
 

Leonardo da Vinci.  
Leonardo da Vinci, właściwie Leonardo di ser Piero da Vinci – włoski renesansowy malarz, 

rzeźbiarz, architekt, inżynier, a także odkrywca, matematyk, anatom, wynalazca, geolog, filozof, 

muzyk, pisarz. Leonardo często był opisywany jako archetyp „człowieka renesansu”.   miejsce 

urodzenia: 15 kwietnia 1452, Anchiano, Włochy  miejsce śmierci: 2 maja 1519, Clos Lucé, Amboise, 

Francja najprawdopodobniej w wyniku powikłań po przebytym udarze mózgu. Miejsce 

pochówku: Kaplica św. Huberta, Amboise, Francja 

 10 rzeczy, których nie wiedzieliście o tym artyście  

Przystojniak 

Nie zachował się żaden potwierdzony wizerunek artysty ani dokładny opis jego wyglądu. W czasach, 

gdy Leonardo tworzył, popularne było stwierdzenie: „każdy malarz maluje siebie”, przypisywane 
Kosmie Medyceuszowi. 

Zachowały się relacje jemu współczesnych, którzy zachwalali jego urodę i to jakie wrażenie robił na 

nich. Wynika z nich, że był ponadprzeciętnie przystojnym mężczyzną.  Jest  spis jego garderoby 

obejmującej: szlafrok z tafty, fioletową pelerynę z aksamitnym kapturem, dwa atłasowe płaszcze – w 

kolorze purpurowym i szkarłatnym, fioletowy płaszcz z wielbłądziej wełny, rajtuzy 
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ciemnopurpurowe, czarne i w kolorze brudnego różu oraz dwie różowe czapki. Z relacji mu 

współczesnych wynika, iż był mężczyzną ponadprzeciętnej urody o pięknym głosie. Opisy dotyczą 

również jego ekstrawaganckiej garderoby, w której dominowały róż i fiolet. 

Podobno był żartownisiem. Przyprawiał jaszczurkom skrzydła i rogi, by straszyły mieszkańców 
Watykanu. Komponował, grał i śpiewał, ale lubił także, gdy mu akompaniowano przy malowaniu. 

 Wyprzedził jednak swoją epokę o ponad 400 lat. Jego iloraz inteligencji szacowany jest na 
poziomie 250. 



 Samouk 

 

 Nie miał żadnego formalnego wykształcenia, był samorodnym talentem i samoukiem. 



 Artysta pochodził z nieprawego łoża i w czasach mu współczesnych z tego powodu nie miał 

możliwości kształcenia się na uniwersytecie. Był synem prawnika Ser Piero i chłopki imieniem 

Caterina.  

Dlatego jak tylko jego ojciec zauważył zdolności rysunkowe u swojego syna oddał go na przyuczenie 

do pracowni florenckiego złotnika i malarza Andrei del Verrocchia Gdy miał 20 lat mógł już 

samodzielnie przyjmować zlecenia.  Jako trzydziestolatek przeniósł się do Mediolanu, gdzie został 

nadwornym malarzem Ludwika Sforzy i poznał matkę naszej królowej Bony. 

Leonardo postrzegał siebie jako kogoś więcej niż malarza 

Lista jego zainteresowań jest imponująca.  

On sam postrzegał się jako inżyniera, wynalazcę, architekta, filozofa i w końcu artystę. 

Jego pełne imię brzmi Leonardo di ser Piero da Vinci. 

 

1 - Eksperymentator 

Zły stan fresku Ostatnia wieczerza to rezultat wyłącznie działań artysty.  Leonardo przyjmując 

zlecenie stworzenia fresku w jadalni klasztoru dominikanów przy kościele Santa Maria delle Grazie 

w Mediolanie od Ludovico Sforzy nie miał żadnego doświadczenia w tworzeniu fresków.  A jest to 

dość specyficzna technika, której nazwa pochodzi od włoskiego słowa „fresco” co oznacza „świeży”.  

Polega na malowaniu na świeżo nałożonym tynku pigmentami odpornymi na alkaliczne działanie 

wapna.  W praktyce kamieniarz codziennie rano nakłada świeżą warstwę tynku tylko na takim 
obszarze jaki artysta jest w ciągu dnia w stanie pomalować. 

https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/bona-sforza-1494-1557/
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2 - OSTATNIA WIECZERZA 

Wynika z tego, że tworzenie fresku wymaga szybkiego malowania, malowania fragmentami większej 

całości i uniemożliwia nakładanie poprawek.   Jednak artysta, który dużo eksperymentował, 

zwłaszcza z farbami olejnymi postanowi ł stworzyć nową technikę – nałożyć na suchą ścianę farby 

temperowe wymieszane z olejami. Mieszanka ta umożliwiła artyście zarówno korzystanie z kolorów, 

które były niedostępne w tradycyjnej technice fresku, wielokrotne nakładanie warstw koloru na 

siebie celem uzyskania charakterystycznych zjawisk świetlnych jak i dokonywanie poprawek.  
Niestety, mieszanka ta okazała się nietrwała i stąd fatalny stan malowidła w dniu dzisiejszym. 

 

3 - Wegetarianin 



Był wegetarianinem. Jedzenie mięsa budziło w nim duży wstręt, w swoich pismach odnosząc się do 

kiełbasy pisał: „Och, jakie to obrzydliwe widzieć język jednego zwierzęcia w jelitach drugiego”, a 

dalej: „Tworzywem naszego życia jest śmierć innych”.   

 

4 - Obrońca zwierząt 

Leonardo sprzeciwiał się też złemu traktowaniu zwierząt. Krwawe polowania połączone z 

wymyślnymi sposobami polowania na zwierzęta były z XV-wiecznych Włoszech na porządku 

dziennym.   Odmawiał uczestniczenia w tych praktykach i zdecydowanie je potępiał.  Giorgio Vasari 

przytacza anegdotę o tym jak artysta kupował ptaki w klatkach na targach po to tylko aby je 
wypuszczać, przywracając im tym samym wolność 

 

5 - Obserwator 

Artysta wszystkie swoje pomysły, idee, plany, projekty, przemyślenia, a także tysiące szkiców i 

rysunków pracowicie zapisywał przez ponad trzydzieści lat.  Dzięki nim zamierzał 

stworzyć Encyklopedię Wszech Rzeczy.   Przypuszcza się, że notatki artysty liczyły ponad 13 tysięcy 

kart, jednak do naszych czasów zachowało się tylko ok. 6 tysięcy.  Obecnie jest 10 odrębnych 

zbiorów jego notatek. Najobszerniejszy z nich „Codex Atlanticus” dotyczący wody. Innym przykładem 

jest „Kodeks Huygenowski” dotyczący proporcji ludzkiego ciała i matematycznych stosunków między 
jego częściami, to jego częścią jest Człowiek witruwiański 

Leonardo znany był z rozcinania ciał ludzi i zwierząt Anatomii człowieka uczył się dzięki sekcjom 

zwłok. Leonardo przeprowadził wiele sekcji na zwłokach wykopanych z cmentarzy.  Dzięki nim 



bliżej poznał działanie ludzkiego organizmu i prawdopodobnie odkrył krążenie krwi, nie ogłosił 
jednak swojej teorii, ponieważ za "zbezczeszczenie" zwłok trafił by na stos. 

Leonardo tworzył wiele studiów anatomicznych.  

W celu lepszego rozumienia anatomii – jako malarz, ale także jako naukowiec – eksperymentował z 

ciałami ludzi i zwierząt np. pociął ludzką gałkę oczną na części, aby lepiej rozumieć jej 
funkcjonowanie.  

XVI-wieczny zbiór pism i notatek sporządzonych przez Leonarda da Vinci czyli tzw Kodeks Leicester 

swoją nazwę zawdzięcza Thomasowi Coke pierwszemu hrabiemu Leicester, który nabył zapiski w 

roku 1717.  

W roku 1980 kodeks został zakupiony przez bogatego przemysłowca Armanda Hammera i 
przemianowany na Kodeks Hammera.  

W roku 1994 manuskrypt został zakupiony na aukcji przez miliardera Billa Gatesa za kwotę 30.8 
milionów dolarów.  

Kodeks został najdroższą książką w historii. Przez rok wystawiany był w różnych miastach świata. 
Gates ponownie przemianował kodeks na Leicester. 

 

6 - Mańkut 

Leworęczność artysty. Widzimy to w jego rysunkach gdy zacieniał części ich obszary prowadząc 

kreski od dolnego prawego rogu do górnego lewego, podczas gdy inni artyści praworęczni prowadzili 

te same kreski z lewego dolnego rogu do prawego górnego. Jego leworęczność rozciągała się też na 

jego pismo, gdyż artysta pisał od prawej do lewej.   Wyjaśnienie maniery jego pisania jest dużo 

prostsze: unikał on w ten sposób ryzyka rozmazania wilgotnego atramentu. Co nie zmienia faktu, 
że w ten sposób doszło do utrwalenia wizerunku artysty jako tajemniczego i ekscentrycznego 

Mimo iż przez wiele lat uważano, że był mańkutem, Leonardo da Vinci był oburęczny. 

Do takich wniosków doszli badacze z Instytutu Opificio delle pietre dure we Florencji podczas analizy 

najwcześniejszego znanego rysunku artysty – Pejzażu z rzeką. Potrafił jednocześnie pisać jedną ręką 



i malować drugą. Wypracował umiejętność pisania lustrzanego, z którego korzystał, gdy notował 

istotne znaleziska i pomysły Wykorzystywał lustro, by dzięki odwróconej perspektywie oceniać 

efekty swojej malarskiej twórczość  

 

 



 

Jeszcze przed narodzinami Mikołaja Kopernika i powstaniem teorii heliocentrycznej stwierdził, że 
Słońce się nie porusza. 

 



 

Inicjator 

 

Leonardo słynął z przyjmowania zleceń, przedłużania prac ponad ustalony termin i porzucania 

pracy w połowie. Dobrym przykładem jest malowanie fresku Leonardo słynął z przyjmowania 

zleceń, przedłużania prac ponad ustalony termin i porzucania pracy w połowie. Dobrym 

przykładem jest malowanie fresku Leonardo słynął z przyjmowania zleceń, przedłużania prac 

ponad ustalony termin i porzucania pracy w połowie.  Dobrym przykładem jest malowanie 

fresku Ostatniej wieczerzy co zajęło mu ponad 3 lata, podczas gdy inny artysta malujący fresk na 

ścianie naprzeciwko wykonał swoją pracę w kilka miesięcy. Podobna sytuacja dotyczy 

obrazu Bitwa pod Anghiari, który to został zlecony do zrobienia do Sali Rady w Pałacu Vecchio we 

https://niezlasztuka.net/o-sztuce/ostatnia-wieczerza-leonarda-da-vinci/


Florencji. Artysta nie skończył dzieła, zostały tylko wstępne szkice.  Identycznie było z: obrazem 

ołtarzowym w klasztorze pod Florencją, kilka przedstawień Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz 

kilkanaście portretów zaczętych dla prywatnych klientów. 

 

7 - Leonardo da Vinci Madonna wśród skał 

 

8 - Designer 

Wykorzystywał swoje inżynierskie umiejętności do tworzenia efektów wizualnych i akustycznych, 

takich jak wznoszenie się gwiazd czy walenie się budynku.  Leonardo da Vinci na prawie sześciu 

tysiącach stron notatek wykonał znacznie więcej projektów technicznych niż prac artystycznych, co 



wskazuje na to, że inżynieria była niezmiernie ważną dziedziną jego zainteresowań. Jednym z jego 

wynalazków był również aparat do nurkowa.  60 lat przed Galileuszem (twórcą pierwszego 

teleskopu) twierdził, iż za pomocą "wielkiego szkła powiększającego" da się badać powierzchnie 

księżyca oraz innych ciał niebieskich.  - 200 lat przed Newtonem - wyprzedając teorie grawitacji 

napisał "ciężar, który nie znajduje oporu , spadnie w dół najkrótszą drogą".  W innym miejscu 

dodał, że "cała Ziemia musiała przybrać kształt kuli". Geniusz ten uważał, że nauka powinna być 

służebnicą nauki.  Dlatego poznając naturę szukał sposobów praktycznego wykorzystania zdobytej 

wiedzy.  Wśród jego projektów można wymienić: łódź podwodną, śmigłowiec, maszyny łatające, 

spadochron, strój płetwonurka, projekt czołgu napędzanego ludzkimi mięśniami, rozmaite koparki, 

dźwigi i całą masę innych urządzeń i budowli jak choćby kamiennego mostu łukowego o 

rozpiętości 600 metrów. - 400 lat przed Darwinem - zaliczył człowieka do tej samej kategorii co 

małpy.  

Marzyciel 

 

„Powiedz czy kiedykolwiek czegoś dokonałem” bazgrolił Leonardo w swoich notatnikach.  

Leonardo uważał siebie za nieudacznika.  Był przekonany o swoich rozlicznych talentach, ale cały 

czas miał poczucie, że nie zostawił po sobie nic zaświadczającego o jego wielkości.  Jego obraz Mona 

Liza wzbudza do dziś wiele kontrowersji i pytań. Co ciekawe, tytułowa bohaterka obrazu nie jest ani 

kobietą, ani mężczyzną. Niesie subtelny przekaz androginiczności.  Świadczy o tym sam tytuł dzieła.  

Jest on bowiem anagramem imion egipskich bogów płodności. Amona i Izydy (Izis) nazywanej 

niegdyś L’Iza. AMON L’IZA Ostatnia Wieczerza wcale nie przedstawia 13 mężczyzn (12 apostołów 

apostołów i Jezusa).  Po prawej stronie Jezusa siedzi nie kto inny niż Maria Magdalena, która 

najprawdopodobniej była... jego żoną.  Na tym samym malowidle Leonardo przedstawi ł rękę 

trzymającą nóż, która nie należy do nikogo. Do tej kompozycji artysta nie mógł znaleźć jednak typu 

ludzkiego tak nikczemnego i tak zbrodniczego, żeby mógł przypominać Judasza, a obraz czekał i 

czekał na dokończenie.  Przeor klasztoru Santa Maria delle Grazie założył, że Leonardo kpi sobie z 

niego i najzwyczajniej nie chce mu się pracować, więc złożył oficjalną skargę. Da Vinci wyjaśnił mu, że 

do jego pracy należą także długie godziny spędzone na ...poszukiwaniu typu nikczemnika. W 

przypływie dość zgryźliwego humoru stwierdził, że rozwiązał problem i Judaszowi nadał rysy 
przeora..   



Najbardziej znane obrazy w historii sztuki 

 

1. Mona Lisa – Leonardo da VinciNajbardziej znany obraz świata to portret Lisy del Giocondo, żony 

bogatego kupca z Florencji, po włosku zwany La Gioconda. Leonardo Da Vinci zaczął pracować nad 

obrazem w 1503 lub 1504 roku i ukończył je tuż przed swoją śmiercią w 1519 roku.  Obraz został 

zakupiony przez Franciszka I, króla Francji, i od końca XVIII wieku jest wystawiony na stałej ekspozycji 

w Muzeum w Luwrze.  W 1921 roku Mona Lisa została skradziona przez pracownika muzeum, który 

przetrzymywał obraz przez ponad 2 lata w swoim mieszkaniu, a następnie próbował sprzedać go do 

Włoch. Uważał, że tam jest prawowite miejsce La Giocondy.  Na szczęście próba sprzedaży została 

uniemożliwiona i najsławniejszy obraz; świata wrócił na swoje miejsce w Luwrze, gdzie co roku 

podziwia go ok. 6 milionów odwiedzających. 



 

9 - Ostatnia Wieczerza – Leonardo da Vinci 

Ten XV wieczny fresk najbardziej znanego artysty wszech czasów, Leonardo Da Vinci, zdobi ścianę jadalni klasztoru w 
Milanie. Malowidło przedstawia ostatni posiłek, jaki spożył Jezus ze swoimi uczniami tuż przed ukrzyżowaniem. Da Vinci 
mistrzowsko uchwycił w swoim arcydziele strach, smutek i trwogę, jakie panowały wówczas wśród 12 apostołów. Przy 

malowaniu Ostatniej Wieczerzy artysta posłużył się innowacyjną wówczas i niestety nietrwałą techniką i dlatego dzisiaj, 

mimo wielu renowacji, fresk jest w bardzo złym stanie. 

1472-74 - Leonardo da Vinci - Zwiastowanie 

 

 



1475-76 - Leonardo da Vinci - Madonna z goździkiem 

 



 

 

1476-78 - Leonardo da Vinci - Portret Ginevry Benci 



  



 



1483-90 - Leonardo da Vinci - Madonna w grocie (Madonna wśród skał) 

 

 

1490 - Leonardo da Vinci - Dama z gronostajem (Dama z Łasiczką, Portret Cecilii Gallerani) 



 

Madonna z kądzielą – obraz olejny stworzony ok. 1501  

https://pl.wikipedia.org/wiki/1501


 

1508-16 - Leonardo da Vinci - Jan Chrzciciel (Jan Baptysta) 



 

Święta Anna Samotrzecia, Dziewica z Dzieciątkiem i Św. Anną 



 

 

1513-16 - Bachus 



 

 

ok. 1473 - Leonardo da Vinci - Tobiasz i anioł 



 

 

ok. 1479-80 - Leonardo da Vinci - Madonna Benois 

 

ok. 1479-81 - Leonardo da Vinci - Pokłon Trzech Króli 



 

 

ok. 1480 - Leonardo da Vinci - święty Hieronim na pustyn 



 

 

ok. 1481-97 - Leonardo da Vinci - Madonna karmiąca dzieciątko 



 

 

ok. 1485 - Leonardo da Vinci - Portret muzyka 



 

 

ok. 1496-97 - Leonardo da Vinci - La Belle Ferroniere 

 

10 - dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH; wykład: „Wzloty Leonarda da Vinci” Czy wiesz co to jest ornitopter? 

Marzenia Leonarda da Vinci o lataniu, które udało się zrealizować po kilkuset latach. 

Dziękuję za uwagę MG  

https://youtu.be/-VYSojIQkMI

