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ВОВЕД 

Долгиот мрак на Темното доба (Средниот век) 
се крена од Италија, носејќи будење на национал-
ната свест, иако поделена. Веќе беа очигледни две 
различни тенденции. Од една страна, практичната 
и рационалната што наскоро ќе најде надворешен 
израз во градскиот живот во Фиренца и градовите 
во Ломбардија, додека во Рим уште тогаш се 
создаде граѓанската организација на куријата. 
Новелата беше нејзиниот книжевен триумф. Во 
уметноста се изразуваше едноставно, директно и 
енергично. Спротивно на ова, беше другото големо 
струење во италијанскиот живот, мистично, 
религиозно и шпекулативно, што струело низ 
нацијата од најрано време и добило свеж наплив од 
средновековното христијанство, што го поттикна-
ло екстатичниот мистицизам претерано да го 
возбуди населението во планинските градови. 
Умбриското сликарство е инспирирано од тоа, а 
блескавите зборовите на Јакопоне да Тоди го 
изразија во поезија истиот религиозен жар чиј 
сведок беше животот во Фиренца и Перуџа. 

Италија се разви од односот и судирот на овие 
две сили, на рационалното со мистичното. Нивно-
то подоцнежно единство кај големите мажи ќе го 
вообличи уметничкиот темперамент на ренесан-
сата. Практичната страна му ја даваше цврстата 
основа на рационализмот и реалноста на која се 
потпираше; мистичното настојуваше да го прика-
же нереалното преку идеалната убавина. 
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Првата рожба на ова единство беше Леонардо. 
Од распаѓањето на античката уметност, ниту еден 
сликар не успеа потполно да ја изрази човечката 
форма, бидејќи неусовршеното владеење на техни-
ката се покажуваше како препрека. Леонардо беше 
првиот што целосно ја ослободи сопствената 
личност од ограничувањата и успеа со линија да ја 
изрази мислата како никој пред него. Но, тоа не 
беше неговиот единствен триумф, туку само 
основа на која ги градеше понатамошните достиг-
нувања. Како извонреден мислител, тој претпочи-
таше да ја впрегне мислата во служба на уметноста 
и да стори од уметноста слугинка на убавината. 
Леонардо го гледаше светот не каков што е, туку 
онаков како што тој самиот беше. Го гледаше низ 
призма на убавина со која беше исполнет неговиот 
ум и ги пребои неговите сенки со мистеријата на 
сопствената природа. На сето ова, на неговиот 
вроден талент за сликарство, беше додаден и еден 
друг елемент. Напред го туркаше голема желба за 
знаење што ги водеше сите негови дејствија во 
животот. Свесен за овој доминантен импулс, тој 
фантастично се опиша себеси во платонска 
алегорија. Поминал под надвиснати карпи на патот 
кон голема пештера. На свиени колена, наѕирајќи 
низ нејзината темнина, бил обземен од страв и 
страст - страв од заканувачката темнина на пеште-
рата и желба да дознае дали внатре се кријат 
некакви чуда. 

Eлементите на исклучителност биле присутни 
кај Леонардо уште од неговите најрани години. Но, 
зрелоста на неговиот гениј дојде од никаде и без 
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ничие влијание. Тој речиси и да не ги забележал 
големите сили на времето со кои се сретнувал низ 
животот. По првото ветување во неговото детство 
на тоскансканските ридови, неговата младост во 
Фиренца ја поминал под учителот Верокио, во 
друштво на имињата кои подоцна ќе ги осветлат 
страниците на италијанската уметност. Мора 
тогаш да ги чул страдателните проповеди на 
Савонарола, а сепак, за разлика од Ботичели, 
останал без одговор на неговите молби. Тој 
сигурно го видел Лоренцо Величествениот. Но, во 
кругот на Медичи имаше малку место за младиот 
сликар, кој прво требаше да се здобие со слава во 
странство. Раскошот на Милано под Ил Моро, 
тогаш најраскошниот двор во Европа, го привлече. 
Отиде таму, објавувајќи ја својата способност да 
постигне многу во едно извонредно писмо, но со 
желба, пред сѐ, да издигне голем споменик во слава 
на фамилијата Сфорца. Минал долги години во тој 
двор, исполнети со неговите различни потфати - 
сликање, скулптура, инженерство, па дури и 
организирање на свечености - но неговиот поважен 
проект беше осуден на неуспех поради падот на 
Лудовико. Дури и на ова тој остана рамнодушен. 
„Висконти беше одвлечкан во затвор, неговиот син 
е мртов... војводата ја изгуби својата држава, 
имотот, неговата слобода и не заврши ништо што 
отпочна“ беше неговиот единствен коментар за 
крајот на неговиот патрон, напишан на маргината 
на еден ракопис. По соборувањето на војводата од 
Милано, започнаа неговите италијански скитања. 
Едно време, тој размислуваше да стапи во служба 
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на ориентален принц. Наместо тоа, тој стапи во 
служба на Чезаре Борџа, како воен инженер, па 
најголемиот сликар на векот стана инспектор на 
упориштата на еден деспот. Но, неговата немирна 
природа не го остави долго тука. Враќајќи се во 
Фиренца тој се натпреваруваше со Микеланџело; 
но сепак, дури ни работата во неговиот роден град 
не можеше да го задржи. Неговата слава го 
привлече вниманието на еден нов покровител на 
уметноста, принц на државата што го беше 
освоила неговиот прв учител. Во овој последен 
потфат, тој се откажа од Италија, за да умре само 
три години подоцна во Амбоаз, во замокот на 
францускиот крал. 

Внатрешната природа на Леонардо остануваше 
недопрена, како од луѓето со кои се сретнуваше, 
така и од настаните што тогаш ја брануваа Европа. 
Самиот тој влијаеше на другите, а сепак за сите тој 
остана мистерија. Најнадарената од сите нации не 
успеа да го разбере нејзиниот најголем син. На 
Изабела д'Есте, првата дама во нејзиното време, 
која залудно се обидуваше да добие некој производ 
на неговата четка, ѝ беше кажано дека неговиот 
живот е променлив и неизвесн, дека живее од ден 
за ден, насочен само на неговата уметност. Него-
вите сопствени мисли го прикажуваат во друго 
светло. „Посакувам да правам чуда“, напиша. А на 
друго место извика: „Ти, Боже, нè продаде сите нас 
за придобивки, по цена на нашата мака... Како што 
добро поминатиот ден прaви спиењето да изгледа 
пријатно, така добро вложениот живот ја прави 
смртта пријатна. Добро поминатиот живот е долг.“ 
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Ставовите на Леонардо за естетиката се пресуд-
ни во неговата филозофија за животот и уметноста. 
Мислите на работникот за неговиот занает се 
секогаш интересни. Тоа е двојно поточно кога во 
нив нема никаква трага од литературна самосвест 
што би го поматила нивниот израз. Тој ги 
запишувал овие мисли во моментот на нивното 
раѓање, благодарение на постојаната навика на 
набљудување и анализа што уште рано се развила 
како негова втора природа. Неговите идеи се 
напишани на ист фрагментарен начин како што се 
јавувале во неговиот ум, можеби без никаква 
намера да ги објави за светот. Но, неговиот идеал 
за уметност, сепак, интимно зависеше од системот 
што тој навидум небрежно го беше исфрлил. 
Неговиот метод им го дава единственото единство 
на неговите записи. Тоа беше повеќе од метод: тоа 
беше постојан израз на неговиот сопствен живот, 
што му помогна да изгради филозофија на 
убавината карактеристична за новото време. 

Тој се трудеше да најде научна основа за умет-
носта и ја откри во имитацијата на природата, врз 
основа на рационалното искуство. Оваа идеја беше 
делумно аристотелска, но натопена во духот на 
времето; иако Леонардо не беше научник во 
вообичаеното значење на зборот, а уште помалку 
хуманист. Неговата сопствена иновација во есте-
тиката беше тоа што бараше рационално и 
критичко искуство како неопходна основа, чие 
добивање требаше да произлезе од постојаната 
состојба на умот. Тој го беше обучил својот ум 
критички да ги набљудува сите природни појави: 
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прво направете опит од искуство, а потоа покажете 
зошто еден таков експеримент е принуден да 
работи на начинот на кој работи, беше неговиот 
совет. Окото, што го даде како пример, било 
дефинирано како едно нешто; преку искуството, 
тој откри дека е нешто друго. 

Но, преку имитацијата во уметноста, Леонардо 
немал намера да ствара бледи репродукции на 
природата. Кога напиша дека „сликарот се стреми 
и се натпреварува со природата“, тој беше на трага 
на една аристотелска идеја. Тој само го разви ова, 
користејќи ја природата само делумно во стагирит-
ската смисла, како надворешно прикажана вна-
трешна сила. Идејата за имитација, што се претста-
ви како каприц пред неговиот ум, беше двојна. Тоа 
не беше само надворешна репродукција на 
сликата, што беше доволно лесно да се обезбеди. 
Вистинската тешкотија за уметникот лежеше во 
тоа да ги отслика внатрешниот карактер и лично-
ста. Леонардо беше цврсто убеден дека секоја 
мисла има некаков надворешен израз преку кој 
обучениот набљудувач би можел да ја препознае. 
Секој човек, напиша тој, има исто толку движења 
на телото колку и различни идеи. Мислата, згора 
на тоа, се изразува надворешно во сооднос со 
нејзината моќ над поединецот и времето во кое тој 
живее. Така, впрегнувајќи ги телесните гестови да 
претставуваат чувство и идеја, сликарот може да 
влијае на гледачот ставен во присуство на видлива 
емоција. Тој тврдеше дека уметноста не е од 
голема корист доколку не може да покаже за што 
размислува нејзиниот предмет. Затоа, сликањето 
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треба да тежнее да ја репродуцира внатрешната 
ментална состојба со заземениот став. Ова беше, со 
други зборови, природна симболика, во која 
симболот не беше само конвенција, туку вистинска 
надворешна проекција на внатрешната состојба на 
умот. Уметноста тука понуди равенка за внатреш-
на намера и надворешен израз, во која едното не е 
комплетно без другото. 

Покрај ова, под влијание на платонската мисла, 
концепцијата на Леонардо за сликарството беше, 
како интелектуална состојба или услов, надвореш-
но проектирана. Сликарот што ја практикува своја-
та уметност без расудување за нејзината природа е 
како огледало кое несвесно го одрзува она што е 
пред него. Иако сликањето беше неможно без 
„рачна работа“, вистинските проблеми – пробле-
мите со светлината, бојата, позата и композици-
јата, со примитивната и деривативната сенка - 
требаше да бидат сфатени од умот, без телесен 
труд. Вон ова, научната основа во уметноста се 
постави преку потпирање на прецизно познавање 
на природата. Дури и искуството беше само чекор 
кон постигнување на ова. „Во целата природа не 
постои ништо што нема своја причина“, напиша 
тој. „Ако ја знаете причината, не ви треба искуст-
вото.“ 

Исто така, за историјата на уметноста тврди 
дека природата била тест на нејзината извонред-
ност. Уметноста настанала благодарение на приро-
ден феномен. Првата слика на светот, забележал во 
еден среќен епиграм, била „линија околу сенката 
на човекот, фрлена на ѕидот благодарение на 
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сонцето“. Тој ја трасираше историјата на сликар-
ството во Италија за време на неговата стагнација, 
по распаѓањето на античката уметност, кога секој 
сликар само го копирал неговиот претходник, што 
траеше сè до Џото, кој, роден меѓу голи планини, 
ги нацрта движењата на козите што ги пасеше и на 
тој начин отскокна нанапред, подалеку од сите 
претходни мајстори. Но, неговите наследници 
само го имитираа него и сликањето повторно 
потона, сè до моментот кога Масачо повторно ја 
зеде природата како негов водич. 

Доста поинаква и борбена страна на естетиката 
на Леонардо, што го принуди да ги искаже општи-
те уметнички принципи, се појавува во неговите 
напади на поезијата и музиката како инфериорни 
во однос на сликањето. Во таа ера на хуманистички 
триумф, литературата ги беше надвладеала други-
те уметности на речиси арогантен начин. Имаше 
уште една причина за неговиот напад на поезијата. 
Леонардо беше огорчен од фактот дека сликарите, 
кои ретко биле образовани, не се одбраниле од 
клеветите за нивната уметност. Можеби неговиот 
контра-напад имал за цел да го скрие неговиот 
недостиг на образование. Но имал и друга цел. 
Неговата концепција за универзалните принципи 
на убавината беше разјаснета со оваа одбрана. 
Неговиот прв принцип општо тврди дека најкори-
сна уметност е онаа што може најлесно да се 
соопшти. Сликањето можеше лесно да биде 
соопштено на сите, бидејќи ја подаваше својата 
убавина на окото. Додека сликарот веднаш почну-
ваше со имитирање на природата, инструментите 
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на поетот беа зборовите, кои се различни во секоја 
земја. Го зеде Платонскиот поглед на поезијата 
како лажна имитација, далечна од вистината. Го 
нарече поетот колекционер на алатките на другите 
луѓе, кој се кити со нивното перје. Онаму каде 
поезијата претставуваше само сенка за имагинаци-
јата, сликарството нудеше вистинска слика за 
окото; а окото, како прозорец на душата преку кој 
се откриваше сета земна убавина, видот, изјави тој, 
кој ја беше открил навигацијата, што ги поттикна 
луѓето да го бараат Западот, беше најблагородното 
од сите сетила. Сликарството зборуваше само 
преку сопствените достигнувања, додека поезијата 
завршуваше токму во сопствените зборови со кои 
самата се воспеваше. Ако тогаш поетите го нареку-
ваа сликарството глупава поезија, тој можеше да 
возврати нарекувајќи ја поезијата слепо сликар-
ство. Заедно со неговите наследници, Леонардо не 
можеше да ја избегне оваа заблуда, која, занемару-
вајќи сѐ освен описните стихови, беше предодре-
дена да биде товар на естетиката сè додека не беше 
уништена од Лесинг. 

Леонардо сметаше дека привремената природа 
на музиката прави таа да е инфериорна во однос на 
сликарството. Иако трајноста, сама по себе, не е 
апсолутен тест - инаку работата на леачите на 
бакар би била највисоката уметност - сепак според 
кое било мерило, трајноста не би можела да биде 
во целост занемарена. Музиката исчезнува при 
самиот чин на нејзиното создавање, додека слика-
њето ја сочувува убавината од забот на времето. 
„Елена Тројанска, гледајќи во огледало, во 
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нејзината старост, се прашувала како двапати била 
опустошена.“ Така, смртната убавина ќе исчезне 
доколку уметноста не ја спаси од уништувањето на 
староста и смртта. 

Леонардо го споредуваше сликарството со 
вајарството, затоа што ги практикуваше и двете, а 
самиот се сметаше за особено квалификуван да 
суди за нивните заслуги. Тој го сметаше сликар-
ството за поблагородна од двете уметности, 
поради тоа што скулптурата бараше телесен труд и 
замор, додека по својата природа имаше недостиг 
на перспектива и расположение, боја и чувство на 
простор. Сликарството, од друга страна, предизви-
кано од илузија, само по себе беше резултат на 
подлабока размисла. Уште посеопфатен тест му 
послужи да се увери во неговата конечна супери-
орност. Највозвишено извонредна е онаа уметност, 
напиша тој, што поседува најмногу елементи на 
разновидност и универзалност. Сликањето ги со-
држеше и репродуцираше сите форми на приро-
дата; неговата привлечност се состоеше во 
хармоничната врамнотеженост на деловите што ги 
задоволуваше сите сетила. Токму со својата 
двојност ја исполнуваше својата највисока цел. 
Сликарот можеше да ја визуелизира убавината што 
го маѓепсуваше, да ја преточи во реалност фанта-
зијата од неговите соништа и да даде надворешен 
израз на внатрешниот идеал. 

Генијалноста на Леонардо како сликар произле-
гла низ откривањето на мистеријата на животот. 
Како Миранда, и тој со чудење ја набљудуваше 
убавината на светот. „Погледнете ја благодатта и 


