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Серія заснована у 2014 році та регу-
лярно доповнюється новинками. Усі 
книжки серії є бест селерами. Книжки 
серії здобули номінацію у всеукраїн-
ському рейтингу «Книжка року 2017»
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Серія «Видатні особистості. Біографічні нариси 
для дітей» — це унікальний проект, який спри-
яє набагато якіснішому дозвіллю батьків і дітей. 
Книги серії написані в захоплюючій і доступній 
формі, що робить сам процес читання ненудним 
і корисним. Діти поринають у неймовірні при-
годи персонажів та відкривають для себе життя 
головних героїв — видатних людей усіх часів. 
Із цих історій дитина дізнається, що завдяки на-
полегливій праці, вірі у себе та бажанню прине-
сти щось корисне у світ, можливо досягти будь-
якої мети. В кінці кожного розділу — завчасно 
підготовлені запитання, які допоможуть дитині 
зрозуміти і запам’ятати найважливіше. Історії 
навчать дитину досягати цілей, не боятися труд-
нощів, ніколи не здаватися та до кінця вірити 
у свій успіх!
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Леонардо да Вінчі 

«Хто мало думає, той 
багато помиляється»

Леонардо 
да Вінчі

Алла Рoсоловська Завдяки серії книг «Ви-
датні особистості. Біогра-
фічні нариси для дітей» 

ви зможете дати дитині те, що їй 
справді потрібно. Ваш час, вашу 
увагу, вашу любов. Читання та-
ких книжок разом – чудовий 
спосіб якісно попіклуватися про 
своїх дітей. Любов – це вчинки. 
Тому читайте разом зі своїми ді-
тьми, нехай вони відчувають, як 
ви їх любите. Для дитини важ-
лива особиста участь батьків, 
а  з  такими книжками це буде 
просто зробити. Навіть дорос-
лим цікаво читати та дізнаватись 
щось нове про легендарних осо-
бистостей. А для дитини це чудо-
ва мандрівка по життю хлопчика 
чи дівчинки, котрі в кінці розпо-
віді стають людьми, які увійшли 
в  історію. Справді, дуже вдала 
ідея!

Дмитро Карпачов, 

практикуючий психолог, 

телеведучий

Я  раджу цю дитячу серію 
всім СВІДОМИМ бать-
кам! Я  сам читав книж-

ки цієї серії своїм дітям. Вона 
дивовижна! Вона вчить дітей 
правильно жити. Допомагає їм 
зрозуміти складний для них світ. 
Підказує, як можна робити і  як 
не  варто. Дає приклади, як до-
сягати поставлених цілей. Для 
цього в  кожному розділі є під-
готовлені запитання, відповіда-
ючи на  які дитина запам’ятовує 
найголовніше та  робить власні 
висновки. Обов’язково читай-
те своїм дітям! Читайте разом 
з ними. Читання – це найкращий 
процес для розвитку та  основа 
для великих досягнень у  житті! 
Я Знаю – Ти Можеш! 

Іцхак Пінтосевич, 

батько трьох дітей, експерт 

з системного розвитку 

особистості та бізнесу, 

автор бестселера «Дій! 
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Особливості 
книжок в серії
Запитання-завдання
В кожному розділі – добірка за-
питань,  які допомагають дитині 
запам’ятати найголовніше та зро-
бити власні висновки.

Змістовні ілюстрації
Оригінальні ілюстрації зацікав-
лять дитину та допоможуть візу-
алізувати історію.

Дітям та дорослим
Цікаво читати дитині та дорос-
лому.

Реальні біографії
Цікаві історії, що грунтуються на 
фактах та подіях із життя особис-
тості.  
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ДОРОГІ ЧИТАЧІ!

Перед вами книжка із серії мотивувальних біографій 
найуспішніших людей. Її можуть читати як діти, так 
і дорослі. Це незвичайна серія. Вона написана в захо п-
ливій і доступній формі. Головні герої книжок – відомі 
особистості, які досягли видатних результатів завдяки 
наполегливій праці та невичерпній вірі у власні сили. 
В кінці кожного розділу – запитання, які допоможуть 
дитині зрозуміти й запам’ятати найважливіше.

Книжки серії «Видатні особистості. Біографічні на-
риси для дітей» навчать дитину досягати цілей, не боя-
тися труднощів, ніколи не здаватися та завжди вірити 
в успіх!

Про Леонардо ходили легенди. Він був генієм. Це за-
хоплювало та дивувало не лише сучасників. Леонардо 
да Вінчі й понині залишається однією з найзагадкові-
ших фігур в історії людства. З книги ваша дитина діз-
нається, як вдалося простому сільському хлопчикові 
в жорстоку епоху середньовіччя стати найгеніальнішою 
людиною, що коли-небудь жила на Землі.

Пам’ятайте: батьківське читання – один із найбільш 
емоційних та пам’ятних моментів для дитини. Коли 
ви читаєте дитині – вона відчуває ваші турботу й любов.

Любіть свою дитину! Говоріть їй про це! Вона дуже 
цього потребує...
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СЕРІЯ «ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ. 

БІОГРАФІЧНІ НАРИСИ ДЛЯ ДІТЕЙ»

Мудрість багатьох поколінь доводить, що найголовніше 
завдання батьків – допомогти дитині піднятися на її власну 
гору, реалізувати своє життєве завдання. Книжкова серія 
«Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей» допомо-
же дитині підкорити будь-які вершини.

Про життя відомих людей видано чимало біографій. Але 
наші історії особливі тим, що написані «мовою дитини» та від-
повідають потребам сучасного покоління. Кожен із батьків 
мріє виростити свою дитину щасливою й успішною. Освіта 
посідає в цьому процесі чи не найважливіше місце. Проте 
варто пам’ятати, що дитині дуже важливо отримувати пози-
тивні емоції в процесі навчання. Саме тоді вона по-справж-
ньому захопиться знаннями і зможе запам’ятати необхідне.

Зазвичай дітям не надто подобається вчитися, щось зубри-
ти. Вони люблять поринати у світ пригод із новими героями, 
співпереживати їм, учитися разом із ними й долати перешко-
ди. То запросіть ваших дітей у таку пригоду!

Книжки серії «Видатні особистості. Біографічні нариси 
для дітей» – це найкращий спосіб познайомитися з наукою, 
історією, досягненнями людства та світовими відкриттями. 
На прикладі видатних особистостей та відомих учених книж-
ки дають зрозуміти, що визначний успіх не приходить сам 
по собі, він підвладний лише тим, хто багато та плідно пра-
цює. Не варто кожну невдачу розцінювати як провал, адже 
будь-яка невдала спроба – це ще один крок, який наближає 
до мрії.
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У дорослому віці ми приймаємо обставини такими, яки-
ми вони є. Частіше змінюємо ставлення до ситуації. Та не всі 
здатні змінити себе або ситуацію. Унікальні книги-біографії 
допоможуть дитині зростати впевненим лідером із власною 
думкою і власними поглядами на світ. А батьків надихнуть 
на нові ідеї, досягнення та втілення цілей. І головне – допомо-
жуть бути для своєї дитини найкращим батьком чи матір’ю.

У кінці кожного розділу є вправи-запитання. Вони 
допоможуть запам’ятати все головне й цікаве. А також 
наштовхнуть на роздуми, як стати першим у своїй справі, 
так як це зробили Коко Шанель, Стів Джобс, Альберт Ейн-
штейн, Блез Паскаль, Нікола Тесла, Маргарет Тетчер.

Книжки серії «Видатні особистості. Біографічні нариси 
для дітей» надихають проводити вільний час разом із усією 
родиною. Адже спільне читання дає змогу щиро говорити 
з дитиною про важливе, зміцнює стосунки із нею і прищеп-
лює любов до книг. Читайте та надихайтеся!
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Понад 500 років тому жив в Італії один дивовижний 
чоловік – художник і вчений, інженер і поет, музи-
кант та архітектор. Цей кмітливий вигадник у своїх 
винаходах та відкриттях випередив своїх сучасни-

ків на багато років і навіть століть. Ім’я цієї людини – Лео-
нардо да Вінчі. Науковців і досі вражають його відкриття. 
І понині вони ламають голови над посланнями, зашифрова-
ними в його кресленнях і картинах. Захоплюються його ви-
находами, механізмами, пророцтвами, неймовірно точними 
малюнками та неперевершено живими картинами.

Про Леонардо ширилися легенди. Простий народ вва-
жав його магом. Віряни називали да Вінчі або всемудрим 
ангелом, або антихристом. Люди мистецтва величали боже-
ственним. Серед тих, хто знав його чи бодай чув про ньо-
го, не було, напевно, тільки байдужих. Леонардо або обож-
нювали, або ненавиділи. Але навіть ті, хто недолюблював 
цього чоловіка, таки визнавали його геніальність у всьому, 
куди спрямовував він свою зацікавленість і зусилля. Без-
сумнівно, Леонардо да Вінчі був загадкою для сучасників. 
Він і досі залишається однією з найтаємничіших постатей 
в історії людства.

Його доля подібна на барвисту веселку. Чи, швидше, 
на мозаїку, складену із безлічі зустрічей, подій, ідей, ви-
находів, захоплень і відкриттів. Сучасною мовою можна 
сказати, що «він зробив себе сам». Леонардо да Вінчі зміг 
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розвинути всі свої таланти в максимальній кількості сфер 
життя, науки та мистецтва, які були йому цікаві або потріб-
ні. Як наслідок, йому вдалося досягти неможливого не лише 
для свого часу, а й для наступних поколінь. Він один із не-
багатьох геніїв, що заслужили славу, шану й титул «боже-
ственний» ще за життя.

Серед інших відомих осіб того часу безперечною пере-
вагою да Вінчі було чудово розвинене вміння себе подати, 
вигідно прорекламувати. Однак це не була його вроджена 
риса, а лишень результат роботи над собою. Усе, за що брав-
ся Леонардо, перетворювалося на процес пізнання та роз-
витку. Він був генієм у всьому: в живописі, науці, техніці, 
мистецтві налагодження людських стосунків. Да Вінчі був 
найкращим музичним і поетичним імпровізатором свого 
часу. Умів вигідно подати свою майстерність. Так, неначе 
він був нашим сучасником і займався саморозвитком.

Леонардо іноді називають «людиною, яка надто рано на-
родилася». Деякі роботи та винаходи і нині викликають по-
див: як міг він у ті часи створити щось подібне? Все, пов’я-
зане з да Вінчі, є настільки незвичним, що дехто називає 
його інопланетянином. Чи людиною, що прийшла в серед-
ньовічну епоху з майбутнього. Але таке припущення надто 
фантастичне. Та все ж таки Леонардо да Вінчі залишається 
однією з найзагадковіших постатей в історії людства. Його 
життя оповите таємницею, яку, цілком можливо, він сам 
і створив.

Спробуймо трохи відхилити завісу цієї таємничості. 
І зя̓сувати, як в жорсто ку епоху Середньовіччя сільсько-
му хлопчикові вдалося стати найгеніальнішою людиною, 
що будь-коли жила на Землі. 
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ,
в якому розповідається 
про народження 
Леонардо да Вінчі 
та про його батьків



На півночі сонячної Італії, на захід від Флоренції, 
є невеличке містечко Вінчі. Воно затишно розта-
шувалося серед засніжених гірських вершин, ото-
чене лісами, садами та виноградниками.

П’ятсот років тому однією з найбагатших і найзнатні-
ших родин у ньому була сім’я нотаріуса Антоніо да Вінчі. 
«Да Вінчі» означає «із Вінчі». Старший син Антоніо, П’єро, 
теж був нотаріусом і служив правителю Флоренції. В ті часи 
кожне італійське місто було окремою державою. Неаполь, 
Рим, Флоренція, Мілан та інші міста були так само неза-
лежними державами, як Франція чи Англія. Міста-держа-
ви між собою торгували, дружили або воювали. Вони об’єд-
нувалися тільки для спільного військового походу або для 
святкувань.

Якось улітку 1451 року молодий флорентійський нота-
ріус П’єро да Вінчі вирішив відпочити у володіннях сво-
го батька. У селі Анкіано, неподалік од Вінчі, він разом 
із друзями завітав до місцевої таверни. Їм прислуговувала 
струнка смаглява дівчина. П’єро не міг відірвати погляд 
від граціозної служниці з пронизливими чорними очима 
й чарівною плавністю рухів. Незвичайна краса дівчини за-
чарувала його.

Її звали Катерина. Колишня рабиня родом із Близького 
Сходу, тепер – служниця в сільській таверні – полонила сер-
це П’єро да Вінчі. Він почав проводити з Катериною увесь 
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свій вільний час. Дівчина теж закохалася в молодого жит-
тєрадісного нотаріуса.

Через рік у Катерини народився син. Хлопчика назва-
ли Леонардо. Леонардо да Вінчі. П’єро визнав сина, проте 
з його мамою так і не одружився. Вона – проста селянка. 
Він – із багатої і знатної родини. Дитина народилася поза 
шлюбом. Хоча тоді це було звичайним явищем. Таких дітей 
визнавали та виховували нарівні з іншими.

Леонардо народився теплого весняного вечора 15 квітня 
1452 року. Його батько П’єро да Вінчі того року одружився 
з дівчиною зі свого кола, 16-річною Альбієрою Ангієрі. Ді-
тей у них не було, тому маленького Леонардо досить швидко 
забрали на виховання в сім’ю батька.

Катерину видали заміж за місцевого селянина. Вона 
ще довго жила у Вінчі та пооддаль мовчки спостерігала, 
як зрос тає її любий синочок.

Альбієра стала для хлопчика доброю мачухою. Вона пі-
клувалася про Леонардо, виховувала його, навчила читати 
й писати. П’єро ж був постійно зайнятий, часто довго не бу-
вав удома. У Флоренції на молодого нотаріуса чекало чима-
ло важливих справ. Тому хлопчиком займалися його юна 
дружина та молодший брат Франческо да Вінчі.

У будинку діда маленького Леонардо всі обожнювали. 
Міцний, красивий, добрий, кмітливий і веселий малюк, по-
дібний на золотоволосого ангела з картини, був загальним 
улюбленцем.

Хлопчик сумував за мамою, тому іноді втікав від своїх 
дбайливих родичів і няньок. Він бігав до Катерини, що жила 
зовсім близько. Вона лагідно обіймала сина та цілувала його 
золоті кучері. Потім довго гладила по голові та милувалася 
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його блакитними допитливими оченятами. Аж доки малюк 
не біг назад або ж по нього не приходив дядечко.

Найбільше від усіх часу з хлопчиком проводив його дя-
дечко Франческо. Антоніо да Вінчі називав молодшого сина 
ледарем, бо той не хотів бути нотаріусом, як П’єро. Але для 
Леонардо дядько Франческо був найкращим у світі – адже 
він любив малого. Цей юнак першим пробудив таланти Лео-
нардо. Він розповідав племінникові про все: про життя, лю-
дей, природу, про рослини та про тварин. Він розповів хлоп-
чикові, як влаштований світ. Навчив спостерігати та бачити 
прекрасне у всьому, що їх оточувало. Франческо підтриму-
вав і розпалював в юному Леонардо цікавість, пристрасне ба-
жання дізнаватися, як усе влаштовано в світі, яку будову має 
квітка чи дерево, який із себе коник.

Леонардо був дуже допитливою дитиною, охоче слухав 
усе, що розповідали йому дорослі, але особливу втіху він 
отримував на лоні природи, адже там ніхто його не від-
волікав, він мав удосталь часу досліджувати все довкола. 
Хлопчика цікавило все. Дитинство майбутнього великого 
вченого і художника минуло серед дивовижної тосканської 
природи. Містечко Вінчі примостилося в гірській ущели-
ні Апеннін, біля гори Монте Альбано. Все довкола буяло 
зеленню. Високо в горах можна було милуватися водночас 
і містом удалині, і сніговими вершинами, і навіть неокра-
їм синім морем. Леонардо любив блукати околицями Він-
чі на самоті. Він видирався на дерева, нишпорив у печерах, 
спостерігав за природою, тваринами і все запам’ятовував. 
Він мов губка всотував знання і враження.

Леонардо дуже любив тварин, особливо птахів. Він 
їм щиро заздрив, адже птахи могли літати! Ширяти високо 
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в небі та бачити все навкруги. Ця любов залишилася на все 
життя. Дорослий Леонардо купував на базарі птахів, випус-
кав їх із кліток, а потім спостерігав за їхнім польотом.

Да Вінчі згадував, що якось, коли він був ще зовсім не-
мовлям, до нього прилетів яструб. Птах сів у колиску та сво-
їм хвостом провів малюкові по обличчю, ніби погладив. Ле-
онардо добре запам’ятав цей випадок і казав, що ще з тієї 
миті дуже полюбив птахів. Згодом він зайнявся серйозним 
вивченням їхнього оперення, будови та поведінки. Він мрі-
яв літати так само вільно й легко, мов птахи, та все життя 
до цього прагнув. А доти уважно спостерігав за ними.

Є одна цікава особливість околиць гори Монте Альбано, 
яка ніде більше не трапляється. Велика кількість рослин 
і тварин не має забарвлення, здається, що вони білі. Це зву-
чить неймовірно, але в тих місцях трапляються білі фіалки, 
білі суниці, білі горобці і білі пташенята в гніздах чорних 
дроздів. Ось чому гору з прадавніх часів називають Білою 
(«Монте Альбано» означає «Біла Гора»).

Маленький Леонардо був одним із чудес Білої Гори – бі-
лим пташеням у гнізді чорних дроздів, винятком у пересіч-
ній сім’ї флорентійських нотаріусів.

Леонардо було 12 років, коли батько забрав його до Фло-
ренції. П’єро вирішив, що синові вже час чомусь навчитися. 
Спочатку це були домашні заняття. До хлопчика приходи-
ли вчителі. Вони допомогли Леонардо опанувати грамоту, 
основи латини, арифметику (це йому вдавалося особливо 
добре), спів та музику. Хлопчик вражав своїми здібностями. 
Він схоплював усе неначе на льоту і в певних уміннях навіть 
випере див своїх наставників.
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Дід Леонардо, старий Антоніо да Вінчі, невдоволено 
бурчав: «Хлопчиську вже 14 років, а він нічого не вміє. 
Що з того, що він добре грає та співає, адже з цього не про-
живеш. Потрібно навчитися якогось ремесла».

Якраз у цей час сталася подія, що визначила майбутнє 
хлопчика.

ЗАПИТАННЯ:
  В якому місті народився Леонардо да Вінчі?

  Як звали тата й маму Леонардо?

  Чому вони не могли одружитися?

  Хто першим розбудив у Леонардо цікавість 
до пізнання світу?

  Чому гору назвали Монте Альбано?
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ,
в якому розповідається, 
чому батько підтримав 
рішення Леонардо стати 
художником



Коли Леонардо було 14 років, сталася одна дуже ці-
кава та знакова історія.

Якось до його батька прийшов селянин-мисли-
вець і приніс грубо зроблений із фігового дерева 

щит. Він звернувся із проханням, щоб сеньйор П’єро да Він-
чі відвіз грубу заготовку до Флоренції та віддав якомусь ху-
дожнику, аби той її прикрасив.

Знаючи про любов і здібності сина до малювання, батько 
віддав щит Леонардо та попросив розфарбувати його.

Хлопчик поставився до такого завдання дуже серйозно. 
Спершу цей неоковирний виріб він віддав теслі, щоб той ви-
рівняв і відшліфував його. Потім юний художник поназби-
рував собі до кімнати найрізноманітніших жаских тварин, 
яких тільки зміг познаходити в навколишніх лісах та лу-
гах. То були змії, павуки, ящірки, цвіркуни, жаби, метели-
ки та інші подібні створіння.

Юнак вирішив, що щит призначений для того, щоб лякати 
й захищати. Тому на ньому має бути зображене щось неймо-
вірно страшне та огидне. Леонардо спочатку виліпив із гли-
ни жахливого монстра, що вилазить із щілини. І лише потім 
узявся до зображення його на щиті. Працював хлопчик до-
сить довго. Але юний художник не помічав витраченого часу. 
Він вимальовував на дереві чудовисько, що вилазить із роз-
щелини в скелі та випускає з пащі вогонь, а з ніздрів дим.

По завершенні роботи Леонардо покликав батька, а щоб 
справити більше враження, приглушив світло в кімнаті. Той, 
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побачивши зображення монстра, жахнувся та відсахнувся так, 
що мало не впав. Юний митець був задоволений, адже досяг-
нув бажаного ефекту від свого творіння. Щит лякав. Леонардо 
пояснив це батьку, за що заробив від нього похвалу.

Сеньйор П’єро да Вінчі швидко зрозумів, що за малюнок сина 
можна виручити непогані гроші. Він купив у крамниці звичай-
нісінький щит із зображенням серця, пробитого стрілою, та від-
дав його селянинові-замовнику. А щит, розфарбований Лео-
нардо, продав торговцеві за 100 дукатів (у той час за таку суму 
можна було придбати невеликий двоповерховий будинок).

Згодом цей купець перепродав першу роботу видатного 
митця правителеві Мілана, але вже за 300 дукатів. На жаль, 
до наших днів щит не зберігся. Та насправді щит, що його 
створив юний Лео, можна повністю відновити... Тобто по-
фантазувати, що на ньому було зображено, якої він був фор-
ми тощо.

Ця подія змусила батька серйозно замислитися над ху-
дожньою кар’єрою сина.

ЗАПИТАННЯ:
  Які предмети вивчав Леонардо у будинку батька?

  Як ти вважаєш, чому батько похвалив юного 
художника, хоч той його і налякав?

  Чому П’єро да Вінчі надумав навчати сина живопису?
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ,
що розповідає, чому 
і як Леонардо почав 
навчатися у майстерні 
Веррокіо



Незабаром після цієї історії П’єро да Вінчі, прихо-
пивши з собою деякі малюнки Леонардо і його 
самого на додачу, вирушив до свого давнього при-
ятеля – відомого художника та скульптора Ан-

дреа дель Веррокіо. Веррокіо – це прізвисько, що означає 
«влучне око». Да Вінчі-старший попросив майстра оцінити 
малюнки сина. Андреа був приємно вражений роботами 
юнака. Він порадив своєму товаришу обов’язково розви-
вати художній талант хлопчика. Отак Леонардо да Вінчі 
став учнем у майстерні Андреа дель Веррокіо. У той час 
її вважали найкращою не лише у Флоренції, й у всій То-
сканській провінції.

Хлопчик був дуже радий можливості навчатися улюбле-
ної справи та жити в майстерні разом із іншими учнями. Річ 
у тому, що його добра мачуха Альбієра померла, тому батько 
одружився вдруге. Нова дружина вже не була така ласка-
ва до пасинка. До того ж Леонардо був поза шлюбним сином 
і не міг успадкувати справу батька та стати  нотаріусом.

У ті далекі часи художники заробляли собі на прожиття 
не лише картинами та розписами предметів. Маестро (так 
шанобливо називали свого наставника учні) міг обробляти 
камінь, працювати з глиною, золотом – з чим доведеться. 
Значну частину замовлень майстерні становили зображення 
і скульптури святих для церков, надмогильні пам’ятники, 
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прикраси, зброя, посуд. Ескізи виконував маестро Верро-
кіо, а виготовляли вироби його учні.

Окрім цього, в майстерні часто створювали різні кон-
струкції та механізми для свят і вистав, пишно влаштованих 
тодішніми правителями Флоренції. В той час художника 
вважали ремісником, адже йому необхідно було самотужки 
виготовляти пензлі, робити та змішувати фарби, лаки, го-
тувати дошку або полотно для картини. Усім цим тонкощам 
і навчався юний Леонардо.

Ось візьмімо підручник, яким користувалися всі учні 
(Леонардо також) у майстерні Веррокіо. Про що ж міг дізна-
тися художник-початківець із цієї книги? Читаємо: «Як ма-
лювати на різних поверхнях, як отримати безліч відтінків 
чорного кольору, як слід зберігати горностаєві хвости, щоб 
їх не з’їли миші». Останнє зауваження є дуже важливим – 
із хвостів горностая (матеріал дорогий) виготовляли пензлі 
для живопису. А мишей у ті часи була величезна кількість, 
адже у Середньовіччі кішок вважали помічницями відьом 
і забороняли людям їх тримати.

Цікава, наприклад, ось така вправа для майбутнього жи-
вописця. Леонардо ліпив фігурки з глини, а потім драпіру-
вав їх шматками полотна та розфарбовував. Це робили для 
того, щоб навчитися зображати складки плащів та накидок.

Веррокіо говорив, що математика – мати всіх наук і осно-
ва мистецтва. Ці слова він перейняв від майстра, якого вва-
жав своїм учителем, Паоло Учелло. Маестро застосовував 
математику до образотворчого мистецтва, особливо до по-
няття перспективи в малюнку. (Перспектива – це зображен-
ня, на якому всі видимі або уявні лінії на малюнку чи кар-
тині сходяться в одній уявній точці.) Андреа також робив 
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зліпки окремих частин людського тіла й потім використо-
вував їх для своїх скульптур. Досі ніхто з майстрів подібно-
го не  робив.

Одночасно з Леонардо да Вінчі у маестро Веррокіо вчи-
лися майбутні знамениті художники та скульптори: П’єтро 
Перужино, Боттічеллі, Лоренцо ді Креді. Але саме Леонар-
до став найкращим і найулюбленішим учнем. Згодом у май-
стерності він значно перевершив свого вчителя.

Утім, це не завадило юнакові досить швидко подружи-
тися з усіма в майстерні. Він завжди вмів знаходити спіль-
ну мову та викликати любов і повагу людей, що оточували 
його. Якщо, звісно, він сам цього хотів. Леонардо да Вінчі 
з юних років любив залишатися на самоті, щоб мати мож-
ливість спокійно, без перешкод спостерігати та міркувати. 
Та водночас він був і вірним другом, душею  компанії.

А ще Леонардо виріс неймовірним красенем. Аж таким, 
що навіть став моделлю для статуї Давида, створеної його 
вчителем Андреа Веррокіо. Струнке, гнучке тіло, каштано-
ві кучері, холодні сіро-блакитні очі – такий вигляд мав Ле-
онардо в юні роки.

У нього були очі не лише художника, а й дослідника, 
майбутнього вченого. Да Вінчі помічав і запам’ятовував 
найдрібніші деталі рослин, птахів і будівель. А потім їх за-
нотовував або замальовував у своїх щоденниках. Справа 
наліво, адже юний художник був шульгою. Хоча, як потім 
виявилося, він однаково добре володів обома руками. Писав 
тексти й малював олівцем лівою рукою, а ліпив і писав кар-
тини правою. Майстрував двома руками одночасно.

У своїх щоденниках Леонардо да Вінчі часто не лише 
писав справа наліво, а й перевертав літери догори дриґом 
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так, що текст можна було прочитати тільки за допомогою 
дзеркала. Це він робив для того, щоб захистити свої запи-
си від надто цікавих очей. Якщо ж Леонардо писав листа, 
адресованого кому-небудь, то текст був звичайним, зліва 
направо, таким, що його можна було легко прочитати.

ЗАПИТАННЯ:
  Чому Леонардо зрадів можливості жити та вчитися 
у маестро Веррокіо?

  Чому навчали в майстернях тих часів?

  Хто став моделлю для статуї Давида Андреа дель 
Веррокіо?

29



РОЗДІЛ 
ЧЕТВЕРТИЙ,
в якому йдеться 
про Флоренцію 
та про те, чому Леонардо 
дочасно завершив 
навчання



За часів Леонардо да Вінчі Флоренція була дуже ве-
ликим і багатим містом. У ній жили близько 75 ти-
сяч містян. Це було більше, ніж у тодішніх Пари-
жі чи Лондоні. Флоренція була містом-державою 

з багатьма палацами, церквами, банками та майстернями. 
Її оточував товстезний кам’яний мур, над яким здіймалися 
45 високих сторожових веж.

У XV столітті влада у Флоренції перейшла до династії 
банкірів Медічі. В ті часи, про які йдеться, містом керували 
двоє братів: Лоренцо (на прізвисько Прекрасний) та Джулі-
ано. Флоренція була величезним центром торгівлі та реме-
сел. Правителі та заможні жителі в усьому намагалися пе-
ревершити одне одного та й жителів сусідніх міст. Грошей 
на архітекторів, художників та скульпторів не шкодували. 
Через те їхня майстерність зростала та вдосконалювалася. 
У Флоренції працювало чимало всесвітньо відомих худож-
ників, скульпторів, архітекторів, майстрів та вчених.

У той час, коли юний Леонардо прийшов до майстерні 
Веррокіо, робота живописця давала непоганий прибуток. 
Художник міг дозволити собі тримати слуг та учнів, вишу-
кано одягатися, мати коней.

Навчання Леонардо да Вінчі в майстерні Андреа дель Вер-
рокіо тривало шість років. Тодішні майстри дуже суворо ста-
вилися до своїх учнів. Ті мали беззаперечно підкорятися своє-
му наставнику. Тільки наприкінці навчання, коли юнак уже 
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опановував усі премудрості та тонкощі художнього ремесла, 
йому дозволяли малювати фарбами та пензлями самостійно.

Коли Андреа дель Веррокіо працював над картиною «Хре-
щення Христа», він дозволив Леонардо да Вінчі (єдиному 
з усіх учнів) зобразити на полотні обличчя ангела та пейзаж 
на зад ньому плані. Зрештою ці елементи картини вийшли на-
багато кращими, ніж у самого маестро Веррокіо. «У 100 разів 
краще!» – сказав Лоренцо ді Креді, товариш Леонардо по май-
стерні. Не через підлабузництво. Просто так воно й було.

Андреа, побачивши це, сам усе зрозумів. Він так засму-
тився, що відтоді ніколи більше не брав до рук пензля. Ма-
естро сказав учням, що обличчя на картинах відтепер ма-
люватиме лише Леонардо, якщо вже вони у нього так добре 
виходять.

Учень перевершив свого вчителя. І це всі помітили: 
і в майстерні, і в місті. Леонардо да Вінчі тоді було 20 років. 
Він був зарахований до гільдії живописців Флоренції – так 
називали у той час об’єднання справжніх професійних ху-
дожників міста.

ЗАПИТАННЯ:
  Чому займатися живописом було вигідно?

  Чому навчання Леонардо закінчилося раніше?

  Що зобразив на картині свого вчителя Леонардо?
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РОЗДІЛ П’ЯТИЙ, 
в якому ще трохи йдеться 
про П’єро да Вінчі та про 
подальше навчання 
Леонардо



У 20 років Леонардо да Вінчі став самостійним ху-
дожником, хоча й продовжував жити та працювати 
в майстерні свого наставника.

Тим часом життя у Флоренції вирувало: Медічі, 
як і всі прогресивні правителі, розважали народ святами 
і турнірами. У майстерні Веррокіо вони замовляли деко-
рації. Леонардо разом із іншими учнями допомагав їх ви-
готовити.

Якось Медічі знадобився подарунок для короля Португа-
лії – зіткана у Фландрії шовкова портьєра із зображенням 
на ній Адама та Єви. Зробити ескіз для цієї завіси доручили 
молодому Леонардо да Вінчі. Митець виконав його з неймо-
вірною ретельністю, точністю та красою. Дерева, трава, кві-
ти, тварини й люди були зображені з найдрібнішими дета-
лями та справді майстерно. На жаль, ані малюнок, ані сама 
портьєра не збереглися до наших днів.

Про силу Леонардо сучасники складали легенди. Він міг 
завиграшки зігнути залізну підкову так, наче та була з лег-
кого пластичного металу.

Да Вінчі, хоч і був тоді ще дуже молодий, перший запропо-
нував викопати судноплавний канал від Пізи до Флоренції. 
Він перший зробив креслення борошномельних механізмів 
та інших пристосувань, які рухалися завдяки силі води.

Його розум увесь час продукував нові плани та проєкти. 
Кажуть, що Леонардо виготовив модель механізму, який 

35



міг би піднести собор, щоб поставити під нього східці. Мо-
дель була настільки переконлива, що всі йому вірили. Мо-
лодим художником захоплювалися, та йому й заздрили.

Коли Леонардо було 24 роки, у нього нарешті з’явився 
рідний брат. Його батько П’єро да Вінчі знову став удівцем 
і одружився втретє. Нова дружина подарувала йому сина. 
Саме з неї та її малюка да Вінчі робив замальовки для кар-
тини «Мадонна з кішкою», якої так і не закінчив (або ж вона 
не збереглася). В ті часи мадонною називали не лише свя-
ту Діву Марію, й знатних дам. Мадонна Маргарита, дру-
жина П’єро да Вінчі, не бажала бачити у своєму домі поза-
шлюбного чоловікового сина. Леонардо перестав бувати 
в батька.

Зрештою Маргарита з П’єро прожила недовго. І батько 
Леонардо одружився вчетверте. Молода дружина народила 
йому десятеро дітей. Останній з’явився на світ, коли П’єро 
було 75 років. Зведені брати та сестри не визнавали Леонар-
до. Він жив сам-один і був цілком задоволений своєю самот-
ністю. «Самотність означає свободу», – написав він у своєму 
щоденнику.

Варто зауважити, що хоча Леонардо і жив сам, проте 
ніколи не відчував самотності. Природа, навколишній 
світ заповнювали його життя та думки. Допитливий ро-
зум молодого художника та вченого розкривав їхні таєм-
ниці. Були сотні, тисячі «чому», відповіді на які він шу-
кав, знаходив і занотовував.

Утім, занурившись у науку, да Вінчі зовсім не уникав 
людей. Він зустрічався з художниками, філософами, пись-
менниками, які збиралися в будинку Лоренцо Медічі. За-
гальна освіта Леонардо пригальмувалася за часів учнівства 
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у майстерні Веррокіо. Тепер він хотів надолужити згаяне. 
Да Вінчі нарешті опанував латину. Багато спілкувався 
у Лоренцо з тогочасними вченими, вбирав, немов губка, 
їхні знання.

Це була дивовижна епоха для науки та мистецтва – Від-
родження. Викопували з підземелля прекрасні стародавні 
статуї, із запорошених комор діставали старовинні грецькі 
та латинські книги давно забутих авторів. Проте розум Лео-
нардо часто противився безплідним філософським бесідам, 
багатогодинним розмовам про природу душі. Він вважав, 
що важливіше знати природу реального світу, будову люд-
ського тіла.

Леонардо пощастило. Саме у Флоренції жили й працюва-
ли відомі на той час учені, які зацікавили його винахідниц-
твом, математикою, астрономією та іншими науками. Один 
із них – Бенедетто дель Аббано, що займався торгівлею і бу-
дівництвом різних механізмів. Інший – знаменитий мате-
матик і астроном Паоло Тосканеллі.

Десь так років за 18 до відкриття Америки Тосканел-
лі написав листа Христофору Колумбу, в якому надіслав 
йому карту для подорожі на Схід. Паоло у своєму листі до-
водив, що, як прямувати постійно на захід Атлантичним 
океаном, то можна потрапити до східних країн. І цей шлях 
не надто далекий. Лист став поштовхом, однією із причин, 
через які Колумб здійснив свою подорож на захід і відкрив 
Америку.

Дехто вважає, що Леонардо да Вінчі десь перед своїм 
тридцятиріччям теж учинив таку спробу. І цілком можли-
во, що саме він перший із європейців побував на Американ-
ському континенті. Хоча це й не доведено.
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Щодо Тосканеллі, то він жив відлюдником, осторонь від 
пишного придворного панства та блискучого палацу Медічі, 
досить скромним та невибагливим життям. Однак Леонардо 
став його учнем. Старий учений розповів своєму молодому 
послідовникові все, що сам знав про закони природи. З цих 
бесід Леонардо отримав дуже багато нових, ще невідомих 
іншим людям, знань.

Проте хоча він і прагнув до знань усім своїм єством, але 
все ж таки залишався в душі художником.

ЗАПИТАННЯ:
  Чому Леонардо припинив спілкування з батьком?

  Які вчені стали його наставниками в тогочасній 
Флоренції?
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РОЗДІЛ ШОСТИЙ, 
в якому ми знайомимося 
з Леонардо 
як із художником 
та дослідником 
людського тіла



Про талановитого молодого красеня-художника го-
ворила вся Флоренція. Замовлення на картини 
сипалися йому одне за одним. У цей час да Вінчі 
створив «Портрет Джиневри де Бенчі», «Мадонну 

Літта», «Мадонну з квіткою», «Мадонну Бенуа», два «Бла-
говіщення». Його зацікавленість наукою також добре видно 
в цих роботах. Проте науковий погляд Леонардо був водно-
час підходом митця. Малюючи квітку, він ніколи її не копі-
ював. У його картинах природа зображена дуже детально. 
Вона створює атмосферу полотна.

Тепер, коли Леонардо нарешті міг працювати самостій-
но, кожен його крок в образотворчому мистецтві пов’яза-
ний із нововведеннями. Він винаходить та використовує 
такі способи й техніку, яких раніше художники ніколи 
не застосовували. Кожна наступна картина ставала новим 
експериментом. До того ж в усіх питаннях: починаючи 
з тлумачення сюжету, часто давно відомого, та завершую-
чи застосуванням нових матеріалів і нового способу нане-
сення їх на полотно. Напевно, тому так багато його робіт 
залишилися незавершеними. Адже Леонардо постійно був 
чимось зайнятий, окрім живопису. Він увесь час захоплю-
вався то одним, то іншим винаходом чи дослідженням.

Беручись до роботи над картиною, він неначе розпочинає 
новий проєкт. Винаходить новий спосіб і новий стиль її на-
писання, створює нові фарби, пензлі, лаки для того, щоб 
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зробити свою роботу ідеальною. Прагнучи досконалості, за-
глиблюючись у деталі, художник просто не міг або не хотів 
закінчувати роботи. Пристрасть до досконалості та непога-
мовна допитливість стали тими головними силами, які ке-
рували ним у житті.

Десь на самому початку творчості Леонардо вигадав нову 
техніку живопису (спосіб нанесення фарб), який назвав 
«сфумато» (серпанок; «той, який щезає мов дим»). Завдяки 
такій техніці лінії на картині виходять злегка розмитими, 
такими, як ми бачимо їх у реальному житті. Доти ніхто на-
віть подібного не робив. Серпанок створює ілюзію повітря 
та глибини простору, пом’якшує межі тіл і предметів, допо-
магає досягти просто неймовірної реалістичності. Картини 
Леонардо да Вінчі й тоді, і зараз вважають найкращими – 
адже вони «живі».

У 2010 році за допомогою нових сучасних приладів 
(із рентгенівськими променями) учені змогли краще до-
слідити деякі з полотен Леонардо да Вінчі. Збереглося 
їх не надто багато – усього дванадцять. У результаті нау-
ковці змогли з’ясувати дивовижну річ: художник наносив 
щонайтонші шари фарби. Іноді всього декілька мікронів 
завтовшки. Один мікрон дорівнює одній тисячній частині 
міліметра. Людське око не здатне розрізнити таку відстань, 
навіть за допомогою лупи. Як це вдалося зробити майстрові 
в ті часи, поки що невідомо. Таких нерозгаданих таємниць 
у різних галузях науки та мистецтва Леонардо да Вінчі за-
лишив чимало. На жаль, не всі його художні роботи зберег-
лися дотепер.

За описами сучасників (наприклад, художника й біо-
графа Джорджо Вазарі), малюнки молодого Леонардо 
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на полотні виходять «живіші за живі». Вазарі описує кар-
тину «Мадонна з гвоздикою» та захоплюється її дрібними 
деталями: «Ось келих з водою, в якому стоять квіти. Видно 
навіть краплини роси на склі зсередини».

У Леонардо була звичка блукати містом у пошуках дуже 
красивих або потворних людей – моделей для майбутніх 
картин. Він так радів, якщо йому траплялося якесь не-
звичайне обличчя, що міг цілий день ходити слідом за лю-
диною, котра його зацікавила. А коли повертався додому, 
то малював її голову настільки майстерно, немовби ця особа 
сиділа перед ним.

Леонардо не лише запам’ятовував цікаві деталі та вра-
ження. Він завжди носив із собою книжечку для замальо-
вок. Згодом у своєму трактаті про живопис він радив усім 
художникам, сьогоднішнім і майбутнім, мати при собі 
таку книжечку – кишеньковий альбомчик для малювання. 
І щоб папір у ньому був таким, з якого неможливо витер-
ти рисунок, а можна лише перегорнути аркуш і зробити но-
вий ескіз.

В одній із таких книжечок Леонардо да Вінчі записав: 
«Коли ти сам, то володієш усім. Коли ж хтось поруч – лише 
половиною». Важко бачити в одній людині водночас тала-
новитого художника й безпристрасного дослідника. Проте 
ним завжди володіло величезне прагнення до пізнання все 
нових і нових знань в усіх можливих ділянках природо-
знавства. У своїх записах Леонардо байдужий до людських 
почуттів, іноді навіть жорстокий.

Щоб якомога краще дослідити, яким є справжнє життя, 
він часто відвідував лікарню Санта-Марія Нуова у Флорен-
ції. Якось туди привезли дуже старого чоловіка. Леонардо 
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лагідно заговорив до дідуся, навіть запитав, скільки ж ста-
рому років. Той відповів, що не пам’ятає, але знає, що його 
онук помер у 68 років. Вони спокійно та мирно розмовля-
ли. І так само спокійно, неначе заснув, старий залишив 
цей світ. Да Вінчі одразу ж забрав його тіло для того, щоб 
дослідити та знайти причину такої легкої смерті. Він щой-
но приязно спілкувався з цим чоловіком, а за дві години 
вже вивчав його тіло як учений.

У наш час художники дізнаються про детальну будо-
ву людського тіла переважно з книжок. Тоді таких під-
ручників просто ще не було. І не лише для митців, а й для 
лікарів. Застосовувати знання з анатомії (це наука про 
те, як влаштоване тіло людини) для правильного зобра-
ження людей на картинах було досить зухвалим і сміли-
вим рішенням для того часу. За таке можна було потрапити 
до в’язниці чи на вогнище. Набагато пізніше, саме з дуже 
точних і детальних малюнків Леонардо да Вінчі, буде скла-
дено багато посібників з анатомії.

До нього ніхто не зображав людину так, як, наприклад, 
на картині «Святий Ієронім». Тіло святого виписане зі знан-
ням найдрібніших його деталей та особливостей будови. 
Ієронім зображений у момент каяття у гріхах. Він готуєть-
ся вдарити себе каменем у груди. Біля ніг святого лежить 
приборканий лев. За легендою, в лапу хижака потрапила 
скалка, і він мало не сказився від жахливого болю. Ієронім 
витягнув скалку, а опісля вони з царем звірів стали нероз-
лучними друзями. На полотні святий каявся у своєму за-
хопленні – читанні старовинних, заборонених тоді книг. 
В епоху Леонардо це вважали гріхом. І художник не просто 
малював картину. Він відчував свою подібність, внутрішню 
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єдність, спорідненість з Ієронімом. От лишень каятися він 
наміру не мав. Адже Леонардо хотів би дізнатися про все 
на світі, проникнути в усі таємниці Землі.

«Святий Ієронім» так і лишився незакінченим. Леонардо 
виконав його тільки чорною та білою фарбами, але картина 
потребувала ще дуже багато шарів різних фарб.

Так і не завершивши цю роботу, художник узявся вико-
нувати нове замовлення.
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ЗАПИТАННЯ:
  Як Леонардо знаходив моделей для 
майбутніх картин?

  Що він замальовував у свій кишеньковий альбомчик?

  Чому Леонардо да Вінчі відчував внутрішню 
спорідненість зі святим Ієронімом?

47



РОЗДІЛ СЬОМИЙ, 
в якому йдеться про 
характер молодого 
художника, а також 
про суд над ним



Та насправді Леонардо не був хододним і бездушним. 
Його знали як добру, веселу, чуйну людину, що го-
това прийти на допомогу в скрутну хвилину. Тоді, 
коли він цього хотів, то міг переконати будь-кого 

в чому завгодно. Безсумнівно, він був також одним із най-
вродливіших чоловіків у місті. За бажання да Вінчі міг бути 
дуже чарівним і милим співрозмовником. Окрім того, Лео-
нардо був ще й великим жартівником-вигадником, який ні-
коли не сидів без діла і не нудьгував. Він любив людей і на-
магався їх усіляко розвеселити: то казками та байками, які 
сам і придумував, то ще якимсь незвичайним чином.

У молодого художника була одна цікава особливість – 
незвичайні сталево-блакитні, неначе зимовий лід, очі. Очі 
дослідника, який холодно за всім спостерігає і фіксує все 
навколо. Варто зауважити, що зір у Леонардо був просто 
фантастичним. Його малюнки птахів у польоті, найдріб-
ніших елементів рослин, бурхливих потоків води були 
настільки деталізованими, що звичайна людина навряд 
чи змогла б побачити щось подібне без спеціальних прила-
дів. Це давало сучасникам ще один привід для заздрості 
та підозр.

У квітні 1476 року до магістрату нічної охорони Флорен-
ції на Леонардо да Вінчі разом із групою таких самих мо-
лодих людей надійшов анонімний наклеп. «Анонімний» 
означає «без підпису», невідомо від кого. Їх звинувачували 
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в злочині, якого вони не скоювали. Це було надто небез-
печно. У ті часи за однією лише підозрою людей могли за-
просто стратити. Однак довести провину так і не вдалося. 
Зрештою, і наклепника не знайшли. Молодих людей вряту-
вало те, що серед підсудних опинився родич самого герцо-
га Лоренцо Медічі. Щоб уникнути скандалу, звинувачення 
зняли. Да Вінчі залишився живим і неушкодженим. Але 
анонімні звинувачення не припинилися. Це ображало Ле-
онардо, який мріяв зовсім про інше життя. Він хотів бути 
вільним і прагнув літати, неначе птах.

Після того, як в одному з таких брехливих доносів заче-
пили честь його наставника Веррокіо, молодий художник 
пішов з дому вчителя і відкрив власну майстерню. А ще піс-
ля всіх цих подій він почав шифрувати свої записи за допо-
могою дзеркального письма. Писав справа наліво й перевер-
тав букви догори дриґом так, щоб прочитати їх можна було 
тільки за допомогою дзеркала.

У 1481 році Леонардо да Вінчі замовили створити карти-
ну «Поклоніння волхвів» для монастиря Сан-Донато. Він 
писав її понад рік, часто відволікаючись на інші справи 
та змінюючи задум. Це була дуже велика картина, близько 
двох із половиною метрів завширшки й завдовжки.

І знову художник починає роботу з нововведень. Тобто 
по-іншому, не так, як це робили раніше, малює на своєму 
полотні людей, зовсім по-новому їх розташовує. Винайде-
ний Леонардо спосіб для передачі об’ємного зображення те-
пер називають світлотінню.

Якщо ти захочеш намалювати простим олівцем, напри-
клад, яблуко на столі, на яке збоку падає світло, то поба-
чиш, що найбільша світла пляма – це відблиск світла на боці 
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яблука, а найтемніша – це тінь, яка падає поряд з яблуком 
із протилежного боку. Здається, що все дуже просто. Та-
ким прийомам зараз навчають навіть молодших школярів. 
Але без цієї простоти художники обходилися понад тися-
чу років.

Леонардо да Вінчі – неперевершений майстер живопи-
су й великий новатор, але його «Поклоніння волхвів» так 
і залишилося незавершеним. Хоча майстер отримав за свою 
роботу попередню плату – перший раз грошима, а дру-
гий – продуктами та дровами. Картину дописував вже ін-
ший художник. Постійні затримки в роботі Леонардо і його 
прагнення досконалості призвели до того, що зрештою тер-
пець ченцям увірвався. Вони віддали замовлення Філіппі-
но Ліппі.

ЗАПИТАННЯ:
  Опиши, яким був молодий Леонардо да Вінчі.

  Чому художник пішов від учителя Веррокіо?

  Чому Леонардо почав шифрувати свої записи?

  Що таке «дзеркальне письмо»?

  Намалюй яблуко, застосовуючи світлотінь.
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РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ, 
в якому маестро вирішує 
виїхати з Флоренції



У важкі хвилини Леонардо повертався до майстерні 
Веррокіо, де йому завжди були раді. Тут він почу-
вався як удома – це була його родина. Його старих 
друзів тут уже не було. Залишився тільки Лоренцо 

ді Креді, який, як і раніше, жив у майстерні та допомагав 
маестро Андреа в роботі.

Якось Леонардо застав у Веррокіо багатих замовників 
з Венеції, які хотіли, щоб у майстерні зробили для них ве-
личезну статую коня. Це виявилося дивним збігом. Леонар-
до вже близько місяця малював коней. Але на відміну від 
свого вчителя, він хотів передати коней у русі. Зрозуміти, 
як вони рухаються: стають дибки, скачуть, хитають голо-
вами, як працюють їхні м’язи. Він захопився будовою тіла 
коней і годинами робив їх ескізи. Тисячі зарисовок коней 
дійшли до наших днів.

Тим часом Веррокіо закінчував кінну статую. Він створю-
вав її частинами та вже був готовий відправити до Венеції.

Одночасно Леонардо дізнається, що художники, з якими 
він навчався, Перужино й Боттічеллі, працюють у Римі. 
Папа попросив Лоренцо Медічі надіслати майстрів для ро-
боти в Сікстинській капелі (це назва церкви у Ватикані). 
Леонардо, без сумніву, був найкращим живописцем у місті. 
Але його постійні затримки з виконанням замовлень і на-
магання довести будь-яку роботу до досконалості, створи-
ли йому репутацію недисциплінованого майстра. Зрештою 
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з усіх художників Флоренції для роботи в Римі папа, за по-
радою Медічі, вибрав не його. Ця подія стала серйозним уда-
ром по самолюбству Леонардо. Виходило, що він залишився 
у Флоренції як майстер другого ґатунку?

Попри всю свою зовнішню незворушність, молодий ху-
дожник був дуже честолюбним. Він болісно сприймав будь-
яке приниження своїх талантів. Вибір Медічі для да Вінчі 
став ляпасом. Напевно, саме тоді він остаточно зрозумів, 
що у Флоренції він не лише не має допомоги, а й не матиме 
підтримки. Так, наприклад, від правителя міста, того са-
мого Лоренцо Прекрасного, маестро за весь час так і не от-
римав жодного замовлення. Тому не надто молодий, за мір-
ками того часу, але, без сумніву, дуже талановитий митець 
заходився шукати нового покровителя.

Леонардо стало тісно та млосно у Флоренції. Плітки 
та чвари стали просто нестерпними. Звинувачення, суд, 
нехтування його талантами з боку правителів також віді-
грали свою роль. Митець прагнув змінити власне життя, 
тому покинув Флоренцію.

ЗАПИТАННЯ:
  Чим так захопився Леонардо після невдалого 
замовлення?

  Чому художник вирішив переїхати?
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РОЗДІЛ ДЕВ’ЯТИЙ, 
з якого читач довідається 
про Мілан та про переїзд



Для переїзду маестро обрав Мілан – місто, де виру-
вало життя, де жили переважно заможні люди. 
Міланське герцогство було надзвичайно замож-
ним. Тут вирощували найкращих в Італії бойових 

коней, виготовляли чудову зброю. Мілан славився своїми 
шовковими тканинами та фарбуванням вовни, яку доправ-
ляли з Англії. Жителі цього міста були переважно мирни-
ми трудівниками, котрі не дуже й уміли за себе постояти. 
Тому воїнів для захисту герцогства доводилося наймати.

Одним із таких найманців, а точніше їхнім командиром, 
був Франческо Сфорца, який пізніше став правителем Мі-
лана та отримав герцогський титул. У той час, коли Леонар-
до да Вінчі задумався про переїзд, міланським правителем 
був старший онук Франческо – Джан Галеацо Сфорца. Але 
насправді вся влада була в руках його дядька, молодшого 
сина Франческо Сфорци, Лодовіко, на прізвисько Моро, 
що означає Мавр. Маврами тоді називали темношкірих лю-
дей. Лодовіко так прозвав його старший брат Лоренцо Сфор-
ца, батько Джана Галеацо, за незвичайний смаглявий ко-
лір шкіри.

Лодовіко Моро охоче тримав при своєму дворі талано-
витих митців. Леонардо да Вінчі знав про це й написав 
йому листа, в якому описав себе як літератора, архітекто-
ра, скульптора, інженера, зброяра, художника й музику, 
що грає на лютні.
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Навесні 1482 року, так і не закінчивши «Поклоніння вол-
хвів», Леонардо покинув Флоренцію. Попередньо він напи-
сав до герцога Лодовіко Моро листа, в якому зробив собі чу-
дову рекламу.

«Я вмію робити мости, дуже легкі, міцні, які можна не-
складно переносити з місця на місце, – писав він. – Я знай-
шов способи, як зруйнувати будь-яку фортецю або будь-яке 
інше укріплення, якщо, звісно, воно не збудоване на скелі... 
У мене є також креслення для виготовлення гармат, дуже 
зручних і легких у пересуванні, якими можна розкидати 
дрібні камінці... Я знаю, як безшумно потрапити в потріб-
не місце через підземелля таємними шляхами, навіть якщо 
для цього доведеться проходити вузькими тунелями або 
під рікою... Я можу робити закриті, безпечні й водночас не-
приступні колісниці з гарматами, які вриваються у ворожі 
лави, і жодна людина не вистоїть проти них... Я можу ство-
рити нові незвичайні гармати й вогнемети, кращі за ті, яки-
ми зараз усі користуються... Залежно від обставин, можу 
зробити величезну кількість різноманітних наступальних 
і оборонних механізмів... і тоді, коли бойові дії відбувати-
муться на морі... якщо ж будь-що із перерахованого здалося 
комусь неможливим, я готовий здійснити показову спробу 
у вашому місті або в іншому місці за вказівкою вашої світ-
лості...».

Продовжуючи свій перелік, Леонардо додає, що він дуже 
вправний художник та скульптор. І що може взятися за ви-
готовлення «коня», тобто за кінну статую, – пам’ятник бать-
кові герцога Франческо Сфорцу, план якого Моро в той час 
виношував.
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Да Вінчі взяв із собою двох друзів: музиканта Аталан-
то Мільйоротті та механіка Томазо Мазіні на прізвисько 
 Зороастр.

У Мілані маестро прожив майже двадцять років. Тут 
він отримав те, про що мріяв у рідному місті, – славу 
та визнання.
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ЗАПИТАННЯ:
  Чому Леонардо да Вінчі для переїзду обрав Мілан?

  Ким він представився в своєму листі до міланського 
герцога?

  Як ти думаєш, чому він написав саме так?
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РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ, 
з якого ми дізнаємося про 
Леонардо як оповідача, 
поета, співака 
та музиканта



Да Вінчі разом зі своїми супутниками прибув до Мі-
лана на початок щорічного музичного конкурсу. 
Переможців цього змагання чекав не тільки гро-
шовий приз. Їх запрошували до герцогського дво-

ру. Леонардо вирішив скористатися нагодою і також взяти 
участь у цьому випробуванні, щоб таким чином приверну-
ти до себе увагу правителів міста. Спеціально для конкур-
су маестро зробив лютню – музичний інструмент, схожий 
на арфу. То була особлива лютня – вона звучала гучніше 
за оркестр. От він і взяв її з собою. Інструмент був виго-
товлений із кінського черепа та оправлений сріблом. Така 
дивна примха була притаманна Леонардо. Йому подобалося 
все незвичайне. Однак форму інструмента він вибрав не для 
епатажу. Порожнини черепа добре підсилювали звук.

Музика не була в пріоритетних уподобаннях Леонар-
до да Вінчі, проте декілька нових музичних інструмен-
тів він таки створив. Зокрема барабан на колесах, який 
під час руху сам відбивав ритм, автоматичні молоточок 
та дзвіночок, які вдарялись один об одного та в певні момен-
ти звучали особливо чисто, та органну віолу зі смичком.

Леонардо здобув перемогу над усіма учасниками конкурсу. 
Адже, окрім усіх своїх умінь, він ще й чудово співав та імпро-
візував – мимохідь складав і виконував віршовані куплети. 
У разі потреби він міг написати казку, притчу або вірш не згір-
ше за придворних поетів.
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Він не був бажаним гостем у палаці Лоренцо Прекрасно-
го у Флоренції. Зате в Мілані після листа герцогу Лодовіко 
та перемоги в музичному конкурсі Леонардо відразу потра-
пив до справжнього придворного виру. І виявилося, що він 
наче створений для такого життя.

Да Вінчі дуже швидко опинявся у центрі уваги будь-якого 
товариства. Щоправда, за умови, що він перебував у добро-
му гуморі й потребував людського товариства. У компанії 
придворних дам і кавалерів Леонардо завжди був централь-
ною фігурою. Він міг блискуче й невимушено вести будь-яку 
розмову: легковажну, вчену, поетичну або порожню. Хоча 
ця майстерність не була одним із його вроджених талантів. 
Да Вінчі готувався до таких розмов, робив такі собі «заго-
товки». Він записував смішні або повчальні історії, казки 
та загадки, які називав «пророцтвами», а коли його проси-
ли розповісти що-небудь, то спочатку вдавав, ніби пригадує 
щось, і лише потім оповідав.

Його «пророцтва» – це кумедні загадки.
Наприклад, такі: «Люди викидатимуть власну їжу». 

Це про весняну сівбу на полях.
Ось іще одне: «Людина рвучко випускає дух, втрачає зір, 

а затим – і решту чуттів». Моторошно? А насправді тут опи-
сано зовсім звичайну подію. Людина, перш ніж лягти спати, 
задуває свічки; стає темно – і вона ніби втрачає зір, а коли 
засинає, то й усі інші чуття: не чує, не відчуває запахів... 
Як бачите, зовсім не страшно.

Або, скажімо, так: «Побачать усі, як люди ходять по шку-
рі великих тварин». Що малює уява? Тим паче, що Леонардо 
промовляв це та інші «пророцтва» дивним, таємничим, на-
віть зловісним голосом. А це лише шкіряне взуття.
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А ось ще одне кумедне пророцтво: «Шкіра тварин виво-
дитиме людей із мовчанки з гучними криками та лайкою». 
Насправді це про м’ячі для гри. Адже у ті часи їх виготовля-
ли зі шкіри. Згадайте про це пророцтво, коли переглядати-
мете футбольний матч.

Але деякі «пророцтва» Леонардо малюють реальні кар-
тини майбутнього. Багато з яких або вже сталися, або 
є у сьогоденні. Ось, наприклад: «Люди розмовлятимуть 
одне з одним із найвіддаленіших країн і одне одному відпо-
відатимуть». Йдеться, безперечно, про телефон.

«Люди ходитимуть та не рухатимуться, розмовлятимуть 
із тим, кого немає поруч, чутимуть того, хто не говорить». 
Це телебачення, запис на магнітофон, відтворення звуку.

«Люди... своїм особливим способом миттєво розбігати-
муться по різних частинах світу, не рухаючись із місця». 
Це про передачу зображення по телебаченню.

Як у нього це виходило – досі незрозуміло.
Усі ці оповідки да Вінчі промовляв легко й весело, немов-

би жартома. Хоча насправді ретельно заздалегідь їх готував.
Зовсім по-іншому будувалася розмова, коли Леонардо 

доводилося спілкуватися на серйозні теми. Да Вінчі попе-
редньо старанно вивчав співрозмовника, щоб дізнатися про 
його інтереси, перехопити нитку розмови та примусити лю-
дину подивитися на якісь речі так само, як і він. Маестро 
неперевершено вів переговори. Але цьому мистецтву йому 
довелося вчитися самотужки.

Леонардо так само любив усілякі ребуси та головоломки. 
Якось на великому аркуші з двох боків він записав 154 ре-
буси. А ще маестро писав байки та притчі, іноді запозичав 
їх, а іноді вигадував сам із повністю новими сюжетами. 
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Усі його байки схожі між собою за змістом. Це сумні істо-
рії про тварин, або про рослини, або про неживі предмети, 
як це часто буває у таких оповідках. У Леонардо це прак-
тично завжди розповідь про те, як герой байки досягає успі-
ху, та щойно це стається, одразу ж незрозуміла вища сила 
позбавляє переможця всього. Цікаво, що причиною всіх бід 
виявляється надто допитливий розум безталанного героя.

Звісно, всі ці історії да Вінчі писав про самого себе. 
А в тому, що сам є розумним і талановитим, він ніколи 
не сумнівався. Однак часом Леонардо почувався нещас-
ним – про що можна довідатися із записів у його щоденни-
ках. Можливо, йому було сумно через те, що дорогоцінний 
час витрачається на всілякі дурниці на кшталт загадок або 
«пророцтв».

ЗАПИТАННЯ:
  Який інструмент був у Леонардо на музичному 
конкурсі?

  Спробуй вигадати своє «пророцтво» та озвуч його.

  Як ти вважаєш, чому з Леонардо всім було весело?

  Чому йому так добре вдавалися переговори?
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РОЗДІЛ 
ОДИНАДЦЯТИЙ, 
в якому йдеться 
про да Вінчі як про 
винахідника зброї



Коли Леонардо да Вінчі писав до Лодовіко Сфорци 
свого листа, то сподівався, що Моро прийме його 
на службу не лише як придворного поета та музи-
канта. І навіть не тільки як художника. Все-таки, 

пристрастю маестро завжди були різноманітні механізми 
та машини. Він сподівався реалізувати також свої проєкти 
нової зброї. Адже саме в той час Міланське герцогство вою-
вало з Венецією. Тоді Леонардо ще цікавився військовими 
питаннями. Хоча згодом його думка кардинально змінила-
ся і він називав війну найстрашнішим неподоб ством.

У ті часи для художників було абсолютно нормальним 
займатися зброєю: людина, яка була спроможна зробити 
бронзову статую, так само успішно могла виготовити й гар-
мату. Архітектор однаково брався за будівництво веж і обо-
ронних споруд.

Леонардо, як і більшість тогочасних майстрів, займав-
ся виготовленням зброї. А завдяки його прагненню все по-
кращувати, нова зброя завжди виходила вдосконаленою. 
Щоправда, багато ідей маестро так і зосталися лише у ма-
люнках та кресленнях. Можливо, через відсутність віри то-
дішніх правителів у їхню реальність. Чи тому, що сам Ле-
онардо сумнівався в їхній досконалості. А може, він зовсім 
і не намагався їх утілити. Адже всі ці пристрої повинні були 
нести смерть. Однак спочатку майстер просто захоплювався 
новою ідеєю. Самою можливістю існування і вдосконалення 
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того чи іншого механізму, машини. Не думаючи про мож-
ливі наслідки. Він ніби грався, мов хлопчик.

Ідеї да Вінчі черпав із різних джерел. Досить часто він пе-
реробляв і багато в чому доповнював чужі проєкти. Так, його 
закриті колісниці, «безпечні та неприступні», в простішому, 
примітивнішому варіанті були відомі ще з часів Давнього 
Риму. Вони слугували для прикриття воїнів, що пробивали 
тараном ворожі стіни. Леонардо перетворив їх на прикриті 
панциром і оснащені гарматами вози з воїнами всередині. 
Зараз такі вози назвали б танками. Їх винайшли на 450 років 
пізніше від того часу, коли жив маестро. Слабкою ланкою та-
кого воза був спосіб пересування. «Танк» Леонардо да Вінчі 
мав рухатися за допомогою людської сили, що була всереди-
ні. Сучасний танк працює за допомогою двигуна.

В одній із книг маестро знайшов ідею колісниці з косами 
обабіч. Він удосконалив її, придумавши додатковий меха-
нізм, який повинен був обертати леза горизонтально. Таку 
страшну зброю використовували за часів перського царя 
Дарія, який правив за дві тисячі років до згаданих вище по-
дій. Леонардо зробив малюнок цієї колісниці, од якого холо-
не душа, та додав його до свого листа до Лодовіко Моро. Ок-
рім того, він зазначив, що такі колісниці завдадуть більшої 
шкоди тим, хто їх використовує, ніж тим, проти кого вони 
спрямовані.

До листа також було додано малюнки багатоствольної 
гармати. Такі гармати вже застосовували на той час, проте 
вони були надто громіздкими й незручними для перезаряд-
жання. Маестро спробував удосконалити їхню конструк-
цію. Леонардо запропонував створити гармату з 36 ствола-
ми, розташованими в трьох ярусах. Це дало б можливість 
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вести вогонь з одного ярусу, тоді як другий вистигав би піс-
ля пострілів, а третій заряджався. Із таким удосконаленням 
можна було вести вогонь майже безперервно. Гармата була 
оснащена механізмом для регулювання підйому. Навіть не-
досвідчена у військовій справі людина помітить, що гарма-
та Леонардо – попередниця кулемета та ракетної установки. 
Жерла закріплені так, щоб забезпечити їм місце для віддачі. 
Ця конструкція отримала назву «мушкет у формі органної 
труби». Є й інша зброя да Вінчі: гармата, на якій для підви-
щення потужності та швидкості вогню віялом розташовано 
багато жерл.

Да Вінчі також придумав і зробив креслення снаряда, 
який вибухає від удару, розкидаючи навколо шматки ме-
талу. Якби такі снаряди почали б тоді робити, то ім’я Лео-
нардо да Вінчі стало загальновідомим. Чоловік, що втілив 
цю ідею, жив наприкінці XVIII століття та був британським 
офіцером на ім’я Генрі Шрапнель.

Розхвалюючи себе герцогу Сфорцу як військового експер-
та, Леонардо інтуїтивно діяв правильно. Лодовіко просто 
не приділив уваги його військовим ідеям. Моро був хитрим 
і обережним правителем, який вважав за краще не воювати. 
Він із підозрою ставився до всього нового. Особливо якщо 
це пропонував міланець. Герцог завжди був дуже скритним, 
частенько здавався не надто кмітливим. Леонардо довелося 
відчути це на собі.

Війна з Венецією невдовзі закінчилася, тож да Вінчі 
не довелося випробувати свою зброю в бою. Але Лодовіко 
Сфорца, познайомившись із Леонардо краще, зробив його 
одним із «герцогських інженерів». Незабаром він доручив 
майстрові не менш відповідальну справу.
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ЗАПИТАННЯ:
  Чому Леонардо да Вінчі зайцікавився 
виготовленням зброї?

  Чому його військові винаходи не втілили в життя?

  Коли було розроблено танк?
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РОЗДІЛ 
ДВАНАДЦЯТИЙ, 
в якому Леонардо постає 
перед нами як архітектор 
та інженер-будівельник



Які ж першочергові доручення дав Лодовіко Моро 
Леонардо да Вінчі? Ось що це були за важливі спра-
ви. Перша, звісно ж, – пам’ятник Франческо Сфор-
ца, батькові Лодовіко та головному родоначальни-

ку всього сімейства. Це мала бути величезна кінна статуя. 
Саме така, яку маестро й мріяв створити. Леонардо відра-
зу ж узявся до вивчення будови коней та до створення ес-
кізів. Але загалом на підготовку малюнків і виготовлення 
пам’ятника в нього пішло майже шістнадцять років.

Інша справа – оздоблення та зміцнення Міланської фор-
теці. Слід зазначити, що вона вже й так була досить великою 
і неприступною, як на ті часи. Тут були надзвичайно міцні 
стіни, бастіони, заповнені водою рови, мости та інші захисні 
споруди. Війна з Венецією припинилася, і, здавалося тоді, 
надовго. Моро був спокійний щодо могутності та надійності 
фортеці. Леонардо він доручив зайнятися не стільки зміц-
ненням, скільки оздобленням цього замку.

Серед численних будівель Кастелло Сфорческо (фортеці 
Сфорца) були не тільки сторожові вежі, а й палаци, в яких 
жили герцог, його рідні та близькі. Там же розміщували-
ся сховища зброї, книг, документів, зокрема й знамени-
та «Вежа скарбів», де Лодовіко зберігав свої коштовності. 
До речі, в ті часи Мілан та його правителі вважалися одни-
ми з найбагатших у Європі.
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Замок Сфорца був справді величезним. Роботи для інже-
нера-архітектора там не бракувало. Леонардо, як завж-
ди, взявся за справу ґрунтовно, проте по-своєму. Він 
вирішив, що потрібно спочатку перевірити систему 
укріп лень, а потім вже подбати про оздоблення форте-
ці. Але тим часом він заходився облаштовувати вхід 
до замку. Майстер збудував там високу вежу, покриту 
кулястим куполом. На тлі цієї вежі кінна статуя родо-
начальнику сім’ї Сфорца мала би більш ефектний ви-
гляд. Потім Леонардо узявся переглядати системи ровів 
і внутрішніх стін, намагаючись максимально їх зміц-
нити. Він запропонував значно збільшити різницю між 
площею основи та площею верхньої частини стіни. Такі 
укріплені мури змогли б витримувати багаторазовий 
гарматний вогонь. Зі стін мали би зникнути популяр-
ні в Середньовіччі зубці. Точніше, вони повинні були 
стати закругленими. Це мало зміцнити фортечні мури 
та прикрасити їх одночасно.

Да Вінчі також придумав нові форми веж, запропо-
нував зробити стіни гофрованими – такими, що скла-
даються з маленьких складок-сходинок. Проте май-
же всі його проєкти так і лишилися тільки на папері, 
тому що від укріплення замку маестро відволікло інше 
доручення Лодовіко Моро. Треба було допомагати до-
будовувати Міланський собор. Якраз напередодні Ло-
довіко прогнав німецьких будівельників і запросив 
італійських під керівництвом Луки Фанчеллі. Хоча, 
слід визнати, дещо в облаштуванні фортеці Сфорца 
Леонардо таки вдосконалив. За його кресленнями по-
будовано мережу таємних ходів, що з’єднували різні 
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частини замку, а також систему для підслуховування 
під назвою «Діонісове вухо». Цей хитромудрий при-
стрій є прообразом сучасних систем прослуховування. 
Він був комбінацією спеціальних труб, через які звук 
із одного приміщення легко потрапляв до іншого. Си-
стема ця була відома ще в давні часи, Леонардо ж її до-
опрацював і вдосконалив. 

Міланський собор почали будувати ще 1386 року, 
а закінчили 1813-го. Тож створенням різних його частин 
займалися не просто різні архітектори й будівельники, 
а й різні покоління майстрів. Проєкт даху Мілансько-
го собору Лодовіко Сфорца замовив не тільки Леонардо 
да Вінчі, а й іншим інженерам-архітекторам, які слу-
жили в нього на той час. Серед них були такі відомі 
майстри, як П’єтро да Горгондзола та Донато Брамонте. 
Останній відомий тим, що збудував собор Святого Петра 
у Римі, а також своїм важким характером. Але це не за-
вадило Леонардо з ним потоваришувати. Маестро, як ві-
домо, вмів бути ввічливим і привітним з усіма.

У 1488 році да Вінчі першим представив свій проєкт 
центрального купола Міланського собору. Майстер по-
дав до Будівельної Ради не тільки малюнки та креслен-
ня, а й дерев’яну модель собору разом із куполом. Його 
проєкт прийняли, і Леонардо навіть отримав за нього 
частину оплати. Але потім він відкликав свою модель 
із конкурсу та переробив її. Потім ще раз переробив, 
прагнучи довести до ідеалу, а потім його відволікли 
якісь інші справи. У результаті купол спорудили не-
задовго до 1500 року архітектор Омодео та інженер 
Дольчебуоно.

77



78



У 1484–1485 роках епідемія чуми забрала близько 
п’ятдесяти тисяч життів міланців. Леонардо да Вінчі 
вважав, що одна з причин цієї трагедії – перенаселе-
ність міста та страшенний бруд. Усюди були купи сміт-
тя, сонячне світло ледве пробивалося до вузьких вули-
чок, де помиї часто виливали просто у вікно.

Художник запропонував герцогу побудувати нове 
місто, яке складатиметься з десяти районів, по трид-
цять тисяч жителів у кожному. В кожному районі має 
бути своя каналізація. Вулиці мали зробити просто-
рими. Ширина найвужчих повинна була дорівнювати 
середній висоті коня. Леонардо також запропонував 
систему дворівневих міських доріг. Таке вирішення 
дало би змогу жителям вільно пересуватися, не затри-
муючись на перехрестях. Верхні вулиці, безперечно, 
призначалися для людей знатних. Ними можна було 
пересуватися пішки або в легких каретах. Нижні зали-
шалися в розпорядженні простого люду та вантажних 
візків. Обидва рівні мали з’єднуватися спеціальними 
гвинтовими сходами з майданчиками для відпочинку. 
У новому місті мало бути просторо, світло й чисто. Під 
будівлями та вулицями всюди мали проходити каналі-
заційні канали. Для того, щоб змивати нечистоти з ву-
лиць нового Мілана, маестро пропонував побудувати 
на річці греблю та створити систему відвідних каналів. 
За їх допомогою вулицями можна пускати потоки води 
та мити їх не згірше від сучасної поливальної машини. 
До того ж будівництво греблі допомогло б підняти рі-
вень води в річці. Вона не мілітиме влітку і, відповідно, 
не ставатиме у спеку розсадником малярійних комарів. 
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Цей проєкт викликав у Моро лише іронію та подив. Він 
вважав ідею такого міста нереальною.

Кілька сотень років по тому Державна рада Лондо-
на визнала запропоновані Леонардо да Вінчі пропорції 
ідеальними та наказала додержуватися їх під час будів-
ництва нових вулиць міста.
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ЗАПИТАННЯ:
  Які три справи Лодовіко Моро доручив Леонардо?

  Як ти вважаєш, чому маестро так і не закінчив проєкт 
купола Міланського собору?

  Що було причиною створення проєкту «міста 
майбутнього»?

  Яким чином мали підтримувати чистоту в «місті 
майбутнього»?
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РОЗДІЛ 
ТРИНАДЦЯТИЙ, 
з якого ми дізнаємося 
про «Мадонну в гроті» 
(або «Мадонну в скелях») 
та про інші картини, написані 
художником у Мілані



У Мілані була ціла система каналів. Вони перетина-
ли місто в усіх напрямках. Каналами перевозили 
великі вантажі, а ще вони слугували для захисту 
міста та забезпечення його водою. Вода допомага-

ла працювати прядильним фабрикам, де шістдесят тисяч 
робітників ткали шерсть та шовк. Леонардо за дорученням 
Моро також брав участь у розробці системи каналів у Мі-
лані. Вода завжди його цікавила. Не тільки саме місто, 
а й околиці були пронизані каналами, які давали життя 
всій рівнині. Леонардо теж полюбив Ломбардію. Йому була 
до душі краса цієї землі: плескіт води, прозорий серпанок 
туману в долині, птахи, що злітають у небо. Художник по-
бачив у цьому співзвучні собі пейзажі, про які лишень мрі-
яв раніше. Ці місця стали його другою батьківщиною, він 
черпав у них натхнення для своїх картин та нові ідеї для 
передачі дійсності в зображеннях. У Мілані Леонардо роз-
почав писати свій «Трактат про живопис».

У 1483 році монахи церкви Святого Франциска найняли 
двох художників – братів Амброджо та Еванджеліста де Пре-
діс. Вони замовили їм написати триптих – три ікони для вівта-
ря каплиці Непорочного Зачаття. Саме в майстерні де Предіс 
починав працювати Леонардо, коли тільки приїхав до Міла-
на. Ченці хотіли, щоб художники намалювали Богоматір, 
немовлятко Ісуса, ангелів та святих. Терміни були стислі – 
всього сім місяців. Брати де Предіс звернулися до Леонардо 
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та попросили написати Діву Марію з немовлям Ісусом та ан-
гелом. Він погодився. Так з’явилася картина «Мадонна в ске-
лях» (або «Мадонна у гроті»), яка зберігається тепер у Луврі 
(так називається музей у Парижі, де зібрані найкращі в світі 
твори мистецтва).

«Мадонна в скелях» – перша завершена велика робота 
да Вінчі. Ба більше, він, котрий так часто не закінчував 
роботу над сюжетом, написав аж два варіанти цієї карти-
ни з різницею приблизно в двадцять років. Але яких зусиль 
це йому коштувало! Саме в цій роботі Леонардо нарешті 
вдалося досягти гармонії. Він зміг примирити багатство 
уяви художника та науковий підхід до зображення приро-
ди. Це полотно – наче чарівне одкровення. Навколишній 
пейзаж, який оточує Мадонну, то й узагалі неземного похо-
дження. Тут – і вода, і печера просто неба, де сховалися Ма-
донна, ангел, немовля Христос та Іоан. Усі фігури надзви-
чайно граціозні, їхні жести невимушені, а деталі пейзажу 
настільки правдиві, аж стає зрозуміло, що так зобразити 
їх міг лише такий художник, який мав бути іще й ученим, 
знавцем рослин та гір. У цій картині Леонардо намагався 
не тільки застосувати усі свої знання про природу, а й знай-
ти нові рішення для живопису.

«Мадонна в скелях» справила на міланське суспіль-
ство настільки сильне враження, що да Вінчі одразу став 
придворним портретистом. Перша його відповідна робо-
та – портрет фаворитки Лодовіко Сфорца Чечилії Галлера-
ні, написаний у 1484 році. Ця картина відома під назвою 
«Дама з горностаєм». Вона чудово відтворює риси цієї жін-
ки, за свідченнями її сучасників. Вираз її інтелігентного 
обличчя – проникливий і зосереджений. Пальці у неї довгі 
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та чутливі (такі бувають у музикантів) – вона вправно гра-
ла на лютні. Задній фон дуже темний. Художник вважав, 
що затемнення робить обличчя більш виразним і яскравим, 
тож наказував, щоб стіни майстерні спеціально фарбували 
в чорний колір. Це робило освітлення ідеальним. Сонячне 
світло розсіювалось і м’яко лягало на модель. Її образ ніби 
світився ізсередини. Леонардо спеціально задумав складний 
поворот голови дами і змієподібну позу звірка на картині. 
Можливо, він проводив паралель між характерами Чечилії 
та тваринки. Обличчя жінки й мордочка горностая та їхні 
однаково холодні очі звернені в один бік. Можна не сумніва-
тися, чому митець зобразив саме цю тварину на своїй кар-
тині. В одній старовинній книзі горностай описаний як тва-
рина неймовірно охайна. Вона радше обере смерть, аніж 
життя у брудній норі.

На жаль, до наших днів збереглися не всі роботи вели-
кого митця. У цей період написано також портрет Лукреції 
Кривеллі «Прекрасна Ферроньєра» та «Портрет музиканта». 
Про те, що на картині зображено музику, здогадалися лише 
через декілька століть після смерті художника. На аркуші 
в його руках змогли розгледіти ноти.

Картини ніколи не були пристрастю Леонардо да Вінчі. 
Механізми цікавили його набагато більше. І в Мілані йому 
було чим задовольнити цю цікавість.
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ЗАПИТАННЯ:
  Чому Леонардо став придворним портретистом?

  Що символізує горностай на портреті Чечилії 
Галлерані?
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РОЗДІЛ 
ЧОТИРНАДЦЯТИЙ, 
в якому йдеться про 
грандіозні свята в Мілані



У Міланському герцогстві настала пора весіль. Пер-
шим у 1487 році обвінчався юний герцог Джан 
Галеаццо Сфорца зі своєю нареченою, з якою його 
заручили ще дитиною. Це була Ізабелла Арагон-

ська, дочка Неаполітанського короля. Моро доручив Ле-
онардо подбати про святкову виставу, гідну Міланського 
двору та й самого Лодовіко Сфорца. Влаштувати придворне 
свято потрібно було так, щоби вразити господарів і гостей 
розкішшю та дивовижними вигадками. Щоб по всій Італії 
довго ще обговорювали побачене. І не тільки по всій Італії, 
а й за її межами.

Маестро виконав це доручення. Для святкової вистави 
Леонардо побудував незвичайну конструкцію. Його апарат 
показував, як сім планет обертаються небосхилом. Найпо-
чесніші гості сиділи на спеціальній платформі, а на іншій 
платформі були музиканти.

Спробуймо уявити спектакль, створений Леонардо. Спо-
чатку актори, вбрані в костюми різних країн, зачитують 
привітання. Потім падає завіса, яка приховує конструк-
цію, – перед очима глядачів виникає позолочена зсередини 
напівсфера. На золотому небосхилі обертаються сім планет.

Минуло небагато часу, й Леонардо доручили готувати нове 
свято, яке повинно неодмінно затьмарити попереднє. Цьо-
го разу з нагоди подвійного весілля: Лодовіко Моро зі сво-
єю підрослою вже нареченою Беатріче д’Есте (вони були 
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заручені, коли дівчині було шість років), а також її брата, 
Альфонсо д’Есте, із сестрою Джана Галеаццо, Анною Сфор-
ца. Беатріче на момент весілля було неповних п’ятнадцять 
років. Одначе вона вже невдовзі стала справжньою володар-
кою Міланської держави.

До цього свята Леонардо знову підготував грандіозне 
дійство та ще й звів купол у формі півсфери. Актори, які 
сиділи у сферах, зображували древніх богів. Вони спу-
скалися по черзі на землю і зачитували віншування пе-
ред молодими. Сюжет спектаклю був досить наївним, але 
це виправдовувалося його видовищністю та пишністю.

У 1496 році маестро придумав ще одну розкішну поста-
новку «Даная». Персонажі цієї вистави піднімалися й опус-
калися у великих кулях, які світилися та рухалися за до-
помогою спеціальних механізмів через системи блоків, 
противаг і зубчастих передач. Подібних механізмів у той 
час просто ще не було. Усі вони – винахід Леонардо да Вінчі.

Таких постановок буде ще чимало. Щоразу під час під-
готовки до свята Леонардо придумував і конструював нові 
складні механізми. Як, наприклад, його дивовижний «ав-
томобіль». Ця машина працювала як сучасні заводні меха-
нічні дитячі іграшки. Вона заводилася обертанням колі-
щатка в напрямку, протилежному до руху.

У наш час театри оснащують спеціальними автоматич-
ними комплексами для сцени. Вони вражають глядачів 
незабутніми ефектами та успішно конкурують з кінемато-
графом. На перший погляд здається, що в XV столітті здиву-
вати глядачів було набагато легше. Однак тоді потрібно було 
передусім перевершити всі інші видовища неймовірною 
вигадкою та багатством. Так, щоб про свято, влаштоване 
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при Міланському дворі, говорили ще багато років. Да Він-
чі успішно впорався з поставленим завданням. Щоразу він 
перевершував у вигадках себе самого, приділяючи водночас 
увагу кожній дрібниці.

Леонардо створював для свят не лише декорації і меха-
нізми, а й костюми та різні дрібні деталі. У його щоденни-
ках вже в середині XX століття знайшли малюнок сумки. 
А ще через тридцять років після цієї знахідки (і більш ніж 
на п’ятсот років пізніше від тієї епохи) модельєри з Будин-
ку Герардіні виготовили шкіряну сумку за ескізом митця 
та представили її на виставці у Флоренції. Тож навіть у пи-
таннях моди Леонардо залишається сучасним ще й досі.

До речі, Леонардо завжди стежив за модою і любив краси-
во вдягатися. Його вважали авторитетом у всьому, що сто-
сувалося елегантності. Митця можна було назвати зразком 
витонченості. Сучасники писали також, що да Вінчі засу-
джував надмірність в одязі та надлишок прикрас. Однак 
він завше намагався зробити своє вбрання оригінальним. 
Він носив червоний або малиновий берет, плащ по коліна 
та модні туфлі.

92



ЗАПИТАННЯ:
  З якої нагоди влаштовували свята, що їх готував 
Леонардо да Вінчі?

  За яким принципом працював «автомобіль 
Леонардо»?
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РОЗДІЛ 
П’ЯТНАДЦЯТИЙ, 
з якого ми дізнаємося 
про вчених, приятелів 
Леонардо, та про його 
Вітрувіанську людину



У Мілані панували веселощі. Офіційно влада нале-
жала Джану Галеацо, але фактично правив гер-
цогством Лодовіко. Суперництва між владним 
і грубуватим дядьком та безвольним племінником 

не спостерігалося. Але їхні дружини влаштували своєрід-
не протистояння. Ізабелла й Беатріче змагалися в усьому, 
аби лиш довести свою значущість і вплив у місті. Вони 
витрачали величезні кошти на підтимання маєтків, праг-
ли влаштувати найяскравіші розваги. Певна річ, кожна 
з них намагалася долучити до цього популярного Леонар-
до. Сам же митець уникав юних герцогинь, щоразу зна-
ходячи якусь вагому причину. Одначе це йому не завжди 
 вдавалося.

У той самий час у Мілані навколо маестро сформував-
ся певний осередок учених, або просто тих людей, котрі 
цікавилися наукою. Вони часто збиралися в майстер-
ні художника та називали себе «Академією Леонардо 
да Вінчі». Це були інженери, юристи, архітектори та інші 
освічені люди, з якими Леонардо знайомився під час ро-
боти. Їм було по-справжньому цікаво спілкуватися. Взяти 
хоча б того ж таки архітектора Брамонте або інших «гер-
цогських інженерів».

Під час поїздки до Павії да Вінчі подружився з дос-
відченим будівельником Франческо ді Джорджіо Мар-
тіні. Там вони займалися підготовкою до будівництва 
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та проєктуванням собору. У Павії Леонардо познайомився 
також із механіком Джакомо Андреа ді Феррара. Знайом-
ство це згодом переросло в тісну співпрацю. Джакомо був 
великим другом Лодовіко Моро, а також послідовником 
античної архітектури та старовинних будівельних прин-
ципів. Саме погляди давньоримських і давньогрецьких 
учених на архітектуру, механіку, будівництво, а особливо 
їх застосування на практиці в реальному житті були те-
мою дружніх бесід.

Достеменно невідомо, чи ці розмови зацікавили Лео-
нардо, чи інтерес до робіт римського архітектора Вітрувія 
був однією з причин таких бесід. Але в той час да Вінчі 
дуже захопився книгами Вітрувія і навіть зробив до них 
зарисовки. Одна з таких ілюстрацій – знаменита Вітру-
віанська людина. Цей малюнок демонструє ідеальне чо-
ловіче тіло, яке повністю відповідає математичній «зо-
лотій пропорції». Митець зробив його на початку 1490-х. 
Ця ілюстрація до праць Марка Вітрувія збереглася в одно-
му зі щоденників да Вінчі. Іноді її називають «досконалою 
людиною Леонардо». На малюнку зображено накладені 
одна на одну дві постаті чоловіка з ідеальними пропорція-
ми. Одна фігура (зі зведеними разом ногами та розкинути-
ми руками) вписана в квадрат. Друга, з розкинутими ру-
ками та розведеними ногами, – дотикається до чотирьох 
точок кола.

Марк Вітрувій залишив після себе десять книг з архі-
тектури, в яких зібрав і виклав майже всі знання стародав-
нього світу з цієї галузі. У першому розділі третьої книги 
він записав ідеальні пропорції людського (чоловічого) тіла. 
Ось вони:

96



– кисть руки становить чотири пальці;
– ступня становить чотири кисті;
– лікоть становить шість кистей;
– висота людини становить чотири лікті від кінчиків 

пальців (і відповідно 24 кисті);
– крок дорівнює чотирьом кистям;
– розмах рук дорівнює зросту людини;
– відстань від лінії волосся до підборіддя становить 1/10 

від зросту;
– відстань від маківки до підборіддя становить 1/8 

від зросту;
– відстань від маківки до сосків становить 1/4 від зросту;
– максимум ширини плечей становить 1/4 від зросту;
– відстань від ліктя до кінчика руки становить 1/4 

від зросту;
– відстань від ліктя до плеча становить 1/8 від зросту;
– довжина руки становить 2/5 від зросту;
– відстань від підборіддя до носа становить 1/3 від довжи-

ни обличчя;
– відстань від лінії волосся до брів становить 1/3 від дов-

жини обличчя;
– довжина вух становить 1/3 від довжини обличчя;
– пупок є центром кола.

Леонардо фактично заново відкрив ці пропорції. Він 
стверджував: «Людина є моделлю світу». І символом цієї мо-
делі стала Вітрувіанська людина. До речі, слід враховувати, 
що це пропорції дорослого тіла. У дитини вони зовсім інші.

Сенс цього малюнка в тому, що тільки ідеальні пропор-
ції тіла людини дають змогу позицію з розведеними руками 
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та ногами вписати в коло, а з розведеними руками та зве-
деними ногами – у квадрат. Вчення про пропорції Марк 
Вітрувій написав відповідно до теорії «золотого перетину», 
або «божественної пропорції». Вважають, що всі речі, які 
містять у собі золотий перетин, люди сприймають як най-
гармонійніші. Піраміди в Єгипті, античні храми в Афінах, 
усі картини Леонардо да Вінчі та багато інших шедеврів 
мистец тва були створені за принципом золотого перетину.

Навіть і без розрахунків золотий перетин можна лег-
ко побачити в природі. Це і співвідношення хвоста й тіла 
ящірки, відстані між листям на гілці. Є золотий перетин 
і в формі яйця, якщо умовну лінію провести через його най-
більш широку частину. Модельєри та дизайнери одягу всі 
розрахунки роблять, виходячи з «божественної» пропорції. 
Людина – це універсальна форма для перевірки законів зо-
лотого пере тину. Звісно, від природи далеко не в усіх людей 
пропорції ідеальні. І це ускладнює, наприклад, підбір одя-
гу та доповнень до нього. Нині в будь-якому образотворчому 
мистецтві намагаються дотримуватися співвідношень золо-
того перетину, тому що вони полегшують сприйняття твору 
і створюють у глядача відчуття прекрасних форм.

Цей малюнок є принципом побудови всього у Всесвіті. 
Так Леонардо да Вінчі намагався втілити математику в ху-
дожньому мистецтві. Вітрувіанська людина – це не лише 
зашифрований символ гармонії тіла людини, а й символ си-
метрії Всесвіту загалом.

Леонардо вважав математику основою не лише будів-
ництва та архітектури, а й скульптури, живопису та бага-
тьох інших наук. Він прагнув усіма доступними способами 
поповнити свої мізерні знання про неї. Да Вінчі був дуже 
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радий можливості познайомитися із працями відомого ма-
тематика, астронома та знавця механіки Джованні Маркіа-
но, тоді вже покійного. Його праці, в тому числі ще не вида-
ні, митцеві давали читати сини вченого.

Одночасно Леонардо дружив із міланським юристом Фа-
ціо Кардано, батьком і наставником знаменитого механіка 
Джероламо Кардано. Фаціо, попри посаду юриста, був при-
страсним любителем математики та шанувальником дав-
ньогрецького вченого Евкліда. Кардано постійно постачав 
Леонардо книгами з математики.

Незабаром до Мілана приїхав відомий учений-матема-
тик Лука Пачолі, якого Лодовіко Моро запросив прочитати 
курс лекцій у щойно відкритому Міланському університеті. 
Да Вінчі дуже цікавила математика та все, що з нею пов’я-
зане. Адже він був самоуком. Він почав відвідувати лекції 
Пачолі. Минуло зовсім небагато часу, і Лука та Леонардо 
стали друзями. Маестро запозичив у Пачолі чимало ціка-
вих речей для себе і зробив ілюстрації до деяких його книг. 
У результаті Леонардо да Вінчі став ще й чудовим математи-
ком. До речі, він перший в Італії (а можливо, в Європі) почав 
використовувати знаки «+» (плюс) і «–» (мінус).
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ЗАПИТАННЯ:
  Якими науками цікавився Леонардо в Мілані?

  Що зображає Вітрувіанська людина?

  До книг якого вченого-математика Леонардо зробив 
ілюстрації?
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РОЗДІЛ 
ШІСТНАДЦЯТИЙ, 
в якому йдеться про мрію 
Леонардо літати та про 
її здійснення



Від самого дитинства й усе своє життя Леонардо 
да Вінчі мріяв літати, неначе птах. Він був худож-
ником, архітектором, придумав і вдосконалив бага-
то різноманітних машин та механізмів, але завжди 

прагнув, щоб його запам’ятали лише за єдине досягнен-
ня. Да Вінчі намагався створити машину, яка допоможе 
людині піднятися в небо. Ця ідея переслідувала Леонардо 
все життя.

Спостерігаючи за природою та розмірковуючи над світо-
будовою, він давно зрозумів, що вода поводиться так само, 
як повітря. Внаслідок чого придумав, як піднімати в пові-
тря тіла людей. Учений дійшов висновку, що плавання і по-
літ дуже схожі, і записав: «Пильнуй, як пливе риба, і ти пі-
знаєш секрет польоту... У снах ми літаємо високо, падаємо 
та залишаємося цілими...». Адже в ті часи ще не було жод-
них пристосувань для польоту. Ніхто навіть думки не міг 
припустити, що людина здатна безпечно злетіти в небо.

Леонардо днями спостерігав за польотами птахів, ви-
вчав їхню будову. Він вважав, що птах – це механізм, 
який працює за законами математики. І людина здатна 
створити подібний пристрій, який підніме її у повітря. 
Да Вінчі спочатку був переконаний, що літальний апарат 
має бути схожий на птаха. Майстер намагався винайти 
машину, якою людина змогла б керувати за допомогою 
рук та ніг, рухаючи крилами. Більшість його літальних 
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механізмів – орнітоптери, тобто машини, які поклика-
ні допомогти людині літати, немов птах. Передбачалося, 
що людина підніматиметься в повітря, махаючи кри-
лами, наче великий орел. Але згодом учений зрозумів, 
що використовувати крила, та ще й із пір’ям – не найкра-
щий варіант. Як виявилося, краще, щоб крилата машина 
була подібна на кажана – полотно, натягнуте на каркас. 
Да Вінчі провів низку експериментів і виявив, що підій-
мальна сила крила в кажана набагато більша, ніж в орла.

Щоб провести випробування крил, Леонардо зробив мо-
дель із паперу та очерету з вантажем 70 кілограмів. Але 
такий підхід виявився невдалим. Тоді дослідник вирішив 
помістити всередину літального апарата людину.

Механізми, в яких людина примушує крила рухатися 
з допомогою рук і ніг, трапляються у записах Леонардо ба-
гато разів і в різних варіантах. В якихось випадках це одна 
пара крил, в інших – дві. Один із його ескізів – це малю-
нок літального механізму, в якому людина крутить педалі 
та цим змушує рухатися крила. Це чимсь подібне на повіт-
ряний корабель, сівши на який, людина гребтиме в повітрі, 
як у воді.

Після численних роздумів, розрахунків та експеримен-
тів Леонардо у 1490 році сконструював першу модель літаль-
ного апарата. Вона мала крила, немов у кажана. І з її допо-
могою та завдяки зусиллям рук і ніг людина повинна була 
полетіти.

У маестро є ще один варіант орнітоптера, коли дві пари 
крил рухаються за допомогою рук та ніг окремо. При цьому 
людина перебуває в апараті лежачи. Проте Леонардо досить 
швидко зрозумів, що жодній людині просто не вистачить 

104



105



власної м’язової сили, щоб надати крилам такої швидкості, 
яка дала би змогу підняти саму себе в повітря. Насправді 
досить прості розрахунки доводять, що махати такими кри-
лами може тільки дуже сильний важкоатлет. Але при цьо-
му він зможе підняти в повітря тільки худенького хлопця. 
Тобто якби один чоловік міг махати за іншого, то люди дав-
но вже літали би, мов птахи.

Коли да Вінчі зрозумів, що для польоту його машинам 
бракує м’язової сили, то почав шукати пристрої, здатні 
якось допомогти в цьому. На одному з його малюнків з’яв-
ляється механізм, у якому використовуються пружини. 
Ця схема, вигадана Леонардо, була теж дуже цікавою, але, 
на жаль, так і залишилася нереалізованою.

Зрештою Леонардо відмовився від ідеї махового крила 
і взявся розробляти крило, що ширяє – ніби пливе у пові-
трі. Він хотів змусити свою машину ширяти, наче птах, 
і до кінця життя нраполегливо працював над утіленням 
свого  задуму.

Безсумнівно, Леонардо ставив перед собою завдання, які 
у XV столітті неможливо було вирішити. Розробляючи кон-
струкції літальних апаратів, да Вінчі розраховував тільки 
на силу людини. Він намагався максимально використати 
м’язи пілота, змушуючи його працювати руками, ногами 
і навіть головою. Не міркувати, а використовувати голо-
ву як частину силового механізму. Але, попри всі зусилля 
Леонардо, в його час політ був просто неможливим. Адже 
в розпорядженні великого майстра не було ні двигуна, ні до-
статньо міцних та легких матеріалів, щоб сконструювати 
літальний апарат. Свої моделі Леонардо доводилося будува-
ти з дерева й тканини.
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Перші польоти люди здійснили на повітряних кулях 
аж через три століття після да Вінчі, в 1783 році. Для ви-
рішення проблем, що поставали перед ним, знадобилися 
роки безперервної праці вчених та інженерів, створення 
нових теорій, нових конструкцій, нових двигунів і нових 
матеріалів. Нічого цього не було в розпорядженні майстра 
у XV столітті.

Проте Леонардо залишив нам найважливіше – віру в не-
обмежені можливості людини. Він писав: «Бог створив лю-
дину за своєю подобою, тому людина – єдина істота на Зем-
лі, наділена здатністю творити, гріх не користуватися цим».

ЗАПИТАННЯ:
  Як ти вважаєш, чим хотів би прославитися Леонардо 
да Вінчі?

  Що спільного в польотах і плаванні?

  На чиї крила намагався зробити подібними крила 
своєї літальної машини Леонардо?

  Чому п’ятсот років тому політ орнітоптера був 
неможливий?
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РОЗДІЛ 
СІМНАДЦЯТИЙ, 
з якого ми дізнаємося 
ще дещо про маму 
Леонардо, про його друга 
та учнів



Улітку 1493 року до Леонардо приїхала старенька 
мати, Катери на. На той час її чоловік помер, і вона, 
почуваючись зовсім погано, вирішила провідати 
свого первістка. Катерина прийшла до Мілана піш-

ки. І лиш кілька кілометрів вона проїхала на возі. Леонардо 
пам’ятав і ніжно любив свою маму. Він з любов’ю прийняв 
її і оточив турботою. Да Вінчі не відпустив більше стареньку 
назад до села. Катерина захворіла, і син доглядав її до смер-
ті. Його мати померла в 1495 році. Леонардо з почестями по-
ховав її.

У Мілані з близьких людей у   нього залишилися тільки 
учні й Томазо Мазіні на прізвисько Зороастр. Мазіні – друг 
і помічник Леонардо в усьому, що стосується інженерної 
справи. Він ще й чудовий механік, що приїхав до Мілана 
разом із митцем із Флоренції. Томазо був точно таким само 
невиправним мрійником, як і Леонардо, а також його щи-
рим однодумцем у питаннях науки та поглядах на життя. 
Друзі разом проєктували та робили моделі найлегших мос-
тів, водовідливних насосів, гармат, рухомої фортеці. Зоро-
астр так само, як і маестро, не вживав м’яса й любив людей, 
був жартівником, вигадником і фокусником. Люди пліт-
кували, що Леонардо й Томазо займалися магією та чарів-
ництвом. Насправді друзі просто любили фокуси та всілякі 
витівки. Вони постійно вигадували нові розваги для Мілан-
ського двору.
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Ось один із таких фокусів: Леонардо вливав у кипля-
чу рідину вино й за мить воно спалахувало різнобарвним 
полум’ям. Він міг перетворити на очах глядачів біле вино 
на червоне. Або зробити так: покласти тростину на два скля-
ні келихи, а потім одним ударом переламати її навпіл. Кели-
хи при цьому залишалися цілими. Чи взяти перо, змочити 
його слиною і написати щось на папері – літери виявлялися 
чорного кольору!

Ці та інші фокуси зараз легко пояснити за допомогою на-
віть шкільного курсу хімії та певного рівня вправності рук. 
Проте забобонні люди називали Леонардо не фокусником, 
а чарівником. І підозрювали в заняттях чорною магією.

Мрія про політ у небо була для Зороастра такою ж близь-
кою, як і для Леонардо. Вона завжди була в його серці. 
В Італії є легенда про те, як божевільний Томазо полинув 
на величезному лебеді понад хмари і не повернувся. На-
справді ж відчайдушний механік вирішив без дозволу Ле-
онардо випробувати незакінчений літальний апарат. Мазіні 
розбігся і з вершини гори злетів у повітря... і впав на ліс. 
У розрахунках була помилка, тож політ закінчився невда-
ло – падінням і важкою травмою, після якої Томазо так ні-
коли й не відновився. Леонардо залишилося подбати, щоб 
його друг завжди був оточений турботою та увагою. Що він 
і робив до кінця життя.

Маестро завжди піклувався про тих, хто був поруч. Адже 
він ніколи не жив сам. Завжди біля нього були слуги та учні, 
котрі обожнювали свого вчителя, хоч і не могли зрівнятися 
з ним у творчості. Він дбав про них так, немов вони були 
його родиною. Власне, так воно і було, адже у великого мит-
ця ніколи не було ані дружини, ані дітей. Однак серед його 
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учнів були такі, які супроводжували та допомагали Леонар-
до впродовж багатьох років і замінили йому синів.

На стіні міланської майстерні Леонардо вивісив знамени-
ті «Правила», складені для учнів. Ними варто користувати-
ся і зараз. Ось вони:

1. «Якщо все видається надто легким, то це вказує 
на те, що працівник є дуже невправним і що робота вища 
од його розуміння».

2. «Критика з боку ворогів приносить більше користі, ніж 
захоплена похвала друзів. Друзі тільки покривають позоло-
тою наші недоліки».

3. «Люди, що швидко й легко переходять до практики, 
не вивчивши досконало теорії, подібні до моряків, що виру-
шають у море на судні, в якому немає ні керма, ні компаса».

4. «Художник, що по-рабськи копіює манеру іншого ху-
дожника, закриває двері для істини, тому що його покли-
кання не в тому, щоб примножувати справи інших людей, 
а в тому, щоб примножувати справи природи».

5. «У нічній тиші намагайтеся відновити в уяві речі, які 
ви вивчали. Малюйте в уяві контури фігур, які ви спостері-
гали протягом дня; де думка не працює разом із рукою, там 
немає художника».

А ще Леонардо радив учням тренувати свою зорову 
пам’ять, щоб поліпшити уяву й оволодіти мистецтвом кон-
центрації. Він, власне, саме так і чинив. Брав вазу з кві-
тами, заплющував очі та намагався відтворити її образ 
в уяві. Потім розплющував очі та порівнював результат 
із реальністю. Затим повторював вправи, щоразу поправ-
ляючи уявну картинку доти, допоки не отримував дуже 
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точний образ вази. Так він тренувався, поки не досягав до-
сконалості.

Учні Леонардо обожнювали свого наставника. Він умів 
зробити найважчу працю приємною, але не терпів лінощів. 
У його майстерні завжди було весело. Маестро не вимагав 
працювати понад силу та всупереч здібностям. У своєму 
«Трактаті про живопис» Леонардо пише: «Дуже корисно 
іноді залишати роботу і трохи розважатися. Після повер-
нення розум стає вільнішим. Надмірна старанність і зайва 
наполегливість обтяжують розум, породжуючи безсоння».

Якось у Мілані непосидючий, неслухняний і злодійку-
ватий хлопчисько Джакомо Капротті увійшов до сім’ї уч-
нів Леонардо. Йому було лише десять років, і він був надто 
малим для учнівства. Але Джакомо втратив своїх батьків 
і дах над головою під час пожежі, тому художник забрав 
його жити до себе.

Леонардо завжди по-батьківськи піклувався про своїх 
учнів, але випадок із цим хлопчиком – особливий. Худож-
ник прозвав його Салаїно, що означає «Чортеня», за його по-
стійні витівки та любов до крадіжок. Джакомо був із бідної 
сім’ї. Леонардо придбав для Салаїно плащ, шість сорочок, 
три камзоли та не менш як двадцять чотири пари череви-
ків, але хлопчик продовжував красти все, що потрапляло 
під руку. Поганих звичок Салаїно позбувся тільки тоді, 
коли підріс. Він зрозумів, що майстер любить і піклується 
про нього, ніби про власного сина. І йому немає чого боятися 
ані в будинку, ані в майстерні. Але прізвисько так і залиши-
лося з ним на все життя.

Салаїно залишався з учителем майже чверть століття 
до самої смерті художника. Джакомо не був талановитим. 
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А якщо випадково і створював якусь другосортну картину, 
то Леонардо поблажливо виправляв її та накладав на неї ос-
танні штрихи. Салаїно замінив да Вінчі сина.
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ЗАПИТАННЯ:
  Чому Леонардо не відпустив свою маму назад 
до села?

  Хто такий Зороастр?

  Спробуй потренувати свою зорову пам’ять 
за допомогою вправи Леонардо.

  Чому Леонардо прозвав свого учня Салаїно?
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РОЗДІЛ 
ВІСІМНАДЦЯТИЙ, 
в якому Леонардо 
створює картину 
«Таємна вечеря»



У 1490 році Лодовіко Сфорца задумав розташувати 
в головній церкві домініканського монастиря Санта 
Марія делла Граціа усипальницю герцогського бу-
динку Сфорца. І, щоб зробити будівлю ще прекрас-

нішою, доручив архітекторові Браманте добудувати храм. 
Прикрасити трапезну церкви фрескою за вказівкою Лодо-
віко мав Леонардо да Вінчі. (Фрескою називають картину, 
намальовану на стіні безпосередньо по штукатурці.)

Фреску замислили намалювати на стіні трапезної (за-
раз її назвали б їдальнею). Уже сам розмір її вражав уяву – 
4,6 на 8,8 метра. Ніхто раніше не малював таких вели-
ких картин.

Так Леонардо розпочав писати одну зі своїх найвідомі-
ших картин. Основою його задуму було показати реакцію 
апостолів на слова Христа: «Один із вас зрадить мене».

Кожен із апостолів по-своєму реагує на ці слова. На їх-
ніх обличчях подив, обурення, готовність захистити свого 
учителя. Дванадцять людей, дванадцять характерів, два-
надцять різних реакцій. Усі апостоли енергійно жестику-
люють. Окрім улюбленого учня Христа – юного Іоана, який 
склав руки з ангельською покорою і мовчки слухає, ніби 
про наближення неминучого. Інші апостоли приголомше-
ні та не вірять почутому. Домінує на картині фігура свято-
го Пилипа. Він розташований трохи вище від решти фігур 
на картині. Пилип приклав обидві руки собі до грудей, ніби 
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заперечуючи проти припущення, що він може бути зрадни-
ком. Праворуч від нього – святий Яків-старший. Юда від-
сахнувся назад, тоді як інші тягнуться до Христа. Темний 
колір обличчя Юди, пересмикування рук видають нечисту 
совість. Він стискає в руці гаманець із грошима та розсипає 
на столі сіль. Кажуть, ніби розсипана сіль – передвісник 
біди. До Леонардо цю подію зображували зовсім по-іншому.

Цього разу митець працював на диво швидко. Однак ху-
дожнику довелося докласти чимало зусиль, щоб знайти мо-
делей для облич святих. Щоб намалювати Юду, Леонардо 
витратив багато часу, відвідуючи різні небезпечні місця, 
де ошивалися міланські злочинці та злидарі.

Настоятель монастиря поскаржився Моро на лінь і по-
вільність роботи Леонардо. Художник у відповідь пояснив 
герцогу, що не може знайти обличчя для Юди. Але якщо 
справа надто термінова, то він може скористатися обличчям 
настоятеля, яке дуже для цього підходить. Ця ідея дуже 
розвеселила правителя Мілана.

Звинуватити Леонардо в повільності могла тільки люди-
на, яка нічого не тямила в роботі художника. Митець на-
писав це своє величезне творіння усього за три роки (навіть 
менше), тож увесь цей період картина не виходила в нього 
з голови.

Ось як очевидець описував митця за роботою: «Він часто 
приходив до монастиря на світанку... Похапцем піднявшись 
по драбині, старанно працював доти, доки не наставали су-
тінки, які змушували його зупинитися. При цьому він зов-
сім не думав про їжу – настільки був поглинений роботою. 
Іноді Леонардо залишав усе днів на три-чотири, не торкаю-
чись до картини в цей час, тільки заходив і по кілька годин 
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стояв перед нею, схрестивши руки та дивлячись на свої фі-
гури так, ніби критикував самого себе. Опівдні, коли спе-
котне сонце в зеніті спустошувало вулиці Мілана, я бачив, 
як він поспішав з палацу, де працював над своєю колосаль-
ною статуєю, не шукаючи тіні, найкоротшою дорогою до мо-
настиря, щоб додати ще кілька мазків до своєї картини, піс-
ля чого одразу ж повертався».

Надзвичайно довго працював Леонардо над головою Хри-
ста, так само не маючи для нього відповідної моделі. Гово-
рили, що обличчя Христа Леонардо так і не дописав, хоча 
й працював над фрескою досить довго. Зрештою Христос 
став тут ніби узагальненням, глибоко зворушливою, вічною 
фігурою. Вічність Леонардо позначає мантією на лівому 
плечі Христа холодно-блакитного кольору – кольору відосо-
бленості. У позі та жестах Ісуса – спокій і гіркота.

Етюди й начерки до «Таємної вечері» можна порівнюва-
ти за силою і красою з його картинами. Геній Леонардо від-
чутний у всіх деталях: і в розташуванні людських фігур 
на фресці, і у відтворенні почуттів персонажів, і в замальов-
ках гобеленів на стінах на задньому плані, і в зображенні 
страв на столі. 

Нова вишита скатертина зі складками – щойно зі скрині. 
Все, що ми бачимо на столі, поодинці може бути окремою 
картиною – натюрмортом. Тут і склянки, і олов’яний посуд, 
і хлібці. Все це розставлено й розкладено в такому гармо-
нійному порядку, створити який міг мало хто з тогочас-
них художників. Глибина зображення людських почуттів 
у картині досягає такого напруження, що не було відомим 
мистецтву живопису в ті часи. Тільки лиш ця картина мог-
ла б зробити да Вінчі відомим. 
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Але фреску спіткала трагічна доля. Через експеримен-
ти Леонардо з фарбами вона не витримала примх погоди 
й недбалості людей і почала руйнуватися ще за життя ху-
дожника. Згодом солдати наполеонівської армії довершили 
справу, коли облаштували в трапезній стайню та кидали 
в картину цеглою.

У 1943 році, під час Другої світової війни, німецькі бом-
бардувальники майже повністю зруйнували монастир Сан-
та-Марія делла Граціа. А от стіну, на якій була написана 
«Таємна вечеря», захищали мішки з піском, і вона диво-
вижним чином збереглася. Згодом і монастир, і фреску від-
новили. Люди, які бачили її, кажуть, що жодні копії, репро-
дукції та фотографії не можуть передати тих відчуттів, того 
враження людини, яка перебуває поряд із нею і дивиться 
на цей напівзруйнований часом витвір.
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ЗАПИТАННЯ:
  Навіщо Моро замовив Леонардо розмалювати 
трапезну монастиря?

  Що зображено на фресці?

  Як ти вважаєш, чому митець довго писав картину?
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РОЗДІЛ 
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИЙ, 
в якому йдеться 
знову про бали, новий 
спектакль і про... робота



У тому, що Леонардо працював повільно, немає нічого 
дивного, адже його постійно відволікали від робо-
ти. Особливо відзначалися у цьому Лодовіко Сфор-
ца і його молода дружина Беатріче. Вона постійно 

вигадувала нові розваги та свята, а Моро не міг їй ні в чому 
відмовити. І ось уже в Мілані готуються до чергової виста-
ви – «Орфей». І, звісно ж, її головний режисер та організа-
тор – Леонардо да Вінчі.

Для цього спектаклю маестро сконструював просто уні-
кальні для того часу рухомі декорації. Перша частина ви-
стави відбувалася на фоні природи – сцена зображала гори 
та долину, де Орфей зустрічав Еврідіку. Щоб показати 
цю картинку, Леонардо придумав декорації у формі півсфе-
ри з двох частин. Скелі приховували від глядацьких очей ме-
ханізми, які рухали всю конструкцію. Згодом, коли Евріді-
ка помирала, дві півсфери поверталися, сцена розсувалася, 
і перед здивованим глядачем виникала картина підземного 
царства. Тільки-но глядач опановував подив, як з’являвся 
Плутон, котрий піднімався в центр сцени на ліфті, що пра-
цював за допомогою противаг. У XV столітті Леонардо ство-
рив поворотну рухому сцену – крок дуже сміливий на той 
час. Якою б легкою не була півсфера, переміщати вручну 
її було не так і просто. Для цього було виготовлено підшип-
ники – теж річ для того часу нечувана, винайдена майстром.
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Для однієї з таких вистав Леонардо придумав і скон-
струював механічного лицаря. Ро бота, якщо висловлюва-
тися сучасною мовою. Робот в обладунках міг копіювати 
людину, рухаючи руками, повертаючи голову та відкрива-
ючи рота.

Креслення такого робота – назвімо його «механічним 
лицарем» – було виявлено в паперах Леонардо тільки 
в 1957 році. У свої креслення маестро навмисно додав «за-
йві» деталі та механізми, щоб ніхто не розібрався у його 
записах. Він робив це постійно, захищаючи свої малюн-
ки та щоденники від шпигунів і зловмисників. Доля цьо-
го робота схожа з багатьма іншими винаходами да Вінчі. 
На нього довго не звертали уваги. Доти, доки людство 
не винайшло й заново не відкрило те, над чим свого часу 
розмірковував майстер.

Знайдені креслення свідчать, що всі частини цього робо-
та чудово взаємодіяли одна з одною за допомогою механічно-
го керівного пристрою. Його можна було щоразу по-новому 
налагоджувати. Зараз ми б ужили слово «перепрограмо-
вувати». Цей пристрій містився в «грудях» робота. Ноги його 
рухалися окремо за допомогою зовнішнього держака, який 
натягував трос, з’єднаний із кісточкою, коліном і стегном.

Ось такого робота, здатного рухатися, і сконструював Ле-
онардо просто для чергового свята. Доки він займався ви-
вченням анатомії, йому спало на думку створити автома-
тичний механізм, схожий на людину. Ось він і реалізував 
його таким чином.

По завершенні свята Леонардо знову зайнявся науко-
вими дослідженнями, це йому було більше до душі. Саме 
роками життя в Мілані датовані його перші регулярні 
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записи, які разом із живописом становлять основну його 
спадщину. У Флоренції він зробив лише кілька приміток 
до своїх ескізів. У Мілані ж Леонардо почав записувати 
все, що його цікавило, в довільному порядку, чим поста-
вив майбутніх дослідників перед надзвичайно складними 
завданнями. Да Вінчі робив записи до кінця життя, пере-
мішуючи свої думки з чужими. І зрештою у нього вийшла 
якась вільно побудована енциклопедія з переплутаними 
сторінками.

Леонардо залишив нащадкам близько п’ятдесяти тисяч 
різних документів: це і записи, і креслення, і розрахун-
ки, і малюнки. Він сподівався, що зможе колись довести 
все це до ладу, «розкласти по поличках». В одній зі своїх 
заміток, зробленій значно пізніше, в 1508 році, маестро 
пише: «Ця книга стане довідником. Вона складена з без-
лічі сторінок, які я в неї вписав, сподіваючись згодом усе 
впорядкувати... Вірю, що перш ніж закінчу її, я повинен 
буду приводити її до ладу безліч разів, і тому ти, Читачу, 
не проклянеш мене за те, що цікавить мене одночасно над-
то багато предметів, а пам’ять не в змозі утримати їх усі...».
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ЗАПИТАННЯ:
  Що нового придумав Леонардо в спектаклі «Орфей»?

  Як ти думаєш, що насправді стало причиною 
створення механічної людини?
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РОЗДІЛ 
ДВАДЦЯТИЙ, 
в якому йдеться про 
статую під назвою «Кінь»



Завдання увічнити в бронзі батька й родоначальника 
династії Франческо Сфорца було одним із перших, 
яке отримав Леонардо від Лодовіко Моро. Це мала 
бути величезна бронзова статуя вершника на коні. 

Маестро давно й сам хотів створити щось подібне. Він робив 
малюнки коней ще у Флоренції, тому з ентузіазмом узявся 
за реалізацію такої ідеї. Але художника постійно відволі-
кали від неї найрізноманітнішими справами. Тому над цією 
статуєю він працював майже шістнадцять років із перерва-
ми. Кінь, якого задумав Леонардо, мав бути вісім метрів зав-
вишки. Подібних кінних пам’ятників тоді просто не було, 
та й зараз їх не дуже багато.

Готуючись до такої нечуваної справи, да Вінчі довго 
й уважно вивчав найпрекрасніших коней. Митець прагнув 
створити ідеального коня. При цьому в нього наче сам со-
бою складався трактат із анатомії коней із величезною кіль-
кістю прекрасних ілюстрацій.

Багато часу він приділяв також проблемам рівнова-
ги. Леонардо намагався зробити пам’ятник стійким. Ху-
дожник то малював вершника зі зброєю в руках, то ховав 
зброю за спину, то придумував ще якийсь варіант. І так ба-
гато-багато разів. Часом він впадав у відчай і вже не споді-
вався знайти рішення цієї проблеми, тож малював як опо-
ру повалену людську фігуру під передньою ногою коня. Все 
це тривало так довго, що деякі сучасники, які цікавилися 
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цією роботою Леонардо, запевняли, що статую так ніколи 
й не буде відлито. Так і сталося, але виключно з практич-
них (а не художніх) причин. Одна з них полягала в тому, 
що приблизно дев’яносто тонн металу, швидко розплавле-
ного та доведеного до дуже високої температури, потрібно 
було одночасно охолодити. Друга причина: зібрану для ста-
туї бронзу довелося використати на військові потреби – для 
виготовлення гармат.

Зрештою Леонардо залишив ідею створення коня, що став 
дибки, і зробив його в русі. Але він виходив з абсолютно ін-
ших міркувань. Якби кінь стояв на задніх ногах, то всі по-
гляди були би прикуті до нього, а не до вершника.

Маестро зробив глиняну модель коня, що крокує, у повно-
му її розмірі, щоправда без вершника, в 1493 році. Її встано-
вили на площі палацу Сфорца саме напередодні одруження 
племінниці Лодовіко Б’янки Марії з імператором Макси-
міліаном. Глядачі, котрі бачили цю модель Леонардо, були 
в захваті. Глиняний кінь вражав своєю досконалістю, ре-
тельністю опрацювання деталей, внутрішньою силою, яку 
майстер умів передати як ніхто інший. Статуя була гранді-
озною і величною. Леонардо вмить став знаменитим. Досить 
швидко його слава поширилася по всій Італії.

Кілька років ця знаменита модель стояла в Мілані. А по-
тім відбулися дуже неприємні для міста та для статуї події.

Доки італійці воювали один з одним, мріючи насправді 
про об’єднання країни, сусідня Франція вирішила прибра-
ти до рук італійські міста. Багатий Мілан видався фран-
цузам ласим шматком. Тож для цього міста настали грізні 
часи. Французький король Людовик XII разом зі своєю ар-
мією увійшов до Ломбардії, щоб захопити Мілан. Одночасно 
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венеціанці атакували володіння Сфорца зі сходу. Лодовіко 
втік зі свого замку разом з усією родиною. У вересні 1499 
року місто здали нападникам без жодного пострілу. У жовт-
ні французький король вступив до Мілана.

Коли французи захопили місто, один із їхніх загонів, ви-
користовуючи глиняну модель коня як мішень, почав стрі-
ляти в неї. Просто заради розваги. Стріли гасконців проби-
ли у статуї дуже багато дірок, крізь які почала проникати 
вода. Кілька дощових і морозних сезонів зробили свою спра-
ву – величезний кінь розвалився.
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ЗАПИТАННЯ:
  Яке найперше завдання поставив Лодовіко Моро 
перед Леонардо?

  Чому пам’ятник не вилили з бронзи?

  Через що зруйнувався глиняний «Кінь» Леонардо?
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РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ 
ПЕРШИЙ, 
в якому Леонардо 
залишає Мілан



Повернімося трохи назад. Адже одночасно з робо-
тою майстра над знаменитою статуєю відбувалися 
й інші важливі події.

Майже двадцять років прожив Леонардо в Міла-
ні, облаштовуючи свята, працюючи над «Таємною вечерею» 
і кінним пам’ятником Франческо Сфорца. Дуже багато часу 
він витратив на наукові дослідження і праці. Саме в Мілані 
він став систематично, а не час від часу робити записи. Тут 
ґрунтовно вивчав латину й математику. Але раптово розміре-
не та й, напевно, щасливе життя маестро круто змінилося.

Одна за одною сталося декілька подій, які надовго виби-
ли з колії герцога Моро, Мілан та його жителів. У 1497 році 
несподівано померла молода герцогиня Беатріче. Смерть дру-
жини була для герцога Лодовіко несподіваним і важким уда-
ром. Розпачу його не було меж. Герцог втратив не тільки ко-
хану дружину, а й розумного вірного друга, близьку людину.

Моро був переконаний: пішла Беатріче – підуть від ньо-
го щастя й удача. Лодовіко був дуже забобонним. Коли його 
справи після смерті дружини почали псуватися, згорьова-
ний герцог був певен, що разом із Баетріче його назавжди 
полишила удача.

У той час герцогству вже загрожували французькі вій-
ська. Моро сподівався на підтримку країн-союзниць, однак 
уживав усіх заходів для зміцнення своєї фортеці. Особли-
во для того, щоб у випадку війни Мілан не залишився без 
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води. Сфорца доручив Леонардо зайнятися цим питанням. 
Було потрібно перевірити систему каналів і створити надій-
не водопостачання. Слід було поспішати. Для того, щоб під-
тримати да Вінчі, Моро навіть подарував йому невеликий 
маєток – виноградник біля Мілана.

Однак усі зусилля виявилися марними: союзники зради-
ли герцога. Французька армія незабаром захопила Мілан.

Напередодні краху герцога Лодовіко Сфорца його гро-
шові справи були настільки погані, що він перестав пла-
тити Леонардо навіть ту досить невелику плату, яку той 
завжди отримував. Маестро довго мовчав. Але гроші були 
йому потрібні не так для самого себе, як для видачі плат-
ні учням і працівникам. Митець написав герцогу, що йому 
доведеться облишити живопис і скульптуру, тому що мис-
тецтво не дає йому прибутку навіть стільки, щоб просто 
жити. Лодовіко продовжував обсипати Леонардо... обіцянка-
ми. Уперше в рукописах да Вінчі з’являються сумні нотки.

Маестро був надто далеким від політики, й тому фран-
цузи, які увійшли до міста, його анітрохи не хвилювали. 
Справді, гасконські стрільці фактично знищили нещасного 
«Коня», але самому Леонардо небезпека не загрожувала. Од-
нак у нього не було більше покровителя. Не було й доходів. 
Через те залишатися в загарбаному герцогстві також не було 
сенсу. Коли ж французи остаточно укріпилися в Мілані, Лео-
нардо зоставалося тільки одне – виїхати.

У кінці 1499 року майстер залишив місто, в якому до ньо-
го прийшла слава. Він вирішив повернутися до Флоренції. 
Щоправда, кружним шляхом – через Мантую та Венецію.

У Мілані зоставалося найважливіше для нього: «Акаде-
мія Леонардо да Вінчі», два найзначніші твори, один із яких 
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уже знищили, другий – його «Таємна вечеря» – залишився 
на милість переможців. Художника супроводжували два вір-
ні супутники: Лука Пачолі та учень Леонардо, юний  Салаїно.

Передусім мандрівники завітали на віллу Вапріо, що на-
лежала родині Мельци. Звідси був родом інший відданий 
учень маестро – Франческо Мельци. Тут, на цій віллі, Лео-
нардо міг бути як удома. Він на якийсь час наче заспокоївся. 
Навіть узявся до живопису: намалював другий варіант вели-
чезної «Мадонни в скелях». Але незабаром важкі неприємні 
почуття все ж здолали його. Він, котрий звик до активної 
різнобічної діяльності, колись мало не другий герцог Мілана, 
враз уподобав сільський спокій та самотність. Повертатися 
до Мілана було безглуздо. Залишалося просто продовжувати 
свій шлях до Флоренції.

У дорозі для Леонардо та Луки було чимало тем для роз-
мов. Вони згадували своє цікаве життя в Мілані, планува-
ли написання спільних книг. А ще мандрівники з цікавістю 
слухали чудові розповіді маестро про природу: рослини, 
тварин та гори.

Леонардо по-своєму пояснював наявність відбитків мор-
ських мушель і молюсків на каменях, знайдених в горах 
Італії. Він вважав, що місця, де є таке каміння, колись були 
дном світового океану. В ті часи вчені давали найбезглуздіші 
пояснення походженню скам’янілих мушель. Одні вважали, 
що вони належали загиблим молюскам, які нібито розповзли-
ся з води під час всесвітнього потопу та залишилися на суші, 
коли море повернулося в свої береги. Інші запевняли, що вони 
утворилися в земних пластах під впливом небесних світил.

Леонардо не визнавав цих пояснень. Знахідки мушель 
у горах, на його думку, доводили, що на місці суші колись 
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було море. Він вважав неможливим, що одна повінь змог-
ла б перенести цих морських мешканців на 500 кілометрів 
від берега моря в гори. Або що молюски змогли би проповзти 
таку відстань самостійно за сорок днів і ночей біблійного 
потопу. Як же залишки цих мушель і коралів виявилися 
на вершинах гір? Відповідь да Вінчі була близькою до су-
часної. Скам’янілості були колись живими організмами, які 
загинули до того, як у цих місцях утворилися гори. «Найі-
мовірніше, там були колись морські узбережжя, куди вода 
виносила уламки коралів і черепашок молюсків... де тепер 
земля, колись був океан».

Як писав сам Леонардо: «Оскільки всі ці викопні рештки 
з’явилися набагато раніше, ніж літери, не дивно, що в наші 
дні не існує описів цих морів, які раніше простягалися 
на територіях багатьох країн... Але достатнім для нас дока-
зом цього є організми, що виникли в солоних водах, і вияв-
лені знову високо в горах на великій відстані від моря».

ЗАПИТАННЯ:
  Чому Леонардо да Вінчі вирішив поїхати з Мілана?

  Куди та з ким прямував маестро, їдучи з вілли Вапріо?

  Як ти вважаєш, чому в горах знаходять скам’янілі 
рештки морських мушель?
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РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ 
ДРУГИЙ, 
в якому подорожні 
відвідують Падую 
та Венецію



Проїжджаючи верхи зимовими дорогами Ломбар-
дії, Леонардо та Лука могли розмовляти не лише 
про гори й про математику, яка цікавила їх обох. 
Вони згадували й про те, як добре їм було в Мілані, 

коли там правили Лодовіко та Беатріче. Розмови про приєм-
ний час, проведений у товаристві придворних дам і вчених, 
зрештою привели до того, що їм спало на думку відвідати 
Мантую. Володаркою там була сестра покійної Беатріче Іза-
белла д’Есте, яка чудово ставилася до Леонардо. Вона не-
одноразово запрошувала маестро в гості до свого палацу, 
коли навідувала сестру в Мілані. Часу тепер у друзів було 
більш ніж досить, тому вони вирішили заїхати до гостинної 
господині Мантуї.

Ізабелла була дуже відомою і впливовою у ті часи жін-
кою. Її володіння було крихітним порівнянно з Флоренцією 
чи Міланом, а чоловік мусив підробляти найманцем разом 
зі своєю маленькою армією. Але до думки Мантуї та її прави-
телів прислухалися в Італії і враховували під час прийняття 
важливих рішень. А ще Ізабелла була відома як пристрасна 
колекціонерка різних творів мистецтва й велика приятель-
ка талановитих художників. До Леонардо вона ставилася 
прихильно та по-дружньому. Окрім того, була палкою ша-
нувальницею його талантів. Тому коли да Вінчі разом зі сво-
їми супутниками прибув до її палацу, Ізабелла була просто 
в захваті. Їх прийняли тепло, як близьких друзів.
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На знак дружби й на згадку про цей візит художник зро-
бив малюнок – портрет Ізабелли д’Есте. Власне, таких ма-
люнків було два. Один, чорновий начерк, залишився у Лео-
нардо. Другий – у господині Мантуї. Як і в усіх портретах, 
Леонардо досягає головного, на його думку, ефекту. Його 
малюнки живі, в них відображено основні риси характеру 
людини й почуття на обличчі.

У Мантуї Лука й Леонардо пробули недовго. На початку 
1500 року мандрівники вирушили в путь.

І ось – друзі вже у Венеції. Для Луки Пачолі це май-
же рідне місто, адже він тут навчався. Да Вінчі опинився 
у ньому вперше. Ім’я творця «Коня» й «Таємної вечері», 
звісно ж, було відомим у колі венеціанських художників 
і любителів мистецтва. І вони зраділи можливості поспіл-
куватися з такою знаменитістю. Лука познайомив маестро 
зі вченими Венеції.

Леонардо було цікаво в незнайомому та незвичайному 
місті. Йому було тут чим задовольнити свою пристрасть 
до будь-чого нового. Вченого надзвичайно цікавило все: 
і краса узбережжя Адріатичного моря, і те, як незвично роз-
ташована Венеція. Він ще ніколи не зустрічав такого див-
ного поєднання природних умов. На одній площі, досить 
невеликій, одночасно маємо й берег континенту, і лагуну 
з безліччю островів, і косу, яка цю лагуну відокремлює від 
моря, і, нарешті, саме море. Безмежне і прекрасне.

Безперечно, Леонардо знайшов у всьому цьому багато 
такого, що потребувало негайного дослідження. Він почав 
вивчати відпливи й припливи, склад ґрунту на морському 
березі та ще багато іншого.
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Нові друзі-математики також були для маестро прекрас-
ними слухачами та співрозмовниками у наукових бесідах. 
Саме те, що було таким необхідним для Леонардо да Вінчі 
тоді. Проте досліджень і розмов для нього виявилося зама-
ло. Венеції в той час з моря загрожував турецький флот. Ле-
онардо-винахідник запропонував уряду міста свої послуги.
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ЗАПИТАННЯ:
  Чому Леонардо та Лука вирішили завітати до Мантуї?

  З ким познайомився Леонардо у Венеції?
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РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ 
ТРЕТІЙ, 
що розповідає про 
підводний човен 
і водолазний костюм



Насправді не лише слава живописця передувала поя-
ві Леонардо у Венеції. Він був також відомий по всій 
Італії і як військовий інженер. У той час саме такий 
фахівець був дуже потрібний венеціанцям.

Серед інших італійських міст-держав становище Вене-
ції було особливо небезпечним. Турецькі війська регулярно 
нападали на венеціанців. Турки час від часу захоплювали 
околиці Венеції. Вночі із дзвіниці Святого Марка було видно 
їхні вогнища, а вдень – їхні кораблі зі стрільцями, що пла-
вали неподалік від берега.

Леонардо дослідив ті місця. І дійшов висновку, що для 
захоплення Венеції військам султана необхідно буде пере-
правитися через річку Ісонцо. Він порадив збудувати дамбу 
зі шлюзом, який у слушний момент можна буде відкрити 
та затопити нападників. Потім він перейшов до питання 
ліквідації турецького флоту.

Маестро вигадав спосіб, як можна відбити напад ворожих 
суден. Досить було послати чоловіків на дно гавані у водо-
лазних костюмах. А там вони дірявили би днища кораблів, 
як консервні бляшанки. Ця ідея здається дуже простою. 
Але за часів Леонардо це було нечувано. Люди тоді ще не на-
вчилися довго перебувати під водою.

Для того, щоб здійснити цей задум, Леонардо вига-
дав різноманітні пристосування для пірнання. І ще щось 
на кшталт маленького підводного човна, за допомогою 
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якого можна було непомітно підкрадатися до ворожих ко-
раблів під водою. Костюм для свого водолаза Леонардо пла-
нував виготовити з водонепроникної шкіри. На грудях мала 
бути велика кишеня, яка наповнювалася повітрям, що й до-
помагало водолазові випливти на поверхню. Водолаз дихав 
за допомогою гнучкої дихальної трубки, зробленої зі шмат-
ків тростини, шкіряних з’єднань і металевих кілець, які 
захищали очерет від тиску води. Трубка з’єднувала шолом 
із плавучим куполом на поверхні. Купол мав бути корковим, 
щоб не тонув. На малюнку да Вінчі зобразив апарат для ди-
хання під водою з клапанами для набирання та випускання 
повітря. Або ж водолази могли дихати за допомогою винних 
бутлів, наповнених повітрям. А ще у Леонардо були описи 
масок і дихальних трубок, таких, якими користувалися 
східні ловці перлів.

Сама ідея не була новою: ще стародавні греки писали про 
пірнальні дзвони в руках. Однак маестро винайшов щось 
нове, раніше нечуване. Це був пристрій для забезпечення 
повітрям людини, що перебуває під водою. Його будову вче-
ний тримав у таємниці. Він відмовлявся її розкривати «че-
рез злу людську натуру».

Як виявилося, плани Леонардо да Вінчі були цілком ре-
альними – їх можна було втілити!

Зрештою такі водолазні костюми було створено. Однак 
турків, проти яких мали застосовувати ці костюми, успіш-
но відбив венеціанський флот ще до того, як знадобився під-
водний напад.

Чи можна такий костюм використовувати насправді? 
Як з’ясувалося в наші дні – можна. Фахівець із підводних 
зйомок і пірнальник Жак Джейхан занурився у костюмі, 
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створеному за малюнками Леонардо, на дно невеликого став-
ка. Костюм виявився цілком придатним для використання.

До наших днів дійшли записи Леонардо да Вінчі, на яких 
можна чітко розібрати малюнок і креслення підводного чов-
на. Але відомо про нього дуже мало. Найімовірніше, на по-
верхні корабель міг рухатися за допомогою вітрил, а під во-
дою пересуватися на веслах.

Для прискорення плавання вчений вигадав перетинчасті 
рукавички. Нині це пристосування називається ластами.

Леонардо придумав також рятувальний круг. Цей ви-
нахід майстра міг би врятувати чимало життів, якби був 
впроваджений у практику вчасно. На малюнку, знайдено-
му в записках вченого, рятувальний круг має той самий 
вигляд, що й сучасний. Невідомо лише, з якого матеріалу 
його мали робити, можливо, з коркового дерева. Принайм-
ні нічого не заважало створити такий рятувальний круг 
і в XV столітті.

Зі щоденників Леонардо да Вінчі: «За допомогою присто-
сувань люди отримають можливість залишатися під водою 
протягом тривалого часу... Я не публікую і не розголошую 
мій метод через недосконалість людської природи».
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ЗАПИТАННЯ:
  Чому Венецію потрібно було захищати з моря?

  Яким чином запропонував зробити це Леонардо?

  Чи можна у водолазному костюмі Леонардо да Вінчі 
перебувати під водою довго? Чому?
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РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ 
ЧЕТВЕРТИЙ, 
в якому йдеться про 
зміни, які відбулися 
у Флоренції, про нових 
друзів і про нову картину



Коли друзі дізналися про те, що Моро був пов-
ністю переможений і навіть потрапив у по-
лон до французів, то зрозуміли, що їхні надії 
на повернення до Мілана марні. Залишатися 

у Венеції надовго теж не мало сенсу. Тому незабаром, 
а саме навесні 1500 року, Леонардо і його супутники 
прибули до Флоренції.

Однак місто було вже зовсім не таким, який його 
залишив Леонардо близько двадцяти років тому. 
Та й сам він був уже іншим. Роки зробили своє – надії 
молодості зникли назавжди.

П’ятсот років тому, коли наближався тисяча п’я-
тисотий рік від Різдва Христового, всі чекали кінця 
світу. І тепер у Флоренції коїлося щось незрозуміле. 
Лоренцо Прекрасний на той час уже помер. Родина 
Медічі втратила владу – їх просто вигнали з міста. 
У мистецтві тепер зникли невимушеність і веселість. 
Художники та скульптори відмовилися від античності 
та звернулися до релігійних тем.

У Флоренції Леонардо, звісно ж, знали. Але біль-
ше за спогадами. Тут уже з’явилася нова влада й нові 
майстри. Знатні флорентійці неохоче робили йому за-
мовлення, та й на платню не були щедрі. А для того, 
щоб потрапити до їхніх домівок, недостатньо було 
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лише слави художника. Бідно вбрану особу не пусти-
ли б на поріг багатого дому. Леонардо ж отримував 
мало. Тож усі кошти митцю доводилося витрачати 
на пишне вбрання й дороге умеблювання оселі. Хоч 
митець і був людиною безкорисливою, одначе він таки 
звик до розкішного життя при міланському дворі. 

І все ж до майстра, що повернувся до Флоренції, 
ставилися з повагою. Ченці-сервіти з монастиря Бла-
говіщення замовили йому вівтарну картину. Вони на-
дали митцеві ще й житло в своєму помешканні, куди 
Леонардо незабаром і переїхав разом зі своїми слуга-
ми та учнями, включаючи Салаїно.

Якби йшлося про звичайного художника, ченці 
мали б дуже чітко сформулювати своє замовлення. 
У ті часи художник рідко брався до роботи над кар-
тиною, яку сам хотів написати. Адже потім йому по-
трібно було б шукати для неї покупця. Найчастіше він 
просто очікував замовлення, в якому було зазначено 
сюжет, розмір і форму майбутньої картини. Да Він-
чі ж міг вирішувати сам, кого і як писати на полотні. 
Він так робив ще задовго до того, як сервіти зверну-
лися до нього. Ченці схилялися перед мистецтвом ве-
ликого майстра, тому надали йому цілковиту свободу 
дій щодо картини. Вони запросили Леонардо до себе 
в монастир із повним утриманням його та всіх його 
домашніх.

Да Вінчі довго не брався до роботи. Зрештою він зро-
бив картон (так називають попередній малюнок того, 
що планують написати на картині) із зображенням 
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Богоматері, св. Анни та Христа. Цей малюнок вражав 
усіх, хто його бачив. При першому ж погляді на кар-
тон глядач відчував не тільки його неземну красу, 
а й ще щось незвичайне. Поступово на думку спадає: 
Леонардо створив дивну композицію, він намалював 
одну дорослу жінку на колінах в іншої. У житті така 
сцена мала би вигляд у кращому разі смішний. Але 
композиція Леонардо не викликає жодних почуттів, 
окрім захвату. Дві граціозні жінки, мати й дочка, між 
якими ніби стерта вікова різниця, дивовижно та гар-
монійно поєднуються. Вони оповиті м’яким мерехт-
ливим сяйвом. Їх пов’язує немовля Христос, що бла-
гословляє маленького Іоана Хрестителя. Картон цей 
досконалий і вважається однією з найпрекрасніших 
робіт Леонардо. Проте митець не був ним цілком вдо-
волений. 

Другим варіантом був картон, створений спеціально 
для сервітів, який, на жаль, зараз утрачено. Про нього 
збереглися лише письмові свідчення. Коли картон був 
закінчений і стояв у кімнаті митця, то «протягом двох 
днів безперервно чоловіки та жінки, молодь і люди по-
хилого віку приходили, як ходять на урочисті свята, 
подивитися на диво, створене Леонардо, яке приголом-
шувало весь цей народ». Так писав очевидець.

Над темою Мадонни з немовлям і її матір’ю, святою 
Анною, Леонардо працював із перервами майже п’ят-
надцять років. Результатом його роботи стала незакін-
чена картина, створена через багато років після того, 
як він покинув сервітів. Однак у той час картину для 
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монастиря Леонардо так і не написав. Розчарованим 
монахам довелося звернутися до інших художників, 
нехай менш іменитих, зате більш надійних, для вико-
нання замовлення.

А Леонардо незабаром покинув місто тому, що по-
ступив на службу до Чезаре Борджіа військовим інже-
нером. Маестро сподівався знайти в особі Чезаре тако-
го покровителя, яким був для нього Моро.
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ЗАПИТАННЯ:
  Чому Леонардо оселився в монастирі?

  Що було незвичайного в картині для монастиря?

  На що хотіли подивитися люди, які приходили 
до кімнати да Вінчі?
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РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ 
П’ЯТИЙ, 
що розповідає про службу 
і про дружбу



Чезаре Борджіа вже у сімнадцять років був призначе-
ний кардиналом. Однак життя у Ватикані абсолют-
но не підходило до його характеру. Про цього моло-
дого чоловіка можна судити з легенд, які оповідали 

про його надзвичайну жорстокість і нереальну байдужість 
до людських страждань.

Папа Олександр VI, помітивши, що Чезаре не створений 
для служіння церкві, звільнив його від усіх кардинальських 
обов’язків і вирішив зробити володарем Романії, на яку Ва-
тикан претендував. Це досить велика область на півночі 
Центральної Італії, розташована між Тосканою та Адріа-
тичним морем.

Саме під час завоювання Романії та прилеглих до неї об-
ластей Чезаре й прикликав до себе Леонардо. І призначив 
його своїм архітектором та головним інженером. Це було 
в 1502 році. Майстер прийняв запрошення, хоч і чув про не-
добру славу цього чоловіка.

Борджіа надав Леонардо повну свободу дій. І дав вка-
зівку своїм помічникам повідомляти да Вінчі всі відомості 
про захисні споруди та виконувати його поради щодо їх по-
кращення. Перше доручення від Чезаре стосувалося серед-
земноморського містечка Пьомбіно. Тут маестро спроєкту-
вав систему ровів Флоренції. Тут він створював карти для 
військ Борджіа.

161



Да Вінчі перебував на службі у Борджіа, коли той обма-
ном захопив герцогство Урбіно. Вчинки Чезаре часом ви-
кликали в Леонардо якщо не жах, то розгубленість та неро-
зуміння. Однак така співпраця мала й позитивні наслідки.

В одному заїзному дворі, в якому він затримався через 
хуртовину, да Вінчі придумав і змайстрував рожен, що міг 
крутитися сам. Це було велике колесо з навскіс розташова-
ними лопатями. Колесо оберталося нагрітим у каміні пові-
трям і тим самим обертало рожен. Кухар не міг натішити-
ся – тепер м’ясо не пригорить, адже при посиленні вогню 
колесо оберталося швидше.

У цьому ж дворі маестро познайомився зі знаменитим 
Нікколо Мак’явеллі, який був послом Флорентійської рес-
публіки при Борджіа. Леонардо й Мак’явеллі симпатизува-
ли один одному: обидва були дуже розумними та спостереж-
ливими. Незабаром вони потоваришували.

Друзі супроводжували Чезаре під час його бойових дій 
улітку та восени 1502 року. Одночасно Леонардо малював 
карти, створював проєкти каналів, вітряних млинів та ін-
ших споруд, потрібних у місті. А Мак’явеллі спостерігав 
за Борджіа та робив попередні замітки для книги, яку зго-
дом назвав «Державець».

Якось Чезаре не порозумівся зі своїми найманими солда-
тами. Вони відкрито виступили проти нього і взяли в облогу 
в місті Імола. В цей час Леонардо зробив червоною крейдою 
кілька його портретних начерків, які, до речі, збереглися. 
Однак Чезаре зумів викрутитися і через якийсь час ніби-
то забув про цей випадок. Насправді він повільно готував 
помсту. У грудні 1502 року Борджіа переконав «своїх до-
рогих братів» у тому, що їм немає чого боятися, і запросив 
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чотирьох із них до себе на бенкет в Синігаглії. Ті прийшли. 
З ними жорстоко розправилися.

І Леонардо, й Мак’явеллі, очевидно, обидва були в той час 
у Синігаглії. Хоча сам злочин скоїли не на їхніх очах, проте 
відтоді Леонардо тримався осторонь Борджіа. Одним із уби-
тих був його друг Вітеллоцці Вітеллі.

Отже, незабаром Леонардо покинув службу в Чезаре й на-
весні 1503 року повернувся до Флоренції.
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ЗАПИТАННЯ:
  Як ти вважаєш, чому Чезаре Борджіа покликав 
до себе на службу Леонардо да Вінчі?

  Що змайстрував Леонардо в заїзному дворі?

  З ким подружився Леонардо на службі в Борджіа?
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РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ 
ШОСТИЙ, 
з якого ми дізнаємося 
про «поєдинок» 
з Мікеланджело



Незабаром після нетривалої служби у Борджіа та по-
вернення до Флоренції Леонардо отримує замовлен-
ня на грандіозну картину. У місті багато чого зміни-
лося за час його відсутності. А минув лишень рік.

Тепер у Флоренції розпоряджалася всіма справами Місь-
ка рада, а не один правитель, як раніше. Завдяки Мак’явел-
лі, який був секретарем цієї ради, Леонардо від неї отримав 
одне з найсерйозніших замовлень – «Битву під Ангіарі». 
Флорентійці забажали, щоб стіни зали засідань ради були 
прикрашені сценами з воєнної історії міста. Рада постано-
вила, щоб цю роботу виконали Леонардо й Мікеланджело.

Мікеланджело Буонарроті – молодий двадцятип’ятиліт-
ній скульптор і нова зірка на мистецькому небосхилі Італії. 
Міська рада вирішила на честь вигнання Медічі замовити 
двом великим майстрам розпис стін у головному залі Фло-
ренції. І це майже одночасно. На одній стіні Леонардо за-
мовили намалювати картину на тему «Битва під Ангіарі», 
в якій флорентійські війська перемогли міланців. А через 
рік запросили Мікеланджело зробити розпис на іншій сті-
ні в тому ж залі. Він повинен був зобразити «Битву під Ка-
шином». Між цими двома фресками планували розмістити 
мармурову статую Христа Спасителя на згадку про вигнан-
ня Медічі 9 листопада 1494 року. Ці визначні для флорентій-
ців перемоги насправді були досить скромними, але худож-
ники повинні були прославити ці битви своїм мистецтвом.
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Мікеланджело був на двадцять п’ять років молодший 
за Леонардо, але не поступався йому в популярності. Він 
уже був визнаним майстром у Флоренції, після того як ви-
готовив із величезного мармурового блоку свого Давида. 
Втім, і слава Леонардо гриміла по всій Італії. Про його чу-
дового «Коня», з яким не могла зрівнятися жодна скульпту-
ра, та про фреску, копіювати яку приїжджали художники 
з усієї Італії, говорили скрізь. Ширилися чутки, що волода-
рі Флоренції вирішили влаштувати щось на кшталт змаган-
ня між двома найвідомішими митцями міста.

Для своїх фресок Леонардо та Мікеланджело зробили без-
ліч підготовчих малюнків. Потім виготовили картони, які 
було виставлено в головному залі міста на загальний огляд. 
Картони ці називали самою довершеністю, всі, хто їх бачив, 
захоплювалися цими ескізами.

Малюнок Леонардо був просто разючим. Художник 
передусім прагнув досконало зобразити емоції та рух. 
На його картоні люди та коні переплелися в страшній бит-
ві. Вершники виривають із рук один одного прапор. Коні 
б’ють копитами та кусають інших коней. На жаль, ні кар-
тон Леонардо, ні сама фреска не збереглися. А робити якісь 
висновки про цю роботу да Вінчі ми можемо лише з її ко-
пії, зробленої через сто років іншим великим художником, 
Рубенсом.

Ця фреска мала бути величезною – люди на ній у пів-
тора раза більші від звичайного їхнього розміру. Дві бічні 
частини картини теж мали представляти окремі сутички, 
а на задньому плані митець планував намалювати пей-
заж. Можна тільки уявити, яке враження могла би справ-
ляти ця робота, якби її вдалося закінчити та зберегти.
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Мікеланджело у своїй «Битві під Кашином» хотів показа-
ти момент, коли воїни купаються в річці, але раптом почина-
ється атака, тож труба скликає їх до битви. Він узяв епізод 
із війни, як цього вимагали умови конкурсу, але не вибрав 
кривавий сюжет. Мікеланджело зобразив на картоні вісім-
надцять осіб, які або виходять із води, або одягаються, хапа-
ються за зброю, щоб стати до бою. Його малюнок був не менш 
майстерним, однак не викликав у людей таких неприємних 
відчуттів, як картон Леонардо, котрий вибрав найбільш дра-
матичний епізод битви.

Річ у тому, що після служби в Борджіа у Леонардо да Він-
чі залишилися дуже неприємні спогади про війну. Він на-
зивав її звірячим божевіллям, під час якого люди калічать 
і вбивають одне одного. Це, до речі, одна з причин, через які 
майстер припинив конструювати зброю і ретельно шифру-
вав усі свої записи. Адже його винаходи могли як приносити 
людям користь, так і завдати їм шкоди. Саме через таке своє 
ставлення до війни художник зробив усе, щоб його картина 
викликала у глядачів відразу, жах і небажання воювати.

На жаль, обидва картони не збереглися, а фрески так 
і не були закінчені. Один давній історик запевняє, що пе-
реможцем у цій боротьбі визнали Мікеланджело. Але 
насправді жодного з двох художників не визнали пе-
реможцем.

Достеменно відомо тільки те, що флорентійська влада, 
не бажаючи надати перевагу жодному із суперників, так 
і не замовила їм картини. Художникам запропонували, 
якщо ті бажають, малювати на власний страх і ризик без 
оплати. Мікеланджело почав було робити ескізи картини, 
але потім узявся до інших робіт.
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Леонардо також розпочав писати картину в тій самій 
залі ради, де було виставлено обидва картони. Але річ у тім, 
що митець завжди любив самотужки вигадувати та виготов-
ляти фарби. У той час це було досить ризикованою справою. 
Фреска, яку він почав було писати, незабаром втратила ко-
лір. Він витер роботу й почав її знову. Все це тривало досить 
довго. Настільки, що замовники зрештою почали відкри-
то звинувачувати його у навмисному затягуванні термінів 
виконання. Однак річ була ще й у тому, що Флорентійська 
рада доручила Леонардо роботу над Пізанським каналом, 
яку він і виконував разом із Мак’явеллі. Окрім цього, ху-
дожнику доводилося займатися виконанням приватних за-
мовлень на портрети, оскільки грошей, виплачених радою, 
йому бракувало.

ЗАПИТАННЯ:
  Хто допоміг Леонардо отримати замовлення на «Битву 
під Ангіарі»?

  Хто був суперником маестро?

  Чому да Вінчі вирішив зобразити на своїй картині 
сцену, що викликає неприємні почуття?
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РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ 
СЬОМИЙ, 
з якого ми дізнаємося 
про Джоконду

 



Одночасно з роботою над фрескою і картоном Лео-
нардо отримав замовлення та почав працювати 
над картиною, що стала однією з найвідоміших 
у світі, – «Моною Лізою».

Мона Ліза (скорочення від «мадонна Ліза») була третьою 
дружиною флорентійського купця Франческо ді Бартоло-
ме дель Джокондо (звідси й походить друга назва картини 
«Джоконда»). Коли мона Ліза тільки починала позувати 
Леонардо, їй було близько двадцяти чотирьох років. За уяв-
леннями того часу, це вік, що наближався до середнього. 
Три роки тривала робота над картиною, яку так і не було за-
кінчено. Принаймні за словами самого митця.

Про завершеність його робіт варто говорити окремо. 
Да Вінчі в усіх своїх картинах залишав так звані «вікна 
незавершеності». Художник ніколи не поспішав закінчува-
ти свої твори. Він був глибоко переконаний, що незакінче-
ність – невід’ємна риса життя. Закінчити – означало фак-
тично вбити! Ще за часів Леонардо багато його творінь були 
зіпсовані водою, вогнем чи варварським ставленням. Однак 
художник їх не оновлював. Навпаки – у майстра навіть була 
особлива суміш, за допомогою якої він на вже готових кар-
тинах спеціально робив «вікна незавершеності». Мабуть, 
таким чином він залишав місце, куди б саме життя могло 
втрутитися та що-небудь підправити.
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Що ж стосується його знаменитої «Мони Лізи», то на-
справді причина її постійної «незавершеності» в тому, 
що Леонардо просто не хотів розлучатися з цією картиною 
та з моделлю. Подейкують, що він був потай закоханий 
у Лізу. В цій усмішці, погляді, в незвичній для портрета 
позі, складених руках наче зібрані всі таємниці жіночої вро-
ди. Вона здається втіленням на полотні застиглої, спійма-
ної в рамки однієї картини, любові до жінки. Кожна деталь: 
вія, волосок, жилка на тонкій шкірі – все промальовано 
з такою величезною любов’ю і ретельністю, на яку тільки 
здатна людина.

Мона Ліза приходила до майстерні, щоб позувати, у су-
проводі старої служниці. Щодня в один і той самий час, 
коли сонячне світло давало відповідне освітлення, яке допо-
магало майстру писати.

Місце, де Леонардо створював цей шедевр, також було 
незвичним. Це був закритий, вимощений каменем, дворик 
із пофарбованими у чорний колір стінами. Такий прийом 
Леонардо застосовував досить часто. Для того щоб краще 
відтінити білизну шкіри, показати перебіг думок і почуттів 
на обличчі людини, – те, у чому його ніхто не міг перевер-
шити. Щоб викликати та утримати якомога довше природ-
ну усмішку Лізи, митець запрошував блазнів, співаків і му-
зикантів. Він розважав її своїми розповідями та байками, 
не допускаючи навіть тіні смутку, нудьги або втоми на пре-
красному обличчі. Так майстерно та жваво написати пор-
трет без любові просто неможливо!

Коли ж сеньйор Джокондо цікавився термінами завер-
шення роботи, Леонардо завжди знаходив, що ще потрібно 
підправити, зробити краще, виразніше й досконаліше. Він 
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повторював, що картина ще не закінчена. І так було завж-
ди, хто б не питав.

Проте сеанси живопису все ж таки припинилися. Ліза 
поїхала з чоловіком до рідні. Там захворіла й невдовзі 
її не стало. Але картину художник віддавати не збирав-
ся. Він забрав її з собою до Мілана, куди його терміно-
во викликав намісник французького короля. Маестро 
не розлучався з портретом до кінця свого життя. До речі, 
матеріального зиску Леонардо від цього портрета не мав. 
Він оплачував сам не тільки вартість фарб, лаків, пензлів 
та інших матеріалів, а й розваги для прекрасної моделі.

«Мона Ліза» (або «Джоконда») зараз виставляється у Лу-
врі, де її може побачити кожен охочий. Її визнано найкра-
щим портретом жінки всіх часів. Найкращим портретом 
у світі. Багато що на картині стерте часом, реставратора-
ми та викрадачами. Але почуття людини, яка стоїть поруч 
із полотном, неможливо передати. Недарма сам Леонардо 
да Вінчі називав живопис застиглою музикою. Втім, він 
уважав, що живопис, хоч і є сестрою музики, але перевер-
шує її, тому що не зникає після завершення звучання.

І все ж таки лишається незрозумілим, чому ця картина 
справляє таке надзвичайне, магічне враження на глядача. 
Кожен, хто дивиться на неї, знаходить щось своє. Одні помі-
чають ангельський спокій у знаменитій усмішці Джоконди. 
Інші бачать у ній лише іронію та глузування. Поза всяким 
сумнівом і те, що майстру якимось чарівним чином вдалося 
відтворити на цій картині зображення самого себе. Недарма 
пропорції обличчя Леонардо збігаються з пропорціями об-
личчя Джоконди.
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У картині «Мона Ліза» художник застосовував усі техні-
ки живопису, які знав. Він проявив тут свою майстерність 
повною мірою. Леонардо створив, за словами сучасників, 
«живе обличчя живої людини» та розкрив усі тонкощі вну-
трішнього світу людини. Цей портрет став зразком недо-
сяжного ідеалу в мистецтві.

ЗАПИТАННЯ:
  Скільки грошей заплатив замовник Леонардо 
за картину «Мона Ліза»?

  Чому ця картина залишилася незакінченою?

  Чому Леонардо да Вінчі вважав, що живопис кращий 
од музики?
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РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ 
ВОСЬМИЙ, 
в якому Леонардо знову 
опиняється в Мілані



У той час у Мілані правив намісник французького ко-
роля Шарль Шомон д’Амбуаз. Він був палким ша-
нувальником творчості Леонардо да Вінчі та дав-
но прагнув якимось чином мати його біля себе. 

Флорентійці отримали листа від Шарля д’Амбуаза, якого, 
можливо, продиктував сам французький король. У цьому 
посланні Шомон просив відправити Леонардо в Мілан для 
виконання деяких робіт. Рада міста не хотіла конфліктува-
ти з французами, тож погодилася відпустити художника. 
Але висунула умову: він повинен повернутися за три місяці. 
Однак події розвивалися так, що це виявилися надто довгі 
три місяці.

Леонардо прибув до Мілана в липні 1506 року. Понад 
шість років місто перебувало під владою французького ко-
роля. Того блиску та розкоші, які так і впадали в око при 
Моро, тут уже давно не було. Лави колишніх друзів і при-
ятелів теж помітно порідшали.

Спочатку, коли Леонардо да Вінчі щойно приїхав до Мі-
лана на запрошення французького намісника, жодних 
згадок про якісь завдання з боку самого д’Амбуаза або ко-
роля не було. Обидва ставилися до Леонардо з великою по-
шаною. Можливо, вони просто вважали, що вже лише його 
присутність прикрасить Міланський двір. І, звісно, у них 
не було ані найменшого бажання відсилати художника на-
зад до Флоренції після тримісячного терміну, обумовленого 

179



Флорентійською радою. Але трохи згодом Шомон завалив 
да Вінчі замовленнями не тільки на картини, а й на великі 
технічні роботи зі зведення будинків і будівництва каналів. 
Леонардо завжди радів і оживав, коли отримував від лю-
дей визнання та повагу не лише за його художній талант, 
а й за здібності інженера-винахідника.

Однак минуло три місяці, і флорентійці зажадали повер-
нення майстра. Вони звинуватили да Вінчі у тому, що він 
отримав гроші за виготовлення фрески «Битва під Ангіарі», 
проте так і не закінчив її. Звинувачення було несправедли-
вим і грубим. Воно прикро вразило Леонардо. Художник 
напозичав у друзів грошей, щоб повернути Флоренції. Але 
голова ради, Содеріні, отямившись, відмовився їх узяти.

Зрештою, після виконання доручень Шомона Леонар-
до й сам збирався повернутися до Флоренції. Але в січні 
1507 року французький король Людовик XII у своєму листі 
попросив Флорентійську раду дозволити, щоб художник за-
лишився в Мілані до його приїзду.

Королю неможливо було відмовити. Адже його підтрим-
ка була надто важливою для Флоренції.

Коли ж Людовик приїхав до Мілана та поспілкувався 
з маестро, то він був просто у захваті від талантів і знань 
Леонардо. Король подарував йому титул королівського жи-
вописця та інженера. Справи маестро пішли вгору. Йому 
навіть повернули виноградник, подарований колись Моро. 
Він також отримав чимало нових подарунків і від Шомона.

Французи надали Леонардо повну свободу дій. Платили 
йому добре та, найімовірніше, не висували надто великих 
вимог. Загалом, якщо не враховувати декількох коротких 
поїздок, маестро провів у Мілані шість років. Це давало 
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йому можливість цілком зануритися у наукові досліджен-
ня, які його так цікавили. Хоча як художник він усе ж таки 
не відмовлявся писати картини для короля, які той йому 
замовляв.

У 1504 році пішов із життя П’єро да Вінчі – батько Ле-
онардо, не залишивши заповіту. Брати й сестри поділили 
майно без нього. Леонардо тоді не став сперечатися, адже 
він був позашлюбним сином. Через три роки, в 1507 році, 
помер дядько Франциско. І знову рідня захотіла залишити 
Леонардо без спадку. Але тут маестро вирішив не поступа-
тися: подав до суду та виграв справу. Для цього йому дове-
лося з’їздити на якийсь час до Флоренції. Там він прожив 
декілька місяців до весни 1508 року.

Перебуваючи у Флоренції та займаючись судовими спра-
вами, Леонардо жив у одного талановитого й трохи дива-
куватого молодого скульптора на ім’я Джан Шранческо 
Рустічі. Крім собаки, кішки та горностая, Рустічі тримав 
у своєму будинку ще й дикобраза. Господаря тішило, коли 
дикобраз колов гостям ноги під столом так, що ті зойкали 
від болю. Але Леонардо в цьому звіринці почувався чудово. 
У цей час він почав писати дві Мадонни для французького 
короля. «Почав» слід розуміти буквально тому, що карти-
ни ці написали за його малюнками учні. Да Вінчі їх тільки 
трохи підправив.

Утім, коли Леонардо повернувся до Мілана, то короля він 
там уже не застав. І маестро із задоволенням знову заходився 
займатися наукою. Видимий рух сонця, зірок і планет, по-
ведінка течій води, будова людського тіла – ось що цікавило 
його як ученого на той час. Як інженер Леонардо захоплено 
займався системою каналів Ломбардії. А коли приїжджав 
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король – він знову брався писати картини. Тепер маестро 
міг собі це дозволити, адже у нього була своя школа. Учні, 
яких він залишив у Мілані вісім років тому, виросли. Вони 
наслідували його стиль і принципи в живописі. Серед по-
слідовників да Вінчі були й цілком зрілі художники, які пе-
рейняли правила та техніку Леонардо вже у дорослому віці.

І найприємніше. Попри те, що маестро досить часто за-
лишав своїх міланських послідовників, бувало й надовго, 
кількість його учнів не лише не зменшувалася, а постійно 
зростала. І коли король ставив перед художником терміно-
ве завдання, що потребувало посиленої роботи, то саме учні 
його й виручали.

ЗАПИТАННЯ:
  Що стало причиною поїздки Леонардо до Мілана?

  Чому він там залишився?

  Як маестро вдавалося справлятися з терміновими 
завданнями?
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РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ 
ДЕВ’ЯТИЙ, 
в якому йдеться 
про анатомію



Завдяки допомозі з боку своєї «школи Леонардо 
да Вінчі» та заступництву Людовика XII, учений 
міг більше не турбуватися про гроші. Тепер він міг 
цілком віддаватися тому, що його справді захоплю-

вало. У той час да Вінчі почав посилено цікавитися анато-
мією – наукою про будову людського тіла. Втім, займався 
він цим усюди. Маестро завжди користувався можливіс-
тю дізнатися про те, як влаштовані м’язи, кістки, суди-
ни та інші органи й тканини людини. Леонардо вважав, 
що без таких знань художник просто не здатний добре 
малювати тіла чоловіків і жінок. Однак усе не так просто. 
То були часи, коли подібні заняття вважали чаклунством. 
Людей спалювали на вогнищах за набагато менші провини 
або й зовсім без них. А для арешту чи страти досить було 
просто доносу.

У той час у Павії жив відомий лікар і анатом, профе-
сор Марк Антоніо Делла Торе. І, звісно, маестро з ним по-
знайомився. Професора здивував величезний не лише для 
художника, а й узагалі для того часу обшир знань Леонар-
до да Вінчі про будову людського тіла. Дуже швидко вони 
заприятелювали. Марк Антоніо переконував Леонардо за-
лишити всі свої справи та зайнятися анатомією серйозно, 
як наукою. Він міг стати для да Вінчі таким самим учите-
лем, як Пачолі в математиці, але раптово захворів і пішов 
із життя. В 1511 році Делла Торе було всього тридцять років. 

185



Утім, внесок Леонардо да Вінчі в розвиток знань про анато-
мію людського тіла переоцінити важко.

Якби свого часу Леонардо все-таки вдалося опублікува-
ти свої малюнки з анатомії, то вони слугували б основою 
для дослідників у цій науці, вважають учені. Роботи мае-
стро – величезний крок уперед у вивченні людського тіла. 
То нічого, що деякі з них містять помилки. Да Вінчі засто-
совував абсолютно нові принципи дослідження людського 
тіла. Це був гігантський стрибок у майбутнє. Майстер за-
ймався анатомією практично все своє творче життя. Пер-
ший його рукопис з анатомії датується 1484 роком, а ос-
танній – 1515-м. Як писав сам Леонардо, його анатомічні 
малюнки увійшли до 120 альбомів! Із них уціліли тільки 
приблизно 200 окремих аркушів із зображеннями й пояс-
неннями з анатомії.

Да Вінчі першим правильно зрозумів, як працює серце, 
та описав, хоч і приблизно, систему кровообігу. Він дуже 
довго вивчав органи зору й називав очі «повелителем і кня-
зем інших чотирьох чуттів». Леонардо описав очі та зорові 
нерви не тільки з погляду анатомії, а й оптики. Для вивчен-
ня очей він розробив нові методи.

Леонардо цікавила також будова мозку й черепа. Ніхто 
до нього не досліджував так точно конструкцію черепа. Він 
зробив об’ємне зображення кісток, з яких складається че-
реп. У результаті науковець дійшов висновку, що основний 
центр нервової системи – в головному мозку.

Найбільш докладно й точно Леонардо зобразив і описав 
скелет та кістки людини. Він детально проаналізував і за-
малював систему м’язів. Також да Вінчі першим припус-
тив, що саме м’язи шиї утримують шийний відділ хребта. 
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Леонардо вивчав не лише будову м’язів, а й їхню здатність 
рухатися. А також те, як вони прикріплені до скелета, 
й особливості цих кріплень. Будову людського тіла він на-
магався пояснити законами фізики. Завдяки своїм унікаль-
ним малюнкам Леонардо зумів дати можливість абсолютно 
по-новому поглянути на будову кісток скелета. Всі попередні 
зображення скелета були надто умовними та примітивними. 
В ті часи думали, що хребет людини схожий на стовбур де-
рева – такий само прямий і рівний. Але насправді це не так. 
Леонардо першим правильно і на диво точно зобразив фор-
ми і пропорції всіх частин людського скелета.

Да Вінчі описав також вікове звуження судин. Причиною 
розвитку такого ураження він вважав надмірне надходжен-
ня з крові «харчових продуктів». Але ж це про холестерин 
і необхідність дотримання правильної дієти! Про такі речі 
вчені вперше заговорили тільки через 500 років.

Це ще далеко не всі відкриття, зроблені Леонардо 
да Вінчі з анатомії. Значна частина інформації містилася 
в альбомах, які, на жаль, загубилися.

У 2005 році англійський хірург Френсіс Велсімено, зга-
дуючи записи Леонардо, придумав, як поліпшити одну 
дуже складну операцію на серці. Саме завдяки малюнкам 
митця хірург винайшов новий спосіб її проведення, який 
допомагає пацієнтам повністю відновитися після операції. 
Так Леонардо через п’ять століть допоміг зробити відкриття 
нашому сучасникові.
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ЗАПИТАННЯ:
  Чому за часів Леонардо займатися анатомією було 
небезпечно?

  Хто допомагав йому в цій практиці?

  Коли було зроблено операцію за записами да Вінчі?
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РОЗДІЛ 
ТРИДЦЯТИЙ, 
в якому знову йдеться 
про війну та про польоти



У 1511 році несподівано помер французький намісник 
Шарль Шомон д’Амбуаз, який був другом і покро-
вителем для Леонардо. Водночас папа Юлій II об’єд-
нав італійські війська та почав війну проти фран-

цузів. Бойові дії тривали недовго. Уже 1512 року Міланом 
правив зовсім ще юний син Моро Максиміліан Сфорца. Іта-
лійців, які служили Франції, тепер усіляко переслідували, 
притісняли й карали.

Леонардо мусив переховуватися. Якийсь час він жив 
у Вапріо, в родині свого учня Франческо Мельци. Але за-
лишатися там постійно не мало сенсу. Це було небезпечно, 
та й, зрештою, потрібні були якісь кошти на життя. Ху-
дожник, хоча й отримував хорошу платню від французів, 
ніколи нічого не заощаджував. Він оплачував харчування 
та проживання учнів, а решту грошей витрачав на свої нау-
кові дослідження й технічні нововведення.

Однією з таких витрат було створення та вдосконалення 
літальних апаратів. На той час Леонардо вже відмовився від 
ідеї машини з маховими крилами та почав створювати кри-
ло, що ширяє в повітрі. Він сконструював щось схоже на су-
часний дельтаплан. Маестро назвав його «Пір’їнка».

Нещодавно, 2002 року, британські випробувачі ство-
рили такий апарат. Вони збудували його за кресленнями 
да Вінчі. Чемпіонка світу з дельтапланеризму Джуді Лі-
ден змогла піднятися на ньому на висоту десять метрів. 

191



192



І протрималася в повітрі сімнадцять секунд. Згодом цей 
результат було значно покращено. Італійський спортс-
мен і мандрівник Анджело д’Арріго, котрий багато ро-
ків вивчав життя й маршрути перелітних птахів, часто 
супроводжував їх на дельтаплані. Він уперше побудував 
і успішно випробував у дії модель дельтаплана «Пір’їн-
ка», виконану за кресленнями Леонардо да Вінчі, але 
з сучасних матеріалів. Спортсмен протримався в повітрі 
майже дві години.

Маестро також придумав літальний апарат з опорним 
гвинтом, що несе всю конструкцію. В наш час багато людей 
вважають цю машину прообразом сучасного вертольота. 
Хоча цей апарат не подібний на сучасний гелікоптер. Виго-
товлений із тонкого льняного полотна гвинт мали розкру-
чувати четверо людей. Вертоліт був однією з перших пові-
тряних машин, запропонованих да Вінчі. Можливо, саме 
тому апарат мав цілу низку серйозних недоліків, які ніколи 
не дали би змоги йому злетіти. Наприклад, сили чотирьох 
людей було відверто замало для створення тяги, необхідної 
для старту.

До всього, Леонардо також працював над розробкою 
пара шута. Ідея була проста й оригінальна. «Якщо в люди-
ни є тент зі щільної тканини, кожна зі сторін якого ста-
новить дванадцять довжин руки, й висота – дванадцять, 
то вона може стрибнути, не розбившись, із будь-якої знач-
ної висоти», – писав маестро. У наш час випробувачі до-
вели, що цю ідею парашута можна вважати правильною. 
У 2008 році швейцарець Олів’є Тепп успішно виконав при-
землення, використовуючи «шатро». Так називав свій пара-
шут Леонардо да Вінчі.
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Тим часом влада в країні змінилася. На місце папи 
Юлія II було обрано молодого Джованні Медічі, сина Лорен-
цо Прекрасного. Новий папа узяв ім’я Льва Х. У Флоренції 
до влади прийшов його брат Джуліано Медічі. Для худож-
ників, поетів та вчених знову настав час розквіту. Адже 
члени родини Медічі завжди були покровителями мистец-
тва та науки. У Римі почалися роботи з оздоблення церков, 
монастирів та інших будівель. Усі (або майже всі) художни-
ки та скульптори поспішали туди. Леонардо теж вирішив 
податися до Рима. Тим паче що залишатися в Мілані для 
нього тепер було просто небезпечно. Його супроводжували 
Салаїно, Мельци та два нових учні: Лоренцо й Фанфойя.
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ЗАПИТАННЯ:
  Чому Леонардо жив у Вапріо?

  Як назвав маестро свій новий літальний апарат?

  Чому да Вінчі вирішив поїхати до Рима?
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РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ 
ПЕРШИЙ, 
в якому розповідається, 
чим Леонардо 
займався в Римі



В Римі Леонардо і його супутників зустрів молодший 
брат нового папи – Джуліано Медічі. Це був досить 
освічений вельможа. Він оселив художника в па-
лаці Бельведер, надавши кімнати для його учнів 

і майстерні, та виділив йому невелику щомісячну платню. 
Для Леонардо настали дні, схожі на ті, коли він працював 
у Моро в Мілані. Він навіть виконував замовлення на кар-
тини. Хоча, треба визнати, що робив це маестро за допомо-
гою учнів. Утім, дещо він написав сам. У Римі були створені 
полотна «Леда» й «Іоан Хреститель». Усе ж таки головним 
для Леонардо було те, що тут він міг займатися своїми улю-
бленими науками та винаходами.

У той час Леонардо да Вінчі особливо багато часу приді-
ляв оптиці (це наука про природу світла), різним збільшу-
вальним скельцям і приладам із них. Він навіть створив 
щось схоже на сучасний фотоапарат – камеру обскура. У пе-
рекладі з латині це значить «темна кімната». Його камера 
була кімнатою з маленьким віконцем і системою збільшу-
вальних скелець (їх називають лінзами) та дзеркал. На про-
тилежній стіні такої кімнати відбивається перевернуте 
зображення того, що розташовано зовні – перед віконцем.

Кажуть, що да Вінчі придумав не тільки прообраз фо-
тоапарата, а й спеціальні суміші, які допомагають зберег-
ти зображення на папері або тканині. Це і є принцип фо-
тографії. Деякі вчені вважають, що знаменита Туринська 
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плащаниця створена саме в такий спосіб. І зробив це Лео-
нардо да Вінчі в той час, коли жив у Римі. А ще він розробив 
прожектор – свічку в ящику зі збільшувальним склом. І де-
тально описав, як працює людське око. Маестро також ра-
див використовувати лінзи для виправлення поганого зору 
та для того, щоб спостерігати за зірками.

У Римі Леонардо був безсумнівним авторитетом. До ньо-
го ставилися як до патріарха. Та й вигляд він мав набага-
то старший від свого віку. Маестро якось дуже швидко по-
старів. Кажуть, що це сталося, коли художник дізнався 
про смерть мони Лізи дель Джоконда. Нібито він настіль-
ки майстерно, з такою любов’ю та самовіддачею написав 
її портрет, що вклав у нього більшу частину своєї душі. 
І, коли Ліза померла, Леонардо став швидко старіти. Але 
це красива легенда. Є ще одне, не таке поетичне, пояснення.

Відомо, що маестро спав не так, як звичайні люди. 
Його сон тривав кожні чотири години по п’ятнадцять хви-
лин. За добу виходило півтори години замість восьми або 
хоча б шести. Йому було шкода витрачати дорогоцінний час 
на сон. Да Вінчі навіть вигадав будильник, який тер спля-
чому ноги. Він розробив також хитромудру конструкцію, 
забезпечену особливим важелем, який у заздалегідь наміче-
ний проміжок часу підкидав ноги сплячої людини та просто 
перевертав постіль.

Так ось, якщо порахувати, то вийде, що, доживши майже 
до сімдесяти років, він не спав стільки часу, як було б за май-
же сторічного віку. Не дивно, що Леонардо вже у шістдесят 
років видавався глибоким старцем. Це видно з його авто-
портрета, намальованого в той час. Це єдиний автопортрет 
Леонардо, створений ним, очевидно, коли художнику було 
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близько шістдесяти двох років. Портрет виконаний черво-
ною крейдою. Ми бачимо широке, зоране зморшками чоло. 
Пильний і водночас сумний, сповнений болю погляд. Опу-
щені куточки губ. Пишну бороду. Так, немов це обличчя дав-
нього пророка. І попри те Леонардо да Вінчі протягом усього 
свого життя зберігав свіжий, цікавий, дитячий розум.

Окрім усіх своїх інших занять, він ще написав трактат про 
природу птахів. У ньому пернаті друзі описані та замальо-
вані з найдрібнішими деталями їхньої будови та оперення.

Учений також придумував і створював іграшки. Він роз-
минав у руках віск, робив із нього фігурки тварин і наду-
вав їх, немов сучасні повітряні кульки. А якось художник 
причепив до спійманої ящірки роги, крила, пофарбував 
її у срібний колір і показував цього «монстра» своїм прияте-
лям та гостям, немов домашню тварину.

Леонардо у той час було вже за шістдесят. Його надзви-
чайний зір, завдяки якому да Вінчі міг бачити завихрення 
води й політ птахів так, як ніхто інший, з роками став наба-
гато гіршим. Удалині він уже не міг розрізняти дрібні дета-
лі, як раніше. А поблизу мусив користуватися окулярами. 
Найімовірніше, що він сам їх і сконструював. Але навряд 
чи вони змогли компенсувати майстрові втрату зору.

У Римі да Вінчі не був завантажений роботою як ху-
дожник. Але якось папа Лев X таки дав Леонардо невели-
ке завдання. Суть його достеменно не відома, але результат 
виявився сумним. Маестро, як завжди, занурившись із го-
ловою у творчість, узявся винаходити спеціальний лак для 
ще не написаної картини. Кажуть, що папа підніс догори 
руки та заволав: «Ця людина ніколи нічого не закінчить! 
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Він думає про кінець, перш ніж почати!». Більше замовлень 
від папи не надходило.

Леонардо захворів. У його римських паперах знайде-
но адресу лікаря. Ця позначка зроблена не його рукою. 
Що це була за хвороба – невідомо. Судячи із записів його 
учня, це був удар. Так раніше називали інсульт. Маестро 
кілька місяців провів у ліжку, але таки одужав. Він знову 
узявся за наукові досліди, вивчав рослини в ботанічному 
саду папи та займався анатомією. Він також намалював 
плани осушення Понтійських боліт, що біля Рима. І зробив 
значну кількість записів до трактату про людський голос. 
Цим він сподівався повернути прихильність папи. Да Вінчі 
передав трактат одному байдужому папському чиновнику 
й ніколи більше про нього не чув.

Останню свою картину Леонардо також написав у Римі. 
Він зробив це не на замовлення, а за внутрішнім покликом. 
Це полотно «Святий Іоан Хреститель» – досить незвичайне 
для того часу зображення святого.

ЗАПИТАННЯ:
  Чому Леонардо да Вінчі передчасно постарів?

  Які іграшки придумував Леонардо?
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РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ 
ДРУГИЙ, 
з якого ми дізнаємося, 
чому Леонардо поїхав 
з Рима та як він потрапив 
до Франції



Тим часом у Франції в січні 1515 року пішов із жит-
тя король Людовик XII, який був покровителем 
Леонардо в Мілані. Його наступником став Фран-
циск I – зовсім ще молодий чоловік, відкритий 

і доброзичливий, веселої вдачі. Він давно був невдоволений 
тим, що французи так швидко й легко відступили з Мілана. 
Тому новий король почав готуватися до військового походу 
на Італію. Франциск хотів повернути ті землі, які вважав 
своїми. Назустріч йому папа виставив свою армію на чолі 
з Джуліано Медічі. Леонардо залишатися в Римі без свого 
покровителя було не надто зручно. Прихопивши з собою 
тільки Салаїно та Мельци, він рушив до Джуліано.

Тим часом король Франциск I разом зі своєю армією 
досить швидко перетнув Альпи. І після короткого бою за-
хопив Мілан. Папа Лев Х вирішив, що краще не воювати 
з французами, а мирно з ними домовитися. Після перегово-
рів вирішили, що зустріч папи та короля відбудеться в Бо-
лоньї. Лев Х хотів здивувати короля якимось незвичайним 
подарунком. Він доручив виготовлення «цікавинки» да Він-
чі. Майстер створив механічного лева. Звір ступав кілька 
кроків, а потім у нього розсовувалися пластини на грудях, 
і звідти сипалися букети лілій. Лев – це ім’я папи, а лілія – 
емблема французьких королів і Флоренції одночасно (Фло-
ренція – батьківщина Льва X). Таким чином механічний лев 
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наче символізував майбутнє єднання Флоренції та Франції, 
папи й короля.

Слід сказати, що у Франції було вже декілька картин 
Леонардо да Вінчі, які королю надзвичайно подобалися. 
Він бачив «Таємну вечерю» в Мілані і був дуже радий по-
знайомитися зі славетним митцем. Після декількох розмов 
із Леонардо в Болоньї Франциск був просто у захваті від іта-
лійського генія. Він одразу ж запропонував майстрові пере-
їхати до Франції. Однак Леонардо не прийняв запрошення. 
Точніше, прийняв його, але дещо пізніше. Лише в березні 
1516 року після втрати свого покровителя Джуліано Медічі 
да Вінчі наважився на переїзд до Франції.

ЗАПИТАННЯ:
  Чому Леонардо поїхав з Рима?

  Як ти думаєш, чому король Франції запросив маестро 
до себе?

  Який подарунок для короля придумав Леонардо 
да Вінчі?

205



РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ 
ТРЕТІЙ, 
в якому йдеться про останні 
роки життя Леонардо і про 
те, чому ж його називають 
великим ученим



Умови, які король запропонував маестро, були більш 
ніж хорошими, справді гідними великого митця. 
Вони забезпечували йому до кінця життя достаток 
і спокій. І головне, давали можливість займатися 

наукою і довести до пуття всі його починання. Натомість 
Франциск просив Леонардо лише про одне: не позбавляти 
короля задоволення розмовляти з майстром.

У січні 1516 року Леонардо вирушив на північ, до чужої 
країни, прихопивши з собою те, що було для нього насправ-
ді найвагомішим, найціннішим. Це були записи, малюнки, 
«Святий Іоан Хреститель», «Св. Анна з Марією і немовлям 
Христом» та «Портрет Мони Лізи». Його супроводжували 
Франческо Мельци та слуга Жан Баттіста де Віланіс. Сала-
їно цього разу залишився в Мілані. Леонардо дав йому гро-
шей, щоб той міг побудувати собі будинок у винограднику, 
що був власністю да Вінчі.

Король поселив Леонардо в замку Клу (тепер його нази-
вають Кло-Люсі) біля Амбуаза. У цьому замку раніше жила 
мати Франциска. Він побудований на високому пагорбі, 
просто залитий сонцем і в ті часи був чудово облаштований. 
Художнику там було дуже затишно. Окрім того, підземний 
хід з’єднував замок із королівським палацом. І Франциск 
регулярно провідував його, щоб поговорити з майстром.

У Франції Леонардо міг жити спокійно. Його не тільки 
поважали, – перед ним схилялися, його наслідували. Там 
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він спочивав на лаврах, але не відпочивав. Вистави для ко-
ролівського двору, дельтаплан, система каналів, усе нові 
й нові винаходи – ось чим займався маестро у свої останні 
роки. Щоправда, писати картини він більше не міг. Після 
хвороби в нього не функціонувала права рука. Саме цією 
рукою він писав фарбами. Але лівою рукою Леонардо міг, 
як і раніше, малювати олівцем і робити записи.

Майстер намагався якось упорядкувати свої папери. 
А їх кількість була просто величезною. Багато разів да Вінчі 
брався до цієї справи, але відволікався новою ідеєю, захоп-
лювався, заглиблювався у суть справи і... Записи залиша-
лися в такому стані, як і раніше. У них поряд із креслен-
ням будівлі міг бути малюнок людської голови, роздуми про 
природу світла й розрахунки для нового механізму. У цьому 
весь Леонардо. Втім, незважаючи на хаотичність записів, 
його внесок у науку важко переоцінити. До нього її просто 
не було. Вірніше, вона існувала, але за іншими законами.

Усе життя майстер відчував неймовірну цікавість до всьо-
го. Він прагнув знати, як же все влаштовано, як рухається, 
як може змінюватися. Він шукав закони та причини всьо-
го на світі. Намацував і знаходив взаємозв’язки явищ, які 
пронизують наш світ. Ця пристрасть примушувала його 
відмовлятися від прибуткових замовлень на користь дослі-
джень і наукових дослідів, які найчастіше не приносили 
взагалі жодних доходів.

Що ж можна сказати про Леонардо як ученого? Переду-
сім да Вінчі – творець наукового методу. Саме він створив 
науку як спосіб пізнавати світ. За 500 років до того, як на-
уковий метод став загальновизнаним серед дослідників, 
Леонардо да Вінчі вже сформулював для себе його основні 
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принципи та постійно застосовував їх на практиці. Вели-
чезна заслуга вченого полягає в тому, що він раніше від усіх 
науковців зрозумів значення експериментів у досліджен-
нях. І зумів застосувати цей факт до найрізноманітніших 
галузей науки. Безліч його відкриттів і висновків було зроб-
лено на 40, 200 та навіть на 500 років раніше, ніж про них 
дізнався увесь світ. Але вже від інших великих учених. Од-
нак це стало зрозуміло лише тоді, коли всі записи Леонардо, 
що збереглися, було зібрано докупи та упорядковано. Адже 
архів майстра виявився перемішаний не тільки ним самим, 
а і його спадкоємцями.

Безліч речей, придуманих маестро, використовують по-
нині. І не всі їх згадано в цій книжці. Леонардо да Вінчі 
винайшов висувну драбину (нею користуються тепер по-
жежники), тришвидкісну коробку передач, гвинторіз, вело-
сипед, дихальну трубку для водолазів, коліщатковий замок 
(він є в запальничках), складні меблі, водяний будильник, 
лікувальне крісло та багато іншого. Да Вінчі розробив при-
строї, які економлять важку ручну працю. Він заклав осно-
ви сучасного виробництва. Але Леонардо спеціально робив 
невеликі помилки у своїх кресленнях, щоб його винахода-
ми не могли скористатися з лихими намірами.
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ЗАПИТАННЯ:
  Де оселився Леонардо у Франції?

  Чому він не міг писати картини?

  Чим займався маестро у Франції?
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РОЗДІЛ ТРИДЦЯТЬ 
ЧЕТВЕРТИЙ 
і останній



На початку 1518 року Леонардо знову захворів. 
Це було настільки серйозно, що змусило його за-
мислитися про смерть. 23 квітня да Вінчі покликав 
нотаріуса та продиктував йому свій заповіт. Згід-

но з цим документом, усі рукописи переходили у власність 
його учня Франческо Мельци, який в останні роки замінив 
йому сина. Салаїно та старий вірний слуга Баттіста де Віл-
лаїс отримали по половині міланського виноградника, по-
дарованого колись Моро. Куховарці він залишив дещо з ре-
чей та невелику суму грошей. Братам – маєток діда, який 
він у них колись відсудив.

2 травня 1519 року Леонардо да Вінчі помер, причастив-
шись перед тим, як заведено. Через два дні його поховали 
у замку Амбуаз. На могильній плиті було зроблено напис: 
«У стінах цього монастиря покоїться прах Леонардо да Він-
чі, найвеличнішого художника, інженера й архітектора 
Французького королівства».

Мельци повернувся до Вапріо. Він повіз із собою всі за-
писи та малюнки вчителя. Ще перед від’їздом до Франції 
Леонардо частину рукописів залишив в Італії. Після його 
смерті вони розійшлися по руках. Франческо Мельци дбай-
ливо зберігав записи маестро. Він вибрав із них ті, які сто-
сувалися образотворчого мистецтва, поскладав їх послідов-
но й опублікував «Трактат про живопис» Леонардо да Вінчі.
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Після смерті Франческо Мельци його спадкоємці збері-
гали ці папери на горищі, не надаючи їм особливого значен-
ня. І тільки через роки, а деякі – через століття, рукописи 
Леонардо да Вінчі були належно оцінені. Багато років па-
пери майстра кочували з рук у руки. Їх продавали, дарува-
ли, викрадали. Так записи Леонардо потрапили до Франції, 
Іспанії, Англії та навіть до Америки. Проте вивчати їх по-
чали тільки через чотириста років після його смерті, на по-
чатку XIX століття. А опублікували ще майже на сто років 
пізніше.

За різними даними, одразу після смерті Леонардо да Він-
чі залишалося близько п’ятдесяти тисяч різних документів: 
щоденників, малюнків, записок, листів. Франческо Мель-
ци пише про тринадцять тисяч сторінок щоденників. Зараз 
відомі тільки близько семи тисяч сторінок записів ученого. 
Решта або зберігаються десь у приватних бібліотеках і ко-
лекціях, або ж знищені часом і людьми.

Багато записів Леонардо стали джерелом ідей та натхнен-
ня для інженерів, художників, поетів і науковців. Припус-
кають, що вони стали початком тих логічних ланцюжків, 
які закінчилися відкриттями нових законів природи або 
винаходами багатьох приладів і механізмів. Це дуже схоже 
на правду. І, до речі, нітрохи не зменшує того внеску, який 
зробив Леонардо в розвиток науки й техніки. Він і сам для 
вирішення термінових завдань не раз користувався ідеями 
давніх учених. До них майстер завжди додавав щось своє – 
зовсім нове, поліпшував і вдосконалював усе, за що брався. 
У цьому він весь. Він, ніби подяку, залишив світові безліч 
недороблених і нереалізованих ідей. І неможливих до здійс-
нення в його часи винаходів. Це немов книжка-розмальовка, 
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яку потрібно розфарбувати та домалювати. Леонардо зали-
шив свої записи людству, немовби в очікуванні майбутніх 
геніальних або просто талановитих умів, які зможуть їх ви-
користати, вдосконалити й розвинути. Словом, розфарбува-
ти розмальовку олівцями своєї епохи та своїх думок.

У цій книжці зібрано не всі винаходи й відкриття Леонар-
до да Вінчі. Не всі ідеї, які він залишив людям. Але якщо 
коли-небудь ти надумаєш створити щось нове, то варто звер-
нутися до його спадщини. Можливо, саме тобі вдасться вті-
лити та розвинути один із його задумів. Або ж після зна-
йомства із записами Леонардо тобі на думку спаде власна 
геніальна ідея?

Нічого страшного, якщо поки що в тебе не все виходить 
ідеально, щось дається тобі краще, а щось гірше. Це свід-
чить тільки про те, що тобі є над чим працювати. У тебе 
є ще не розкриті чи не розвинені здібності, які можна й по-
трібно вдосконалювати. Вибери ті, що для тебе важливіші 
за інші, – і тренуй їх: малюй, пиши, співай, будуй, учи-
ся спілкуватись із людьми, розв’язувати задачі або грати 
на музичному інструменті. Насправді ти можеш розвинути 
у собі все! Все, що захочеш. Ти можеш бути таким, як Лео-
нардо. Або краще. Все залежить тільки від тебе!
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ЗАПИТАННЯ:
  Хто успадкував записи Леонардо да Вінчі?

  Як ти вважаєш, для чого можна використати 
щоденники да Вінчі?

  Яке з умінь тобі хотілося би розвинути в собі 
у першу чергу?
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ
Місто на животі дракона



… але, Гораціо, на небі та в землі 
є значно більше дивного й такого, 
про що не знають знаючі суб’єкти.

В.Шекспір. Гамлет*

Погляньте�на�карту�Великої�Британії.�
Якщо� трошки� пофантазувати,� можна� побачити�
обриси� дракона� або� товстої� ящірки,� яка� стоїть�
на� задніх� лапах.� У� нижньому� лівому� кутку� –�

хвіст,� у� верхньому� правому� –� роззявлена� паща.� На� зги-
ні� лап� справа� внизу� опиниться� Лондон,� столиця� країни.�
А�якщо�ткнути�пальцем�трохи�вище�й�лівіше�в�«живіт»�–�
потрапите�в�Бірмінгем.�Недалеко�від�нього�розташувалося�
маленьке�містечко�Стретфорд-на-Ейвоні,�куди�ми�з�вами�
й�вирушаємо.

1564� року,� де� починається� наша� подорож,� Стретфорд�
не�налічував�і�двох�тисяч�жителів.�Дерев’яні�будинки�тут�
покривати�не�черепицею,�а�соломою�й�очеретом.�У�загонах�
городян�паслися�гуси�й�свині.

Стретфорд�мав�усього�дві�пам’ятки.�Першою�була�кра-
сива�стародавня�церква�Святої�Трійці.�Її�високий�шпиль�
немов�прошивав�небо.�Друга�–�грубий�кам’яний�міст�через�
річку�Ейвон.�Збоку�до�міста�підступав�легендарний�Арден-
ський�ліс,�що�пам’ятав�історії�про�ельфів.�До�речі,�Арден�
уельською�мовою�означає�просто�«ліс»,�а�Ейвон�–�«річка».

� *� Переклад�Юрія�Андруховича.



Жителі� Стретфорда� були� ремісниками� й� торговцями.�
Про�їхні�заняття�розповідали�назви�вулиць:�Скотна,�Сви-
няча,� Овеча,� Зернова,� провулок� Мідників...� У� місті� про-
цвітали�шкіряні�промисли,�тут�торгували�вовною,�зерном,�
солодом�і�не�лише.

Через�Стретфорд�пролягала�дорога�з�Бірмінгема�до�Лон-
дона.�Вельможі�й�злидарі,�купці,�мандрівні�співаки�й�ак-
тори�нескінченним�потоком�тягнулися�з�північного�заходу�
на�південний�схід�і�навпаки,�часом�зупиняючись�у�місце-
вих� пабах.� Тихе� скромне� містечко� оживало� в� ярмаркові�
дні,�а�у�свята�на�площі�перед�міською�ратушею�йшла�теа-
тральна�хода.

Ось�у�такій�скромній�місцині�й�народився�на�світ�хлоп-
чик,�який�стане�одним�із�найбільших�драматургів�і�поетів�
усіх� часів.� Теплого� квітневого� дня� 1564� року...� Гм,� стри-
вайте-но!�Може,�день�народження�хлопчика�був�прохолод-
ним�і�дощовим?�Адже�квітень�у�цьому�краї�нерідко�саме�
такий.� Або� й� зовсім� не� квітневим?� Адже� точної� дати� на-
родження�дитини�ніхто�не�знає...

Учені�переконані�тільки�в�тому,�що�Вільям�Шекспір�за-
лишив�нам�безліч�білих�плям�у�своїй�біографії.�Над�цими�
таємницями�шекспірознавці�б’ються�й�досі.

У�ті�далекі�часи�люди�не�дуже�вміли�писати.�Коли�щось�
і� записували,� то� тільки� найголовніші� дати.� Такими� вва-
жали�день�хрещення,�весілля�та�смерті.�Ще�на�папері�фік-
сували�великі� торгові�угоди� і�штрафи.�Ось,�мабуть,� і�всі�
свідчення�про�більшість�жителів�тих�часів.

Але� дещо� про� народження� Шекспіра� ми� знаємо.� Як�
щодо�романтичної�історії�кохання�його�батьків?

Запитання і завдання
1. Знайди на мапі Велику Британію, міста Лондон 

і Стретфорд-на-Ейвоні.

2. Яким був Стретфорд у 16 столітті?

3. Чому про життя простих англійців того часу відомо 
так мало?

Далі�буде...

Цю�та�інші�книжки�серії�можна�придбати�
на�сайті�www.ipio-books.com
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