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REZUMAT
Leonardo da Vinci a fost unul dintre cei mai proeminenţi artişti ai omenirii. Interesul său faţă de problemele 
umanităţii se înscriu în tendinţa cunoaşterii globale din Evul Mediu. Polihistorismul şi erudiţia lui Leonardo 
l-au condus spre ştiinţele morfologice. De aici interesul său faţă de anatomia umană şi a animalelor. Această 
lucrare reprezintă o trecere în revistă a contribuţiilor lui Leonardo da Vinci la progresul cunoştinţelor anato-
mice.
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ABSTRACT
Leonardo da Vinci was one of the most outstanding artists of the mankind. His interest in human problems were 
according to the trend of the global knowledge of the Middle Age. This polyhistorism and erudition of Renais-
sance type has led Leonardo to study the morphological sciences. Hence his interest in the anatomy of humans 
and animals. This paper is a review of the contributions of Leonardo da Vinci to the progress of the knowledge 
on anatomy.
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Interesul faţă de anatomie al lui Leonardo da 
Vinci (1452-1514) s-a manifestat din adolescenţă, 
prin asistarea la disecţiile pe cadavru ale pictorului 
Antonio Pollaiuolo. S-a exarcebat mai târziu, când 
pregătea schiţele pentru Bătălia de la Anghiari. 
Cum locuia aproape de Spitalul Santa Maria No-
vella, călugării de acolo l-au acceptat la autopsiile 
pe care ei trebuiau să le facă. Cu timpul, i s-a îngă-
duit să facă el însuşi disecţii sistematice, aşa că no-
tele sale din acea perioadă conţin numeroase de-
scrieri anatomo-patologice (1,2). 

Date mai târzii asupra studiilor de anatomie, din 
perioada milaneză, sunt oferite de Giorgio Vasari 
(Le vite de’ piu eccellenti pittori, scultori ed ar-
chitetti, Bologna, 1558): A cercetat apoi anatomia 
oamenilor, ajutându-se în aceasta cu messer Mar-
cantonio della Torre, filozof strălucit (…) fiind 
printre cei dintâi care au limpezit problemele de 
medicină cu ajutorul doctrinei lui Galenus şi a pus 

în adevărata ei valoare anatomia, scufundată până 
atunci în cea mai adâncă beznă; în această privin-
ţă el s-a slujit în chip minunat de geniul, de opera 
şi de mâna lui Leonardo, care a alcătuit o carte 
cuprinzând desene lucrate în roşu şi umbrite cu pe-
niţa; a înfăţişat aici cadavre pe care le-a jupuit cu 
mâna lui şi le-a desenat apoi…) arătând toate oa-
sele, adăugând nervii, în ordinea lor, şi acoperind 
apoi totul cu muşchii (…); pe fiecare din desene a 
însemnat cu un scris urât – căci scria cu mâna stân-
gă şi de-a-ndărătelea – tot felul de cuvinte (care) nu 
pot fi citite decât cu ajutorul unei oglinzi (3).

Contactul cu savantul menţionat pare să fi fost 
în perioada când acesta preda la Universitatea din 
Pavia, aproape de Milano. Aici venise în 1509 de la 
Padova, unde era ameninţat cu închisoarea de vene-
ţieni, care tocmai câştigaseră războiul. Interesul 
pentru studiile anatomice apăruse pentru prima 
dată spre sfârşitul anilor 1480, când pregătea statu-
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ia ecvestră a lui Francesco Sforza. Leonardo îşi no-
tează cu optimism: În cursul iernii 1510 sper să pot 
încheia toată anatomia. Ideea îi pare chiar realiza-
bilă, încât formulează o strategie editorială care in-
cludea şi ilustraţii: În chipul acesta foarte concis de 
a reprezenta diferitele aspecte, voi reuşi să dau 
despre ele o cunoaştere completă şi adevărată şi 
pentru ca acest câştig pe care îl dăruiesc oameni-
lor să nu cumva să se piardă, vă învăţ şi modalita-
tea de a le retipări în ordine şi vă rog pe voi, urma-
şii mei, ca nu cumva într-o zi zgârcenia să vă si-
lească să faceţi aceste stampe… (text întrerupt).

Giorgio Vasari a apreciat laudativ textele anato-
mice ale lui Leonardo: Îi datorăm o mult mai desă-
vârşită cunoaştere a anatomiei omeneşti. O opinie 
favorabilă autorizată a exprimat şi celebrul chirurg 
englez William Hunter, după ce le-a văzut în bibli-
oteca regelui George III: Sunt absolut convins că 
Leonardo a fost cel mai bun anatomist din lume, în 
acea vreme… Leonardo a fost cu siguranţă primul 
om, despre care am cunoştinţă, care a folosit prac-
tica realizării de desene anatomice (într-o scrisoare 
din 1784) (3). Elogioase au mai fost şi alte aprecieri 
din partea unor specialişti recunoscuţi. Ele se limi-
tează numai la desene din cauza scrisului ermetic 
folosit, s-ar părea, pentru protecţia ideilor. În notele 
manuscrise figurează şi ideea unei enciclopedii 
anatomice, inspirată de Cosmografia lui Ptolemeu, 
care conţine desene explicative. 

În „introducerea generală“ proiectată pentru 
cartea sa de anatomie, Leonardo subliniază difi-
cultăţile disecţiei pe cadavru. Pentru a obţine „ştiin-
ţa adevărată şi exactă“ el a trebuit să disece – până 
la data însemnării – „zece corpuri umane“, uneori 
„în orele nopţii“, acceptând „compania acelor ca-
davre, despicate, jupuite şi oribile la vedere“. Re-
zultatul: „o sută douăzeci de jurnale compuse de 
mine“ (cf. J.P.Richter, 4). Informaţii de ultimă oră 
vom găsi în jurnalul lui Antonio de Beatis, secretar 
al cardinalului Luigi d’Aragona care îl vizitase spre 
sfârşitul vieţii la Cloux: Leonardo se angajase el 
însuşi în anatomie foarte profund, desenând cor-
pul, ca şi muşchii, nervii, vasele sanguine, atât la 
bărbaţi cât şi la femei într-o manieră pe care ni-
meni n-a folosit-o mai înainte. Am văzut asta cu 
ochii mei şi ne-a spus că el a disecat peste treizeci 
de corpuri de bărbaţi şi femei de toate vârstele.

În Renaştere şi alţi pictori au practicat ei înşişi 
sau cel puţin au asistat la disecţii. „Mariajul“ anato-
miei cu arta devenise o metodă răspândită de in-
struire. Rembrandt a făcut două picturi faimoase 
cu asemenea subiecte: „Lecţia de anatomie a dr. 
Nicolaes Tulp“ (1632) şi „Lecţia de anatomie a dr. 
Joan Deyman“ (1632).

Asupra conţinutului, Leonardo anticipează: Acestă 
reprezentare a mea a corpului omenesc îţi va părea 
atât de clară ca şi cum ai avea un om în mărime 
naturală în faţa ta… Prin desenele mele fiecare 
parte ţi se va face cunoscută şi toate prin mijloci-
rea demonstraţiilor din trei unghiuri diferite; căci 
atunci când vei fi văzut un membru din faţă, fără 
muşchii, tendoanele sau venele care pornesc din 
partea opusă, acelaşi membru îţi va fi prezentat din 
profil sau din spate, exact ca şi cum ai fi avut acel 
membru în mâinile tale şi l-ai fi întors de pe o parte 
pe alta până când ai obţinut toate informaţiile (…) 
astfel încât vei rămâne cu o informaţie reală şi 
completă a tot ceea ce doreai să înveţi despre fiinţa 
omenească. În douăsprezece desene complete vei 
avea în faţa ta cosmografia acestei lumi mărunte în 
acelaşi plan ca cel adoptat înaintea mea de Ptole-
meu în cosmografia sa (cf. Richter).

Planul „lucrării“ lui Leonardo este extrem de 
complex şi complet (5). La început, vor fi prezenta-
te „conceperea omului“ şi dezvoltarea intrauterină 
a fătului. Va urma descrierea înfăţişării copilului 
(noul născut şi cel de un an) şi a bărbatului şi feme-
ii la vârstă adultă. Se continuă cu „formarea“ lor 
din oase, muşchi, tendoane şi vene. Sunt descrise 
apoi simţurile, atitudinile şi mişcările. Urmează 
viscerele, succesiv, după topografie: creier, gură, 
laringe şi trahee (unde localiza el sunetele), plă-
mâni, inimă, ficat, rinichi, splină, stomac şi intesti-
ne, aparatul genital (inclusiv uterul cu fătul în el) 
(5,6).

În desenele sale se observă eronat la baza creie-
rului formaţia vasculară numită „rete mirabile“, 
existentă doar la animale. Lipsesc în schimb cir-
cumvoluţiunile cerebrale. Toate descrierile sunt de-
monstrate printr-un mare număr de desene origina-
le după cadavru, cca 1.500.

În metoda de lucru propusă elevilor recomandă 
mai întâi desenarea oaselor, pe care sunt aşezaţi 
muşchii, pe segmente şi straturi. Cu un sfat practic: 
Nu uita că pentru a fi sigur de punctul de origine al 
oricărui muşchi, trebuie să tragi tendonul din care 
porneşte muşchiul în aşa fel încât să vezi muşchiul 
mişcându-se şi locul unde este ataşat de oase. Cu-
noştinţele anatomice obţinute pe cadavru sunt valo-
rificate apoi de anatomia pe viu: Numai pictorul 
care cunoaşte felul cum sunt construiţi muşchii şi 
fasciculele de muşchi va şti exact care sunt părţile 
care participă la mişcarea acelei porţiuni a corpu-
lui pe care vrea s-o redea. 

În final: Începe anatomia de la cap şi termină cu 
talpa piciorului. 3 oameni întregi, 3 cu oase şi 
nervi, 3 doar cu oase. Aici avem 12 demonstraţii de 
corpuri întregi. Când ai terminat de construit omul, 
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vei face statuia cu toate măsurătorile sale superfi-
ciale. Ultima propoziţie iese din tiparul lecţiei de 
anatomie şi poate ţine de asamblarea eronată a ma-
nuscriselor originale.

Dar cum există o măsură în toate, Leonardo 
atrage atenţia asupra pericolelor generate de un ex-
ces de „anatomism“: O, pictor-anatomist, ai grijă, 
dând un prea mare accent oaselor, muşchilor şi 
tendoanelor, să nu devii un pictor de lemn !

Un interes deosebit se acordă „anatomiei vii“, 
cum ilustrează acest text privitor la mimică: Ce 
nerv cauzează mişcarea ochiului, astfel încât miş-
carea unui ochi îl mişcă şi pe celălalt? Despre în-
cruntarea sprâncenelor, despre ridicarea sprânce-
nelor, despre coborârea sprâncenelor, despre în-
chiderea ochilor, despre deschiderea ochilor, des-
pre ridicarea nărilor, despre deschiderea buzelor 
cu dinţii strânşi, despre ţuguierea buzelor, despre 
zâmbet, despre mirare. Analiza continuă cu enume-
rarea principalelor mişcări ale membrelor şi trupu-
lui.

Leonardo abordează şi probleme de histologie, 
cum ar fi diferenţierea „ţesuturilor elementare“, în 
terminologia sa, 11 la număr: cartilajul, oasele, ner-
vii, venele, arterele, ţesutul conjunctiv, ligamentele 
şi tendoanele, pielea, muşchii şi grăsimea.

Nu lipsesc referinţele la unele manifestări 
funcţionale, care îl interesează în principal ca me-
canism (el îi spune „cauză“): respiraţie, bătăile ini-
mii, golirea stomacului şi a intestinelor, înghiţit, 
tuse, căscat, strănut, lăcrimare (care „provine de la 
inimă şi nu de la creier“), amorţirea membrelor, 
pierderea sensibilităţii, gâdilatul, dorinţa sexuală, 
urinarea şi alte excreţii (cf. Richter) (4).

Cu spiritul său metodic, Leonardo acordă im-
portanţă şi anatomiei comparate, păstrând acura-
teţea ştiinţifică a descrierilor. Nu vede întotdeauna 
fiinţa umană ca un summum, recunoscând, când 
există, superioritatea unor specii animale în sensi-
bilitatea senzorială, reacţii instinctive sau forţă. 

În ceea ce priveşte fiziologia, cea mai mare extin-
dere acordă ochiului, ca organ esenţial pentru artele 
vizuale. Leonardo îi recunoaşte capacitatea de a 
identifica 10 însuşiri importante pentru acestea: întu-
neric, lumină, soliditate, culoare, formă, poziţie, dis-
tanţă şi apropiere, mişcare şi repaus. Descrie variaţi-
ile pupilei în raport cu lumina, adaptarea vederii la 
lumină şi întuneric, reglarea vederii cu distanţa, dife-
renţa dintre vederea mono şi bioculară. Cea mai 
mare dezvoltare revine perspectivei, definită ca „o 
ştiinţă aprofundată despre funcţia ochiului“.

În limbajul folosit de Leonardo perspectiva nu 
este altceva decât o demonstraţie raţională referi-
toare la studiul despre modul în care obiectele afla-

te în faţa ochiului îi transmit imaginea lor prin mij-
locirea piramidei liniilor. Piramida este numele pe 
care îl dau liniilor care începând de la suprafaţa şi 
capetele fiecărui obiect, converg de la distanţă şi se 
întâlnesc într-un singur punct aflat în centrul pupi-
lei. Teoria piramidei vederii, respectiv a perspecti-
vei lineare nu fusese cunoscută în antichitate şi 
acum începea să circule. Leonardo i-a adus multe 
clarificări, bazându-se pe experimente demonstra-
tive originale, şi a integrat-o legilor fizice (optice) 
ale camerei obscure. Identifică în plus „perspectiva 
culorilor“ (modificările cu distanţa) şi „perspectiva 
ştergerii“ (scăderea clarităţii contururilor cu depăr-
tarea). Convergent, a descris şi influenţa fundalului 
– luminos sau întunecat – asupra perceperii obiec-
telor.

Într-un serial denumit „şase tratate despre lumi-
nă şi umbră“, el a abordat pentru prima dată proble-
me ca acestea: tipurile de lumină şi umbră, natura 
luminii, diferenţa dintre lumină şi strălucire, cor-
puri luminoase şi luminate, clarobscurul, gradaţiile 
de intensitate ale umbrelor, umbre primare şi deri-
vate, efectul luminii la distanţe diferite, umbrele 
răspândite şi contururile lor, reflectarea şi reverbe-
raţia, umbrele în mişcare.

„Teoria culorilor“ completează expunerea cu 
alte numeroase clarificări: culoarea umbrelor, gra-
darea intensităţii culorilor, reflecţia lor, perspectiva 
lor, relaţii cu densitatea atmosferei, culoarea atmo-
sferei.

După toate aceste clarificări fundamentale, Leo-
nardo descrie metodic anatomia omului. Începe 
prin măsurarea proporţiilor dintre segmentele cor-
pului, cu o stăruinţă impresionantă, menită să asi-
gure fidelitatea reprezentării lor artistice. Cercetări-
le şi redactarea textului par să fie anterioare anului 
1498, când Luca Paccioli a publicat „Divina Pro-
portione“, semnalând: Leonardo da Vinci a termi-
nat deja cu multă diligenţă cartea despre pictură şi 
mişcările omului. O confirmă mai târziu şi Lomaz-
zo (1590): Leonardo Vinci a demonstrat, de aseme-
nea, toate proporţiile membrelor corpului omenesc. 
Cea mai importantă parte a manuscriselor lui Leo-
nardo asupra acestui subiect se păstrează în castelul 
Windsor al coroanei britanice.

Exprimarea sa devine deseori aforistică şi con-
feră ideilor claritatea unor enunţuri lapidare de ge-
ometrie. De exemplu: Spaţiul dintre despărţitura 
dintre buze şi baza nasului este de o şeptime din 
faţă. Spaţiul de la gură până la partea de jos a băr-
biei (cd) este a patra parte din faţă şi este egală cu 
cu lăţimea gurii. Spaţiul de la bărbie până la baza 
nasului (ef) este a treia parte din faţă şi este egală 
cu lungimea nasului şi cu fruntea etc.etc., demon-
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strând eforturile extraordinare şi minuţiozitatea ar-
tistului. 

Măsurătorile vizează, cu egală exactitate, faţa, 
capul, mâinile, picioarele, torsul, întregul corp. Fi-
ecare segment este privit din mai multe unghiuri şi 
fiecare este raportat la mai multe puncte de reper. 
Din ele rezultă recomandări practice de mare utili-
tate pentru artişti: Fiecare parte din întreg trebuie 
să fie proporţională cu întregul… Ţine minte să fii 
foarte atent când dai trupurilor tale membre, căci 
acestea trebuie să fie în deplin acord cu mărimea 
corpului şi, asemeni, cu vârsta. Îl găsim citat aici 
pe Vitruvius, care observase relaţii armonice între 
corpul uman, operă a naturii, şi construcţiile arhi-
tectonice ale omului.

Mişcările sunt la rândul lor descrise cu mare 
atenţie, fără lacune: mişcarea braţului şi a picioru-
lui, a degetelor, a torsului, a corpului în ansamblu. 
Se menţine constant acelaşi interes pedagogic pen-
tru formarea viitorilor pictori: O, dragă pictorule 
anatomic, fereşte-te ca nu cumva redarea prea in-
tensă a oaselor, tendoanelor şi muşchilor să fie ca-
uza unei rigidităţi în lucrarea ta, din dorinţa de a 
face nudurile să pară cât mai simţitoare. De aceea 
(…) priveşte atent modul în care muşchii îmbracă 
sau acoperă oasele la persoanele slabe sau bătrâ-
ne…

Leonardo descrie 18 acţiuni ale omului care ar 
putea fi reprezentate prin artă: repaus, mişcare, 
alergând, stând în picioare, sprijinit, stând aşezat, 
aplecat, în genunchi, culcat, agăţat, cărând sau fiind 
cărat, împingând, trăgând, lovind, fiind lovit, apă-
sând în jos şi ridicând în sus. Se mai adaugă şi felu-
rite derivaţii din acestea: Despre modul în care un 
trup trebuie să stea cu o greutate în mână… cum se 
ridică…cum urcă o pantă… cum urcă scările… 
cum merge în josul pantei… cum aruncă o săgeată 
etc. etc.

Portretisticei îi acordă Leonardo un deosebit 
interes. Ea nici nu poate exista fără cunoaşterea 
perfectă a anatomiei, dar şi a expresiei mimice a 
trăirilor sufleteşti. Recomandările încep cu îndem-
nul la sporirea capacităţii de memorare a manifes-
tărilor emoţionale, sprijinită pe cunoaşterea varie-
tăţii largi de tipuri anatomice. Despre nas, de 
exemplu: poate fi drept, borcănat, scobit, proemi-
nent sus sau jos, acvilin, regulat, teşit, rotund sau 
ascuţit. Punctele de reper invocate ca alternative 
sunt numeroase: poziţia capului, lumina, diferenţe-
le de vârstă şi sex, emoţiile.

Estetica propusă de el este fin nuanţată: Poziţii-
le capului şi ale braţelor sunt nenumărate şi de 
aceea nu voi vorbi pe larg despre reguli în ce le 
priveşte. Totuşi, fă-le plăcute şi delicate, cu felurite 

răsuciri şi întoarceri, iar încheieturile îndoite cu 
graţie, astfel încât să nu arate ca nişte bucăţi de 
lemn. Un tablou sau o reprezentare a unor siluete 
umane ar trebui să fie plăcute, în aşa fel încât spec-
tatorul să poată recunoaşte cu uşurinţă prin inter-
mediul acestora, scopul gândurilor lor…altfel arta 
ta nu va fi admirabilă (cf. Richter) (4,7).

Manuscrisele preţioase ale lui Leonardo, inclu-
siv cele anatomice, cu desenele lor inedite, au ră-
mas nevalorificate în cursul vieţii sale. Doar Trata-
tul de pictură era gata de tipar în 1514, când se 
găsea la Roma, pe lângă Papa Leon X, un „Medici“ 
de care el se simţea nedreptăţit. Aici a trebuit să-şi 
întrerupă cercetările de anatomie din cauza inter-
dicţiei de a face disecţii. S-a implicat, în schimb, în 
proiectarea grădinii botanice din Belvedere. Din 
aceeaşi perioadă datează şi planurile de desecare a 
mlaştinelor pontine, operaţie înfăptuită peste câţiva 
ani pe baza lor, dar fără el. 

 Maestrul a trăit ultimii ani (de la sfârşitul lui 
1516) ca „pictor al curţii regale“ a lui Francisc I, la 
Amboise, cu răspunderea organizării de serbări, 
mascarade şi turniruri. S-a implicat şi în planurile 
de desecare ale ţinuturilor mlăştinoase din zonă. El 
locuia în apropiere, la castelul Cloux al surorii re-
gelui, Margareta, viitoare regină de Navarra. A ră-
mas toată viaţa nedespărţit de trei din picturile sale: 
Mona Lisa, Sf. Ioan Botezătorul, Fecioara cu co-
pilul şi cu Sf. Ana. Devenise din nefericire hemi-
plegic, pe dreapta, după atacul cerebrovascular su-
ferit în 1515 la Roma. Îmbătrânise, era slăbit şi 
suferea de artrită, astfel că nu a mai putut finaliza 
cărţile pe care le pregătise. Şi totuşi, în 24 iunie 
1518 nota cu mintea încă vioaie în jurnalul său: Voi 
continua (Codex Atlanticus). A murit după un an, 
în 2 mai 1519 (8-10). 

Benvenuto Cellini, prezent la curtea Franţei ca 
arhitect regal, a scris despre dezamăgirea lui Leo-
nardo de a nu mai putea strânge într-o singură lu-
crare „minunatele sale studii făcute cu atâta disci-
plină, ordine şi aplicaţie“. Discipolul fidel care îl 
însoţea, Francesco Melzi, a păstrat toată viaţa cu 
pietate manuscrisele şi desenele ce-i fuseseră încre-
dinţate. Au fost dispersate ulterior de fiul său în mai 
multe colecţii, neştiute până în secolul al XIX-lea 
(11). 

Progresele Anatomiei vor continua în secolele 
următoare prin alţi cercetători. Transformarea ei 
într-o ştiinţă modernă va aduce gloria lui Andrea 
Vesalius prin faimoasa „De humani corporis“ apă-
rută în 1542 (5).

„Anatomia lui Leonardo“ este o sintagmă am-
biguă, bivalentă. Putem înţelege prin ea ştiinţa dez-
voltată şi sistematizată de el, ca cercetător pasionat 
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şi ca autor, dar şi ansamblul formelor umane pe 
care le-a creat el ca artist. Urmărind să reprezinte 
omul, subiect exclusiv al artei sale, Leonardo şi-a 
concentrat interesul anatomic asupra feţei şi mâini-
lor. A pictat un singur nud, pe Leda, sedusă de Zeus 
metamorfozat în lebădă. 

Leonardo a avut şi o contribuţie majoră la de-
scrierea foramen ovale (12), de mare importanţă 
pentru chirurgia anomaliilor cardiovasculare. Apor-
tul său la dezvoltarea anatomiei se cunoaşte de pes-
te 60 de ani (aşa cum consfinţeşte Pubmed) (13).

Cunoaşterea anatomiei este foarte importantă 
pentru medici, de aceea i se acordă mare atenţie din 

primul an de facultate. Nu doar chirurgii, dar şi me-
dicii de familie/medicii generalişti trebuie să o cu-
noască. Astfel doar, vor putea aplica aceste cunoş-
tinţe anatomice la paradigma patologiei deforma-
tive, enunţate de circa 25 de ani (14).

CONCLUZIE

Leonardo da Vinci nu a fost doar un artist de 
geniu, ci şi un om polivalent, în stilul umaniştilor 
renascentişti. De aceea, anatomia nu i-a fost străi-
nă, având aport important la dezvoltarea ştiinţelor 
morfologice.
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