
Ο Giorgio Vasari για τον Λεονάρντο ντα Βίντσι
Τα υψηλότερα χαρίσματα εκχύνονται στα ανθρώπινα όντα με τη θέληση 
του ουρανού, άλλοτε φυσικά και άλλοτε υπερφυσικά. Η ομορφιά, η χάρη 
και η δύναμη ενός όντος συσσωρεύονται με εκπληκτικό τρόπο, έτσι ώστε, 
με ό,τι κι αν καταπιάνεται, κάθε του ενέργεια να είναι θεϊκή. Αφήνοντας 
πίσω τις πράξεις όλων των άλλων ανθρώπων, δείχνει ξεκάθαρα αυτό 
που πραγματικά είναι: μια γενναιόδωρη εκδήλωση της θεότητας και όχι 
της ανθρώπινης τέχνης. 

Αυτό είδαν οι άνθρωποι στον Λεονάρντο ντα Βίντσι, σε κάθε πράξη του 
οποίου, εκτός από την ομορφιά του σώματός του, την οποία κανείς δεν 
είχε εξυψώσει επαρκώς, υπήρχε κάτι περισσότερο από άπειρη ομορφιά. 



Και ήταν τέτοια η δύναμή του που όποια δύσκολα θέματα κι αν έβαζε 
στο μυαλό του, τα αντιμετώπιζε εύκολα. Η δύναμή του ήταν μεγάλη και 
συνδυαζόταν με επιδεξιότητα. Το πνεύμα και ο χαρακτήρας του διακρί- 
νονταν από βασιλική μεγαλοπρέπεια και ευγένεια και η φήμη του ονό-
ματός του διαδόθηκε τόσο ευρέως, ώστε όχι μόνο οι σύγχρονοί του τον 
εκτιμούσαν, αλλά και οι μεταγενέστεροι τον εξύψωσαν ακόμη περισ- 
σότερο μετά το θάνατό του.

Ήταν πραγματικά καταπληκτικός και θεϊκός ο Λεονάρντο, γιος του Πιέρο 
Βίντσι. Θα είχε πετύχει πολλά τόσο στην επιστήμη όσο και στη λογοτεχνία, 
αν δεν ήταν τόσο ασταθής. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο άρχισε να μελετά 
διάφορα θέματα, αλλά, αφού τα ξεκινούσε, τα εγκατέλειπε. Μέσα σε λίγους 
μήνες είχε σημειώσει τέτοια πρόοδο στην αριθμητική, ώστε, εγείροντας 
πάντα αμφιβολίες και ενοχλητικές ερωτήσεις προς τον δάσκαλό του, πολύ 
συχνά τον μπέρδευε. 

Αφιερώθηκε, επίσης, εν μέρει στη μουσική, αλλά σύντομα αποφάσισε 
να μάθει να παίζει λύρα, όπως αρμόζει σε έναν άνθρωπο προικισμένο 
από τη φύση με υψηλό και αρμονικό πνεύμα. Επιπλέον, τραγούδησε 
θεϊκά αυτοσχεδιασμούς. Παρόλα αυτά, ενώ ασχολήθηκε με διάφορες 
δραστηριότητες, δεν εγκατέλειψε ποτέ το σχέδιο και τη γλυπτική, 
που ενθουσίαζαν περισσότερο τη φαντασία του. Βλέποντας αυτό και 
λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό πνεύμα του, ο Πιέρο πήρε κάποια στιγμή 
μερικά από τα σχέδιά του, τα πήγε στον Andrea del Verrocchio, ο οποίος 
ήταν επιστήθιος φίλος του, και τον ρώτησε με σοβαρότητα να αποφανθεί 
αν ο Λεονάρντο θα πετύχει αν αφιερωθεί στη ζωγραφική. 

Ο Αντρέα έμεινε έκπληκτος, βλέποντας τις μεγάλες αρετές των πρώτων 
πειραμάτων του Λεονάρντο και ενίσχυσε τον Πιέρο στην ιδέα να τον 
αφιερώσει στη ζωγραφική. Ο Πιέρο πρότεινε τότε στον Λεονάρντο να μπει 



στο εργαστήριο του Αντρέα. Ο Λεονάρντο ανταποκρίθηκε με ιδιαίτερη 
προθυμία και άρχισε να ασχολείται όχι μόνο με τη ζωγραφική, αλλά με 
οτιδήποτε είχε σχέση με το σχέδιο. 

Διαθέτοντας ένα τόσο θεϊκό και θαυμάσιο μυαλό και όντας ο καλύτερος 
γεωμέτρης, δοκιμάστηκε όχι μόνο στη γλυπτική - και μάλιστα στα νιάτα του 
έφτιαξε από πηλό κεφάλια γυναικών που γελούσαν, τα οποία σε αφθονία 
χυτεύτηκαν από γύψο, καθώς και κεφάλια παιδιών, που έμοιαζαν να έχουν 
βγει από τα χέρια δασκάλου - αλλά και στην αρχιτεκτονική, δημιουργώντας 
σχέδια για διάφορα κτίρια. Ήταν ο πρώτος που συνέλαβε, ήδη από νεαρή 
ηλικία, την ιδέα της χάραξης μιας διώρυγας στον Άρνο, η οποία θα συνέδεε 
την Πίζα με τη Φλωρεντία. 

Φιλοτέχνησε σχέδια μύλων, μηχανών παραγωγής υφασμάτων και οβίδων 
που κινούνταν με τη δύναμη του νερού. Καθώς ήθελε η επαγγελματική 
του ενασχόληση να είναι η ζωγραφική, έφτιαχνε πολλά σχέδια που             
σχετίζονταν με την καθημερινή ζωή. 


