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LEONARDO DA VINCI, ZNANSTVENIK,
IZUMITELJ, UMETNIK
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Delo Leon arda da Vi ncija, ki bi ga danes
poveza li s fiziko , je opisa no v po sebnem
prispevku na st ra ni 216 .

V Narodnem muzeju v Ljubljani seje
ustavila razstava o Leonardu da Vin
ciju , ki je obš la že vrsto mest . Od prli
so jo 3. novembra 1999, ogledate pa si
jo lahko do 5. marca 2000. Razstavi
kaže posveti ti vso pozornost , bralc em
Preseka pa naj jo približamo z nekaj
"slikami z razstave" .

P red vst opom v hodnik preb e
remo na zidu osnovn e pod at ke o da
Vincijevem življenj u in delu te r o
tedanjih dogodkih po svetu in pr i
nas. Na hodniku so na ogled um e
tniške risbe pokr ajin , št udije konj ,
ljudi in detajlov te r dva kip ca . To
obiskovalcu pom aga, da se laže pr e
stavi v dru g čas. V veliki dvor ani
naredijo najmočnejš i vti s modeli, ki
so jih zad nje čase izdelali po da
Vincijevih načrt ih . Z zanimanjem si
ogledamo letalski stroj , ki spo minja
na dan ašnjega let alskega zmaja, "he
likop ter" , pad ali , hidravlični vijak,
naprave za merj enj e raz dalj , kro
glični ležaj , stroj za kovanje denarja,
st roj za natezni poskus z žico , ti skars ko stiskalnico , stroj za rezanje na
voj ev , most čez Zlati rog , premični most , preseka ladijskega t rupa in
dvojnega ladijskega t rupa, dvonadstropni most , čoln na pedala , pontonski
most . Risb e na steni kažejo načrte za raznovrstne stavbe, mostove in
kanale, ut rdb e in t rdnjave, za bager , dvigalo in vrtlj ivi žerjav, pred ilni in
hidravlični st roj.

V n adstrop ju, n a p o ti v prvo dvo r a n o , opazirno n a s ten a h številne
anatomske št udije človeškega t elesa in njegovih organ ov. Sledijo geome
trijske risbe, med nji mi risbe večkotnikov , včrtanih krogu , in Hipokr atovih
lunic. Pozornost zopet pritegnejo mo de li: t ehtnica z vato na eni posodici
za merjenje vlažnost i zraka , merilnik nagi ba ladje, merilnik hit rosti vet ra.
V naslednji dvor an i, kam or nas pospremijo risbe optičnih naprav, np r.
nap rave za brušenj e leč in svetilke z od bo jnim zrcalom , so mo deli "av
tomobila" , prest av z zobat imi kolesi, "t anka", parn ega topa , oblegovalne
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lestve in "st ro jnice" . Na stenah visijo risbe lokov, katapultov, bo jnih
strojev in oblegovalnih naprav. Nas lednja dvorana je posvečena merjenju
časa. Risbe podrobno kažejo urne mehani zme, razstavljenih pa je tudi
nekaj modelov. Potem pridemo do oljnih slik in kopij , ki so jih naslikali
da Vin cijevi posnemovalci. Pot vodi skozi dvorano, v kateri so poleg
da Vincijeve risbe "helikopterja" razst avljeni model airbusa in sodobna
let alska turbina, poleg modela "avtomobila" model Benzovega avtomobila
iz let a 1886 ter poleg risb mehanizmov za merjenje časa modeli sodobn ih
ur. Pridemo do razstavljenih starih knji g in faksimil ov da Vincijevih
zvezkov z risbami. Na stenah so risbe cvetic in druge risbe, povezane z
opazovanjem narave, ki preidejo v risbe skalnih skladov , vod nih tokov in
slapov, vrtincev in vet rov , neviht , vih arjev , povodnji in podobnih nesreč .

Zun aj si obiskovalec razstave oddah ne in zbe re misli. Najprej raz
mišlja o možu , ki je zmogel vse to in še veliko dru gega. Leonard o da
Vinci je bil ro jen leta 1452 v tos kanski vasici Vin ci kot nezakonski sin
not arj a in km eti ce. Živel je pri očetu in se z njim okoli let a 1460 preselil
v bližnje Firence. Leta 1466 je postal vaj enec v delavnici vodilnega
firenskega slikarja in kip arj a . Let a 1472 so da Vincija sprejeli v slikarski
ceh v Firencah in let a 1478 se je osam osvojil. Narisa l je prvo veliko
sliko Poklon svetih t reh kraljev. Leta 1482 se je potegoval za službo
pri milanskem vojvodi Ludovicu Sforzi in postal glavni inžen ir za vojaške
zadeve te r ar hitekt. Leta 1482 je za sodelavce v Milanu Leonardo ust anovil
akademijo in naslednjega leta narisal dve inačici Device Marije v skalni
votl ini, 1490 Razmerja človeškega te lesa ter med 1495 in 1497 Zadnjo
večerjo. Leta 1500 je obiskal Rim, se vrni l v Firence in 1502 sprejel
službo pri Cesaru Borgii. V leto 1503 segajo osnut ki Mone Lize. Leta
1506 je Leonarda da Vin cija francoski guverne r povabil v Milano, kjer
je naslednjega leta postal slikar na t amkajšnj em dvoru. Od leta 1514
je živel v Rimu po d okrilj em papeža in 1516 stopil v službo francoskega
kr alj a. Leonardo da Vin ci je umrl leta 1519 na gra du Cloux blizu Amb oisa .
Ob njegovem rojstvu je bila natisnj ena ena od Gute nbergov ih biblij , ob
njegovi štirideset let nici pa je Kolumb odkril Ameriko.

Misli preskočij o na razstavo. Pripravljena je premišljeno te r te meljito
in je prij etna za ogled . Z dvestopetdesetimi razstavljenimi predmeti terja
kar precej pozorn osti in časa. Kaže, da so sestavljalci razstave sodili, da
Leonarda da Vincija kot umetnika dovolj dob ro poznamo, saj so njegove
slavne slike omenjene samo v življenjepisu. Močno je poudarj ena tehniška
st ran da Vin cijevega dela. Pozornost pritegnejo predvsem modeli.

Da Vin ci pa se je ukvarj al tudi z matematiko. Razmišljal je o kva
dr aturi kroga in jo rešil nekoliko po svoj e. Zakot alil je krog, izmeril obseg
in izračunal ploščino t rikot nika, ki ima obseg za osnovnico in polmer za
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vi8ino. Tuj mu ni bil niti pojem mhitezimalnega. Z njim si je pomagal, ko 
je doloti1 teEiSCe polkroga in piramide. Matematiko je zelo cenil. Menil je 
name& da nobenega Clovekkega raziskovanja ne moremo imenovati pram 
znanost, Ee ga ne rnoremo podpreti maternatiZno. 

Da Vincijevi prispevki k zametkom naravoslovja so na razstavjl le 
nakazani, ceprav tedaj naravoslovja in fizike v danajlnjem pornenu Se ni 
bilo, je umetn~k zastopal sveie poglede. 

Nazadnje se misli vrnejo k tehniSkim risbam in naErtom, po katerih 
so izdelali modele. Sodobni graditelji rnodelov so v nekaterih primerih v 
risbah videli veE kot Sam da Vinci. Tega modelom na razstavi sicer ni 
mogoEe oEit ati, razen trem pretirananim povezavam s sodobnim letalom, 
avtomobilom in uro. Osnutki naErtov "helikopterja" , padala, "stro jnice" , 
"tanka" in podobnih naprav pa so v resnici x danaSnjimi napravami le v 
zelo daljnjem sorodstvu. "Strojnica" je npr. skupina vet cevi, "avtomobil" 
naj bi poganjal urni mehanizem, ki bi ga bilo treba prej naviti. Morda bi 
obiskovalca razstave h a l o  na to posebej opozoriti. 

V dandnjem Easu specializacij xbuja obEudovanje izjemno vsestran- 
ski posarneznik, ki mu je uspelo seEi na gtevilna podroEja tloveifkega 
delovanj a. Leonard0 da  Vinci kot "ustvarjalec v vseh vejah urnet nosti, 
odkritelj v vetini vej naravoslovja in izumitelj v vseh vejah tehnike" morda 
bolj kot kdor koli drug zasluii nasIov 'univerzalni Elovek'. Ne samo to. 
V Leonardu je mogoee videti enega od moi, ki so pripravili prehod od 
antiEnega pogleda na naravo do Galilejeve fizike. 

Janez Stmad 




