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Leonardo da Vinci jako badacz natury1

Abstract
Leonardo da Vinci as a researcher of nature

In the paper I pose a question about the philosophical assumptions of the research attitude 
of Leonardo da Vinci. I do not differentiate this attitude to artistic or scientific, because in 
Leonardo’s case both approaches created spiritual and intellectual unity. Scientific activities 
supported his artistic work and were a complementary element of his oeuvre. The answer 
to the basic question of the article does not concern the general conclusion whether his 
views were located in the naturalistic trend prevailing in the Renaissance, because this 
issue does not raise doubts. Leonardo indeed was a naturalist. The subject of the discus-
sion is the answer to the detailed question about what type of naturalism he represented.
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Leonardo mówił o sobie, że jest „człowiekiem bez akademickiego przygoto-
wania”, a więc człowiekiem bez wykształcenia. Dodawał, że jest „człowiekiem 
nieznającym literatury” – uomo senza lettere2, za to „uczniem doświadczenia” 
– discipolo della sperienza3. W jego czasach było to zrozumiałe, gdyż nieślubne 
dzieci nie miały prawa do edukacji. Otrzymał jednak podstawowe wykształcenie 
w zakresie matematyki, muzyki i gramatyki. Brak akademickiego przygotowania 
w niczym mu nie przeszkodził, być może nawet pomógł, gdyż nie ograniczał 
go zestaw nabytych zasad i prawideł myślenia, rodem ze średniowiecza. Ko-
nieczny indywidualizm pozwalał mu natomiast na niezależność, samodzielność 
i wszechstronność badawczą, dającą w efekcie uomo universale – „człowieka 
uniwersalnego”4. 

1 Artykuł jest zmienioną wersją referatu wygłoszonego na konferencji „Leonardo da Vinci – w pięć-
setlecie śmierci”, Polska Akademia Umiejętności, Muzeum Narodowe w Krakowie, 9 maja 2019.

2 M. White, Leonardo da Vinci pierwszy uczony, przeł. M. i K. Karaś, Wydawnictwo Amber, War-
szawa 2000, s . 82 .

3 M. J. Gelb, Leonardo da Vinci odkodowany, przekł. J. Moderski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 
2005, s . 55 .

4 J. Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce, PWN, Warszawa 1976, s. 20.
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Jeśli zaprawdę nie posiadam wiedzy, by cytować autorów, jak robią to inni, to i tak o wiele lepszą 
i bardziej wartościową rzeczą jest odczytywanie znaczeń za pomocą osobistego doświadczenia, 
które służy nauką własnym mistrzom. Uczeni przechodzą obok dumni, nadęci i pompatyczni, 
przyozdobieni w owoce pracy nie swojej, lecz innych, mnie nie pozwalając zebrać owoców 
nawet mej własnej5.

W późnym wieku nauczył się łaciny, by czytać klasyków, co umożliwiło mu 
„dziedziczenie” wcześniejszej wiedzy, ale i pseudowiedzy. Ta pierwsza otwierała 
przed nim obszar interpretacji tekstów oraz późniejszych dyskusji, dotyczących 
np. Arystotelesa i jego krytyki i przejścia do wyników badań natury opartych 
głównie na bezpośredniej obserwacji. Dlatego wzorem w pracy Leonarda był 
Archimedes czy Galen6. Ta druga, pseudowiedza, z kolei łączyła w sobie elementy 
z obszaru alchemii, magii, nekromancji, poezji i religii, nie przedstawiając dla 
Leonarda żadnej wartości.

Brak systematycznego wykształcenia miał dodatkową zaletę, jaką była otwar-
tość Leonarda na wiedzę praktyczną. Chodzi tu i o znaczenie dyskusji między 
samymi badaczami, ale w równie wielkim stopniu o poszerzające rozmowy 
badaczy z tzw. „niewidzialnymi technikami”, czyli chłopami czy rzemieślnika-
mi. To oni mieli wiedzę bezpośrednią, praktyczną, z pierwszej ręki i dostarczali 
badaczom ważne i przydatne elementy informacji. Ciekawostką jest fakt, że 
w mało zbadanej wówczas dziedzinie, jak wiedza o minerałach, najbardziej 
znaczący wkład wnieśli Leonardo i garncarz Bernard Palissy (1510-1589), którzy 
poznawali i identyfikowali skamieniałości jako wynik procesów organicznych 
(geologicznych), a nie abstrakcyjnych cech i zalet. W takich warunkach Leonar-
do dojrzewał intelektualnie i duchowo, wytwarzając i potęgując w sobie cechy 
badacza-artysty i naukowca-filozofa7.

1. Badacz i konstruktor
Leonardo zostawił wiele szkiców i projektów maszyn oraz urządzeń, które 
zebrał w latach 1489-1492. Wiele z nich pozostało w fazie projektowej, nie-
które zostały skonstruowane i poddane testom. Wiek później bibliofil Pompeo 
Leoni zebrał 1750 rysunków w Kodeksie Atlantyckim (Codex Atlanticus). Takich 
notatek, szkiców i projektów jest więcej; zawierają je pozostałe kodeksy np. 
Kodeks Ashburnama, Arundela, Hammera, Manuskrypty paryskie A-M i Trak-
taty. W XXI w. pewna część projektów i wynalazków została sklasyfikowana 
przez zespół włoskich grafików komputerowych Mario Taddei i Edoardo Za-
non8. W 2005 r. wydali oni książkę, która zawiera dokumentację konstrukcyjną 
szkiców z podziałem według następujących kategorii: maszyny i urządzenia, 
maszyny wojenne, maszyny i urządzenia wodne, maszyny robocze, maszyny 

5 M. White, dz. cyt., s. 27-28.
6 Leonardo cenił ponadto Witruwiusza, Celsusa, Awicennę (medycyna), Jordanusa Nemorariusa 

(mechanika), Jana Buridana (teoria impetu), za: M. Wallis, Malarze i miasta. Studia i szkice, WAiF, War-
szawa 1961, s . 35 .

7 W sprawie polemiki dotyczącej Leonarda jako naukowca i rozumienia nauki w ogóle, zob. R. J. Seeger, 
On the Physical Insights of Leonardo da Vinci, [w:] Art, Science and Technology, The Genius of Leonardo, 
D. Reidel Publishing Co, Boston 1974, s. 50-64.

8 Maszyny Leonarda: niezwykłe wynalazki i tajemnice rękopisów Leonarda da Vinci, red. M. Tad-
dei, E. Zanon, tłum. P. Żak, Jedność, Kielce 2019. Zob. J. J. Sobczak, Mistrz Leonardo da Vinci: inżynier 
Renesansu, AGH, Kraków 2015.
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teatralne, instrumenty muzyczne. Wymienione dziedziny badań nie wyczerpują 
wszystkich poszukiwań i dokonań naukowych Leonarda, gdyż mieści się tu 
ponadto architektura, prace ziemne, mineralogia, optyka i anatomia9. W roz-
ważanym kontekście ważne jest to, że te pomysły techniczne, zrealizowane lub 
projektowane, świadczą o tym, że miał on rozległą wiedzę teoretyczną i potrafił 
harmonijnie, twórczo łączyć z nią empirię10.

Na podstawie zanotowanych przemyśleń i eksperymentów Leonarda można 
odtworzyć jego metodologię badań. Widać to wyraźnie w wypadku odkryć 
artysty w dziedzinie optyki, hydrologii, akustyki czy aerodynamiki. Jego opisy 
badań pozwalają odtworzyć schemat eksperymentów, który okazuje się bliski 
współczesnym zasadom ich prowadzenia. Często zaczyna notatkę w ten sposób: 
aby zobaczyć / usłyszeć… zrób to / zastosuj to / przyjrzyj się temu… W każdym 
wypadku eksperyment wymaga wykonania kilku uprzednich kroków myślowo-
-empirycznych: przedstawienia pomysłu, wykonania doświadczenia, sformuło-
wania hipotezy, wypracowania reguły oraz powtórzenia eksperymentu, by regułę 
zweryfikować. Reguła jest tutaj teorią, eksperyment (lub eksperymenty) formą 
jej sprawdzenia11. Mamy tu program metody eksperymentalnej. W kodeksach 
Leonardo pointuje swój program: „zanim wysnujesz z tego wypadku prawidło 
ogólne, doświadcz go dwa lub trzy razy, bacząc, czy doświadczenia wywołują 
te same skutki”, zamykając go następującym pouczeniem: „doświadczenie nie 
zwodzi nigdy, błądzą jeno nasze sądy, obiecując sobie po niem wynik taki, jaki 
nie może mieć uzasadnienia w naszych doświadczeniach”12.

W Kodeksie Atlantyckim Leonardo zamieścił ważną uwagę, pisząc, że reguły 
pozwolą „wydać niezależny i prawidłowy wyrok, jako że prawidłowy wyrok 
może zostać wydany jedynie na podstawie dokładnego zrozumienia, dokładne 
zaś zrozumienie wywodzi się z rozsądku, który opiera się na dobrych regułach, 
a dobre reguły są córkami dobrego doświadczenia – które jest jedną wspólną 
matką dla wszystkich nauk ścisłych i dziedzin sztuki”13. Prawdziwe nauki to 
te – dodawał w Traktacie Leonardo – które „posuwają się do przodu według 
ustalonego porządku od pierwszych prawdziwych i ustalonych zasad, poprzez 
kolejne stadia, aż do samego końca”14. W Codex Urbinas Latinus rozszerzał 
tę formułę, pisząc: „Nauki prawdziwe to te, które penetrują zmysły w wyniku 
doświadczeń (…) zawsze przechodzą do kolejnych wniosków, zaczynając od 
prawd podstawowych, formułują zasady według prawidłowego porządku, aż 
w końcu prowadzą do ostatecznego wyniku”15.

9 Zob. zestawienie i omówienie „prac naukowych” artysty w: G. Milanesi, Komentarze do „Żywotów” 
Giorgia Vasariego, cz. III, O pracach naukowych Leonarda da Vinci, przeł. I. Kania, PWN, Warszawa 
1988, s. 17-36.

10 Zob. też: Leonardo da Vinci. Natura i wynalazek, red. P. Boucheron i C. Giorgione, przeł. M. Żu-
rowska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2017. Książka jako efekt wystawy „Leonardo da Vinci, projekty, rysunki, 
maszyny” (2012) jest unikatową pozycją w bibliografii dorobku artysty.

11 Zob. M. White, dz. cyt., s. 154-171.
12 Leonardo da Vinci, Pisma wybrane, przekł. L. Staff, Czytelnik, Warszawa 1958, s. 32, 30-31.
13 Leonardo da Vinci, Kodeks Atlantycki, folio 119v a; cyt. za: M. White, dz. cyt., s. 269.
14 Leonardo da Vinci, Traktat o malarstwie, przekł. M. Rzepińska, Ossolineum, Wrocław 1984, frg. 1. 

Dalej wszystkie odniesienia do Traktatu według następującego zapisu: (frg. 1).
15 Cyt. za: M. White, dz. cyt., s. 268.
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Leonardo wyrażał przekonanie o dynamicznej jedności widzialnego i nie-
widzialnego świata, mikrokosmosu i makrokosmosu. Przekonanie to stało 
u podstaw jego poglądu o jedności wiedzy i obserwacji oraz doświadczeń. 
Funkcjonowanie ludzkiego ciała (mikrokosmos) było analogiczne do funkcjo-
nowania świata (makrokosmos), gdyż pierwsze jest modelowym odbiciem 
drugiego16. Jedność światów mikro i makro, widzialnego i niewidzialnego prze-
jawia się w dynamice ruchu, który obowiązuje na obu poziomach i uwidacznia 
się zarówno w ruchu zjawisk materialnych, jak i niematerialnych, istniejących 
w czasie i przestrzeni17. W Kodeksie Atlantyckim, w Traktacie o malarstwie 
Leonardo przedstawił pogłębione rozważania dotyczące problematyki ruchu 
i lotu18. Nie odniósł tu sukcesu, człowiek nie wzbił się w powietrze, lecz jego 
prace badawcze dają dowód jego wielkich zdolności artystycznych i ekspe-
rymentatorskich. Leonardo był tego świadomy, napisał bowiem w Kodeksie 
Madryckim: „Studiuj me prace (…) człowieku, a zobaczysz cuda, jakie moje 
badania odkrywają w przyrodzie”19.

Badacze dorobku Leonarda na ogół ograniczają się do jego dokonań arty-
stycznych i osiągnięć badawczo-konstrukcyjnych. Nie można jednak pominąć 
filozoficznej sfery przemyśleń Leonarda, która traktowana jako oczywista po-
jawia się marginalnie w opracowaniach. Poprzez swoje zapisy, eksperymenty, 
projekty i obrazy wyrażał on konkretną filozofię dotyczącą człowieka i świata. 
Wyrażał też nimi określony pogląd o jedności świata, którego elementem był 
człowiek. To w konsekwencji rzutowało na jego możliwości poznawcze. Dla dal-
szych uwag ważne jest pytanie, wyrazem jakiej metodologii były jego poglądy? 
Innymi słowy, jaką postawę filozoficzną wyrażał Leonardo swoimi badaniami? 

2. Leonardo i sztuka malarska
Nowe idee malarstwa odrodzeniowego oznaczały przejście od poetyki gotyku 
i abstrakcyjności o charakterze hieratycznym do poetyki naturalizmu i rzeczy-
wistego świata. Nowy sposób jego ukazywania łączył się z wprowadzeniem 
nowych rozwiązań formalnych i treściowych. W ich obszarze znalazły się takie 
elementy, jak: precyzyjny rysunek, dbałość o szczegóły i ich bogactwo w przed-
stawieniach, różnicowanie planów przedstawienia, wykorzystanie gry światła, 
tworzenie nowych relacji postaci z otoczeniem, tym dalszym i tym najbliższym. 
A nawet tak szczególnym, jak tkanina sukni, o której Leonardo pisał w Traktacie 
o malarstwie, że tkaninę należy przedstawić w taki sposób, „by nie wydawała 
się niezamieszkana, aby nie zdała się udrapowaniem materii wyzutej wewnątrz 
z człowieka” (frg. 543). Mamy tu ponadto takie elementy, jak: nowe rozumie-
nie przestrzeni, wraz z odkryciem perspektywy i skrótów perspektywicznych, 
głębokie zainteresowanie cielesnością człowieka, co Leonardo rozszerzył do 

16 Leonardo da Vinci, Manuscript A, cyt. za: F. Capra, Learning from Leonardo: Decoding the Note-
books of a Genius, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2013, s. 66.

17 Leonardo da Vinci, Pisma wybrane, s. 72-83. Zob. ich omówienie: M. Kemp, Leonardo da Vinci: 
motions of life in the lesser and greater worlds, [w:] Nine Lectures on Leonardo da Vinci, (ed.) F. Ames-
Lewis, with the assistance of A. Bednarek, University of London 1990, s. 12-21.

18 Leonardo da Vinci, Kodeks Atlantycki, 543v, za: M. Kemp, Leonardo da Vinci. The Marvellous 
Works of Nature and Man, Oxford University Press 2006, s. 117-118.

19 Kodeks Madrycki, I, 6r; cyt. za: M. White, dz. cyt., s. 266.
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badań anatomicznych. Wszystkie te przemiany wynikały z uważnych obserwacji 
natury, postrzeganej w jej przejawach jawnych i odkrywanej w niejawnych.

Cudowna harmonia wiąże między sobą rzeczy stworzone, i oko malarza wydobywa pierwiastki 
swej sztuki z widowiska życia. Bicie skrzydeł ptasich da wam rysunek powieki, fala konająca 
na piasku wskaże odruchy uśmiechu. Znajdowałem na niebie blaski dające się zastosować 
w spojrzeniu, a kwiaty nauczyły mnie póz dla rąk20.

W okresie renesansu sztuka, a zwłaszcza malarstwo, posiadała ambicje naukowe, 
które Leonardo realizował poprzez badawczy powrót do natury. W tym podejściu 
malarstwo było rozumiane jako wiedza o „perspektywie, pozwalającą zgodnie 
z prawami optyki przedstawiać na płaszczyźnie świat trójwymiarowy”21. Zasady 
perspektywy odkryte w owym czasie były przedmiotem rozważań naukowych 
i ćwiczeń praktycznych. Była ona „rozumiana jako wehikuł naukowego, racjo-
nalistycznego podejścia do sztuki”22. Perspektywa wchodziła w zakres szerszej 
wiedzy, jaką było malarstwo. Takie rozumienie sztuki reprezentował Leonardo, 
a podstawą jego naukowego podejścia do niej były szczegółowe zagadnie-
nia, którymi zajmował się w swych badaniach. Były to problemy związane ze 
sprawnością oka, widzeniem i jego zakłóceniami, związanymi ze środowiskiem 
widzenia23. Leonardo nie tylko zaakceptował wcześniejsze stwierdzenie francu-
skiego architekta z 1398 r. Mignota, że „sztuka bez nauki jest niczym (Ars sine 
scientia nihil est)24, lecz także stwierdzał, że malarstwo jest nauką. 

Artysta malarz był uczonym, przed którym stały określone wymagania badaw-
cze, od spełnienia których zależała jakość jego malarstwa. Według Leonardo, 
malarstwo posiada podobne możliwości poznawcze, jak nauka, gdyż „sztuka 
posiada filozofię przyrody” (frg. 19). Jeśli jednak ta druga ogranicza swoje po-
znanie do stosunków ilościowych, to ta pierwsza poznaje również zależności 
jakościowe, jak kształty, barwy, zależności światła i cienia. Te cechy jakościowe 
były dla niego zjawiskami natury, podobnie jak geologiczne czy atmosferyczne. 
Mocnym echem tych poglądów jest późniejsza wypowiedź Johna Constable’a: 
„Malarstwo jest nauką, należy je pojmować jako badanie praw natury. Czemuż 
by więc malarstwa pejzażowego nie uznać za gałąź filozofii przyrody, a malo-
wideł – za naukowe eksperymenty”25.

Na tle przemian epoki przemyślenia i dokonania Leonarda jako badacza, eks-
perymentatora, projektanta, konstruktora, rzemieślnika, rysownika i malarza są 
imponujące. Trudno wyrazić podziw i uznanie dla osiągnięć tego człowieka, który 
jako dwudziestolatek został wpisany do ksiąg cechowych, co pozwalało mu na 
przyjmowanie zleceń i samodzielne ich wykonywanie. Przyjęcie do cechu było 

20 J. Peladan, Ostatni wykład Leonarda da Vinci w jego Akademii Medyolańskiej (1499), przeł. 
Z. „Miriam” Przesmycki, „Chimera”, t. X, z. 28/29/30, 10(1907), s. 22.

21 W. Tatarkiewicz, Estetyka nowożytna, Ossolineum, Wrocław 1967, s. 66.
22 K. Guczalski, Perspektywa. Forma symboliczna czy naturalna?, Wydawnictwo Homini, Kraków 

2012, s . 45 .
23 Leonadro da Vinci, Pisma wybrane, s. 150-154, 215. Trzy ostatnie cyt. zob.: M. Poprzęcka, Inne 

obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, s. 24, 
28, 30-31.

24 M. Wallis, Malarze i miasta…, s . 22 .
25 E. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, przeł. J. Zarański, 

PIW, Warszawa 1981, s. 39. Zob. K. Guczalski, Perspektywa…, s . 46 .
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początkiem drogi, którą trzeba nazwać naukową; była to droga samodzielna, 
twórcza i oryginalna. Pewnym jej aspektem była sztuka malarska, co znajduje 
potwierdzenie w szerokim rozumieniu nauki w poglądach Leonarda. Stwierdza 
on, że sztuka „malarska jest wiedzą i (…) wnuczką natury, gdyż natura zrodziła 
wszystkie rzeczy widzialne, a z nich zrodziło się malarstwo” (frg. 12).

3. Zasady metodologiczne
Leonardo głosił pogląd, że „każde poznanie ma źródło w uczuciu”, że nasza 
wiedza wynika z naszej wrażliwości26. Stwierdzenie to nie jest jasne, a szcze-
gólnie trudno zinterpretować ową wrażliwość. W dosłownym ujęciu termin 
ten odsyła nas do psychologii, gdzie łączy się z wysokim na ogół stopniem 
emocjonalności. Nie chcę zlekceważyć tej cechy osobowości Leonarda, ale nie 
o takie – jak sądzę – znaczenie tu chodzi. W innym ujęciu wrażliwość znaczy 
tyle, co bycie nieobojętnym na coś, interesowanie się czymś i wreszcie pozna-
wanie tego czegoś. To znaczenie wyraża określoną postawę poznawczą wobec 
świata, bycie wrażliwym na to, co w nim zachodzi i jak to się dzieje, że tak, a nie 
inaczej zachodzi. Uogólniając więc, wrażliwość poznawcza oznacza patrzenie 
i widzenie, oznacza uważną obserwację, która pytaniami i odpowiedziami ak-
tywnie wkracza w obserwowany świat. Taka postawa oznacza samodzielność 
i niezależność badawczą, co zgodne jest z filozofią Leonarda, głosił on bowiem, 
że nie należy naśladować innych, lecz w poszukiwaniu wiedzy należy się zwracać 
bezpośrednio ku naturze.

Zrozumiałe w tym kontekście jest więc hasło, które Leonardo przyjął za 
swoje: „umieć patrzeć” – saper vedere27, a więc być wrażliwym na świat, chcieć 
go poznać i zrozumieć. Innymi słowy, zadawać pytania i poszukiwać na nie 
odpowiedzi, co jest możliwe tylko w postawie badawczej, w której niczego 
nie przyjmuje się za pewnik, w której człowiek wątpi i poszukuje. Istotnym ele-
mentem takiej postawy jest właściwe ukierunkowanie tych wątpliwości i pytań. 
W czasach Leonarda poszukiwacze mieli kilka punktów odniesienia. Była to 
magia, alchemia, mitologia i religia. Wszystkie te sposoby Leonardo odrzucił, 
uważając, że nic nie wyjaśniają, a jedynie zafałszowują złożony obraz świata28. 
Paradoksalnie wybrał coś, czego jeszcze nie było, nawet w sensie słownikowym, 
nie tylko przedmiotowym. Nie było nauki, bo tę zaczął on tworzyć, kierując się 
bezpośrednio ku naturze, a nie jej różnym ilustracjom lub odbiciom. Korzystał 
z posiadanych narzędzi, jak zmysły i rozum, nie akceptując pośrednictwa ta-
jemnych nauk.

Leonardo był zaprzeczeniem osoby, która „patrzy, nie widząc, słucha, nie 
słysząc, dotyka, nie czując, je, nie doznając smaku, porusza się bez świadomości 
ciała, wdycha, nie czując żadnych zapachów i mówi, nie myśląc”29. Tkwiło za 
tym podejściem przekonanie o głębszej zależności między zmysłami a duszą/
rozumem, gdyż jak uważał, zmysły są „ministrami duszy”. Ta uwaga sugeruje 
relację zależności, gdzie zmysły – zagarniając właściwy sobie obszar kontaktu 

26 Leonardo da Vinci, Pisma wybrane, s . 46 .
27 M. J. Gelb, dz. cyt., s. 121.
28 Zob. Leonardo da Vinci, Pisma wybrane, s. 63-64, 68, 69, 71.
29 M. J. Gelb, dz. cyt., s. 119.
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ze światem – są podporządkowane rozumowi, który nimi kieruje. Czasownik 
„umieć”, a więc rozumiany rzeczownikowo jako umiejętność, wiąże się z funkcją 
myślenia, z rozumem. Można by co najwyżej przyjąć za Johnem Lockiem, że 
myślenie jest dodatkowym zmysłem wewnętrznym, różnym jednak jakościowo 
od pozostałych zmysłów. Wszystkie zmysły tworzą całość z rozumem, a więc ich 
umiejętności stanowią – według Leonarda – nieodłączne elementy generalnej 
postawy badawczej wobec świata, charakteryzując postawę empirystyczną.

Leonardo podniósł do rangi zasady metodologicznej konieczność bezpo-
średniej obserwacji i doświadczenia jako źródła formułowanych sądów i wie-
dzy o świecie. To oznaczało odrzucenie autorytetów religijnych i świeckich. 
W Traktacie napisał, że malarz „nie powinien naśladować maniery drugiego, 
ponieważ zostanie nazwany wnukiem, a nie synem natury” (frg. 81). Ta uwaga 
ma szersze odniesienie, dotyczące wszelkich form studiowania natury. Leonardo 
postuluje, by odrzucić pośrednictwo, gdyż „wobec tak wielkiej obfitości two-
rów naturalnych, [każdy] winien raczej się zwrócić do samej natury” (frg. 81). 
Artysta odrzucił również nauki tajemne i ich autorytety, w ten sposób sytuując 
się bezpośrednio wobec świata. Odrzucając naśladowanie innych, podważając 
znaczenie autorytetów Leonardo odrzucił jednocześnie filtry, które zapośred-
niczają kontakt ze światem natury. I co istotne, jego zdaniem, kto „rozprawia 
powołując się na autorytet, nie posługuje się rozumem, lecz raczej pamięcią”30.

Pragnienie poznania świata oznaczało stan wątpienia i zadawania pytań, 
nie tylko tych empirycznych, na które znajdował na ogół odpowiedzi w wyniku 
obserwacji lub eksperymentów. Leonardo zadawał również pytania trudne, 
o charakterze doczesnym i ostatecznym: o przynależność granicy, tajemnice 
lotu w powietrzu, istotę piękna, źródło życia, naturę duszy czy sens śmierci. 
Nie znalazł, bo nie mógł znaleźć, odpowiedzi na wszystkie z nich. Dla dalszych 
uwag szczególnie ważne jest pytanie o charakterze metafizycznym. Czy w swoich 
filozoficznych zapiskach Leonardo postawił pytanie o istnienie Boga? Wiado-
mo, że nie zadał tego pytania wprost, bo ten problem dla niego nie istniał. Był 
przekonany, że Bóg istnieje, czego najlepszym dowodem była sama natura. 
Podsumowując, możemy stwierdzić, że do założeń metodologicznych Leonarda 
należały doświadczenie i matematyka. Artysta głosił, że „bez doświadczenia nie 
poznajemy niczego z pewnością” i uzupełniał je: „żadne dociekanie ludzkie nie 
może się zwać prawdziwą wiedzą, o ile nie przeszło próby dowodu matema-
tycznego” (frg. 1). Pierwsze jest podstawą wiedzy, jednak nie jest nieomylne, 
stąd musi podlegać sprawdzeniu przez drugie. Te zasady obowiązują w obu 
dziedzinach: sztuce i nauce. Jego pogląd o konieczności wykorzystania matema-
tyki w badaniach przyrody wynikał z przekonania, że wszechświat ma strukturę 
matematyczną. Artysta-badacz przeprowadzał doświadczenia empiryczne, co 
zawsze łączy się ze znajomością założeń i przewidywaniem skutków; wymagało 
to więc wiedzy i wyobraźni. Oba te elementy posiadał Leonardo. Artysta-badacz 
był więc również filozofem, który wnikał głęboko w funkcjonowanie natury we 
wszystkich jej manifestacjach31.

30 Leonardo da Vinci, Pisma wybrane, s . 59 .
31 F. Ames-Lewis, Introduction, [w:] Nine Lectures…, s . 7 .
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4. Leonardo wobec Boga i natury
Leonardo łączył w swej postawie twórczej działalność artystyczną i badawczą. 
Ta druga była nieodzowna dla doskonalenia warsztatu artystycznego. Stało się 
to dla niego jasne w chwili, gdy zajął się badaniami anatomii człowieka. Stwier-
dził wówczas: „wiedza na temat budowy ciała jest jedynie wstępem do wiedzy 
na temat jego formy”32. Wiemy już z wcześniejszych uwag, że relacja między 
dziedzinami ma charakter równorzędny, a więc jest to relacja uzupełniania się. 
W innym miejscu pisze bowiem Leonardo: „nauki są prostymi żołnierzami sztu-
ki: pomagają jej do wyrażania z całą ścisłością [najbardziej niedostrzeżonych, 
najbardziej nieuchwytnych] rysów ducha”. W ten metaforyczny sposób artysta 
wyraża pogląd o ważności, wręcz niezbędności badań naukowych: „rozległość 
i pewność wiedzy stanowią podstawę każdego zawodu”33.

Bez wątpienia był to nowy program badawczy, w którym zyskiwanie wiedzy 
odnosiło się w równym stopniu do malarstwa i nauki. Program ten oznaczał 
eksponowanie doświadczenia jako źródła pewności uzyskiwanej wiedzy, z czym 
łączył się postulat dokonywania obserwacji, eksperymentów i ich weryfikacji. 
W tym kontekście pojawia się ważne pytanie, czy Leonardo sprowadzał wszyst-
kie formy istnienia do postaci naturalnych, czy też dopuszczał istnienie bytów 
pozanaturalnych, transcendentnych? I ponadto, czy akceptował istnienie wiedzy 
pozaempirycznej? Odpowiedzi na te pytania pozwolą rozstrzygnąć problem 
naturalizmu w poglądach Leonarda.

W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa typy naturalizmu: ontologiczny 
i metodologiczny34. W pierwszym przyjmuje się pogląd o istnieniu jedynie tego, 
co należy wyłącznie do natury. Stąd w konsekwencji jest broniona teza, że nie 
ma zewnętrznego, transcendentnego bytu, który byłby zarazem racją istnienia 
świata naturalnego. Czy to był pogląd Leonarda? Odpowiedź na to pytanie 
z konieczności prowadzi do wyjaśnienia relacji Leonarda do Boga, a więc jego 
religijności. W drugim jest formułowana teza, że jedyną metodą poznania jest 
metoda badań naukowych, odwołująca się jedynie do przyrody. Stąd w kon-
sekwencji jest broniona teza, że „każde prawdziwe stwierdzenie o świecie jest 
konstatacją na temat natury”35. Tak więc, przedmiotem stwierdzeń jest świat, 
rozumiany jako czasoprzestrzenny ogół bytów (faktów), który jest poznawany 
za pomocą zmysłów i rozumu, a więc posiadanymi przez człowieka władzami 
poznawczymi.

a) naturalizm ontologiczny
Europa w okresie życia Leonarda była poddana całkowitemu panowaniu kościoła 
rzymsko-katolickiego. Wyjaśnia to formuła całkowitego posłuszeństwa ludzi ko-
ściołowi, który potrafił wywoływać u nich absolutny lęk. Siła owej absolutności 
miała swój wymiar świecki, oparty na przymusie fizycznym i wymiar religijny, 
oparty na przymusie o charakterze ostatecznym. Leonardo był wolny od tego 

32 Manuskrypt E, 20r; cyt. za: M. White, dz. cyt., s. 278.
33 Oba cytaty: J. Peladan, Ostatni wykład…, s . 22 .
34 Zob. J. Woleński, Naturalizm: blaski i cienie, „Nauka” 4/2015, s. 7-30. Zob. też: tenże, Wykłady 

o naturalizmie, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016, s. 75-143.
35 J. Woleński, W obronie naturalizmu, „filozofuj”, https://filozofuj.eu/jan-wolenski-w-obronie-

naturalizmu/ [dostęp: 12.07.2019].
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typu zależności, wyrażając odmienne i niezależne podejście do wiary i kościoła 
jako instytucji. Wyrażając antyklerykalne nastawienie, formułował krytyczne 
uwagi wobec Kościoła, duchowieństwa, mnichów, żywotów świętych, relikwii, 
ceremonialnej (pustej) obrzędowości, a także powszechnych wówczas praktyk 
kościelnych, jak np. odpusty. W tej ostatniej sprawie pisał w swoich notatkach: 
„Niezliczone mnóstwo sprzedawać będzie publicznie i spokojnie rzeczy najwyższej 
ceny, bez pozwolenia ich pana, nie będące nigdy ich własnością ani w ich mocy 
i temu nie zapobiegnie sprawiedliwość ludzka. (…) Widzę Chrystusa ponownie 
sprzedanego i ukrzyżowanego, a jego świętych – umęczonych”36. Leonardo 
dostrzegał wszystkie wady kościoła i duchowieństwa.

Inaczej przedstawiała się sprawa z kwestią Boga, którego Leonardo nie łączył 
z kościołem. Uważał, że Bóg istnieje, choć skrywa się za zasłoną natury. Stąd 
też badacz, odkrywając i poznając naturę i jej porządek, poznaje Boga, który 
w żaden inny sposób nie jest poznawalny. Żaden traktat nie zbliża człowieka do 
jego poznania. Leonardo wyrażał przekonanie, że „boski umysł obejmuje cały 
wszechświat”. Boskość – w jego opinii – uobecnia się w przyrodzie, stąd jest 
ona doskonała i godna czci. W notatkach zapisał, że „choć ludzka pomysłowość 
może wynaleźć rozmaite maszyny, które posłużą podobnym celom, nigdy nie 
wymyśli czegoś równie pięknego i prostego co natura; bo w jej wynalazkach 
nie brakuje niczego i nic nie jest zbędne”37.

W czasach Leonarda istnienie Boga było faktem równie naturalnym i oczy-
wistym, jak istnienie własne czy istnienie przyrody. Istnienia te potwierdzały 
Jego obecność, niewyobrażalne bowiem było przyjęcie innego ich początku. 
Bóg był stwórcą tego świata i pogląd ten bynajmniej nie wynikał u Leonarda 
z lęku przed inkwizycją, której pozycja była wówczas stosunkowo słaba. Jednak 
przyjmując istnienie Boga jako stwórcy natury, Leonardo przyjmował zarazem 
możliwość poznania natury bez odwoływania się do Niego. I to było niewątpliwie 
oryginalną myślą w epoce, w której przyszło mu żyć. Człowiek mocą własnego 
rozumu, boskiego przecież, mógł poznać świat przyrody, wewnętrzne relacje 
między jego elementami, rządzące nim prawa. Tylko tyle i aż tyle, głosił Leonar-
do. Praktyczna realizacja tych poglądów potwierdzała te możliwości rozumu, 
potwierdzając zarazem jego boskie pochodzenie.

Leonardo wyrażał przekonanie, że dostrzegalny ład i porządek w przyrodzie 
ma swoje wewnętrzne umocowanie. W celu wyjaśnienia istniejących w niej praw 
nie trzeba odwoływać się do nadprzyrodzonych źródeł, wystarczą tu wyjaśnienia 
fizykalne. Natomiast pochodzenie tych praw jest kwestią odrębną, te bowiem 
powstały w wyniku interwencji stwórcy. Stąd też, poznawanie tajemnic natury 
było oddawaniem czci Bogu, a nie herezją. Dlatego nie można poważnie trak-
tować opinii Vasariego, jakoby Leonardo był heretykiem, gdyż był filozofem38.

Warto dodać na koniec tego paragrafu, że inaczej zupełnie przedstawiała 
się kwestia stosunku Leonarda do wiary, w rozumieniu dogmatów. Odrzucał 
dosłowne rozumienie wydarzeń opisanych w Biblii, a dobrym przykładem może 

36 M. J. Gelb, dz. cyt., s. 45.
37 Tamże, s. 71-72.
38 M. Jourdan, Leonardo Da Vinci, „Monist”, Vol. 30, No. 2 (April, 1920), s. 288.
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być sprawa potopu, który rozważał racjonalnie39. Natomiast wiara w rozumieniu 
duchowości była dla niego ważna, gdyż miała istotny udział w powstawaniu 
dzieł sztuki. Tak rozumiana duchowość znajdowała swój wyraz szczególnie 
w malarstwie, gdyż jej wyrazem były świadomość, percepcja i doświadczenie. 
Duchowość pozwalała na dotarcie do istoty zjawisk i świata w poczuciu jedności 
z myślą primo motore – Najwyższego Stwórcy. Duchowość była aspektem owej 
wrażliwości, która – jako podstawa poznania – jest źródłem „całej naszej wiedzy”.

b) naturalizm metodologiczny
Boskie pochodzenie rozumu nie wystarcza jednak – zdaniem Leonarda – do 
uzyskania pewności poznawczej. Pisał o tym wprost w Traktacie: „Jeśli powiesz, 
że nauki poczynające się i kończące w umyśle zawierają prawdę, nie można 
się na to zgodzić, (…) przede wszystkim dlatego, że w takich roztrząsaniach 
umysłowych brak jest doświadczenia, bez którego nie poznajemy niczego 
z pewnością” (frg. 1) i dodawał, że źródłem prawdziwej wiedzy jest natura. 
Wynika to z faktu, że sama „natura rządzona jest rozumem jako prawem w niej 
zawartym. Rozum jest mistrzem i opiekunem natury, jej wędzidłem i wieczystą 
normą”40. Pewność poznania i wiedzy płynie z doświadczenia, które oparte jest 
na zmysłach. W trzydziestej trzeciej kwestii Traktatu o malarstwie Leonardo 
stwierdził to jednoznacznie: „mniemam, że płonne i pełne błędów są te nauki, 
które nie zrodziły się z doświadczenia, macierzy wszelkiej pewności, i które nie 
prowadzą [w końcu] do znanych już doświadczeń, tzn. takie, które ani w swym 
początku, ani w środku, ani na końcu nie przeszły przez żaden z pięciu zmy-
słów” (frg. 33). Takie stanowisko wyklucza inne sposoby poznania, potwierdza 
to jednoznacznie: „nie próbuję nawet pisać, czy przekazywać swoich poglądów 
na temat rzeczy, które pozostają poza zasięgiem ludzkiego umysłu, i których nie 
można wyjaśnić za pomocą zjawisk występujących w naturze”41. Jeśli wszystko 
można wyjaśnić za pomocą zjawisk natury, to wszystkie zjawiska są „częścią 
nauki”, stwierdza w Traktacie Leonardo.

Z powyższych cytatów wynika ważny wniosek, w którym wskazuje on źródło 
prawdziwości nauk. Potwierdza to, pisząc, że prawdziwe „są te nauki, które 
doświadczenie wpoiło nam przez zmysły, nakazując milczenie językowi kłótni-
ków” (frg. 33). Doświadczenie staje się więc kryterium ucinającym próżne spory. 
Ponadto, nie pozwala na łudzenie się i bujanie w paranaukowych fantazjach, 
gdyż „doświadczenie nie karmi badaczy sennymi urojeniami” (frg. 33). Wy-
musza ono na badaczu oparcie się na uporządkowanym myśleniu i działaniu, 
poddanych regułom postępowania badawczego, gdyż „zawsze w oparciu 
o prawdziwe i znane zasady prowadzi stopniowo i w należytym porządku aż 
do końca, jak to widać w podstawach matematyki” (frg. 33). Różnica między 
naukami opartymi na doświadczeniu, a odwołującymi się tylko do intelektu, 
jest różnicą prawdy i fałszu, gdyż te pierwsze „mogą w spokoju cieszyć swych 
wyznawców, czego nie dokażą kłamliwe nauki spekulatywne” (frg. 33), a więc 

39 Leonardo da Vinci, Pisma wybrane, s. 88-100.
40 Leonardo da Vinci, Codex Trivulzio, 36B, cyt. za: J. Białostocki, Pojęcie natury w teorii sztuki 

renesansu, „Estetyka”, R. III, 1962, s. 210. 
41 Leonardo da Vinci, Codex Leicester 1984 r., cyt. za: M. White, dz. cyt., s. 225.
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te drugie. Za pointę może posłużyć stwierdzenie artysty, że na „pewno, [jeśli 
chodzi] o sprawdzian rzeczy, wyrokować by powinno doświadczenie” (frg. 
19), gdyż pomiędzy „wyobrażeniem a rzeczywistością jest taki stosunek, jak 
pomiędzy cieniem a ciałem rzucającym cień” (frg. 2).

Badanie zjawisk naturalnych musi postępować zgodnie z zasadą non ratio-
ne, sed sensu, a więc „nie przez rozum, lecz przez zmysł”42. Zmysł(y) bowiem 
ujawniają, że przyczyną zjawisk nie są przyczyny ostateczne, ale są one (zjawi-
ska) wynikiem „sił”, rozumianych jako przyczyny mechaniczne. Tu leży istota 
naturalizmu metodologicznego, bowiem głosi ona, że wszelkie zjawiska należy 
wyjaśniać przyczynami naturalnymi, a nie uciekać się do przyczyn poza natural-
nych. Jak napisał Władysław Tatarkiewicz „Genialny artysta trzeźwiej pojmował 
badanie przyrody niż zawodowi uczeni jego czasów”43. Leonardo stał na sta-
nowisku empirystycznym, uważając, że jedynie nauki przyrodnicze dostarczają 
prawdziwej wiedzy. Był też jednym z głównych renesansowych przedstawicieli 
tego stanowiska. Dzisiaj widać to wyraźnie, jeśli się bierze pod uwagę znacze-
nie konstruowanych, planowanych eksperymentów, a więc obecność myślenia 
(ratio) i doświadczenia (empeira) w jego postawie naukowej.

5. Renesans – uwagi zamykające
W charakterystyce renesansowej filozofii przyrody łatwo jest ulec pokusie 
uproszczeń, poprzez jej redukcję do związków bądź z nauką średniowieczną, 
bądź z teleologią naukową XVII wieku. W pierwszym ujęciu podkreśla się jej 
konserwatyzm i ugruntowanie w metafizyce i teologii, w których główną rolę 
odgrywał corpus aristotelicum. W drugim ujęciu podkreśla się jej nowatorstwo 
i odejście od paranauk, jak magia, astrologia czy fizjognomia. Nie można jednak 
zapominać, że paradoksalnie arystotelizm stanowił siłę napędową renesansowej 
filozofii przyrody. Jedną przyczyną były polemiki z jego tezami, co przejawiało 
się wielością podejść i wewnętrznych debat; drugą, że służył jako cel polemiczny 
dla tych, którzy kwestionowali tradycyjny paradygmat nauczania uniwersytec-
kiego. Ale wpływ na rozwój filozofii naturalnej miały również inne czynniki 
o charakterze niespekulacyjnym, jak innowacje techniczne (np. wynalazek 
druku, teleskopu), ponadto odkrycia geograficzne a wraz z nimi biologiczne 
i botaniczne, i wreszcie rozwój uniwersytetów, który podążał za tymi ostatnimi 
(np. powstanie ogrodów botanicznych).

Jakościowo nowym faktem, przed którym stanęli badacze renesansowi, była 
bezpośredniość, wielkość i jednolitość świata naturalnego. Równie ważne, może 
nawet ważniejsze, było nowe ujęcie tego faktu, jego nowe zinterpretowanie. 
W średniowieczu wszechświat był hierarchiczny, organiczny i ustanowiony przez 
Boga. Badacze tego okresu myśleli w kategoriach boskich celów i intencji. Dla 
badaczy renesansowych wszechświat stał się całością uporządkowaną plura-
listycznie, mechanistycznie i matematycznie. Stąd też, badacze ci dyskutowali 
o siłach, czynnikach mechanicznych i przyczynach fizycznych. Zmiany te nastąpiły 

42 Zob. J. Białostocki, Pięć wieków myśli o sztuce, PWN, Warszawa 1976, s. 21.
43 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, PWN, Warszawa 1970, s. 9. 
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już w końcu piętnastego stulecia. Leonardo należał do największych stronników 
tych zmian, będąc także ich sprawcą.

W Paragone, pierwszej części Traktatu, poświęconej porównaniu sztuk, 
Leonardo sformułował założenia swojej postawy badawczej. Stwierdził tu po 
pierwsze, że doświadczenie jest mistrzynią wszystkiego, co bliskie jest prawdzie. 
Zadeklarował, że staje się ono jego nauczycielem i rozjemcą w kwestiach wąt-
pliwych. Po drugie, nauka mechanistyczna jest najszlachetniejsza i najbardziej 
użyteczna ze wszystkich nauk. Uzasadnieniem był dla niego fakt, że ożywione 
ciała poruszają się i wykonują wszystkie swoje działania zgodnie z jej zasadami. 
I po trzecie, matematyka jest wzorcem pewności i prawdziwości poznawczej 
i jako element metody badawczej wspiera doświadczenie. Leonardo wyraził tu 
trzy ważne dla późniejszych czasów poglądy, dotyczące empiryzmu, mechaniki 
i matematyki. Następne wieki rozwinęły je, niewiele wiedząc o swoim wielkim 
poprzedniku, gdyż jego zapiski zostały zebrane i udostępnione dopiero w XIX 
wieku. Na czym więc polega jego oryginalny wkład do wiedzy o świecie? Traf-
nie odpowiada na to pytanie historyk nauki William Dampier, którego słowa 
pointują działania Leonarda jako badacza natury:

Bez względu na to, jak wspaniałe były osiągnięcia Leonarda, muszą być uznane za niewielkie 
w porównaniu do nowych dróg, które otworzył, zasięgu fundamentalnych zasad, które przed-
stawił, a także do intuicji, z  jaką pojmował prawdziwe metody badań w każdej z dziedzin 
swoich poszukiwań. Leonardo intuicyjnie odczuwał i z dobrymi efektami stosował prawidłową 
metodę eksperymentalną całe sto lat przedtem, zanim zajął się nią Francis Bacon, a Galileusz 
zaczął stosować ją w praktyce44.
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