussen de ‘totale’ schoonheid
van God zelf en de ‘afgeleide’ schoonheid die vanuit Hem in de mindere zijnssferen overvloeit:
Vultus huius, ut idem saepius repetam, nitor et gratia, sive in angelo,
sive in animo, sive in mundi materia, pulchritudo universalis est
appellanda, impetusque ad illam universalis dicendus est amor.
De schittering en bevalligheid van Zijn aanschijn, om hetzelfde maar te
herhalen, zij het in een engel, zij het in een ziel, zij het in de materie
van de wereld, moet men ‘de universele schoonheid’ noemen, en de
toenadering tot haar met men ‘de universele liefde’ noemen.70
In die verschillende zijnssferen nemen de vormen en wezens der dingen – die Plato allemaal
eenduidig als ‘Ideeën’ bestempelt – volgens Ficino verschillende gestaltes aan, afhankelijk van
hun mate van ontologische realiteit:
Picturae huiusmodi in angelis, exemplaria et ideae; in animis, rationes
et notiones; in orbis materia, formae atque imagines a Platonicis
nominantur; clarae quidem in orbe, clariores in animo, in angeli mente
clarissimae.
Dergelijke afbeeldingen worden door de [Neo]platonisten bij engelen,
‘voorbeelden’ en ‘Ideeën’; bij zielen, ‘redeneringen’ en ‘opvattingen’;
bij de materie van de wereld, ‘vormen’ en ‘voorstellingen’ genoemd.
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Ze zijn duidelijk op aarde, nog duidelijker in de ziel, maar in de
engelengeest het duidelijkst.71
Met deze ontologische ordening in het achterhoofd, is de herkenningstheorie nog maar een
kleine stap verwijderd. Zodra wij in het zintuigelijke iets waarnemen, zullen wij dat exemplaar
vergelijken met het ‘idee’ dat wij er in onze geest van hebben. Dat idee is – naar het onderscheid
dat Augustinus maakt – niet het ding zelf, maar een mentale afbeelding van het ding.72 Het komt
dus neer op de herkenning van iets onlichamelijks (de gerealiseerde vorm) in iets lichamelijks
(de materie), en de vergelijking daarvan met iets anders onlichamelijks (onze herinnering aan
de oorspronkelijke vorm). Zodra dat overeenstemt, zegt Ficino, is er sprake van een aangename
herkenning en van schoonheid, omdat het waargenomene overeenstemt met de afbeelding van
het transcendente origineel dat wij in herinnering meedragen. Het eerste voorbeeld dat hij geeft
is de herkenning van een mens:
Unde hominis exterioris imago per sensus accepta, transiensque in
animum, si hominis figurae quam possidet animus, dissonat, evestigio
displicet, et odio tamquam informis habetur. Si consonat, placet, et
tamquam formosa diligitur.
Daarom moet de voorstelling van een uiterlijke mens, door de zintuigen
opgenomen en overgaande naar de ziel, indien deze afwijkt van de
figuur van een mens die de geest draagt, onmiddellijk mishagen en met
afkeer als ongevormd worden ervaren. Als zij echter overeenstemt,
bevalt zij, en wordt zij als iets prachtigs bemind.73
Ficino’s hele theorie wordt in een ons uit Plotinus bekend voorbeeld nog eens samengevat en
uitgewerkt:
Principio architectus aedificii rationem, et quasi ideam animo concepit.
Deinde qualem excogitavit domum, talem pro viribus fabricat. (…)
Porro propter incorporalem ordinem quendam potius quam propter
materiam est architecto similis iudicanda. Age igitur, materiam
subtrahe, si potes; potes autem cogitatione subtrahere; ordinem vero
relinquere. Nihil tibi restabit corporis, nihil materiae.
Allereerst vat de architect van een gebouw het plan en als het ware de
‘idee’ in zijn ziel op. Daarna probeert hij, voor zover hij kan, het huis
zodanig te vervaardigen zoals hij het uitgedacht heeft. (…) Voorts moet
het door de architect meer op grond van de onlichamelijke orde dan op
grond van een of andere materie worden beoordeeld als iets gelijkends.
Toe maar: neem de materie weg, als je kunt – en je kunt het in gedachte
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wegnemen, maar toch de ordening laten staan. Niets van een lichaam,
niets van materie zal voor je overblijven.74
Het sluitstuk van Ficino’s esthetica is de wijze waarop deze ‘overeenstemming met het
origineel’ in de materiële wereld wordt bewerkstelligd. Dit is waar de theorie een praktische
wending neemt. Materie wordt namelijk niet zomaar iets gevormds en schoons: dat vereist een
zekere ‘voorbereiding’.75 Ficino onderscheidt drie praeparationes die aanwezig moeten zijn
om schoonheid te veroorzaken: maat (modus), ordening (ordo) en aanschijn (species). Maat
komt neer op een juiste afmeting en begrenzing van het ding in kwestie, orde op een juiste
afstand tussen de delen, en aanschijn op een harmonie van licht, donker en lijnen aan het
oppervlak. Met nadrukt bevestigt Ficino dat ook deze kwaliteiten onlichamelijk zijn:
Atque haec tria licet in materia sint, pars ulla corporis esse non
possunt. Ordo membrorum, membrorum quidem est nullum. Ordo enim
membris omnibus inest, nullum vero membrum in membris omnibus
reperitur. Accedit quod ordo nihil est aliud quam decens partium
intervallum. (…) Modus item non quantitas, sed terminus quantitatis.
Termini vero superficies sunt lineaeque, et puncta, quae cum
profunditatis crassitudine careant, corpora non putantur. Speciem
quoque in luminum, umbrarum, linearum iucunda concordia, non in
materia collocamus.
En deze drie dingen zijn weliswaar ín de materie, maar toch kunnen zij
geen enkel onderdeel van het lichaam vormen. De ordening der leden
is immers niet één der leden. De ordening is immers aanwezig in alle
leden, maar geen enkel lid wordt in alle leden teruggevonden. Daar
komt bij dat ordening niets anders is dan een gepaste afstand tussen de
delen. (…) Op dezelfde wijze is maat niet kwantiteit, maar de
begrenzing van kwantiteit. De grenzen, echter, zijn oppervlakken en
lijnen en punten, die, omdat zij de dikte van de diepte ontberen, niet als
lichamen worden beschouwd. En ook de aanschijn plaatsen wij in een
aangename eensgezindheid tussen licht, schaduw en lijnen, niet in de
materie.76
Als bron van deze drie begrippen heeft men in de literatuur wel Bonaventura willen
aanwijzen.77 Hij gewaagt in een werkje getiteld De reductione artium ad theologiam inderdaad
van de driedeling modus, ordo en species. Het werk zelf is bedoeld om aan te tonen dat kennis
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die volgens Christenen is geopenbaard in de Heilige Schrift terugkomt in elke
wetenschappelijke discipline. In de context van de ethische wetenschap zegt hij dan:
Et iuxta haec tria omnis actio nostra debet habere modum, speciem et
ordinem; ut sit modificata per modestiam in exteriori opere, speciosa
per munditiam in affectione, ordinata et ornata per rectitudinem in
intentione.
En naast deze drie dingen, moet elke handeling van ons maat, aanschijn
en ordening hebben, opdat zij in de maat gebracht is middels de
matigheid in het uiterlijke werk, welgevormd middels de zuiverheid in
de welgezindheid, en geordend en versierd middels de oprechtheid in
de bedoeling.78
De oplettende lezer zal zich echter een ander gebruik van deze termen herinneren: Thomas van
Aquino noemt ze als bepalingen van een vorm in relatie tot de ratio boni.79 De vraag wordt dan
wat een waarschijnlijkere herkomst zou zijn. Mij dunkt dat Thomas van Aquino hier een
nauwere verwantschap met Ficino vertoont dan Bonaventura, en wel om drie redenen. Ten
eerste is het veel logischer dat Ficino, die het Schone expliciet verbindt aan het Goede, zou
teruggrijpen op de klassieke Thomistische bron die ‘het Goede in het algemeen’ (bonum in
communi) bespreekt – wat niets anders kan zijn dan de Summa. Ten tweede past het
Thomistische gebruik van de termen veel beter, omdat het daar eveneens gaat over de
(uiterlijke) vorm van iets, en de relatie daarvan tot schoonheid en goedheid. Bonaventura,
daarentegen, gebruikt de termen in een volledig ander verband, namelijk bij voorschriften in de
ethiek. Ten derde vertoont ook het taalgebruik van Ficino grotere overeenkomsten met Thomas
dan met Bonaventura. Wanneer Ficino zegt dat modus, ordo en species dienen als de
praeparationes van schoonheid, resoneert daarin het praeexigitur dat Thomas aan deze termen
verbindt. Dit alles wil overigens niet zeggen dat Ficino niet óók Bonaventura in gedachte kan
hebben gehad – algemene termen worden in de Renaissancecultuur wel vaker uit meerdere
bronnen tegelijk geput – maar een koppeling aan de Thomistische visie op goedheid en
schoonheid lijkt hier meer voor de hand te liggen.

VII. Conclusie
De esthetische theorie van Marsilio Ficino is een fascinerende amalgaam van
bestaande tradities en eigen scherpe observaties. Het is duidelijk dat hij getracht
heeft de Christelijke en (Neo)platoonse inzichten van eerdere groten aan elkaar te
verbinden en tot een compatibele wereldbeschouwing te maken – waarvan hier
‘slechts’ Plato, Plotinus, Augustinus en Thomas aan de orde zijn gekomen.
Wat betreft de rol van schoonheid in het menselijk bestaan sluit Ficino nauw aan
bij de (Neo)platoonse visie die er een protreptische functie aan toeschrijft. Het
Schone, de ‘straal van God’ die ons mensen verlicht, is bedoeld om ons tot het
Goede te roepen en verandert de gerichtheid van onze wil middels een zintuigelijke
aantrekkingskracht. Dit is iets waar Plato al aan raakt in de Phaedrus en het
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Symposium; wat Plotinus vervolgens expliciteert en systematiseert; en wat Thomas
van Aquino ten slotte op ‘gekerstende’ wijze in zijn theologie inbouwt. Alleen de
relatief sobere Augustinus, die in zintuigelijke schoonheid vooral een verlokking
ziet, lijkt in dezen wat verder van Ficino af te staan – al is ook hij van mening dat
het enkelvoudige summum pulchrum waarnaar de mens zoekt alleen God kan zijn.
Ficino’s grote inventiviteit toont zich echter het meest in zijn omschrijving van het
wezen der schoonheid. Waar hij in eerste instantie vooral Plotinus lijkt te kopiëren
in zijn argumentatie tegen schoonheid als samenstelling, voert hij met zijn
eigenzinnige interpretatie van de begrippen modus, ordo en species wel degelijk
iets nieuws toe aan de esthetica. Op systematische wijze legt hij uit waarom
schoonheid iets onlichamelijks moet zijn en met onlichamelijke ordenende
beginselen moet worden aangebracht in de materiële werkelijkheid. Deze theorie
legt de basis voor de artistieke cultuur van de Renaissance en Vroegmoderne Tijd,
die in schoonheid een transcendente greep naar het goddelijke ziet en de
immateriële orde tracht weer te geven in kunstzinnige uitingen. Tot slot is ook
gebleken dat Thomas van Aquino een waarschijnlijkere inspiratiebron is voor deze
triade, aangezien het een logischer verband zou zijn dan met Bonaventura.
De amore is een erudiet werk en daarom ook een immens rijke bron voor de
esthetische en metafysische ideeën van de Renaissance. Met deze scriptie is lang
niet alles gezegd, en het zou goed zijn als er meer onderzoek zou plaatsvinden naar
de mogelijke inconsistenties die voortkomen uit Ficino’s grote synthese van Athene
en Jeruzalem. Men zou zich bijvoorbeeld kunnen afvragen of het ordo-begrip niet
toch een zekere mate van samenstelling inhoudt – en wat dan verklaart dat nietsamengestelde materiële dingen alsnog schoon zijn. Maar het belangrijkste inzicht
dat wij anno nu uit De amore kunnen verkrijgen is misschien wel het feit dat men
op intelligente wijze kan redeneren en argumenteren over schoonheid. Een
immense filosofische traditie, uit allerlei streken en tijdperken, is ons hierin
voorgegaan, en iemand als Ficino bleek als geen ander in staat om die traditie te
benutten en verder door te ontwikkelen. Wellicht dat het nader bestuderen van zijn
methoden zou kunnen bijdragen aan een eigentijdse ‘renaissance’ op het gebied van
het Schone.
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