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Розділ 1

Бронзовий кінь

Астрологи й віщуни в один голос попереджали: усі знаки вказують 
на неминуче наближення нещасть. В Апулії, на самій «п’ятці» Італії, 
на небі зійшли одразу три вогняні сонця. Трохи північніше, в Тоска-
ні, по небу під грім барабанів і  звуки сурм промчали привиди на 
велетенських конях. У Флоренції домініканському ченцеві Джиро-
ламо Савонаролі було видіння: із хмар явилися мечі і чорний хрест 
здійнявся над Римом. По всій Італії кровоточили статуї, а жінки на-
роджували потвор.

Ці дивні й тривожні події літа 1494 року провіщали великі зміни. 
Того року, як згодом пригадував один літописець, італійці пережи-
ли «незліченні страхітливі лиха» 1. Савонарола пророкував прихід 
жорстокого завойовника з-за Альп, який спустошить Італію. І його 
зловісне передбачення незабаром збулося. У вересні того року фран-
цузький король Карл  VIII із тридцятитисячною армією перейшов 
Альпи через перевал, рушив углиб Італії і зрештою заволодів неапо-
літанським престолом. Зовні цей бич божий не надто приваблював: 
двадцятичотирирічний король був присадкуватим, короткозорим 
і такої негармонійної статури, що, цитуючи Франческо Ґвіччардіні, 
«нагадував радше чудовисько, ніж людину» 2. Його незграбна поста-
ва і лагідне прізвисько —  Карл Люб’язний —  вводили в оману: важко 
було повірити, що за озброєнням йому немає рівних у Європі.

Першу зупинку Карл VIII зробив у ломбардському місті Асті, де 
йому довелося віддати коштовності під заставу, щоб розплатитися 
з військом. Тут його привітав могутній італійський союзник, прави-
тель Мілана Лодовіко Сфорца. Савонарола передбачив похід Карла, 
але покликав його з-за Альп саме міланський герцог. Сорокадво-
річний Лодовіко, якого через темну шкіру прозвали Моро (мавр), 
був так само вродливим, рішучим і  підступним, як французький 
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король —  хирлявим і потворним. За словами імператора Священної 
Римської імперії Максиміліана, Лодовіко перетворив Мілан —  гер-
цогство, яким де-факто керував з 1481 року, скинувши з трону свого 
юного небожа Джанґалеаццо, —  на справжнісінький «цвіт Італії» 3. 
Проте Лодовіко доводилося нелегко. Тестем безпорадного Джанґа-
леаццо був Альфонсо  II, новий король Неаполітанський, чия донь-
ка Ізабелла нарікала на долю свого усунутого чоловіка і  не посо-
ромилася розповісти про свої страждання батькові. Альфонсо мав 
жахливу репутацію. «Ніколи ще світ не бачив такого кривавого, жор-
стокого, нелюдяного, хтивого і ненажерливого володаря, як цей», —  
свідчив про нього французький посол 4. Лодовіко порадили остері-
гатися убивць: як попередив його один радник, у Мілан «із лихим 
дорученням» послали неаполітанців, про яких ходила погана слава 5.

Та якщо Альфонсо піде з Неаполя —  за умови, що Карла VIII пе-
реконають заявити делікатну претензію на цей престол (адже тіль-
ки століття тому його прапрадід був королем Неаполітанським), —  
Лодовіко зможе спокійно залишатися в Мілані. За словами одного 
очевидця при французькому дворі, він узявся «спокушати короля 
Карла… всіма марнотами й пишнотами Італії» 6.

Міланське герцогство простяглося на сто кілометрів із півночі на 
південь (від підніжжя Альп до річки По) і на дев’яносто кілометрів 
із заходу на схід. У самому його осерді лежало, оточене глибо ким 
ровом, пронизане каналами і захищене зусібіч кам’яними му рами, 
місто Мілан. Своїм багатством і впертістю Лодовіко обернув цю міс-
цевість зі стотисячним населенням на найвеличніше місто  Італії. 
Величезна фортеця з циліндричними баштами височіла з північно- 
східного краю, а в центрі міста росли стіни нового собору, який по-
чали зводити ще 1386 року, але за століття заледве довели до поло-
вини. Уздовж брукованих вулиць стояли палаци, а  фасади було 
оздоблено фресками. Один поет урочисто оспівував повернення 
в  Мілан золотої доби, адже місто Лодовіко повнилося талановити-
ми митцями, які зліталися до його двору, «наче бджоли на мед» 7.

І поетові слова не були порожніми лестощами. Лодовіко став на-
тхненним меценатом мистецтв ще в тринадцять років, коли замо-
вив портрет улюбленого коня 8. За його правління до Мілана сті-
калися інтелектуальні й  мистецькі світила: поети, художники, 
музиканти, архітектори, а також знавці греки, латини й давньоєв-
рейської мови. Відродилися університети Мілана і сусідньої Павії. 
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Бурхливо розвивалися право й медицина. Зводилися нові будівлі; 
на обрії розцвітали вишукані куполи. Лодовіко своїми руками за-
клав наріжний камінь красивої церкви Санта-Марія деї Міраколі 
прессо Сан-Чельсо.

Однак вирок літописців був суворим. Італія вже сорок років на-
солоджувалася відносним миром. Часом спалахували дрібні супе-
речки, як-от війна, яку 1478 року оголосив Флоренції папа Сікст IV. 
Та переважно італійські правителі прагнули здолати одне одного 
не на полі бою, а у вишуканості художнього смаку й блиску своїх 
досягнень. Проте нині насувалася нова кривава хвиля. Заманивши 
Карла VIII з його грізним військом за Альпи, Лодовіко Сфорца, як 
і віщували зірки, мимоволі відкрив шлях для безлічі страхітливих 
нещасть.

* * *

При міланському дворі Лодовіко Сфорци, багатому на яскравих 
митців, один художник особливо вирізнявся. «Радій, Мілане, —  
пи сав поет 1493  року, —  адже в  мурах твоїх є люди неймовірного 

Лодовіко Сфорца
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обдарування, як-от Вінчі, чий талант рисувальника й  живописця 
підносить його над усіма майстрами, як давніми, так і сучасними» 9.

Цим віртуозом був сорокадворічний Лео нар до да Вінчі —  одно-
літок Лодовіко. Уродженець Тоскани, він у  пошуках слави років  
десять тому прибув до Мілана і  швидко став при дворі Моро 
фігурою помітною і притягальною. За свідченнями його ранніх біо-
графів, Лео нар до був надзвичайно вродливим та елегантним. «Ті-
лесна врода, яку не можна досить прославити», —  захоплено писав 
один. «Красивий і  ззовні, і  зсередини», —  спостеріг другий. «Довге 
волосся, довгі вії, дуже довга борода, сповнений правдивої шляхет-
ності», —  відзначав третій 10. Крім того, Лео нар до був фізично силь-
ним і  міцним. Кажуть, він міг голими руками розігнути підкову, 
а у вільний від придворних обов’язків час видирався на кам’янисті 
вершини на півночі озера Комо, на чотирьох пролазив поміж вели-
чезними скелями і вступав у двобої з «жахливими ведмедями» 11.

Цей взірець мужньої вроди носив почесний титул pictor et ingeni-
arius ducalis —  художник та інженер герцога 12. У Мілан він приїхав 
тридцяти років, сподіваючись зайнятися тут проектуванням і виго-
товленням могутніх бойових машин, як-то колісниці, гармати й ка-
тапульти, котрі, як він обіцяв Моро, викличуть «небувалий страх 
у ворога». Звісно, його надії зміцнював той факт, що Мілан саме во-
ював із Венецією і майже 75 % своїх немалих річних прибутків Лодо-
віко тратив на військові потреби. І хоча видіння боїв так і роїлися 
в голові Лео нар до, він урешті взявся до спокійніших і скромніших 
справ, як-то ескізи костюмів для весіль і різних видовищ, вигадли-
ві декорації для вистав, портрети коханок Моро. Він розважав при-
дворних фокусами —  перетворював біле вино на червоне, розробив 
будильник, який будив сплячого, різко смикаючи за ногу. Інколи 
траплялися зовсім приземлені завдання: «Щоб нагріти воду для 
грілки герцогині, —  читаємо в одній із його нотаток, —  треба взяти 
чотири частини холодної води і три частини гарячої» 13.

Попри цю розмаїту діяльність, майже все попереднє десятиліт-
тя Лео нар до присвятив одній справі: він пильно працював над тво-
ром, що мав остаточно утвердити його репутацію як митця, котро-
му немає рівних ні серед майстрів минулого, ні серед сучасників. 
Десь 1482 року, незадовго до переїзду в Мілан, він надіслав Лодовіко 
лист-представлення —  таку собі коротку біографію-резюме, де тро-
хи перебільшив власні компетенції. У  цьому листі він пообіцяв 
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герцогові поділитися всіма своїми таємницями та принагідно за-
певнив, що «може взятися за бронзову кінну статую, яка стане вті-
ленням безсмертної слави і вічної честі світлої пам’яти Вашого ви-
датного батька та славного роду Сфорца» 14.

Під «бронзовою кінною статуєю» мався на увазі більший за нату-
ральні розміри пам’ятник вершника на коні, яким Лодовіко задумав 
увічнити подвиги покійного батька Франческо Сфорци. Кмітливий 
солдат удачі (Нікколо Мак’явеллі вихваляв його «велику доблесть» 
і «шляхетну підступність»), Франческо став герцогом Міланським 
1450 року, скинувши республіканський уряд, що протримався геть 
недовго 15. Він був сином чоловіка на ім’я Муціо Аттендоло. Одного 
разу Муціо рубав ліс, а  поруч саме проходив загін солдатів. Помі-
тивши міцну статуру лісоруба, солдати запропонували йому при-
єднатися до них. Муціо кинув сокирою в дерево і загадав: «Якщо за-
стрягне, піду». Сокира ввійшла в стовбур, а Муціо став найманцем, 
який за життя послужив у всіх головних італійських правителів. За 
високий зріст, міцну будову і лютий норов його прозвали «Сфорца» 
(від sforzare —  «змушувати»), що прикипіло до нього міцно, як та со-
кира до дерева.

Франческо Сфорца теж був вправним воїном. Шлях від солда-
та до герцога він пройшов за дев’ять років після одруження з неза-
конною дочкою одного зі своїх працедавців, герцога Міланського 
Філіппо-Марія Вісконті. Родина Вісконті правила в Мілані ще з 1277 
року, а  титул герцогів вони отримали 1395-го. Та коли 1447  року 
Філіппо-Ма рія помер і не залишив по собі нащадків чоловічої статі, 
громадяни Мілана скасували герцогство і проголосили республіку. 
Два роки потому Франческо, домагаючись герцогського титулу, 
взяв Мілан в облогу, аж доки виснажені жителі міста відмовилися 
від республіки і вже в березні 1450 року визнали колишнього най-
манця герцогом Міланським. У Франческо, на відміну від Філіппо- 
Марії, клопотів зі спадкоємцями не було: він залишив по собі трид-
цятеро дітей, одинадцять із яких були незаконними. Та й у шлюбі 
він мав вісьмох синів, і старший із них, Ґалеаццо-Марія, брат Моро, 
став герцогом 1466 року, після смерті Франческо.

У родинній історії Вісконті вигадливо переплелися єресі, безум-
ства і вбивства. Одну з найоригінальніших представниць цієї сім’ї, 
черницю на ім’я Майфреда, 1300 року спалили на багатті після заяв, 
нібито вона стане наступним римським папою. Джованні-Марія 
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Вісконті, старший брат Філіппо-Марії, вишколив своїх псів, щоб ті 
полювали на людей, і годував їх людським м’ясом. Філіппо- Марія, 
товстун і  безумець, відрізав дружині голову. Проте навіть у  тако-
му товаристві жорстокий і  розпусний Ґалеаццо-Марія виділявся. 
Мак’явеллі згодом із жахом пригадував його страшні вчинки: йому 
замало було просто позбавити ворогів життя —  він завше «вбивав їх 
особливо жорстоко»; а літописці навіть не наважувалися описувати 
окремі його діяння 16. Його підозрювали в убивстві не лише своєї на-
реченої, а й матері. У 1476 році його зарізали наймані вбивці, сиро-
тою залишився його восьмирічний син і спадкоємець Джанґалеац-
цо —  малолітній герцог, якого через п’ять років усунув Лодовіко 
Моро, котрий питання, хто правитиме в Мілані, вирішив просто —  
відтяв регенту хлопчика голову.

Претензії Лодовіко на престол були вельми сумнівними. Фор-
мально він був лише опікуном і  представником свого небожа, ко-
трий успадкував титул герцога Міланського від батька. Через непев-
ність свого статусу Лодовіко всіляко прагнув увіковічнити пам’ять 
про батька. Ученому на ім’я Джованні Симонетта він замовив істо-
рію блискучої кар’єри Франческо. Після цього він захотів прикраси-
ти бальну залу Міланського замку фресками з  героїчними сцена-
ми з  батькового життя. Задум кінної статуї з’явився ще 1473  року, 
Ґалеаццо- Марія мав намір поставити монумент перед входом у за-
мок. Він не встиг втілити цей проект, але Лодовіко відродив ідею, 
вважаючи бронзовий пам’ятник найпомітнішою і найвеличнішою 
даниною батькові.

Найманих полководців по смерті нерідко увічнювали на карти-
нах, у  книжках і  в  бронзі. Скульптор Донателло відлив бронзову 
кінну статую венеційського кондотьєра Еразмо да Нарні, відомого 
як Ґаттамелата («медоточивий кіт»), яку поставили на П’яцца дель 
Санто в Падуї. У 1480 році інший флорентійський скульптор, Андреа 
дель Вер рок кіо (колишній учитель Лео нар до), на замовлення вене-
ціанців узявся за статую Бартоломео Коллеоні верхи на коні. Та Ло-
довіко хотів для батька щось іще величніше. Як повідомляв один по-
сол, «його світлість прагне чогось грандіозного, такого, що світ іще 
не бачив» 17.
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* * *

Якось Лео нар до завважив, що його перший спогад був про птаха, 
тож, мабуть, «мені судилося» вивчати птахів і писати про них 18. Про-
те, здається, його долю більше визначили коні, адже саме кінь у яко-
мусь сенсі привів його в Мілан. Згідно з одним джерелом, 1482 року 
Лоренцо Медічі, правитель Флоренції, послав його в  Мілан з  особ-
ливим дипломатичним подарунком для Лодовіко Сфорци —  сріб-
ною лірою, яку Лео нар до сам спроектував і змайстрував і на якій, за 
словами одного раннього біографа, грав «вельми майстерно» 19. Цей 
унікаль ний музичний інструмент мав форму конячої голови. Не-
дбалий ескіз в одному з нотатників Лео нар до показує, який у нього 
міг бути вигляд: зуби коня правили за кілочки для струн, а борозни 
на верхньому піднебінні відповідали за лади.

Лоренцо Медічі не раз налагоджував дипломатичні відносини 
через митців, отож цілком можна повірити, що в цій історії є бодай 
частка правди 20. Хай там як —  з лірою чи без, а Лео нар до вирушив на 
північ, у Мілан, щоб розробляти зброю або відливати кінні статуї, 
бо ж у Флоренції таких можливостей не мав.

Замовлення на бронзову статую він отримав через кілька років 
після переїзду в Мілан. У 1484 році ця ідея знову зринула у Лодові-
ко, але він не одразу звернувся до Лео нар до. Хоча Лео нар до вже жив 
у Мілані, навесні 1484 року Лодовіко пише листа Лоренцо Медічі і за-
питує, чи знає той скульптора, який міг би відлити таку статую. Од-
нак двоє найвидатніших тогочасних флорентійських скульпторів, 
Вер рок кіо й Антоніо дель Поллайоло, працювали над іншими про-
ектами. «Тут я не бачу жодного митця, який мене влаштував би», —  
скрушно відповів Лоренцо Пишний. Він не рекомендував Лео нар до, 
а лише додав: «Я певний, що Ваша світлість когось знайде» 21.

Отож, через брак інших кандидатів Лео нар до зрештою й  отри-
мав це замовлення, мабуть, незадовго після відповіді Лоренцо. 
Він із запалом узявся до роботи, хоча, здається, постать коня нади-
хала його куди більше, аніж сам вершник. Він дуже докладно ви-
вчив анатомію тварини і навіть написав ілюстрований трактат на 
цю тему (нині втрачений). Не одну годину він провів у стайнях гер-
цога, спостерігаючи і малюючи сицилійських та іспанських жереб-
ців Лодовіко і його найближчих придворних. В одній його нотатці 
читаємо: «Флорентієць Морелло сеньйора Маріоло, великий кінь із 
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красивою шиєю і прегарною головою. Білий жеребець належить со-
кольникові, непоганий круп; стоїть за Порта Комасіна» 22.

Статуя Лео нар до мала бути не просто анатомічно правильною; 
він обрав дуже енергійну позу —  коня, що став дибки. Статуя Ґатта-
мелати роботи Донателло зображала найманця на коні, який мир-
но крокує, натомість на монументі Вер рок кіо (над яким Лео нар до, 
ймовірно, працював рік-два до від’їзду з  Флоренції) Коллеоні осід-
лав м’язистого й міцного жеребця, який динамічно підняв передню 
ліву ногу. Лео нар до ж задумав щось просто приголомшливе —  кінь 
став дибки, передні копита здіймаються над розпростертим на зем-
лі ворогом. Ба більше, ця статуя мала бути величезною. Монумент 
Донателло заввишки майже чотири метри, Вер рок кіо —  більше як 

Ескіз кінної статуї Лео нар до, яку замовив Лодовіко Сфорца
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чотири, а Лео нар до задумав пам’ятник, у якому один лише кінь мав 
бути семиметровим, себто втричі більшим за натуральні розміри. 
Він мав увічнити славу Франческо Сфорци, а головне —  небувалий 
і  неперевершений талант його автора. І  сам задум такої масштаб-
ної бронзової статуї, і втілення її в життя досі не мали прецедентів. 
Один із сучасників Лео нар до писав: «Усі вважали це неможливим» 23. 
Утім, митець ніколи не боявся грандіозних викликів. Якось він за-
писав як нагадування для себе: «Ми не повинні бажати неможливо-
го». А деінде так: «Я хочу творити дива» 24.

Гігантський кінь здавався якщо й  реалістичним задумом, то 
все-таки вельми непростим і вигадливим: щоб його втілити, справ-
ді потрібно було диво. Завдання стало викликом навіть для винахід-
ливого Лео нар до. Із записників ми не знаємо, як багато він устиг за 
ці перші роки, але робота, без сумніву, просувалася ані надто швид-
ко, ані надто успішно. У 1489 році Лодовіко Сфорца почав уже сумні-
ватися, чи правильно він обрав скульптора. Флорентійський посол 
у Мілані писав до Лоренцо Медічі: «Хоча замовлення отримав Лео-
нар до, схоже, він не впевнений в успіху» 25.

Лео нар до відповів на сумніви Моро жвавою інформаційною кам-
панією. У 1489 році він попросив свого приятеля, міланського поета 
П’ятто П’яттіні, написати вірш на честь кінної статуї 26. Лео нар до на-
полегливо підігрівав інтерес до свого проекту і прагнув перекона-
ти у власній спроможності втілити його в життя, тим часом Моро 
втрачав віру не лише в скульптора, а й, може, в саму статую. П’яттіні 
належно виконав прохання і написав невеличкий вірш, у якому ви-
хваляв Франческо Сфорцу й  оспівував кінний монумент як «над-
природний». Він написав ще один вірш, у якому прославляв само-
го Лео нар до як «скульптора найвищої шляхетності» та порівнював 
його з давньогрецькими митцями Лісіппом і Поліклетом 27.

В одному листі П’яттіні обмовився, що, хоча Лео нар до «палко 
умовляв» його скласти такий вірш, він не має сумніву: з таким са-
мим проханням митець звертався ще «до багатьох інших». Цілком 
імовірно, так і було: Лео нар до справді вибудовував надійний захист, 
щоб мати змогу працювати далі. Десь у той самий час інший поет, 
Франческо Арріґоні, написав Лодовіко листа, у  якому згадував, 
що його попросили «вшанувати в епіграмах кінну статую». Його 
зусилля увінчалися набагато розлогішим результатом — низкою  
епіграм латиною, у яких автор вихваляв і бронзового коня, і його 
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честолюбного автора, якого вкотре порівняв із найславетнішими 
майстрами Давньої Греції 28.

Ми вже ніколи не дізнаємося, чи вплинула на Моро ця делікат-
на реклама, але відомо, що проект у Лео нар до не відібрали. У квіт-
ні 1490 року він писав, що «повернувся до коня», маючи на увазі, що 
працює над статуєю, але цього разу обрав менш викличну і складну 
позу 29. Десь тоді Лео нар до почав працювати над глиняною моделлю 
натуральних розмірів.

Не раз його відволікали і перебивали. У січні 1491 року Лодовіко, 
щоб укласти союз із могутньою італійською родиною, неохоче по-
збувся красивої вагітної коханки Чечилії Ґаллерані (Лео нар до не-
давно намалював її портрет) і одружився з Беатріче д’Есте, донькою 
герцога Феррарського. Лео нар до з  головою поринув у  підготовку 
до шлюбних церемоній: розробляв святкові костюми, прикрашав 
бальну залу, допомагав організувати лицарський турнір. Наступно-
го року він мусив спроектувати водоспад для нової вілли герцоги-
ні під Міланом. А ще у нього були свої інтереси, які при мілансько-
му дворі вважали ексцентричними. Поет на ім’я Ґвідотто Престінарі 
висміяв у своєму сонеті звичку Лео нар до цілими днями полювати 
в лісах і горах довкола Бергамо на «всіляких потвор і тисячі чудних 
хробаків» 30.

На кінець 1493 року глиняна модель коня натуральних розмірів 
(та, мабуть, іще без вершника) була майже готова, і  її почали оспі-
вувати інші поети. Може, вони були чутливішими до талантів Лео-
нар до, а може, просто реагували на наполегливі прохання самого 
скульптора. Один із них вихваляв Лео нар до як «незрівнянного ге-
нія», а «великий колос» оспівував як щось небувале, чого не бачили 
ані Греція, ані Рим. В іншому вірші фігурує сам Франческо Сфорца, 
котрий дивиться з небес і сипле компліментами Лео нар до 31.

Модель, без сумніву, вражала, але тепер постав клопіт, як відли-
ти таку величезну статую. Стародавній метод відливання бронзи 
Лео нар до, найпевніше, вивчав років двадцять тому у  флорентій-
ській майстерні Вер рок кіо. Глиняну форму, яка приблизно повто-
рювала форму статуї, вкривали шаром воску, на якому проробляли 
дрібніші деталі. Далі вкриту воском модель поміщали в  грубішу 
зовнішню оболонку (наприклад, із коров’ячого гною), у  яку встав-
ляли ливарні стрижні. Цю лялечку випікали в ливарній ямі. У про-
цесі випікання розплавлений віск витікав через відвідні канали, 



25Бронзовий кінь

а  замість нього через інші жолобки вливали розплавлену бронзу. 
Коли бронза вистигала і тверділа, обвуглену шкаралупу розбивали, 
вивільняючи статую. Після цього бронзу доробляли і полірували за 
допомогою долота, терпуга й пемзи.

Коли надійшов час відливати статую, Лео нар до робив безліч за-
писів. Він ретельно оберігав таємницю свого методу, вдаючись до 
шифру, хай і примітивного, —  попросту писав слова навспак: скажі-
мо, cavallo (кінь) став у нього ollavac 32. Здається, він був готовий екс-
периментувати з  різними матеріалами: робив форми з  річкового 
піску, змішаного з оцтом, просочував їх лляною олією або терпен-
тиною, виготовляв масу з білків, кришеної цегли і побутового сміт-
тя 33. Може, він навіть думав про один вельми нетрадиційний інгре-
дієнт: у його схемах, які стосуються кінної статуї, є побіжні нотатки 
про корисні хімічні властивості палених людських екскрементів; 
це не так уже й ексцентрично, адже скульптори часто використову-
вали коров’ячий і конячий гній 34. Утім, один інгредієнт залишався 
незмінним: на пам’ятник треба було сімдесят п’ять тонн бронзи.

* * *

До кінця 1493-го спливло вже вісім чи десять років, відколи Лео нар-
до взявся за кінну статую. Він працював над останніми штрихами 
до глиняної моделі і  продумував практичні аспекти відливання 
в бронзі, коли в січні 1494 року далеко на півдні, в Неаполі, сімдесяти-
річний король Фердинанд I повернувся з приміської вілли, злазив 
з коня і раптом упав без духу. Після смерті короля престол обійняв 
його син Альфонсо, жорстокий і жадібний батько Ізабелли, дружи-
ни безталанного Джанґалеаццо, законного правителя Мілана. Для 
Лодовіко Сфорци настав час діяти.

На початку жовтня 1494 року, коли французькі війська готували-
ся вступити в  Італію, Лодовіко розважав малопривабливого рятів-
ника своїх володінь Карла VIII полюванням на кабанів та бенкетами 
в заміському маєтку у Віджевано. Взаємини між Лодовіко і Карлом 
склалися сердечні, почасти завдяки тому, що Лодовіко вжив засте-
режних заходів і  щедро постачав французькому королеві мілан-
ських куртизанок. Утім, Карла розчарували італійські вина, а  іта-
лійська погода здавалася йому просто-таки нестерпно спекотною 35. 
Тимчасом Лодовіко дійшов висновку, що його коронований гість 
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дурний, пихатий і  з  кепськими манерами. «Ці французи —  погані 
люди, —  зізнався він венеційському послові, —  не можна, щоб вони 
стали нашими сусідами» 36. Неприязнь до французів невдовзі поши-
рилася по всьому герцогству. Французький вельможа, який супро-
воджував короля Карла, з  прикрістю відзначив: «Коли ми вперше 
вступили в Італію, всі вважали нас людьми щирими і сповненими 
чеснот; але тривало це недовго» 37.

Характер і наміри французів вочевиднилися вже за кілька тиж-
нів у Мордано, що за сорок кілометрів на південний схід від Болоньї. 
У  минулому столітті воєнні кампанії в  Італії були порівняно без-
кровними, обережними й тактичними, сповненими радше помпи 
й демонстративності, аніж жорстокості чи героїзму; вони нагадува-
ли шахові партії, де один найманець зумів перехитрувати суперни-
ка і той визнавав поразку та мирно відступав із поля бою. Скажімо, 
так було в Цаґонарі, де 1424 року флорентійці зазнали найвідомішої 
поразки: постраждало лише троє солдатів, які впали з коней і пото-
нули в болоті. У 1427 році венеціанці перемогли восьмитисячне мі-
ланське військо в битві під Макало: в тому бою не було жодного за-
гиблого. Як відзначив один флорентійський очевидець: «Здається, 
у  наших італійських солдатів таке правило: ви грабуйте там —  ми 
тут, і немає потреби надто наближатися одні до одних» 38.

Французькі воєначальники, які ввійшли в Італію 1494 року, спові-
дували інший підхід до ведення війни. В італійський порт Спецію їм 
на кораблях доправили гармати для облоги. Їх було відлито з брон-
зи, на відміну від італійської артилерії, яка складалася з  мідних 
труб, обшитих деревом і шкурами. Французькі гармати стріляли 
залізними ядрами розміром із людську голову, а  італійські —  ма-
ленькими кам’яними кулями, що їх виточували каменярі (навіть 
гармати, спроектовані Лео нар до, було розраховано на «кидання ка-
мінців») 39. Французькі стрільці проходили вишкіл у  спеціальних 
артилерійських закладах, а їхню зброю можна було націлювати на 
об’єкти зі смертоносною точністю. І якщо італійці використовували 
плугових волів для перевезення озброєння, то французькі гармати 
везли прудкі коні. Французька артилерія швидко займала позиції 
й одразу відкривала вогонь, завдаючи нищівних ударів як по місь-
ких мурах, так і по шерегах солдатів на полі бою. В Італії раптом з’я-
вилася страшна зброя, яка доти існувала лише у фантазіях Лео нар-
до. Щоб завоювати південь Італії, треба було здобути контроль над 
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низкою стратегічних фортець, які перекривали доступ до тоскан-
ської частини Апеннін і центральної Італії. Однією з таких фортець 
була Мордано. Нею володіла Катерина Сфорца, графиня Форлі, не-
законна донька Лодовікового брата Ґалеаццо-Марії і союзниця Неа-
поля, а не Лодовіко й французів, хоча в її жилах і текла кров Сфорца. 
Тож коли в жовтні 1494 року війська Карла VIII з’явилися під стіна-
ми Мордано, солдати й цивільне населення сподівалися на міць сво-
їх мурів і на звичну вже нерішучість ворогів. Вони відмовилися зда-
тися, і французькі солдати швиденько розвалили мури гарматним 
вогнем.

Облоги в Італії часом переростали у звірства, якщо солдати зна-
ходили за стінами жінок і беззахисне мирне населення, а не воро-
жих бійців зі зброєю в руках. Неймовірно жорстоким стало взяття 
Вольтерри полководцем Федеріґо да Монтефельтро за дорученням 
флорентійців 1472 року. «Цілий день тривали грабунки й руйнуван-
ня, —  записав згодом Мак’явеллі. —  Не щадили ані жінок, ані святи-
ні» 40. Штурм Мордано, коли полягли всі мешканці замку —  і солда-
ти, і  цивільні, став ще кривавішим. Новина про цю різанину, яку 
назвали «жахіттям Мордано», швидко облетіла всю Італію. Нев-
довзі французькі солдати почали нападати й грабувати навіть на 

Король Франції 
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території своїх позірних союзників. Французькі загарбники, писав 
флорентійський літописець, були «звірами в людській подобі» 41.

* * *

Перед тим як покинути Міланське герцогство й очолити воєнний 
похід, Карл склав короткий візит ввічливості до Джанґалеаццо 
Сфорци, законного правителя герцогства, який вів безцільне й гу-
ляще життя в  замку в  Павії. Вони були кузенами і  мали чимало 
спільного, як-от славу гультяїв. Дехто звинувачував Лодовіко в інте-
лектуальних і моральних вадах небожа. За свідченнями одного ве-
неційського літописця, Лодовіко зробив усе, щоб «із хлопця не вий-
шло нічого путнього». Він свідомо нехтував його освітою у воєнній 
справі і так само у сфері правління державою. Ба більше, він зумис-
но наймав людей, які «розтлівали і розбещували його дитячу душу», 
щоб молодий герцог звикав до «всіляких потурань і лінивства» 42. Та 
незалежно від того, справедливі ці звинувачення чи ні, Джанґалеац-
цо не потребував особливих заохочень. Він так завзято розважався, 
що це позначилося на його здоров’ї, і до візиту французького коро-
ля був уже серйозно хворим. Через день після різанини в Мордано 
Джанґалеаццо помер у віці двадцяти п’яти років. Ходив поголос, що 
смерть настала внаслідок «нестримного злягання»; але ще настир-
ливіше переказували, ніби його отруїв Лодовіко 43.

Хай там як, а Джанґалеаццо помер у найсприятливіший для Ло-
довіко момент. Два дні потому, ігноруючи спадкові претензії п’яти-
річного Франческо, сина Джанґалеаццо, та підкреслюючи загрози 
для герцогства і потребу в рішучому правителі в ці тривожні часи, 
він проголосив себе герцогом Міланським і забрав гербову печатку. 
Та щойно він усунув одного конкурента, як на сцену вийшов дру-
гий. Дедалі більші підозри Моро щодо союзників-французів поси-
лилися стократ після появи тридцятидворічного кузена і зятя Лю-
довіка —  Карла, герцога Орлеанського. Правнук першого герцога 
Міланського, як і  Лодовіко, шаленого й  жорстокого тирана, який 
помер 1402  року, Людовік усіляко прагнув утвердити своє право 
правителя герцогства. На думку декого з  очевидців, вродливий 
і розбещений Людовік не міг мірятися з підступним Лодовіко. «Го-
лова у нього маленька, і місця для мозку там мало, —  писав флорен-
тійський посол у  Мілан. —  Лодовіко швидко його здолає» 44. Однак 
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Лодовіко варто було остерігатися свого французького тезки, ворога, 
котрий —  хоч і  позірний союзник —  насправді становив більшу по-
тенційну загрозу, ніж король Неаполя.

Тимчасом Альфонсо відправив армію на північ, на битву з  ко-
ролем Франції. Очолював її міланський аристократ Джан Джако-
мо Тривульціо, особистий ворог, якого Лодовіко раніше вигнав із 
герцогства. Коли війська Тривульціо підійшли до Феррари, за дві-
сті кілометрів від Мілана, Лодовіко усвідомив, що настав час міня-
ти лемеші на мечі, і забрав у Лео нар до сімдесят п’ять тонн бронзи. 
Він розпорядився передати метал тестеві, герцогу Феррарському, 
під чиїм наглядом майстер Джанін виплавив три гармати, одну 
з яких —  «у французькому стилі» 45. Феррара була одним із небага-
тьох міст в Італії, де вміли виробляти таку зброю. У феррарському 
замку Кастельвеккіо, крім в’язниці, камери для тортур і спеціаль-
ної кімнати для обезголовлення в’язнів, була й  ливарня для виго-
товлення артилерійського озброєння 46. Саме в цю грізну фортецю 
відвезли Лео нар дову бронзу.

* * *

У тодішньому становищі Лео нар до бачиться сумна іронія долі. 
У Мілан він приїхав із мрією створювати воєнну зброю. В його нотат-
никах перших міланських років —  безліч креслень винахідливих 
задумів, призначених у різні способи знищувати ворога. Пообіцяв-
ши, що його бойові машини «відрізнятимуться від звичайних», він 
розробив детальні схеми гармати на поворотній основі з прицільно 
точним наведенням, багатоствольного кулемета, броньованого тан-
ка з гарматами та колісниці з шипами на колесах і лезами, які мали 
крутитися й сікти на висоті людської голови. Лодовіко мало цікавив-
ся зброєю масового знищення. Порівняно спокійний перебіг воєн-
них протиборств в Італії, а також те, що головні італійські держави 
десятиліттями уникали великих конфліктів, не спонукали Лодові-
ко звертатися по допомогу Лео нар до. Коли ж йому раптом знадоби-
лася важка артилерія, замовлення віддали феррарським ливарни-
кам, а Лео нар до —  от же ж іронія долі —  втратив свої сімдесят п’ять 
тонн бронзи.

Побачивши, що надія відлити пам’ятник розвіялася, Лео нар до 
написав Лодовіко відчайдушного і  злого листа. Імовірно, він його 
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так ніколи й не надіслав, адже одиноку вцілілу сторінку розірвано 
посередині; можливо, це зробив сам Лео нар до, дещо охолонувши. 
Проте це могла бути й розірвана чернетка листа, що його Лео нар до 
таки послав Моро. У  кожному разі його злий і  непослідовний спа-
лах обурення зберігся лише в цих розрізнених фрагментах: «І якщо 
мені дістанеться бодай якесь замовлення від…» —  обривається поча-
та фраза. Ось ще кілька уривків із цього переліку обрáз:

«…винагороду за мої послуги. Бо зі мною не варто…»
«…доручення, що їх я отримав, а вони тим часом…»
«…які вони, можливо, подужають успішніше за мене…»
«…але я не збираюся проміняти своє мистецтво і…»

Далі Лео нар до заявляє, що життя своє він присвятив службі Ло-
довіко, завжди з готовністю слухався його і розуміє: нині його світ-
лість зайнятий іншими справами. «Про коня я нічого не скажу, бо 
знаю, які часи настали», —  писав він, намагаючись зберегти миро-
любний тон, але одразу ж зривався і починав перераховувати свої 
кривди, завдані цим замовленням: платню він не отримав за два 
роки; помічникам-майстрам йому довелося платити з  власної ки-
шені; він сподівався дати світові «великі твори», а натомість мусив 
гарувати, щоб «заробити на прожиття». Лист закінчується так: «До 
вашої світлості я звертаюся лише для того, щоби просити…»

Про що саме Лео нар до хотів просити Лодовіко, ми не знаємо. 
Один обірваний рядок —  «нагадую про розписи кімнати» —  звертає 
увагу Лодовіко на замовлені Лео нар до розписи приміщень або в Мі-
ланському замку, або в заміському маєтку герцога у Віджевано. Для 
останнього Лео нар до, схоже, планував сцени з римської історії, зо-
крема портрети античних філософів 47.

Та хай там скільки клопотів було в Лодовіко, він мав ще один за-
дум для придворного художника. Вторгнення французів позбави-
ло Лео нар до можливості створити бронзового коня, зате подарувало 
нагоду взятися за зовсім інший твір, який приніс йому славу.
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Розділ 2

Портрет х удожник а в зрілості

Бронзовий кінь був не першим замовленням, що його Лео нар до 
з  якихось причин не виконав. Він забагато обіцяв і  мріяв про не-
здійсненні дива, але поки що перелік його творчих досягнень, хай 
і чималий, ніяк не відповідав його талантам. У Мілані він мав заслу-
жену репутацію, та Лео нар до дожив до сорока років і досі не створив 
жодного справжнього шедевра, який засвідчив би його не ймо вірні 
обдарування. У  його кар’єрі —  і  у  Флоренції, і  в  Мілані —  не  браку-
вало великих замовлень, які він так і не довів до кінця. Розчарова-
ні замовники ремствували, а одного разу справа навіть дійшла до 
суду. Закінчених творів у Лео нар до було лише кілька: розпис «Бла-
говіщення» в одному жіночому монастирі під Флоренцією, кілька 
зображень Мадонни з  немовлям для приватних замовників, кіль-
ка портретів, теж для приватних осіб, зокрема портрет Чечилії Ґал-
лерані, коханки Лодовіко Сфорци. Ще він, очевидно, написав якусь 
картину —  «один із найпрекрасніших і  найдивовижніших творів 
живопису», як відгукнувся про неї його перший біограф, і послав 
її як весільний подарунок Максиміліанові, імператору Священ ної 
Римської імперії 1.

Усі ці твори, особливо портрети, були новаторськими за стилем 
і  вишуканими у  виконанні. Придворний поет написав вірш, оспі-
вавши «геній і  майстерність» Лео нар до, котрий закарбував образ 
Чечилії «на всі часи». Сама Чечилія, схоже, вельми задоволена пор-
третом, назвала Лео нар до «майстром, якому, на мою думку, немає 
рівних» 2. Крім того, Лео нар до створив такий переконливий і прав-
доподібний образ одного святого, що власник картини врешті-решт 
«у  нього закохався» (так пізніше стверджував сам художник) і  на-
віть благав автора прибрати з образу релігійні атрибути, щоб мож-
на було «цілувати його без докорів сумління» 3.
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Ці твори потрапляли в приватні доми, де бачити їх могли тільки 
вельможі й придворні, а картина, подарована Максиміліанові, опи-
нилася аж у далекому Інсбруку. Поки що Лео нар до не створив нічо-
го, що принесло б йому справжню славу в народі, якою втішалися 
легендарні й улюблені митці минулого. У його доробку не було ні-
чого, що стало б місцевою гордістю і красувалося б у соборі або на 
головній площі міста і що люди могли би бачити на власні очі, як-от  
статую Ґаттамелати в  Падуї авторства Донателло, фрески Джотто 
в  Ассізі або куполи флорентійського собору Філіппо Брунеллескі. 
Його бронзовий кінь, без сумніву, викликав би захват і подив, але 
цю нагоду було втрачено.

До сорока двох років —  а середня тривалість життя в ту добу ста-
новила сорок —  Лео нар до створив лише кілька картин, дивний на 
вигляд музичний інструмент, ефемерні декорації для маскарадів 
і  святкувань, а  ще кількасот сторінок нотаток і  креслень до трак-
татів, які не опублікував, та винаходів, які не втілив у життя 4. По-
між його прагненнями і досягненнями пролягала виразна прірва.  
Кожного, хто його знав або бачив його твори, засліплювали їхня 
безсумнівна і  незаперечна велич. Та надто часто його прагнення 
так і  залишалися мріями. Він хотів працювати архітектором, але 
1490 року ці сподівання зазнали краху: його дерев’яну модель вежі 
для недобудованого міланського собору так і не прийняли. Він хо-
тів спроектувати і відлити бронзові двері для собору в П’яченці і на-
віть написав настоятелю анонімного листа, у якому вихваляв свої 
таланти: «Ніхто на таке не здатен, повірте мені, крім хіба Лео нар-
до з Фло рен ції» 5. Однак у П’яченцу його так і не запросили. Він роз-
робив детальні плани перебудови Мілана: пропонував розділити 
місто на десять округів по п’ять тисяч будинків у кожному, перед-
бачив у  своєму плані зручності на зразок пішохідних зон, зрошу-
ваних садів і добре провітрюваних громадських убиралень. Жоден 
з елементів цього плану так і не взяли до уваги. Тимчасом Лодовіко 
дедалі більше сумнівався, що Лео нар до здатний звести бронзовий 
кінний монумент, —  він навіть послав у  Флоренцію шукати потен-
ційну заміну.

Часом Лео нар до впадав у смуток, бачачи, як мало він досягнув. 
Схоже, замолоду у  нього була схильність до меланхолії. «Лео нар-
до, —  питав його приятель, —  чому ти так засмутився?» Цей сум-
ний рефрен пронизує всі його нотатки: «Якби  ж то бодай щось 
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втілилося», —  нерідко зітхає він. А в іншому місці: «Якби ж то я хоч 
щось створив» 6.

* * *

Лео нар до народився 1452 року в кам’яному будинку з квадратним 
плануванням поблизу Вінчі, «манюсінького села» (як написав один 
із перших біографів), за двадцять п’ять кілометрів на захід від Фло-
ренції 7. Його вісімдесятирічний дід гордо зафіксував народжен-
ня онука в сімейному альбомі в шкіряній оправі: «У мене народив-
ся онук, син сера П’єро, мого сина, 15 числа місяця квітня, в суботу, 
о  третій годині ночі. Отримав ім’я Ліонардо» 8. Власне, його нази-
ватимуть Лео нар до ді сер П’єро да Вінчі, бо саме під таким іменем 
він через двадцять років зареєструвався в  Компанья ді Сан-Лука, 
братстві художників у Флоренції. При дворі Сфорца його іноді на-
зиватимуть Лео нар до Флорентійським або в латинізованому варі-
анті —  Леонардус де Флорентія. Принаймні саме так називав його 
в документах Лодовіко 9. Звичайно, придворний художник і інженер 
герцога носив ім’я не маловідомого тосканського села, а славетної  
Флоренції.

Батько Лео нар до, двадцятишестирічний сер П’єро, був нотарі-
усом, людиною високого становища, як свідчить його титул: він 
складав заповіти, контракти, вирішував інші комерційні і юридич-
ні справи. У цій родині було щонайменше п’ять поколінь нотаріусів, 
але на Лео нар до цей ланцюжок обірвався. Він, як дізнаємося зі скла-
деної через кілька років дідової податкової декларації, був non legit-
timo, тобто позашлюбною дитиною, а відтак (нарівні зі злочинцями 
й  священиками) не міг претендувати на членство в  Гільдії суддів 
і  нотарів. Мати Лео нар до, шістнадцятирічна Катерина, очевидно, 
мала нижчий соціальний статус за яскравого й честолюбного П’єро, 
тому вони так і не одружилися.

Про Катерину майже нічого не відомо. Можливо, вона була служ-
ницею в родині. Недавно прозвучало припущення, що вона, як і ба-
гато домашніх слуг у  Тоскані, була рабинею-чужоземкою. За сто 
років до того флорентійські градоначальники видали наказ, який 
дозволяв ввозити в  місто рабів, але тільки іновірців, не християн; 
після прибуття у Флоренцію їх одразу хрестили й давали нові іме-
на (Катерина якраз належала до популярних варіантів). Заможні 



34 Розділ 2

флорентійці могли купувати рабів, головно молодих жінок, яких 
використовували в хатній роботі, —  із Причорномор’я (туркень, та-
тарок, черкесок), із Північної Африки. І  хоча вони коштували від 
тридцяти до п’ятдесяти флоринів (майже половину річного заро-
бітку досвідченого ремісника), у XV столітті їх розвелося так бага-
то, аж у популярній пісні виник образ «чарівних юних рабинь», кот-
рі визирають із вікон, «уранці тріпаючи одяг, // молоді й пишні, як 
пуп’янки квітів глоду» 10.

Цікаво, що заможний приятель сера П’єро, флорентійський бан-
кір на ім’я Ванні ді Нікколо, мав служницю на ім’я Катерина, а піс-
ля смерті Ванні 1451  року сер П’єро успадкував його дім у  Флорен-
ції і став розпорядником його майна. У пропонованій версії дружба 
з Ванні і становище розпорядника могли відкрити П’єро доступ до 
сексуальних послуг Катерини. Ця гіпотеза кидає світло на ще одну 
теорію: її висунув учений-антрополог, чия команда виявила, що від-
битки пальців, які нібито належать Лео нар до, мають таку саму дер-
матогліфічну структуру, себто такий самий папілярний візерунок, 
що й в уродженців Близького Сходу. Після цієї заяви шпальти газет 
зарясніли заголовками, мовляв, Лео нар до був арабом; утім, скепти-
ки вважають, що за відбитками пальців важко встановити чиєсь по-
ходження, ба більше, не можна стверджувати, що відбитки, знайде-
ні в записниках Лео нар до, належать саме йому 11.

З огляду на відсутність інформації про Катерину теорії про те, 
що мати Лео нар до була рабинею, а сам він мав близькосхідне корін-
ня, залишаються поки що теоріями. Зате точно відомо, що Лео нар-
до зростав у домі батька й діда, а Катерина зникла з його життя. Діти 
рабів, як правило, вважалися вільнонародженими, церква дозволя-
ла батькам визнавати їх і робити законними спадкоємцями. Мате-
рям тимчасом нерідко давали невеликий посаг і видавали заміж за 
когось іншого. Про Катерину знаємо, що невдовзі після народження 
Лео нар до вона вийшла заміж за місцевого випалювача цегли на ім’я 
Акаттабріґа. Прізвисько його означає Баламут і дозволяє припусти-
ти, що він не був найліпшою партією. Після Лео нар до в  Катерини 
народилося ще п’ятеро дітей —  четверо доньок і один син, вона вела 
скромне життя в Кампо-Дзеппі поблизу Вінчі. Про родину Акатта-
бріґи теж мало відомо, за винятком того, що десь у 1480-х його син, 
брат Лео нар до по матері, котрий, схоже, виріс, як і батько, баламу-
том, загинув у Пізі внаслідок пострілу з арбалета 12.
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Невдовзі після народження Лео нар до сер П’єро одружився з  ін-
шою шістнадцятилітньою дівчиною, Альб’єрою. Вона мала вищий 
соціальний статус і походила із заможної родини флорентійських 
нотарів —  набагато принадніша партія для молодого й честолюбно-
го сера П’єро. Альб’єра померла, коли Лео нар до виповнилося два-
надцять, так і не народивши серові П’єро жодної дитини. Його друга 
дружина, Франческа, померла 1473 року, так само бездітною. Отож 
Лео нар до залишався єдиною дитиною аж до 1476 року, коли третя 
дружина сера П’єро привела на світ сина. Лео нар до на той час випов-
нилося двадцять чотири роки, і він уже не жив із батьком. У третьо-
му шлюбі в сера П’єро народилося з десяток дітей, а недавні дослі-
дження стверджують, що аж двадцять одна 13.

Є підстави вважати, що Лео нар до ріс у великій любові. Як найстар-
ший син він завжди був бажаним у домі своїх батька й діда. У нього 
було щонайменше десятеро хресних батьків, себто родина аж ніяк 
не соромилася новонародженого. І хоча він не мав права стати прав-
ником або ж піти в університет, інших обмежень чи наслідків його 
юридичного статусу майже не існувало. Письменники Петрарка та 
Боккаччо, архітектор Леон-Баттіста Альберті, художники Філіппо 
Ліппі та його син Філіппіно і навіть майбутній папа Клемент VII —  
усі ці люди народилися поза шлюбом. Коли 1459  року папа Пій  II 
проїздив через Феррару, вітати його вийшло аж восьмеро бастар-
дів із владущої родини, з-поміж них і тодішній герцог Борсо д’Есте. 
Можливо, толерантне ставлення папи до клану Есте пояснювалося 
ще й тим, що він і сам був батьком кількох позашлюбних дітей. «Що 
може бути радіснішим для людської істоти, —  писав він батькові, на-
магаючись розвіяти його тривогу через народжених у гріху дітей, —  
як продовжити свій рід і залишити когось після себе?.. Для мене це 
направду неймовірна радість —  знати, що моє сім’я дало плоди» 14.

Мабуть, сер П’єро не менше радів народженню сина, хоча не ясно, 
чому так і не визнав його законним спадкоємцем. У кожному разі 
незаконне походження Лео нар до давало йому одну виразну пере-
вагу: він міг уникнути юриспруденції та обрати натомість більш 
творчу і  менш одноманітну діяльність, подібно до вже згаданих 
Петрарки й  Боккаччо, котрі теж не відчували дискомфорту че-
рез свою «моральну заплямованість», мало того, звільнені від ви-
мог церкви й гільдій, могли експериментувати з новими формами 
самовираження.
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Навчання Лео нар до проходив звичайнісіньке, заледве хтось ро-
бив із нього генія, яким він урешті стане. З шести до одинадцяти 
років він, найпевніше, ходив у початкову школу, яку флорентійці 
називали bottegbuzza, бо її головним завданням було підготувати 
учнів до роботи в  bottega —  майстерні. Обов’язки вчителя в  таких 
школах зазвичай виконував або священик, або нотаріус, діти вчи-
лися читати й  писати, переважно ідіоматичним тосканським діа-
лектом італійської мови. Очевидно, Лео нар до отримав трохи знань 
і з латини, навчаючись за граматикою, відомою як «Donadello». Зго-
дом він мав щонайменше шість примірників таких граматик, і при-
наймні одна з них була його оригінальним шкільним підручником. 
Пристрасне збирання елементарних підручників з  латини засвід-
чує, що Лео нар до трохи знав цю мову, але аж ніяк не був її великим 
знавцем чи й  просто грамотним користувачем. Найсерйознішу 
спробу вдосконалити латину він здійснив у Мілані вже майже під 
сорок років, коли переписував фрагменти з поширеного посібника  
Нікколо Перотті «Rudimenta grammatices». Той факт, що один із най-
світліших людських умів за всю історію не зміг засвоїти amo, amas, 
amat, має потішити кожного, хто колись намагався вивчити інозем-
ну мову.

В одинадцять років учні переходили або в  школу латинської 
граматики і  готувалися до наукової кар’єри, або в  школу абака * 
(арифметичну школу), де особливий наголос робили на математич-
ній грамоті, а не на писемності. Найімовірніше, Лео нар до відвідував 
другу. В такій школі учні теж трохи вивчали літературу, наприклад 
Езопа або Данте, але зосереджувалися передусім на математиці, 
щоб підготуватися до комерційної діяльності. Добрий приклад то-
го, що вивчали в школі абака, знаходимо в «Trattato d’Abaco» П’єро 
делла Франческа. Автор називав його трактатом з «арифметики, не-
обхідної для купців». Серед численних завдань у цій книжці одне 
засвідчує карколомний характер торгівельних операцій, звичних 
для Італії XV століття: «Двоє осіб здійснюють торгівельний обмін: 

* Абак —  вид рахівниці, відомий уже в Давній Греції. Школи абака, або ж рахівни-
чі (арифметичні) школи, були дуже популярними в Італії XIII–XIV століть (на се-
редину XIV століття лише у Флоренції їх нараховувалося шість), адже через 
пожвавлення торгівлі існувала постійна потреба у вивченні комерційної арифме-
тики і вишколі майбутніх торговців. —  Прим. пер.
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в одного є віск, у другого —  вовна. Віск коштує 9 дукатів із чвертю, об-
мінний тариф —  10  і  дві третіх; в  іншого є вовна, ціна за тисячу не-
відома, але обмінний курс становить 34 дукати; обмін був чесним. 
Скільки коштувала вовна в грошовій вартості?» 15

Один із найраніших біографів Лео нар до, художник і архітектор 
Джорджо Вазарі, стверджував, що Лео нар до був до того майстерним 
у  математиці, аж «складними питаннями і  сумнівами частенько 
завдавав труднощів своєму вчителеві» 16. Вазарі ніколи не зустрічав-
ся з Лео нар до (народився 1511 року), тому чимало його історій мож-
на поставити під сумнів. Однак цілком можна припустити, що Лео-
нар до справді був допитливим і здібним учнем, блискуче опанував 
геометрію і креслення. А водночас ніколи не цікавився арифмети-
кою і ніколи не послуговувався алгеброю.

Складається враження, що й письмова італійська, не лише лати-
на, не належала до його чеснот. Одного разу він назвав себе uomo 
senza lettere —  «людиною без освіти». Звісно, таке твердження пере-
більшене і стосувалося не надто глибоких знань із латини. Хай там 
як, у  записниках нерідко трапляються граматичні неузгодження, 
орфографічні помилки, пропущені слова, очевидний і  загальний 
брак мовного вишколу. Окремі його помилки доволі курйозні, на-
віть якщо пам’ятати, що свої записи він зазвичай робив поспіхом. 
Скажімо, складаючи перелік книжок у домашній бібліотеці, він на-
писав «anticaglie» замість «antiquarie». На тій-таки сторінці «Margha-
rita» перетворилася на «Marcherita». В іншому місці Лео нар до спо-
творив ім’я перського філософа Авіценни, назвавши його «Avine ga». 
Венеція обернулася в нього на «Vinegia» 17. На його захист можна ска-
зати, що в часи Лео нар до до мовних правил, як і до позашлюбних 
дітей, ставилися цілком ліберально.

* * *

Мачуха і дід Лео нар до померли 1464 року, коли йому виповнилося 
дванадцять. Чи тоді, чи в  якийсь із наступних років, але не пізні-
ше 1469-го, він переїхав у Флоренцію до батька. Серові П’єро велося  
на той час вельми добре. У 1462 році він працював нотарем у Козімо 
Медічі, а  вже 1469  року став офіційним нотаріусом у  подести —   
голови міської адміністрації, по суті, головним правником Фло-
ренції. Клієнтами його успішної практики були черниці й  ченці 
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щонайменше з одинадцяти монастирів; крім того, він був головним 
нотаріусом єврейської общини міста. «Якщо життя тебе до пошуків 
юриста привелó, —  писав флорентійський поет Бернардо Камбіні, —  
то не вагайся та обирай того да Вінчі, що П’єро» 18. Йому оплачува-
ли помешкання в Паллацо-дель-Подеста, а після 1470 року —  дім на 
Віа-делле-Престранце (нині —  Віа-де-Ґонді), вулиці з північного боку 
палацу Веккіо.

Напевне, Флоренція з її п’ятдесятитисячним населенням спра-
вила на юнака з Вінчі особливе враження. «У світі не знайти нічого 
красивішого й розкішнішого за Флоренцію», —  заявив 1402 року уче-
ний Лео нар до Бруні. Через п’ятдесят років один флорентійський 
купець, оцінюючи рідне місто, дійшов висновку, що воно ще роз-
кішніше, ніж у  часи Бруні, адже в  ньому так багато нових краси-
вих церков, лікарень і палаців, а також заможних містян, які гуля-
ють вулицями в «коштовному й вишуканому вбранні». Флоренція 
того часу могла похизуватися: тут працювали п’ятдесят чотири тор-
говці коштовним камінням, сімдесят чотири ювелірні крамниці та 
вісімдесят три підприємства, де ткали шовк. Як завважив купець, 
у  місті була ще одна принада —  неймовірне розмаїття архітекто-
рів, скульпторів і художників 19. На момент, коли Лео нар до прибув 
у Флоренцію, місто повнилося фресками, статуями й будівлями, що 
їх створили Джотто, Брунеллескі, Мазаччо, Донателло і  Лоренцо  
Ґіберті.

Справжня освіта Лео нар до почалася не в  школі абака в  малень-
кому тосканському селі, а в ювелірній майстерні у Флоренції, куди 
він прийшов у тринадцять-чотирнадцять років. У першій школі, що 
мала комерційний ухил, у нього було зовсім мало, а то й жодних на-
год проявити свої художні здібності, проте, схоже, його юнацькі ес-
кізи, створені на дозвіллі, привернули увагу батька. Сер П’єро був 
нотарем флорентійського ювеліра й  художника Андреа дель Вер-
рок кіо, якому, за свідченням Вазарі, він з гордістю показав кілька си-
нових малюнків 20. Сер П’єро віддав Лео нар до в науку до Вер рок кіо, 
і, здається, його не тривожило, що після того син стане ремісником. 
Сер П’єро був членом потужної і поважної Гільдії суддів і нотарів, до 
якої належали сини із шляхетних сімей та заможні купці. Художни-
ки ж представляли гільдію, до якої входили лікарі, аптекарі та люди 
з  такими непрестижними професіями, як шпалерники, виробни-
ки свічок і рукавичок, капелюшники, гробарі і постачальники сиру. 
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І  хоча незаконне походження Лео нар до накладало на нього обме-
ження у  виборі професії, сер П’єро виявився набагато прогресив-
нішим у поглядах на синове майбутнє, ніж, скажімо, схильний до 
снобізму батько Мікеланджело, котрий, за свідченнями того ж таки 
Вазарі, висварив і навіть побив сина, коли той уперше проявив інте-
рес до ручної праці.

Підмайстри зазвичай навчалися шість або сім років під керів-
ництвом визнаного майстра, котрий надавав їжу, дах над головою 
і безпосередньо вчив учня за кошти, які за нього сплачував батько 
або опікун. Лео нар до пощастило з батьковим вибором. У Вер рок кіо 
була чудова репутація «джерела, з якого художники могли черпати 
всі необхідні навички» 21. На той час Вер рок кіо перескочило за трид-
цять, він був сином цегляра, який згодом нажив статків на посаді 
митного інспектора. Юність він, схоже, провів бурхливо: у сімнад-
цять його арештували за те, що забив каменюкою чотирнадцяти-
річного вовняра (в  результаті виправдали). Імовірно, він навчався 
в майстерні Донателло, але його головним учителем був ювелір на 
ім’я Джуліано дель Вер рок кіо, від якого він і перейняв ім’я (Веррок-
кіо означає «точне око» —  доречне для митця прізвисько). У свої двад-
цять років він пережив непрості часи, був навіть період, коли ходив 
босоніж, бо не мав грошей на взуття 22.

Його кар’єра зрушила з місця, коли від середини й до кінця 1460-х 
він почав працювати на родину Медічі, яка правила у  Флоренції; 
десь тоді у його майстерню потрапив Лео нар до. Ставши улюбленим 
скульптором Медічі, Вер рок кіо спроектував і виготовив гробницю 
для Козімо Медічі, засновника династії, котрий помер 1464 року. За 
кілька років він виготовив із бронзи й порфиру гробницю для синів 
Козімо —  П’єро та Джованні. Крім того, він створив для родини дві 
прегарні бронзові статуї —  «Путто з дельфіном» і «Давид». Лео нар до 
потрапив у майстерню Вер рок кіо, якраз коли той проектував і від-
ливав ці статуї, тому в постаті Давида —  стрункого, атлетичного юна-
ка зі скуйовдженим волоссям і загадковою легкою усмішкою —  так 
і кортить побачити портрет самого Лео нар до. Якщо Лео нар до справ-
ді був таким вродливцем, як про нього одностайно писали його ран-
ні біографи, то цілком імовірно, що Вер рок кіо «списав» відважного 
юнака, який переміг велетня, з красеня підмайстра. Утім, брак бо-
дай якогось юнацького портрета Лео нар до, з яким можна було б зі-
ставити статую, роблять будь-яке порівняння спекулятивним.
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У майстерні Вер рок кіо Лео нар до провів щонайменше шість-сім 
років. У цей час він вивчав ремісничі таємниці, важливі для худож-
ників і скульпторів: від тонування паперу й заточування гусячого 
пера до найкращих методів позолоти і відливання бронзи. Як і інші 
учні, він допомагав майстрові в роботі над такими творами, як вів-
тарний образ «Хрещення Христа» для абатства Сан-Сальві у Флорен-
ції. За легендою, Лео нар до намалював одного з двох укляк лих на 
колінах ангелів і  зробив це так досконало, що, за словами Вазарі, 
Вер рок кіо «ніколи більше не брався за фарби, обурившись, що 
якийсь хлопчак розуміється на них краще, ніж він сам» 23. Лео нар-
до цілком міг намалювати ангела з жовтаво-солом’яними кучеря-
ми, і  він справді переріс свого вчителя, який був талановитішим 
у скульптурі, але не в малярстві. Проте ця історія —  звичайнісінький 
міф: Вер рок кіо ніколи у відчаї не відмовлявся від малярства і ще че-
рез багато років розписував вівтар собору в Пістої.

Ще одна картина Вер рок кіо, над якою працював Лео нар до, —   
«Товія і ангел». У ній він намалював маленького енергійного песика 
з хвилястою сріблястою шерстю, рибу і золотисті пасма у Товії над 

Андреа дель Вер рок кіо. 

Хрещення Христа
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вухами 24. Лео нар до захоплювався кучерями. За свідченням одного 
з ранніх біографів, він і сам мав довге витке волосся, а борода його 
«сягала середини грудей, була охайною і  хвилястою» 25. Очевидно, 
він пишався своєю зовнішністю. Крім охайної зачіски і  кучерявої 
бороди, він полюбляв барвисте вбрання. Флоренція славилася роз-
кішними тканинами —  шовками і парчею з назвами на зразок rosa 
di zaffrone (рожевий сапфір) або fior di pesco (персиковий цвіт). Ці ек-
зотичні тканини здебільшого експортували в турецькі гареми, бо 
у Флоренції існував закон, який регулював витрати і забороняв міс-
тянам надто яскраве вбрання, тож вони мусили обходитися скром-
нішими тканинами. Та цього не скажеш про Лео нар до, у чиєму гар-
деробі сміливо поєднувалися пурпуровий, рожевий і кармазиновий 
відтінки, зневажаючи вимоги «модної поліції». В  одному з  перелі-
ків його убрань фігурують мантія з тафти, рожева каталонська ман-
тія, пурпурова накидка з  оксамитовим капюшоном, пурпуровий 

Лео нар до да Вінчі. Долина ріки Арно.  

Перший відомий нам малюнок Лео нар до



42 Розділ 2

атласний плащ, багряна накидка з верблюжої шерсті, темно-бордо-
ві панчохи, панчохи кольору запилюженої троянди, чорні панчохи 
і два рожевих капелюхи 26.

Схоже, Лео нар до в  усіх сенсах був незалежною, самостійною 
особою, яка зневажала моду, традицію й  усталені звичаї. Унікаль-
ності йому додавало прагнення зображати світ природи поза межа-
ми людської діяльності. Його перший відомий малюнок, створений 
улітку 1473 року, коли йому виповнилося двадцять один, зображує 
вид згори на долину ріки Арно під Флоренцією —  чіткі обриси пагор-
ба і скель над рівниною. Імовірно, це був ескіз тла до якоїсь карти-
ни: можливо, Вер рок кіо довірив йому створити фон для «Хрещення 
Христа», де бачимо голі скелі, що здіймаються над рівниною. Малю-
нок уважають першим пейзажем в історії європейського мистецтва: 
це вперше хтось дійшов висновку, що світ природи, без людської 
присутності, вартий зображення. Лео нар до датував ескіз: «День Бо-
городиці в Снігах, 2 серпня 1473 року». На звороті аркуша написано: 
«Sono chontento» («Я щасливий»). Лео нар до справді міг почуватися 
найщасливішою людиною на світі, перебуваючи серед тосканських 
пагорбів, вивчаючи скелясті утворення і  стежачи, як хижі птахи 
здіймаються в небо і їх несуть гарячі потоки повітря 27.

Скелі, як і кучері, захоплювали Лео нар до. Він провів чимало ча-
су, блукаючи в  горах; поет Ґвідотто Престінарі посміювався з  цьо-
го його хобі. Інтерес до топографії у Лео нар до був одночасно науко-
вим і  естетичним. У  його записах знаходимо спостереження про 
шари ґрунтів і скель у долині Арно (скажімо, про гравієві поклади 
поблизу Монтелупо, конгломерат вапнякового туфу біля Кастель-
фйорентіно, шари ракушняка в Колле-Ґонцолі) 28. Лео нар до до того 
прославився своїми прогулянками, що вже в Мілані отримав якось 
від горян цілий мішок геологічних зразків: «Як бачимо, в  горах 
Парми і П’яченци, —  писав він, —  трапляється тьма мушель і поточе-
них червами коралів, які досі прилипли до скель; коли я працював 
над великим конем у Мілані, селяни привезли мені в майстерню ці-
лий великий мішок зразків, що їх вони знайшли в околицях» 29. Ось 
яку репутацію мав Лео нар до: про його ексцентричні інтереси знали 
жителі таких далеких країв, як Парма і П’яченца.
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* * *

У 1476 році, коли Лео нар до було майже двадцять п’ять, він досі жив 
і працював у Вер рок кіо. Чому він мешкав у майстра, а не в набагато 
просторішому домі батька, залишається загадкою, адже у  Вер рок-
кіо йому доводилося ділити дім із нетямущим молодшим братом 
ювеліра, ткачем Томмазо, його сестрою Маргеритою та її трьома 
доньками 30. Може, Лео нар до посварився з батьком, котрий уже не-
вдовзі по смерті другої дружини знайшов собі третю? Нова його 
дружина Маргерита була ніжного п’ятнадцятилітнього віку, себто 
майже на десять років молодша за Лео нар до. У 1476 році вона наро-
дила сина Антоніо —  першу законну дитину сера П’єро. Згодом у неї 
народиться ще п’ятеро дітей (серед них донечка, яка померла немов-
лям), а наприкінці 1480-х вона й сама померла; після цього сер П’єро 
одружився вчетверте і ще більше помножив свій приплід.

Італійська література того часу повниться історіями сварок між 
батьками й синами. Ці суперечки почасти були наслідком правової 
системи, яка не зобов’язувала батьків відокремлювати синів і нада-
вати їм законні права майже до їхнього тридцятиліття. Поет і пись-
менник Франко Сакетті писав, що «багато синів прагнули смерті 
батьків, щоб здобути свободу» 31. Лео нар до згадує цю міжпоколіннє-
ву боротьбу в одному несподівано непривітному листі до свого зве-
деного брата Доменіко, написаному багато років потому, як у Доме-
ніко народився перший син. «Мабуть, ця подія, —  писав Лео нар до, 
і перо його, здавалося, аж сочиться зверхнім тоном, —  принесла тобі 
велику насолоду». Та він одразу гасить святковий настрій Доменіко, 
відзначивши, що той зарано тішиться, адже «породив пильного во-
рога, який уже незабаром усі свої сили спрямує на те, щоб здобути 
свободу, якої може досягнути лише по твоїй смерті» 32. Хтозна, якою 
мірою на слова Лео нар до вплинули літературні твори, як-от Сакет-
ті (а примірник відомого збірника оповідань цього автора був у май-
стерні Вер рок кіо), а якою —  його власний досвід стосунків із сером 
П’єро.

Найпевніше, Лео нар до мешкав у Вер рок кіо, бо любив товариство 
свого старшого наставника. Вер рок кіо був розумним і  освіченим 
чоловіком із вишуканим і широким колом інтересів. Вазарі ствер-
джує, що він вивчав геометрію і природничі науки (царини, які ва-
били й  Лео нар до), грав на музичних інструментах. Лео нар до теж 
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музикував, грав на лірі «з винятковим хистом» і навіть давав уроки 
музики 33. Цілком можливо, грати його навчив Вер рок кіо: в перелі-
ку майна у його майстерні фігурує лютня. Згадано в цьому списку 
також Біблію, глобус, твори Петрарки й Овідія та книжку гуморис-
тичних оповідань Сакетті 34.

Усі ці предмети згодом опиняться в  міланській майстерні Лео-
нар до, засвідчивши, зокрема, його незмінний інтерес до інтелекту-
альних занять, які він уперше відкрив для себе в домі і майстерні 
Вер рок кіо. З цього можна виснувати, що старший чоловік із різно-
бічними прагненнями справді вчив Лео нар до не лише подрібнюва-
ти пігменти і тримати стилос. Лео нар до приїхав у Флоренцію сіль-
ським хлопчаком із базовими знаннями. Вер рок кіо ж огранив грубі 
грані хлопчикового таланту, влаштовуючи вечірні літературні чи-
тання, граючи на лютні чи обговорюючи поезію Овідія.

Утім, вплив Вер рок кіо, без сумніву, набагато глибший. Очевидно, 
саме він пробудив інтерес Лео нар до до таких речей, як геометрія, 
фігури, утворені перетинами ліній, і музична гармонія, та до їх за-
стосування в живопису. Його надгробок для Козімо Медічі —  це лабі-
ринт геометричних символів, а головний із них —  коло у квадраті —  
згодом з’явиться у «Вітрувіанській людині» Лео нар до. Два зчеплені 
прямокутники із заокругленими кутами, які прикрашають надгро-
бок, Лео нар до незабаром повторить в одному з проектів церковної 
будівлі. Вер рок кіо створив цей надгробок між 1465 і 1467 роками —  
десь тоді, коли в  його майстерню прийшов Лео нар до. Легко уяви-
ти собі молодого учня, який вивчає складний візерунок і поступово 
усвідомлює, що математика —  не лише інструмент для торгівельних 
операцій, як його вчили в арифметичній школі, а зримий прояв кра-
си й правдивості світу.

* * *

Є підстави припускати, що в Лео нар до був іще один дім у Флорен-
ції. Зв’язки Вер рок кіо з Медічі і яскравий талант самого Лео нар до 
відкрили йому двері до унікальних можливостей. Той факт, що він 
жив у домі Лоренцо Медічі і працював на нього, зафіксував один із 
його перших біографів, безіменний флорентієць, відомий як Ано-
німо Ґадьяно (завдяки Бібліотеці Ґадьяна, де свого часу зберігався 
рукопис). Написаний у 1540-х роках текст стверджував, що в юності 
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Лео нар до жив у Лоренцо Пишного і «працював у саду його палацу 
на площі Сан-Марко у Флоренції» 35.

Сад скультур Лоренцо був таким собі неформальним музеєм про-
сто неба, власник якого заохочував молоді таланти (підлітка Міке-
ланджело туди прийняли 1489 року). Крім античних статуй і брон-
зових скульптур, Лоренцо і  хранитель колекції, скульптор на ім’я 
Бертольдо, збирали роботи таких художників, як Брунеллескі, Дона-
телло, Мазаччо та Фра Анджеліко. Що саме робив Лео нар до для Ло-
ренцо, відробляючи платню, невідомо, але в нього була можливість 
вивчати як давню скульптуру, так і твори знаменитих сучасників.

Не менш важливо й  те, що сад скульптур давав Лео нар до пря-
мий доступ до самого Лоренцо Пишного —  найвпливовішої особи 
у  Флоренції, найзаможнішого і  найпроникливішого покровителя 
мистецтв. Через Лоренцо або принаймні почасти завдяки йому Лео-
нар до отримав одне з перших самостійних замовлень. На початку 
1478 року синьйорія, урядова рада Флоренції, замовила йому вівтар 
для каплиці Сан-Бернардо в  Палаццо делла Синьйорія (нині відо-
мий як палаццо Веккіо). Одночасно він працював над кількома ін-
шими проектами. Під кінець того року він занотував, що береться 
до роботи над «двома зображеннями Мадонни» 36. Хто замовив кар-
тини, невідомо, але на іншу роботу в нього був дуже важливий клі-
єнт: йому замовили малюнок до гобелена для короля Португалії 
Жуана II. Знову-таки, з цим замовленням могли посприяти Лорен-
цо чи хтось наближений до нього, адже в короля Жуана були зв’язки 
при дворі Медічі 37. Обравши за тему Адама і Єву в райському саду, 
Лео нар до створив ескіз, який згодом вразив Вазарі: «І, справді, мож-
на сказати, що по старанності виконання і  натуральності жодний 
геній на світі не може виконати щось подібне» 38.

Десь у  1470-х Лео нар до отримав замовлення і  від впливової ро-
дини Бенчі, зокрема створити портрет молодої жінки Джиневри 
де Бенчі. Сер П’єро був довірчим радником сімейства Бенчі, але, без 
сумніву, зв’язки Лео нар до з  Медічі теж допомогли здобути це за-
мовлення, адже батько і  дід Джиневри були управителями банку 
Медічі, а сам Лоренцо складав сонети на її честь 39. Замовлення, най-
певніше, запропонував венеційський дипломат Бернандо Бембо, 
котрий протягом 1470-х двічі бував у Флоренції по дипломатичній 
службі і нав’язав тісні контакти з Лоренцо Медічі; хоча його зв’язки 
з Джиневрою, цілком можливо, були ще ближчими.
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Ще одне замовлення наздогнало Лео нар до в  липні 1481  року, 
коли йому доручили написати сцену поклоніння волхвів для ав-
густинської церкви Сан-Донато а  Скопето, що стояла вже за мура-
ми Флоренції. Безперечно, найбільше цьому замовленню посприяв 
сер П’єро, який був нотаріальним радником монастиря Сан-Донато 
а Скопето. Проте угоду склали дивну й непросту, тож Лео нар до на-
вряд чи відчував за неї велику вдячність. За умовами контракту, 
художник мусив виконати замовлення за два роки (найпізніше —  
за два з  половиною), а  якщо він не вкладеться в  домовлені термі-
ни, ченці залишали за собою право відмовитися від угоди без жод-
ної компенсації та забрати твір у тому стані, у якому він буде на той 
момент. Винагородою для Лео нар до мала стати третина невели-
кого маєтку за Флоренцією, який раніше належав сідляреві, бать-
кові одного з  ченців. Показово, що художник також зобов’язував-
ся з власної частки виплатити посаг онуці сідляра, швачці на ім’я 
Лізабетта 40.

Здавалося, на обрії вже маячив успіх у Флоренції. На порозі трид-
цятиліття Лео нар до потроху утверджувався як успішний майстер 
із майстерні Вер рок кіо, який отримує чимало замовлень, зокре-
ма дуже престижних, —  і завдяки своєму талантові, і через зв’язки 

Лео нар до да Вінчі. 

Поклоніння волхвів
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з  впливовими друзями. Цілком можливо, на той момент він уже 
сам наймав підмайстрів.

Та не все складалося вдало. Більшість його замовлень спітка-
ла нещаслива доля. Швачка Лізабетта так і не отримала свій посаг, 
принаймні від Лео нар до. Так само ченці не дочекалися «Поклонін-
ня волхвів». Попри додаткові заохочення (монахи надіслали худож-
никові бушель пшениці, а потім ще й бочку червоного вина), він так 
і не доробив твір, покинувши його в стані кричущої, дивовижної не-
довершеності. Натомість Лео нар до виконав для ченців інше, менше 
замовлення —  розписав їхній сонячний годинник, а  йому за це за-
платили возом дров.

Інші Лео нар дові твори теж залишилися незакінченими або ж за-
мовник їх не отримав. З  якихось причин проект гобелена для ко-
роля Португалії так ніколи і не вирушив у Фландрію, де його мали 
виткати золотими й срібними нитками. Не довів до кінця Лео нар-
до і вівтар для каплички палаццо Веккіо. Те, що синьйорія, батько-
ві працедавці, так і  не отримала це замовлення, цілком могло по-
ставити сера П’єро в незручне й неприємне становище, так само як 
неспроможність Лео нар до виплатити посаг і завершити «Поклонін-
ня волхвів» для ченців із Сан-Донато. Затримки і порушення домов-
леностей походили від незібраності, бажання експериментувати, 
перфекціонізму та загальної інтелектуальної невтомності, які, оче-
видно, проявилися вже на ранньому етапі кар’єри Лео нар до. Фло-
рентійський поет на ім’я Уґоліно Веріно, який від середини 1480-х 
спостерігав за митцем, несхвально завважив, що той «заледве скін-
чив одну картину за десять років» 41.

* * *

Хай там що думали розчаровані замовники, а  те, що Лео нар до не 
доводив почате до кінця, не було наслідком його некомпетентності 
чи браку ресурсів. Радше йому перешкоджала надто висока план-
ка, яку він сам собі ставив, шукаючи нову візуальну мову. Він при-
дивлявся до світу набагато уважніше, ніж його сучасники, прагну-
чи реалістичніше відобразити дійсність у своєму мистецтві.

Добрий приклад того, як Лео нар до працював, —  історія карти-
ни «Мадонна з  немовлям і  кішкою», яку він задумав близько 1480 
року. Картину він так і  не завершив (або  ж її давно втрачено), але 
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розпорошені ескізи свідчать, що він послідовно —  і  майже одержи-
мо —  працював над позою немовляти з кицькою на руках. Вер рок кіо 
яко моделі немовляти Ісуса використовував теракотові статуетки. 
Лео нар до ж прагнув відобразити життя ще точніше й реалістичні-
ше. Його малюнки немовляти з  котом сягають кінця 1470-х чи по-
чатку 1480-х, тому виникає спокуса побачити в цих сценках одного 
з двох єдиноутробних братів Лео нар до якраз у немовлячому віці —  
Антоніо (народився 1476-го) або Джуліано (народився 1479-го), кот-
рі бавляться з  домашньою кицькою. Антоніо і  Джуліано майже 
напевно були моделями для зображень Мадонни з  немовлям, які 
художник довів до кінця: «Мадонни з гвоздикою» (завершена між 
1476  і  1478  роками) та «Мадонни Бенуа», яку він написав через рік-
два. В обох випадках Лео нар до зобразив дитя Ісуса, чий блукаючий 
погляд і незграбно стиснуті кулачки свідчать, що художник спосте-
рігав за справжніми малятами 42.

Лео нар до вважав, що митець повинен володіти різними особли-
вими рисами, зокрема гострою увагою, адже у своїх творах він має 
зобразити «все, що бачить око» 43, скажімо, подув вітру на дереві, тіні 
хмар або вигляд предметів під водою. Його шалено цікавила гра 
світла й  тіней на постатях людей і  різних об’єктах. Він хотів напи-
сати трактат про світло і  тінь, у  якому мало йтися про наукові ас-
пекти таких тонких атмосферних ефектів, як туман і відбите світло. 
Його захоплювали також рухи людського тіла. Біограф XVI століт-
тя стверджує, що в прагненні реалістично зобразити суглоби і м’язи 
Лео нар до розтинав трупи, «виявляючи байдужість до цієї нелюд-
ської й огидної праці» 44. Жоден художник іще не поринав так гли-
боко у фізичні властивості людини і її світу і не докладав так багато 
зусиль, щоб зобразити це фарбами.

Лео нар до був незмінно допитливим і шукав відповіді на безліч 
питань. У його записниках повно нагадувань про питання, які він 
хотів поставити приятелям і  знайомим: як будували вежу у  Фер-
рарі, як люди у  Фландрії «їздять по льоду» взимку, як каплун ви-
сиджує курячі яйця 45. Окремі питання він вивчав сам, що часом 
вимагало зусиль і мужності. З долини ріки По біля Мілана в дали-
ні видніється велетенський гірський масив Монте-Роза заввишки 
понад 4500 метрів. Якось Лео нар до зійшов на одну з вершин цього 
масиву і  став одним із перших альпіністів в  історії людства 46. Ви-
дираючись по гострих схилах, він хотів, зокрема, зрозуміти, чому 
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небо синє, і з подивом усвідомлював, яким же інакшим постає світ 
з  висоти, коли розріджена атмосфера робить сонце яскравішим, 
а небо —  темнішим 47.

Отже, Лео нар до не влаштовували традиційні інструменти того 
часу, він не хотів дивитися на світ так, як усі довкола, або ж розпи-
сувати вівтарі трішки інакше, ніж це робили художники попередні 
п’ятдесят років. Він постійно експериментував, ставив собі май-
же нездійсненні завдання. Він хотів створити цілком нові візуаль-
ні форми, натхненні не картинами, а світом довкола. Чимало його 
сучасників були вельми вправними з технічного погляду і створю-
вали вишукані та приємні мистецькі твори, які задовольняли їхніх 
замовників. Проте вони ніколи не ходили в гори і не вивчали м’язи 
на трупах. У Лео нар до було глибше і натхненніше сприйняття сві-
ту, а ще амбітніше й вимогливіше бачення того, як мистецтво має 
зображати й інтерпретувати життя.

* * *

Близько 1482  року —  точна дата і  навіть рік невідомі —  Лео нар до по-
кинув Флоренцію, озброєний срібною лірою у формі конячої голо-
ви та листом із переліком своїх чеснот і заслуг. Незакінчені замов-
лення тягнулися за ним хвостом, але в Мілані, де Лео нар до вирішив 
почати все з чистого аркуша, він мало що змінив у ставленні до своєї 
справи.

Довгий перелік здобутків Лео нар до, складений для Лодовіко 
Сфорци, засвідчує його вигадливість. Він не згадує, що був учнем 
Вер рок кіо, не описує жодну свою картину (завершену чи ні), ба біль-
ше —  опускає сам факт, що виконував замовлення таких поважних 
клієнтів, як король Португалії, Бернардо Бембо, флорентійська синь-
йорія чи Лоренцо Медічі. Він щиро сподівався, що в Мілані зуміє змі-
нити сферу діяльності, адже хотів працювати архітектором або вій-
ськовим інженером, але не художником. Отож він хизується своїми 
здібностями і здатністю реалізувати такі інженерні задуми, як будів-
ництво мостів через ріки, зведення тунелів і ровів, себто заняттями, 
для яких йому насправді бракувало досвіду (якщо він узагалі був).

Немає жодних свідчень, що у  Флоренції Лео нар до брав участь 
у  якихось інженерних роботах. Одне раннє джерело стверджує, 
що саме досвід у  гідравлічних інженерних роботах і  привів його 
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в  Мілан. Мовляв, Лодовіко, вражений дамбами на річці Ренелло, 
які спроектував Лео нар до, замовив йому поєднати два канали, щоб 
вони надалі обслуговували міські каналізаційні стоки і  шлюзи 48. 
Перевірити це раннє свідчення неможливо, як і з’ясувати, про яку 
«річку Ренелло» йдеться, але Лео нар до навряд чи так відважно заяв-
ляв би про свої інженерні навики, якби їх не мав або майже не мав. 
Власне, креслення однієї з воєнних машин він виконав іще до від’їз-
ду в Мілан. Це гармата на колесах, яка давала змогу націлювати її 
і по вертикалі, і по горизонталі. Мало того, з його записників випли-
ває, що ще у Флоренції він малював проекти (хоч, мабуть, так і не 
втілив їх у життя) арбалета, водяного колеса і всіляких механізмів, 
важелів та гвинтів, які можна було дуже широко застосовувати. Ці 
задуми засвідчують дивовижний талант вирішувати неймовірно 
складні технічні проблеми; єдине, чого йому бракувало, то це наго-
ди втілити всі ці задуми в життя 49.

Якось Лео нар до написав, що «механічна наука» «найшляхетні-
ша і найкорисніша» з усіх дисциплін 50. Очевидно, його захоплення 
механікою і  незвичайними інженерними задумами почалося або 
принаймні зародилося з  цілком конкретного досвіду в  майстер-
ні Вер рок кіо. У травні 1471 року, коли Лео нар до було дев’ятнадцять, 
Вер рок кіо з  командою підіймали мідну кулю вагою дві тонни на 
висоту близько вісімдесяти метрів —  на ліхтар, який мав увінчувати 
купол собору у Флоренції. Це диво інженерної думки, без сумніву, 
захопило Лео нар до: він робив замальовки важелів Брунеллескі, які 
використовували, щоб виконати це завдання. Мабуть, малювання 
вів тарів для місцевих політиків або непримітних чернецьких бра-
тій блідло на тлі таких видовищних задумів.

Певно, Лео нар до вважав, що Мілан як густонаселене місто міг за-
пропонувати більше можливостей для інженерної діяльності, ніж 
Флоренція. Однак знайти роботу в  цій царині було не так і  легко. 
Першим міланським проектом, який навесні 1483 року йому замо-
вило братство Непорочного зачаття, теж став живописний —  вівтар 
для каплиці в  церкві Сан-Франческо Ґранде. Це замовлення було 
принаймні престижним. Сан-Франческо Ґранде стояла в  одному 
з  найстаріших і  найбагатших районів міста та мала більшу кіль-
кість реліквій, ніж будь-яка інша міланська церква. Серед церков-
них скарбів тут зберігалися голова Святого Матвія і  шмат дерева 
з кімнати, у якій відбувалася Тайна вечеря 51.



51Портрет х удожник а в зрілос ті

До цього братства —  релігійного угруповання, заснованого 
1475 року, —  належали заможні миряни, які збиралися разом та про-
повідували доктрину Непорочного зачаття. Каплицю вони придба-
ли недавно і встигли розмалювати фресками стелю, а тепер хотіли 
вівтар. Попередні три роки столяр працював над величезною ра-
мою, у яку згодом мали вставити картину та доповнити зображен-
ня різьбленими скульптурами і рельєфами.

Над вівтарем Лео нар до працював із двома братами —  Єванге-
лістою й  Амброджо де Предіс (другий був придворним художни-
ком Лодовіко Сфорци). Найважливішою частиною замовлення була 
центральна панель, на якій належало зобразити —  це докладно роз-
писано в угоді —  Мадонну в ультрамариновій накидці; по боках від 
неї —  двох пророків, немовля Ісуса на золотому підвищенні та Бога- 
Отця, так само в ультрамариновому вбранні, над їхніми головами. 
Доказ того, що саме Лео нар до призначався головним художником, —  
згадка в угоді, що центральну частину зображення повинен «нама-
лювати флорентієць» 52.

І хоча Лео нар до не знайшов замовників для своїх смертонос них  
машин, уже через рік після приїзду в Мілан він отримав дуже прес-
тижне замовлення. А ще через два роки Лодовіко від імені Матвія 
Корвіна, короля Угорщини, доручив Лео нар до написати ще одну 
Мадонну 53. На жаль, художник не зраджував своїй звичці ігнору-
вати умови, зазначені в  угоді, тому вкотре сподівано роздратував 
замовників. Про Мадонну, написану для Корвіна, нічого не відо-
мо; а вівтар для братства перетворився на прикру сагу про затрим-
ки, взаємні образи і юридичні тяганини. За домовленістю, Лео нар до 
і двоє братів мали завершити роботи з вівтарем до свята Непорочно-
го зачаття в грудні 1483 року: від старту до цієї кінцевої дати у них 
було трохи більше як сім місяців. Мабуть, ченці звідкись дізналися 
про схильність Лео нар до до затримок, бо прописали в угоді додат-
ковий пункт про те, що в разі зволікання художник не отримає ні 
копійки.

Як легко здогадатися, Лео нар до з  напарниками не вклалися 
в  обумовлені терміни. Хтозна, коли саме Лео нар до доробив свою 
панель (твір нині знаємо як «Мадонна в  скелях»), але й  через де-
сять років образ не був готовий. На початку 1490-х судова тягани-
на ще тривала, і Лео нар до та Амброджо (Євангеліста на той час по-
мер) скаржилися комусь владному (можливо, Лодовіко Сфорці), що 
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отримані за роботу вісімсот лір покривали тільки вартість матеріа-
лів. За угодою, по завершенні роботи виконавці мали отримати до-
даткову оплату, але юридичні радники —  чернець-францисканець 
і  двоє представників братства —  виділили їм лише сто додаткових 
лір (художники вимагали чотириста). У своєму зверненні Лео нар до 
й Амброджо згадували третю сторону (з’ясувати, про кого йдеться, 
не вдалося), яка, мовляв, була готова придбати цей вівтар за вигідні-
шою ціною. Скарга художників звучала дещо зверхньо і навіть не-
виховано, адже там сказано, що члени братства не гідні висловлю-
вати судження про картину, «бо не сліпцям судити про кольори» 54.

Напевно, заможних і  впливових ченців нахабна поведінка зви-
чайних художників заскочила зненацька, адже художники вва-
жалися тоді ремісниками, які повинні працювати в  суворій згоді 
з бажаннями працедавців, котрі перебувають на вищому щаблі со-
ціальної драбини. Кілька років перед тим сучасник Лео нар до До-
меніко Ґірландайо, надійний і  визнаний художник із чудовою ре-
путацією, отримав замовлення від фра Бернардо ді Франческо, 
настоятеля сирітського притулку у Флоренції, на вівтар «Поклонін-
ня волхвів». В угоді не раз наголошувалося, що саме фра Бернардо, 
а не Ґірландайо, має судити й оцінювати зміст та якість виконаної 
роботи. Кожну деталь треба було виконати «у згоді з тим, що я, фра 
Бернардо, вважатиму найкращим»; художник же отримає платню 
лише в  тому разі, «якщо я, вищезгаданий фра Бернардо, вважати-
му це за доречне». Фра Бернардо залишав за собою право дізнатися 
думку третьої сторони про виконану роботу, і, якщо ця друга оцін-
ка буде негативною, Ґірландайо отримає «оплату настільки меншу, 
наскільки я, фра Бернардо, вважатиму за справедливе» 55.

Ґірландайо радо виконував усі вимоги працедавців, але не Лео-
нар до, який, мабуть, узагалі не отримав найменшої насолоди від 
роботи над замовленням. Його роздратування на членів братства 
зрозуміле, але те, що вони не бажали сплатити додаткові кошти за 
«Мадонну в  скелях», почасти було зумовлено відступом Лео нар до 
від умов угоди. Дитятко Ісус не стоїть тут на золотому підвищенні, 
а над головами не бачимо Бога-Отця. Члени братства хотіли не про-
сто красиву картину для своєї каплички, а мистецький твір, який 
стверджував і посилював би їхню віру в доктрину Непорочного за-
чаття Діви Марії, себто в  те, що Марія, на відміну від решти лю-
дей, народилася вільною від первородного гріха, а зачато її було без 
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тілесного гріха —  через непорочний поцілунок батьків. Ця доктрина 
була новою і вельми суперечливою: її підтримували францисканці 
і категорично заперечували домініканці. Офіційно свято Непороч-
ного Зачаття визнали щойно 1476 року папською буллою Сікста IV, 
францисканця. Члени братства, які головною метою групи вважали 
підтримку і захист цієї доктрини, аж ніяк не хотіли, щоб художник 
імпровізував із зображенням, ігноруючи або втручаючись у  їхні 
переконання.

Мабуть, членів братства шокувало таке відважне і  новаторське 
зображення. Лео нар до не дописав «Поклоніння волхвів» —  компо-
зицію, яка в  завершеному вигляді могла стати чимось нечуваним 
в  Італії. Дивовижний потенціал цієї картини він утілив, зі своєю 
уважністю до тілесних рухів і натуралістичних деталей, у «Мадон-
ні в скелях». Лео нар до відкинув стереотипні жести й вирази облич, 
якими митці послуговувалися, щоб передати бажані сенси, та ожи-
вив і урухомив постаті через вишукану композицію рук —  укороче-
на ліва рука Богоматері і  вказівний палець янгола —  та через май-
стерно дібрані пози.

Крім того, Лео нар до створив неймовірний фон для своїх персо-
нажів. В  угоді згадано гори й  скелі на задньому тлі, але його пей-
заж похмурий, первозданний, на ньому знову проступають далекі, 
запаморочливі штрихи замальовки долини Арно 1473  року, цього 
разу в наближенні, з величезними арками та пріапічними колона-
ми скель, які утворюють грот, де й відбувається зображене дійство. 
Ледь жаску красу цього пейзажу надихало уважне вивчення топо-
графічних властивостей. Професійний геолог, який дослідив цю 
картину 1996 року, назвав твір «геологічною знахідкою завдяки гос-
троті, з  якою Лео нар до відбиває складний географічний об’єкт» 56. 
На передньому плані художник із не меншою натуралістичною 
увагою до деталей зображує рослини —  дзвіночки і звіробій 57. Ціліс-
ності сцені додає тонке моделювання світлотіні, через що постаті 
постають у розмитому, приглушеному світлі, наче крізь димчастий 
фільтр.

Це справжній шедевр. Нарешті Лео нар до створив чудовий мис-
тецький твір, великий вівтарний образ, який мав зайняти місце в од-
ному з головних храмів Мілана. Та через конфлікт із братством кар-
тина залишилася в нього в майстерні, ніхто її не оцінив, мало хто 
бачив. Минуло ще двадцять п’ять років, доки цей образ —  з  іншою 
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центральною панеллю, яку Лео нар до намалював набагато пізніше, —  
потрапив у  Сан-Франческо Ґранде. Що сталося з  першою версією 
і чи справді хтось інший придбав її в художників у 1490-х —  про це 
нічого невідомо. Попри всі задуми й наміри, ця картина, —  без сум-
ніву, найвеличніший вівтар XV століття —  зникла з поля зору аж до 
1625 року, коли раптом з’явилася в колекції французьких королів 58.

Усі ці конфлікти часом викликáли в  Лео нар до роздратування 
та образу. Він не відчував до людства такої огиди, як його сучасник 
Нікколо Мак’явеллі, який написав у  «Державці», що більшість лю-
дей «невдячні, непостійні, лицемірні, боягузливі перед небезпекою, 
жадібні до наживи» 59. У його записниках чимало сварливих скарг, 
де він згадує про ситуації, коли з ним, на його думку, повелися не-
справедливо, зрадили або обдурили. «Усе зло, що існує або будь-коли  
існувало, —  читаємо, —  не задовольнить прагнень його жахливої 
душі». Або в  іншому місці: «Я  знаю особу, яка обіцяла багато, але 
менше, ніж мені належалося, і, розчарувавшись у своїх самовпевне-
них прагненнях, спробувала позбавити мене всіх друзів». Іноді він 
натякає, що його підозри стосуються не когось конкретно, а людства 
як виду. Тож в одному місці він видає гнівну тираду проти людей, 
які «не становлять нічого, крім як проходу для їжі і наповнювача ви-
грібної ями». Вони проживають життя, саркастично завважує ми-
тець, не залишаючи по собі нічого, крім переповнених убиралень 60.

На початку кар’єри Лео нар до не бракувало ні друзів, ні покрови-
телів; він працював на двох найбільших правителів Італії —  Лоренцо 
Медічі і Лодовіко Сфорцу. Небажання йти на компроміси в мистец-
тві заради умов контракту створило йому репутацію непростого 
і ненадійного митця, який ставить під загрозу майбутні замовлен-
ня. А  головне —  йому ще тільки належалося дати твір, який його 
прославив би. І доки французькі війська просувалися Італією, а його 
бронзу везли вниз по річці до Феррари, борг, який його геній мав по-
вернути світові, залишався несплаченим.
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На кінській збруї зі стаєнь Лодовіко Сфорци є мотив мавра, який три-
має над головою земну кулю. Під ним напис: «По праву» 1. Восени 
1494  року цей девіз звучав доречно. Лодовіко справді здавався мо-
гутнім володарем, який тримає в руках долю світу (або принаймні 
Італії). Венеційський літописець захоплювався його успіхом і само-
владанням: «Усе, що цей чоловік робить, процвітає, а  все, що він 
уночі бачить у снах, стає вдень дійсністю. Воістину його шанують 
і поважають по всьому світу та вважають наймудрішим і найслав-
нішим чоловіком в Італії. І всі його бояться, адже доля сприяє всьо-
му, за що він береться» 2. Та Лодовіко не лише боялися —  його ще й не 
любили. Після домовленостей із французами та через погане пово-
дження з  небожем йому мало хто довіряв і  ніхто не знав, чого від 
нього чекати.

Король Карл VIII теж утішався своїми успіхами, аж один його по-
сол із подивом припустив: мабуть, «сам Бог» скеровує і захищає мо-
лодого короля, щоб «він став його знаряддям для приборкання і по-
карання цих італійських князів» 3. Його безжальна виправа в Італію 
розвивалася швидко, і  ще до кінця жовтня його війська стали під 
мурами Флоренції.

Французам треба було захопити флорентійські фортеці, розки-
дані по всій Тоскані, щоб мірою просування вглиб Італії захистити 
свої фланги. Коли флорентійці, прибічники короля Альфонсо Неа-
політанського, відмовилися здатися, французи штурмували одну 
з перших цих фортець, Фівіццано. І знову їхня жорстокість вразила 
італійців. Залогу знищили повністю, місто розграбували і спалили, 
а жителів, як раніше в Мордано, повбивали. В останній день жовт-
ня П’єро Медічі, син Лоренцо і новий правитель Флоренції, квапли-
во прийняв вимоги французького короля, віддав йому всі фортеці 
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і забезпечив вільний прохід територією Тоскани. Коли новини про 
капітуляцію дійшли до Флоренції, «в місті спалахнуло страшенне 
обурення», пише Ґвіччардіні, і за кілька днів Медічі, котрі правили 
містом уже понад шістдесят років, прогнали геть 4.

Лодовіко повернувся у французький табір наступного дня після 
похорону небожа, але за кілька днів знову вирушив назад у Мілан. 
Там він далі готував необхідні документи, щоб офіційно прибрати 
новий титул. Формально титул герцога Міланського міг дарувати  
як привілей тільки імператор Священної Римської імперії, до теренів 
якої (принаймні номінально) належав Мілан. У 1395 році імператор 
Вацлав подарував Джанґалеаццо Вісконті, першому герцогу, «пану-
вання, цілковиту повноту повноважень і влади» в Мілані, яким він 
мав правити від імені імператора 5. Останній імператор, Фрідріх III, 
не надто жалував династію Сфорца, тому ні Франческо, ні його син 
Ґалеаццо-Марія, хоч вони й мали абсолютну владу і називали себе 
герцогами, так офіційно й не отримали цей титул.

Постановивши вгамувати претензії герцога Орлеанського й утвер-
дити династію Сфорца як правлячу, Лодовіко почав добиватися при-
хильності Максиміліана, щоб нарешті легітимізувати свій титул. 
Імператор радо підтримав претензії Лодовіко, не в останню чергу 
тому, що за рік до того одружився з його небогою Б’янкою- Марією. 
Подружжя не було щасливим: Максиміліана, скажімо, турбувала 
звичка дружини трапезувати на підлозі. Однак її чималий посаг —  
чотириста тисяч дукатів, який виплатили з Лодовікових скарбниць, —  
переконав його не зважати на застільні манери дружини, як і на пре-
тензії п’ятирічного Франческо на герцогство 6.

Крім титулу, Лодовіко хотів також уславити свій рід. Його меце-
натство, зокрема бажання поставити батькові бронзовий кінний 
пам’ятник, мало увічнити ім’я Сфорца. Тепер його захопив інший 
великий проект. Члени його родини лежали на різних цвинтарях 
герцогства, іноді без найменших почестей. Прадіда Лодовіко, Джан-
ґалеаццо Вісконті, котрий помер 1402 року, скромно поховали біля 
високого вівтаря Чертози ді Павія —  монастиря за сорок кілометрів 
на південь від Мілана, наріжний камінь якого його предок заклав 
тут іще 1396 року. Іноді імениті відвідувачі Чертози в супроводі чен-
ців підіймалися драбиною нагору поглянути на славетний прах 
прадіда, який, за словами одного з гостей, «на вигляд не був милі-
шим, аніж це дозволяє природа» 7.
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Джанґалеаццо Вісконті хотів зробити Чертозу усипальнею для 
себе й родини, але втілити цей задум не вдалося через брак коштів, 
повільне будівництво та передчасну смерть Джанґалеаццо від чу-
ми. У 1494 році Лодовіко вирішив ушанувати прадіда, звівши велич-
нішу й гідну усипальницю, і замовив скульптурне зображення Джан-
ґалеаццо та барельєфи на його саркофаг. Згодом він звернув увагу 
на саму Чертозу. Найняв архітектора, який мав завершити фасад, 
а 1490 року відрядив представника у Флоренцію, щоб замовити там 
вівтарні картини у Філіппіно Ліппі і П’єтро Перуджино.

Приглядався Лодовіко і до місця, яке стане його останнім приста-
нищем. Близько 1492  року він почав планувати спорудження уси-
пальні Сфорца для себе і своїх нащадків. За місце він обрав мілансь-
ку церкву Санта-Марія делле Ґраціє, яку між 1468 і 1482 роками звів 
онук архітектора Чертози ді Павія. Кошти й землю під церкву в за-
хідній частині міста спершу дав один із воєначальників Франческо 
Сфорци, а  після його смерті цю справу перебрав на себе Лодовіко. 
У 1492 році він почав розширяти й заново оздоблювати церкву, зруй-
нував її східну частину і заклав фундамент нової більшої будівлі. Не-
вдовзі потому Лодовіко попросив секретаря скликати «всіх знавців 
архітектури, яких той знайде», щоб спроектувати церковний фасад 8.

Церква Санта-Марія делле Ґрація з висоти пташиного лету
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Серед цих експертів міг бути Лео нар до да Вінчі. Відтоді як кіль-
ка років тому відкинули його проект Міланського собору, його інте-
рес до архітектури не згас. У якийсь момент він представив проект 
трибуни й, очевидно, надгробного пам’ятника 9. У його нотатниках 
згадуються розмови з німецькими каменярами, які працювали на 
будівництві собору, а ще один запис свідчить про готовність придба-
ти книжку з церковної архітектури, «у якій описано Мілан і його 
церкви і яку можна купити в останнього книготорговця на шляху 
в Кордузо». Не менш важливо, що Лео нар до близько приятелював 
із Донато Браманте —  архітектором, який брав участь у перебудові 
Санта-Марія делле Ґраціє 10. У кожному разі внесок Лео нар до тут був 
мінімальним. Для нього Лодовіко запланував іншу роботу.

Церква Санта-Марія делле Ґраціє належала до архітектурного 
комплексу домініканського монастиря: крім церкви, до нього входи-
ли ризниця, внутрішній сад, келії, де ченці спали й молилися, і тра-
пезна, де вони їли. Ці будівлі, як і церкву, спорудили зовсім недавно, 
і їх теж належало оздобити, якщо вже вони мали носити ім’я Сфор-
ца. Лео нар до міг мріяти про виготовлення бойових машин і зброї, 
про купол для недобудованого Міланського собору чи про найбіль-
шу в  світі бронзову статую, та жодним із цих завдань зайнятися 
йому не судилося. Натомість він мав розписати стіну.

* * *

Два попередні століття орден домініканців, або орден ченців-про-
по відників, як їх величали офіційно, був, поруч із францисканця-
ми, найактивнішим релігійним орденом в Італії. І вже напевно вони 
були найпомітнішими. Домініканці у  своїх упізнаваних чорно- 
білих рясах траплялися по всіх італійських містах і містечках, де 
вони проповідували з  церковних кафедр або перед натовпами на 
міських площах.

Домініканський орден виник на початку XIII століття після того, 
як їхній засновник Домінік у  часи катарської єресі об’їхав провін-
цію Лангедок на півдні Франції. Домінік рішуче засудив цих єрети-
ків і протиставив помпезності й пишноті папського офіціозу суворе 
життя, благочестя та щиру віру. Він пропонував, так би мовити, клин 
клином вибивати —  пристрасно молитися й жити в аскезі. «На запал 
належить відповідати запалом, на смирення —  смиренням», —  так 
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сказав він у знаменитому зверненні до трьох пишно вбраних і само-
впевнених папських легатів, які провалили свою останню місію 
в Лангедоку 11. У 1217 році папа дозволив Домінікові заснувати влас-
ний орден, відтоді він і  його послідовники стали назватися «непо-
борними воїнами Христа» 12. Домініканці взяли на себе роль духов-
ної сторожі церкви, а після 1232 року —  інквізиторів. Коли Майфреда 
Вісконті оголосила, що у великодню неділю 1300 року в Мілані має 
намір покласти собі на голову папську тіару, домініканці вистежи-
ли її послідовників, допитали їх і  спалили. І  вже 1494  року, коли 
в Турині скарали на вогні чотирьох жінок, звинувачених у відьом-
стві, інквізитором теж був домініканець 13.

Через цей їхній релігійний запал домініканців прозвали «Do-
mini canes» —  Пси Господні, вони охоче прийняли прізвисько. На 
фресках у їхніх церквах, як-от у Санта-Марія Новелла у Флоренції, 
трапляють ся зграї плямистих чорно-білих собак. Пси відсилали не 
тільки до прізвиська, заснованого на грі слів, та чорно-білого вбран-
ня, а й до легенди про Домінікову матір, яка вагітною начебто бачи-
ла сон про те, що в неї народився чорно-білий пес із смолоскипом 
у  пащі. «Явившись із лона, —  оповідає «Золота легенда», —  пес запа-
лив усю матерію світу» 14.

Домініканці справді осяяли світ, ставши інтелектуальними світи-
лами церкви. «Лук натягують у навчанні, —  стверджує домінікансь-
ка максима, —  а стрілу пускають у молитві». Цей наголос на навчанні 
й  проповідуванні призвів до того, що домініканці поступово обій-
няли всі богословські кафедри в університетах Парижа, Оксфорда 
і Болоньї. До XV століття було вже двоє пап-домініканців, багато ін-
ших представників ордену стали по всій Європі відомими пропо-
відниками і письменниками. Із домініканців вийшов найбільший 
учений середньовіччя —  німецький єпископ Альберт Великий, відо-
мий як Doctor Unversalis (так його називали за неймовірну широту 
знань). Найвідомішим же домініканцем після самого Домініка був 
«ангельський доктор» Тома Аквінський —  автор амбітного трактату 
«Сума теології», де в півтора мільйона слів уміщено все, що «стосу-
ється християнської віри» 15.

До речі, Тома Аквінський не надто віддавався аскетизму: він був 
високим, повним і любив смачно поїсти. Натомість Домінік жив ви-
нятково стримано. Як розповідає «Золота легенда», він завжди давав 
своєму тілу «менше, ніж воно бажало», а під час навчання в Іспанії 
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за цілих десять років не випив навіть склянки вина 16. Дотримую-
чись його прикладу, домініканці проводили життя в  молитвах, 
навчанні і  проповідях. Життя домініканців було суворим і  дуже 
стриманим навіть за мірками середньовіччя. Вони давали клятву 
послуху, цноти і бідності, а гроші добували жебранням. Із середи-
ни вересня й до Великодня, а також кожної п’ятниці протягом ціло-
го року вони їли тільки раз на день. Одяг шили з грубої вовни, спа-
ли на твердих ложах у загальних спальнях. Подорожували головно 
пішки, а не верхи, часто босоніж і без грошей. Щоб наблизитися до 
страстей Христових, шмагали себе батогами: на одній із фресок Фра 
Анджеліко в домініканському монастирі Сан-Марко у Флоренції ба-
чимо сцену, у якій Домінік покірно шмагає себе, вклякнувши перед 
зображенням розіп’ятого Христа.

Домініканці були найголоснішим з усіх релігійних орденів і не-
рідко проповідували перед цілими натовпами просто неба на вули-
цях і площах міст. Проте більшу частину дня брати зберігали обіт-
ницю мовчання, щоб уважніше зосередитися на думках і  науці. 
Навіть трапезували вони в  тиші. Вінценцо Банделло, настоятель 
монастиря Санта-Марія делле Ґраціє з 1495 року, у творі під назвою 
«Declarationes super diversos passus constitutionum» описав ритуал 
колективних трапез домініканців. О певній годині вони вирушали 
в  трапезну, що називалася cenacolo (від латинського cenaculum —  
кімната, де їли римляни). Спочатку вони спинялися в невеликому 
прилеглому покої і мили там руки —  єдину частину тіла, яку вони 
бодай колись мили (вважалося, що купання розслабляє тіло, а від-
так розпалює хіть). Перш ніж зайти в cenacolo, вони в тиші чекали 
на лавах. Трапезна в  Санта-Марія делле Ґраціє була довгим і  вузь-
ким приміщенням, тридцять три метри завдовжки і  вісім метрів 
завширшки, розташованим перпендикулярно до церкви; по пери-
метру кімнати стояли столи. Місце було суворе, темне, єдині вікна —  
високо вгорі на західній стіні. Перш ніж зайняти свої місця за сто-
лом, ченці вклякали перед розп’яттям на дальній стіні. Сідали вони 
із зовнішнього боку столу обличчям до центру. Скраю під розп’ят-
тям сидів настоятель.

Після молитви і благословення слуги вносили їжу з монастир-
сь кої кухні. Страви були до того скромними, що настоятелі ледь 
утримувалися від спокуси харчуватися за межами монастиря, де їх, 
без сумніву, годували куди краще. Художники, які працювали на 
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домініканців, нерідко скаржилися на жахливий раціон. Подейку-
ють, що Паоло Уччелло просто втік із церкви, у якій працював, після 
того як його стали годувати одним сиром. Давид Ґірландайо одного 
разу вилив на ченця юшку і жбурнув шматком хліба, протестуючи 
проти вбогої їжі, яку давали їм із братом. Звісно, м’яса вони навіть не 
бачили. Домінік, відповідно до Статуту св. Бенедикта, утримував-
ся від скоромного, що, як і купання, могло пробуджувати хіть. Тома 
Аквінський пояснював, що смачна їжа, як-то м’ясо, «розпалює тілес-
ну жагу» і сприяє «виробленню надлишку сімені» 17.

За порушення обітниці мовчання карали позбавленням наступ-
ної трапези; але якщо настоятель хотів якоїсь бесіди за столом, то 
міг дозволити одному чи двом ченцям говорити. Частіше ж монахи 
споживали страви, слухаючи, як один із них —  його називали lector 
in mensa, тобто застольним читцем, —  читає вголос Біблію або інший 
релігійний текст, наприклад «Золоту легенду», що її теж написав 
домініканець. Від середини XIV століття в окремих монастирях чен-
ці (і так само черниці) могли насолоджуватися іншою спонукою до 
роздумів під час мовчазної трапези. Стіни нерідко почали прикра-
шати фресками, сюжетами яких —  цілком очікувано з огляду на міс-
це —  були трапези. Іноді художники зображали Авраама, який го-
тує їжу ангелам (сцена з Буття 18), або ж притчу про хліб і рибини. 
Та найчастіше для зображень вибирали Таємну вечерю. Цей сюжет 
здобув таку велику популярність, що й саму картину почали нази-
вати «cenacolo» —  за місцем, де розташовувалося зображення. Коли 
ченці й черниці розламували й ділили хліб, вони могли уявляти се-
бе апостолами, які вечеряють за столом у Єрусалимі.

Саме таку картину хотів Лодовіко Сфорца для трапезної монас-
тиря Санта-Марія делле Ґраціє. Так серед ченців-домініканців —  у зі-
бранні благочестивих, працьовитих і стриманих чоловіків —  з’явив-
ся Лео нар до да Вінчі.

* * *

Невідомо, коли саме Лео нар до отримав замовлення на розпис тра-
пезної Санта-Марія делла Ґраціє. Архіви монастиря загинули, і клю-
чові деталі замовлення втрачено. За найлогічнішим сценарієм, ця 
робота дісталася йому наприкінці 1494-го або ж на самому початку 
1495-го, майже відразу після того як зникла можливість завершити 
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бронзового коня. Ми не знаємо напевно, хто саме звернувся до Лео-
нар до —  Лодовіко Сфорца чи домініканці. Через особистий інтерес 
Лодовіко до монастиря, де він вечеряв по вівторках і суботах, демон-
струючи побожність і смирення, він видається імовірнішою канди-
датурою. Принаймні через кілька років, обговорюючи замовлення, 
Лодовіко згадує домовленості, які уклав із Лео нар до.

Ці домовленості, без сумніву, і є та втрачена угода. Замовник ні-
коли не довірив би митцеві роботу, не підписавши перед цим закон-
ний договір, де було б обумовлено такі моменти, як ціна, матеріали 
та кінцеві терміни виконання. Лодовіко навряд чи залучив би Лео-
нар до —  робітника не надто надійного, схильного до затримок, хто 
вже не раз не доводив задум до втілення —  без угоди, яка давала га-
рантії і чітко ставила виконавцеві завдання. Утім, як уже з’ясували 
члени братства Непорочного зачаття, навіть найсуворіший закон-
ний документ не міг завадити Лео нар до імпровізувати або затягу-
вати час.

Розпис стіни був не найлогічнішим замовленням для Лео нар до. 
Власне, вибір цей видається доволі дивним. У своєму листі-представ-
ленні до Лодовіко він підкреслював свій багатий досвід у царині вій-
ськової інженерії. Закінчувався цей хвалебний документ ухильним 
і майже принагідним зауваженням, що насправді він здатен «зро-
бити… і в малярстві все, що можна, не гірше за інших» 18. Винісши за 
дужки браваду і певну хвалькуватість, треба визнати, що 1482 року 
Лео нар до справді був художником, який за належної мотивації і на-
тхнення міг перевершити будь-кого іншого в портретах і вівтарних 
розписах. Його «Мадонна в скелях», створена вже після написання 
цього листа, виразно засвідчила його дивовижні таланти.

І  все-таки в  живописі у  Лео нар до були певні обмеження. Його 
вчитель Вер рок кіо став майстром у багатьох царинах: він працював 
із мармуром, латунню, бронзою, міддю. Однак живописний досвід 
Вер рок кіо зводився головно до темпери на дошках, і  навіть у  цій 
сфері він зробив не так і багато. Більшість вівтарів і портретів тоді 
писали темперою. Панель для вівтарної картини складали з кількох 
дерев’яних дощок (нерідко брали для цього тополю), які потім по-
кривали кількома шарами клею і гіпсової ґрунтовки. Темперу (від 
латинського temperare —  змішувати) виготовляли, змішуючи порош-
ко подібні пігменти з  рідким розчинником, зазвичай із жовтком. 
Щоб фарба довго залишалася рідкою, художники іноді додавали до 
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неї мед або сік фігового дерева, а клейкість фарби можна було зни-
жувати, доливаючи оцет, пиво або вино.

Розписи на стінах каплиць і трапезних виконували, як правило, 
не темперою, а в спеціальній техніці, відомій як фреска. Вер рок кіо, 
попри свою розмаїту діяльність, ніколи не писав фресок, а відтак ні-
коли не вчив цього Лео нар до. Сам Лео нар до теж ніколи не працював 
у цій техніці. Коли в 1470-х —  на початку 1480-х він жив у Флоренції, 
замовники фрескових розписів зверталися до таких художників, як 
Сандро Боттічеллі і Доменіко Ґірландайо. Другий працював у цій 
техніці особливо активно і  плідно. За звітом, що його підготував 
агент Лодовіко Сфорци, котрий хотів замовити Ґірландайо розпис 
Чертоза ді Павія, той був «вправним майстром, який розписував па-
нелі, а ще більше стіни… Він працює швидко і робить багато» 19.

Про Лео нар до ніхто не наважився б сказати, що він «працює швид-
ко». Мабуть, саме браком досвіду у фресковому живописі (а може, 
й репутацією особи, котра не доводить почате до кінця) можна пояс-
нити і його відсутність у групі молодих художників, які на прохан-
ня Лоренцо Медічі поїхали влітку 1481  року в  Рим, щоб розписати 
фресками стіни новозведеної Сікстинської капели. Майстри, які опи-
нилися в тому товаристві (зокрема Боттічеллі та Ґірландайо), мали 
значно більше досвіду з фресками, аніж Лео нар до.

Фресковий живопис уважався найскладнішою з  художніх тех-
нік. Вазарі стверджував, що багато художників можуть працювати 
з  олією і  темперою, але тільки щопта обраних володіє технікою 
фрескового розпису, адже цей спосіб, за його словами, «вимагає 
найбільшої мужності, впевненості, рішучості і він найнадійніший 
з  усіх» 20. Слово «фреска» походить від італійського affresco, корінь 
якого, fresco, означає «свіжий»: при цій техніці художник не змішує 
пігменти з  розчинниками, а  розводить їх у  воді й  наносить на во-
логий тиньк, який, висихаючи, вбирає їх і хімічно поєднує, а відтак 
скріплює у склоподібний шар на поверхні стіни.

Техніка вельми своєрідна і, як завважив Вазарі, довговічна. Утім, 
вона пов’язувалася з численними труднощами, адже художник му-
сив працювати на великих поверхнях, інколи на чималій висоті, час-
то в незручних місцях. Крім того, у нього було лише кілька годин, 
щоб накласти на тиньк денну норму свіжої фарби, доки та ще не ви-
сохла, тож працювати доводилося швидко. Нарешті, у нього була об-
межена кольорова гама, адже використовувати можна було тільки 
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ті пігменти, які не міняють кольору в лужному середовищі штука-
турки. Найяскравіші відтінки синього й  зеленого —  ультрамарин, 
лазурит, малахіт —  можна було додавати, лише поєднуючи їх із роз-
чинниками і наносячи на вже висохлий тиньк. Ця додаткова техні-
ка, відома як малювання a  secco, мала ваду: темпера, нанесена на 
сухий тиньк, куди менш довговічна, ніж розведені водою пігменти, 
нанесені на вологу поверхню. Отож замовники зазвичай не хотіли, 
щоб художники працювали в  техніці a  secco. Скажімо, в  угоді Фі-
ліппіно Ліппі з банкіром Філіппо Строцці на серію фресок у капли-
ці Санта-Марія Новелла, за яку художник узявся 1487  року, окре-
мо прописувалося, що він повинен працювати винятково в техніці 
фрески.

Лео нар до не лише не володів цією складною технікою, а й ніколи 
раніше не працював над такими масштабними творами. Не завер-
шивши кілька вівтарних зображень, він раптом погодився розписа-
ти цілу північну стіну трапезної розміром дев’ять на чотири з поло-
виною метри.

Розпис стіни трапезної вважався почесним замовленням ще й то-
му (як, схоже, і в нашому випадку), що працедавцем виступав сам 
герцог. Проте Лео нар до й цього разу проявив норов. Його уривчас-
тий дратівливий лист до Лодовіко (у  ньому чимало гострих фраз, 
як-то «доручені завдання», «не моє мистецтво», «якби якесь інше за-
мовлення») міг з’явитися у  зв’язку з  новою роботою в  Санта-Марія 
делле Ґраціє. І хоча в листі він скаржився на витрати й невиплаче-
ні гроші, здається, протести його стосувалися не кінної статуї («Про 
коня я нічого не казатиму»), а якоїсь іншої справи, яка його обурила. 
В іншому уривчастому листі, що його він невдовзі адресував Лодові-
ко, Лео нар до нарікав, що мусить виконувати для герцога різні дріб-
ні роботи, а тому не може взятися до іншого важливого замовлення 
(можливо, ідеться саме про кінну статую). «Мені дуже гірко, —  писав 
він, —  що для того, аби заробити на життя, я мушу переривати пра-
цю і братися за менші завдання замість робити те, що Його Світлість 
мені довірила» 21.

Чи був розпис трапезної Санта-Марія делле Ґраціє однією з тих 
«дрібниць», на які Лео нар до начебто мусив відволікатися замість 
від ливати бронзового коня або працювати над іншим замовлен-
ням? Його розчарування через провал ідеї з конем цілком могло по-
силитися після того, як йому несподівано запропонували роботу, 
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для якої йому бракувало належного досвіду. До того  ж це не була 
рівноцінна заміна. Невідомо, де саме Лодовіко планував поставити 
пам’ятник, але він у  кожному разі вибрав би місце десь у  центрі, 
може, навіть на площі перед замком, де її побачили б кожний міла-
нець і гість міста. Однак цей проект у нього відібрали і сказали на-
томість оздобити приміщення, у  якому купка ченців мала спожи-
вати страви.

Якщо своїми гнівними листами Лео нар до хотів позбутися замов-
лення, то успіху він не мав. Він швидко збагнув: щоб не втратити 
прихильність віроломного Моро, треба виконувати всі його бажан-
ня. А може, він дійшов висновку, що це таки непогана нагода про-
демонструвати свої малярські здібності в масштабах, про які рані-
ше він і не мріяв.

* * *

1494-й —  «найневдаліший для Італії рік» —  закінчився тим, що король 
Карл  VIII і  французькі війська вступили у  ворота Рима. Карл про-
вів одинадцять щасливих днів у Флоренції, він жив у палаці Медічі 
і зробив у ньому низку архітектурних змін, додавши кілька нових 
проходів, щоб можна було непомітно вислизати й навідуватися до 
нової коханки. Із Флоренції він вирушив на Сієну, потім на Вітербо. 
Звідти звернув свій погляд на Рим і в середині листопада заявив, що 
просить лише про вільний прохід римською територією. Однак, як 
висловився Ґвіччардіні, «його нахабство щодня зростало, бо успі-
хи його виявилися куди більшими, ніж він міг сподіватися» 22. Його 
легкі тріумфи стривожили навіть союзників короля, от уже і Лодо-
віко Сфорца, і венеційський Сенат почали побоюватися, що амбіції 
французів в Італії не обмежаться завоюванням Неаполя.

Рим і прилеглі території, відомі як Папська держава, перебува-
ли під управлінням папи, котрий був не лише духовним лідером, 
а й світським правителем, який мав право стягувати податки і вста-
новлювати закони для мільйонного населення. Карл виразно натя-
кав, що хоче змістити нинішнього папу Олександра  VI, людину 
мирську, добре знаного корупціонера і розтратника, якщо його свя-
тість не задовольнить прохання короля і не віддасть ключі до зам-
ків та корону Неаполя. Коли французи ввійшли в  Рим, в  Олексан-
дра почалися запаморочення і непритомності. Спершу в конфлікті 
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він виступив на боці Неаполя, заявивши, що пов’язаний з Альфонсо 
«найтіснішими узами крові і  дружби» та присягається захищати 
його перед завойовниками 23. Тепер він вагався: чинити викличний 
опір французам (він заявляв, що радше помре, ніж стане рабом 
французького монарха) чи смиренно розглянути можливість домо-
витися з ними. До того моменту, коли французькі війська вступили 
на римську територію і почали захоплювати місто за містом, він так 
нічого й не вирішив. Французи схопили навіть його коханку Джу-
лію Фарнезе, коли та намагалася втекти з Рима.

Самі  ж римляни, стривожені тим, чи зуміє папа домовитися 
з французами, були нажахані й готові до бунту. Риму загрожував 
голод, бо французький флот заблокував вхід у Тибр і не пропускав 
харчі в місто. Особливо страждали від цього священики, які, за сло-
вами одного цинічного венеціанця, «звикли до всіляких смаколи-
ків» 24. Папа, закрившись у Ватикані зі своїми іспанськими гвардій-
цями, почав готуватися до втечі з міста і навіть спакував постільну 
білизну і столовий сервіз. Зрештою, «побачивши, як стрімко набли-
жається молодий правитель» (так написав один із Карлових послів), 
папа вирішив відчинити перед ним ворота Рима 25.

Спершу Карл планував увійти в Рим 1 січня, однак його астролог  
повідомив, що планети найсприятливіше розташуються на день ра-
ніше, і  французький король в’їхав у  північну міську браму Порта 
дель Пополо в  останній день 1494  року. Шість годин знадобилося 
французьким солдатам та швейцарським і німецьким найманцям, 
щоб слідом за ним пройти крізь ці ворота. За ними по бруківці й ка-
люжах у місто вкотили тридцять шість бронзових гармат: смерто-
носне нагадування римлянам, що їх чекає, якщо вони раптом зва-
жаться на опір.

Варвари вступили у  ворота Рима. «На всій людській пам’яті, —  
скаржився посланець із Мантуї, —  ніколи ще церква не переживала 
такої скрути» 26.
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Вечеря в Єруса лимі

Лео нар до знав історію Тайної вечері з  різних зображень, які були 
у Флоренції. Крім того, він знав її з Біблії, примірник якої фігурує 
в переліку його книжок, складеному в середині 1490-х. Цікаво, що 
цей екземпляр він, очевидно, купив, як дізнаємося з іншого його за-
пису, наприкінці 1494-го або на початку 1495 року —  саме коли при-
ступив до праці в Санта-Марія делле Ґраціє. Майже напевно то був 
добре знаний і  поширений переклад італійською Нікколо ді Ма-
лер ні «Biblia volgare historiata»: вперше він побачив світ у  Венеції 
1471  року і  до початку 1490-х витримав уже десять перевидань (із 
сотнями ксилографічних ілюстрацій у них). Цілком імовірно, цю  
Біблію він придбав зумисне для того, щоб вивчати євангельські 
текс ти, пов’язані з Тайною вечерею 1.

У своїй новій Біблії Лео нар до міг прочитати чотири різні версії 
Тайної вечері, дві з  яких розповіли її очевидці. Автори чотирьох 
Євангелій —  Матвій, Марко, Лука та Іван —  представили кожен свою 
історію. Як і з  іншими епізодами з  життя Христа, у трьох перших 
розповідях, відомих як синоптичні Євангелія, є численні виразні 
паралелі. У них описано чимало одних і тих самих подій, часто в тій 
самій послідовності й подібними словами: через ці збіги вчені схи-
ляються до думки, що автори узгоджували написане. І хоча деталі 
в розповідях про Тайну вечерю в синоптичних Євангеліях відрізня-
ються, у  версіях Матвія, Марка й  Луки набагато більше спільного, 
ніж із версією Івана, чиє Євангеліє містить безліч подробиць і додат-
кової інформації. Суттєвих суперечностей у текстах немає, можна 
говорити радше про різницю в акцентах, деталізації та послідовно-
сті викладу подій.

Учасниками Тайної вечері були Матвій та Іван. Євангеліє від 
Матвія вважається найдавнішим із чотирьох, саме тому з  нього 
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починається Новий Заповіт. Матвій належав до групи Христових об-
ранців, яких називали апостолами: це дванадцять чоловіків, котрих 
Христос після сходження на гору в Сирії покликав до особливої мі-
сії —  проповідувати разом із ним. «І  щоб мали вони владу вздоров-
ляти недуги й вигонити демонів», —  читаємо в Євангелії від Марка 
(Марко, 3:15) *. Апостоли супроводжували Христа під час його тріум-
фального в’їзду в Єрусалим на ослі. Вони були свідками не тільки 
Тайної вечері, а й Божого Воскресіння, а через сорок днів і Вознесін-
ня, коли Христос крізь хмари піднісся на небо. Останніми словами 
Ісуса до апостолів стала настанова: «Та ви приймете силу, як Дух 
Святий злине на вас, і Моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій 
Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі» (Діяння, 1:8). На-
писання Євангелій було частиною цієї місії свідчення перед світом.

У синоптичних Євангеліях розповіді про Тайну вечерю почина-
ються відразу після того, як Юда іде до первосвященика і пропонує 
зрадити Христа, якого священики і фарисеї ненавидять і бояться 2. 
Тільки Матвій називає конкретну суму, яку Юда отримав за зраду, —  
тридцять срібняків; Марко й Лука відзначають лише, що первосвя-
щеник зі спільниками пообіцяли йому якусь винагороду. Іван, зі 
свого боку, взагалі не згадує про корисливий мотив. Він зовсім інак-
ше пояснює, чому Юда зрадив Ісуса.

Наближається Пасха —  свято, під час якого євреї ритуально вбива-
ють і з’їдають ягня в пам’ять про свій порятунок від янгола помсти 
і звільнення з єгипетського полону. Апостоли запитують Ісуса, де їм 
готуватися до свята. За словами Матвія, Ісус звелів їм знайти «такого- 
то» на вулицях Єрусалима і сказати йому: «Каже Вчитель: час Мій 
близький». Марко й Лука додають: як пояснив Ісус, упізнати незна-
йомця можна буде по тому, що він нестиме глек із водою. «Ідіть за 
ним аж до дому, куди він увійде. І скажіть до господаря дому: Учи-
тель питає тебе: Де кімната, в якій споживу зо Своїми учнями пас-
ху? І він вам покаже велику горницю вистелену: там приготуйте».

Вечоріє, Христос з апостолами сідає вечеряти в цій «великій гор-
ниці». Відбувається це чи то на Пасху, чи то (за свідченнями Івана) 
під час підготовки до неї (він уточнює, що трапеза відбувається на-
передодні власне свята). У  кожному разі розп’яття, яке станеться 

* Тут і далі цитати з Біблії наведено в перекладі українською Івана Огієнка.



69Вечеря в Єруса лимі

потім, символічно пов’язано —  особливо в Луки й Івана —  з убивством 
ягнят до пасхального свята. Ця несподівана паралель підкреслює, 
що ягня, яке євреї принесли в жертву, щоб урятувати своїх первіст-
ків від єгиптян, слугує прообразом «Агнця Божого», котрий своєю 
великою жертвою спокутував гріхи світу.

Синоптичні Євангелія лаконічно й точно описують усе, що від-
бувається під час вечері, хоч і з різною послідовністю подій. За сло-
вами Матвія, поки вони їдять, Христос каже: «Поправді кажу вам, 
що один із вас видасть Мене». Стривожені апостоли запитують: «Чи 
не я то, о Господи?» На що Христос відказує: «Хто руку свою вмочить 
у миску зо Мною, той видасть Мене». Коли ж Юда перепитує, чи не 
про нього йдеться, Ісус спокійно відповідає: «Ти сказав».

Відразу слідом за цим одкровенням відбувається ритуал євхарис-
тії (причастя). «Прийміть, споживайте, це тіло Моє», —  каже Христос, 
ламаючи хліб. Тоді бере чашу, дякує і каже: «Пийте з неї всі, бо це 
кров Моя Нового Заповіту, що за багатьох проливається на відпу-
щення гріхів». Матвій додає милу деталь про те, що трапеза завер-
шується спільним виконанням гімну.

Марко майже повторює Матвія: у нього звістка про зраду теж без-
посередньо передує причастю. Натомість у Луки ці дві події відбува-
ються навпаки. За його версією, Христос ламає хліб і вділяє вино пе-
ред тим, як оголосити про зраду. Схоже, причастя ще триває, коли 
Христос лякає апостолів своєю драматичною заявою: «Оця чаша Но-
вий Заповіт у Моїй крові, що за вас проливається», —  і відразу додає: 
«Та однак, за столом ось зо Мною рука Мого зрадника». Апостоли по-
чинають «між собою питати», хто міг би це вчинити. Проте, за сло-
вами Луки, насправді їх хвилювало дещо інше, адже раптом між 
ними починається «змагання», «котрий з них уважатися має за біль-
шого». Лука не згадує про те, що Юда вмочає руку в ту саму страву, 
що й Христос; власне, тут жодного разу під час трапези не згадано, 
що зрадник —  це і є Юда, хоча раніше Лука розповідав про його віро-
ломні домовленості з первосвящениками й книжниками.

Розповідь Івана про ці події дещо відрізняється. Його Євангеліє 
було написано останнім. Історик IV  століття Євсевій (Кесарійсь-
кий. —  Прим. пер.) стверджує, що Марко і Лука вже давно написали 
Євангелія, коли Іван, який проповідував усно, вирішив доповнити 
їх детальнішою розповіддю про раннє Христове пастирство 3. Його 
опис Тайної вечері містить безліч подробиць, хоча сама трапеза 
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у його версії —  і це точно не пасхальний бенкет —  завершується дуже 
швидко. Коли вони закінчують вечеряти, Христос підводиться з-за 
столу, підперізується і, попри Петрові заперечення, миє ноги апо-
столам, виявляючи смирення: в  інших Євангеліях цього епізоду 
немає. Сáме під час обмивання ніг Ісус уперше (метафорично) спо-
віщає про зраду: «Ви чисті не всі», —  багатозначно каже він. Після 
цього додає, що в майбутньому всі вони повинні мити одне одному 
ноги, а тоді знову повертається до теми зради: «Хто хліб споживає зо 
Мною, підняв той на Мене п’яту свою». Невдовзі потому, стривоже-
ний, він несподівано висловлюється відвертіше і недвозначно: «По-
правді, поправді кажу вам, що один із вас видасть Мене!»

Ці слова перегукуються зі свідченнями з інших Євангелій, але 
Іван додає кілька блискучих драматичних пасажів до сюжету. Як 
і в інших Євангеліях, одразу після заяви Ісуса ідуть сум’яття, заціпе-
ніння й самоаналіз: чоловіки повертаються одне до одного, «непев-
ними бувши, про кого він каже». Іван трохи детальніше переказує 
їхні розмови. За столом, «пригорнувшись до лона Ісусового», сидів 
один із учнів, «якого любив Ісус». Через скромність Іван не називає 
ім’я цього улюбленого учня, його ще кілька разів згадано в наступ-
них розділах, і там стає ясно, що йдеться про самого Івана. «Бо той- 
таки святий Іван Євангеліст і є тим, кого Ісус любив особливо, —  по-
яснює святий Августин, —  бо ж до лона його він припав за вечерею» 4.

Спантеличені апостоли вимагають пояснень. Прикметно, що са-
ме Петро, нелукавий і щиросердний, запитує Івана, який і досі ле-
жить на грудях Ісуса: «Хто  б то був, що про нього Він каже?» Іван 
запитує від імені всіх: «Хто це, Господи?» Христос же відповідає так 
само, як і в перших двох Євангеліях: «Це той, кому, умочивши, по-
дам Я куска». Після чого вмочає хліб у страву і подає його Юді.

Тут Іван уводить момент, якого взагалі немає в перших двох Єван-
геліях, а Лука згадує про нього лише мимохідь. Перед описом Тай-
ної вечері Лука розповідає, що коли «первосвященики й книжники 
шукали», як убити Ісуса, «Сатана увійшов у Юду», котрий після цьо-
го пообіцяв видати його в їхні руки. Іван свідчить розлогіше. На від-
міну від інших апостолів, він не згадує, що Юда раніше вже мав 
домовленості з первосвящеником. Якби він ще не уклав свою віро-
ломну угоду, звинувачення в зраді спантеличило б його так само, як 
решту, а тим паче коли Ісус умочив хліб у страву і подав йому. Іван 
дуже однозначно виводить Юду як ницу людину, а в попередньому 
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розділі звинувачує його, що він злодій і крав зі спільної скарбниці, 
яку йому довірив Христос. Іще виразніше Іван указує на майбутню 
зраду, коли розповідає, як за рік до того Ісус звернувся до своїх ново-
обраних апостолів зі словами: «Чи не Дванадцятьох Я вас вибрав? Та 
один із вас диявол». І щоб уже напевне не виникало сумнівів щодо 
злочинця, Іван одразу додає: «Це сказав Він про Юду, сина Симоно-
вого, Іскаріота. Бо цей мав Його видати, хоч він був один із Дванад-
цятьох». Отже, Іван явно пророкує прийдешні події, але, описуючи 
Тайну вечерю, жодним словом не згадує про зрадливі домовленості 
Юди з ворогами Ісуса.

Ще одна прикметна відмінність між Івановою версією Тайної ве-
чері і  синоптичними Євангеліями —  Іван не згадує про обряд при-
частя. Зате в  інших місцях його Євангелії чимало роздумів про 
тайну євхаристії. Описуючи свято Пасхи рік перед тим, він прямо 
говорить про спасіння через тіло і кров Христові. Після чуда з наго-
дуванням п’яти тисяч людей Христос звертається до вдячної грома-
ди зі словами: «Я хліб життя», тому кожен, хто «тіло Моє споживає 
та кров Мою п’є, той в Мені перебуває, а Я в ньому» (6:48, 56). Ці сло-
ва викликають заціпеніння і  переляк, навіть найближчі Христові 
учні не можуть прийняти їх: «Жорстока це мова!» —  визнають вони. 
Ба більше, за свідченням Івана, чимало учнів «відпали» і «не ходили 
вже з ним». Серед тих відступників був, очевидно, і Марко, це пояс-
нює його відсутність на Тайній вечері через рік.

За словами Івана, Христос не роздає «хліб життя» під час Тайної 
вечері. Він умочає один шматок у страву і простягає його Юді, який 
його з’їдає. Те, що Юда їсть хліб із Христових рук, обертає сцену на 
безбожний аналог причастя, адже, як каже Іван, «за тим же куском 
тоді в нього ввійшов сатана». Тоді Христос напряму звертається до 
Юди: «Що ти робиш, роби швидше». Це знову викликає замішання. 
Ці слова бентежать решту апостолів, як і  раніша заява про зраду, 
і дехто з них помилково вирішує, що Христос доручив Юді, який обе-
рігав спільну скарбницю, придбати все необхідне для прийдешньо-
го свята.

Та Юда добре розуміє, що має на увазі Ісус і що йому, Юді, нале-
житься зробити, тому швидко виходить у  ніч. Він з’явиться через 
кілька годин і п’ять розділів у супроводі солдатів, слуг первосвяще-
ників і фарисеїв «із смолоскипами, та з ліхтарями, та з зброєю». Сце-
на готова для наступного акту драми.
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Звісно, Лео нар до бачив у Флоренції й околицях багато зображень 
Тайної вечері. Митці по всій Європі уже понад тисячу років зверта-
лися до цього біблійного сюжету. Один із найстаріших зразків, який 
до нас дійшов, —  мозаїка з базиліки Сант-Аполлінаре Нуово в Равен-
ні, виконана в першій половині V століття; це частина циклу сцен із 
життя Христа. У наступні століття Тайну вечерю зображали в ілю-
мінованих рукописах, різьбили з каменю й слонової кістки, ткали 
на гобеленах, а в середині XII століття вона з’явилася в Шартрсько-
му соборі на дивовижному вітражі.

Автори цих зображень спиралися головно на Євангелію святого 
Івана і показували ніжну сцену, на яку в синоптичних Євангеліях 
немає й  натяку: Іван лежить у  Христа на грудях. Однак допуска-
ли й  чималу свободу творчості. Іноді сцени Тайної вечері більше 

Тайна вечеря. Мозаїка в базиліці Сант-Аполлінаре Нуово в Равенні
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розповідали про тогочасні традиції трапезування, ніж про біблій-
ний сюжет. Візантійські зображення, як-от у Равенні, часто представ-
ляли розкішний бенкет, де аристократичного вигляду співтрапез-
ники напівлежать на «сигмі» —  підковоподібному ложі, спираючись 
ліктями на подушки (саме так їли римляни: стільці коло столу з’я-
вилися пізніше). «Тайна вечеря» в Наумбурзькому соборі, вирізьбле-
на в камені близько 1260 року, показує інший край соціального спект-
ра: люди за столом нагадують групу грубих, жадібних селян.

Сцени Тайної вечері стають іще численнішими і займають поміт-
ніше місце в італійському мистецтві XIV століття, особливо часто їх 
виконують у новій техніці фрески. Раніше Тайну вечерю зображали 
в циклі Страстей Христових або у сценах із життя Христа, але до се-
редини XIV століття вона випала з цього контексту і дедалі частіше 
з’являлася в трапезних жіночих і чоловічих монастирів. Тепер ченці 
й черниці сиділи за столом просто під зображенням апостолів, які 
трапезують у Єрусалимі. Так Тайна вечеря стала звичним сюжетом 
у монастирських трапезних, хоча й не тільки там.

Одне з найвишуканіших зображень Тайної вечері в трапезній по-
стало в  середині XV  століття. Община черниць-самітниць, сестер- 
бенедектинок із монастиря Сант-Аполлонія у Флоренції, замовила 
його Андреа дель Кастаньйо, якого за серію картин змовників, ко-
трих стратили Медічі, прозвали Андреїно дель Імпіккатті, себто 
Маленький Андреа Повішених. У монастирській трапезній він ство-
рив майже досконалу ілюзію тривимірного простору, розширивши 
приміщення коштом зображеної на фресці прямокутної кімнати, 
і  дав черницям змогу (на той час доступну вже багатьом) трапезу-
вати в  реалістичній ілюзії присутності Христа й  апостолів. У  вер-
сії Кастаньйо сцена має миролюбний характер. Сонний Іван прихи-
лився до Христа, тоді як інші апостоли спокійно розмовляють між 
собою або ж заглибилися в думки. Третій апостол зліва замислено 
вдивляється в  простір, а  другий справа навіть розгорнув на столі 
книжку.

Навряд чи Лео нар до бачив «Тайну вечерю» Кастаньйо. Фреску в за-
критому жіночому монастирі понад чотири століття, аж до розпус-
ку общини Сант-Аполлонії в 1860-х, ніхто не бачив, крім невеликої 
релігійної общини (їй пощастило пережити кінець XIX  століття, 
коли італійські військові використовували приміщення монастиря 
як армійський склад). Проте Лео нар до напевно бачив у Флоренції 
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багато інших зображень Тайної вечері, зокрема втрачений нині роз-
пис Кастаньйо в шпиталі Санта-Марія Нуова. Доменіко Ґір лан да йо —  
цей «проворний чоловік», який так багато встиг зробити за жит-
тя, —  в останні роки перебування Лео нар до у Флоренції намалював 
дві «Тайні вечері»: одну —  1480  року для ченців-уміліатів у  церкві 
Оньїссанті, а другу —  1482 року в гостьовій трапезній Сан-Марко. Це 
теж були сцени мирної бесіди, де один чи двоє апостолів поринули 
в думки. У Ґір лан да йо учасники вечері трохи активніше взаємоді-
ють між собою, ніж у Кастаньйо, особливо на фресці в Оньїссанті, де 
кілька учнів виразно нахилилися вперед, а  Петро рішуче стискає 
ніж. Як і  багато інших художників, Ґір лан да йо зобразив Івана на 
грудях у  Христа: це свідчить, що він теж дотримувався Євангелія 
від Івана.

Існувала переконлива причина, чому Кастаньйо і  Ґір лан да йо 
трактували Тайну вечерю —  сповнену, згідно з Євангеліями, тривоги 
і спантеличеного подиву —  як сцену спокійних роздумів. Монастирі 
були місцем тиші. Важливість мовчання підкреслено в монастирі 
Сан-Марко, де ченців і відвідувачів зустрічав Петро Веронський із 
прикладеним до вуст пальцем —  фреска роботи Фра Анджеліко. Ти-
шу зберігали в монастирських приміщеннях, у церкві, в спальнях. 
За дотриманням тихого режиму в кожному монастирі стежив свій 

Доменіко Ґір лан да йо. Тайна вечеря
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cirсator, котрий мав «раптово й несподівано» підкрадатися до братів, 
щоб перевірити, чи не проявляють вони слабкість 5.

Сестри з монастиря Сант-Аполлонії жили в такому самому світі 
мовчазних роздумів, і трапезна, для якої Кастаньйо створив фреску, 
задумувалася як простір спокою і тиші. За правилами бенедиктин-
ців, трапези мали відбуватися в мовчанні, звучав лише голос сестри, 
яка читає Святе Письмо. «Під час трапез, —  писав святий Бенедикт, —  
слід дотримуватися цілковитої тиші, яку не можна порушувати на-
віть шепотом, і не може бути жодних голосів, крім голосу читця» 6. 
Можливо, апостола, який читає книжку (у нього, до речі, роздрато-
ваний вираз обличчя), Кастаньйо зобразив із думкою про черницю, 
яка вголос читатиме іншим сестрам. Його спокійна й замислена ве-
черя показувала сестрам-самітницям із Сант-Аполлонії, як їм слід 
поводитися і в трапезній, і в їхньому суворому відлюдному житті 
загалом.

Тайна вечеря завжди була непростим завданням, навіть на чима-
лій стіні трапезної. Художник мусив якось розмістити за столом три-
надцять постатей, зобразивши момент, коли Христос або вчиняє об-
ряд причастя, або сповіщає, що серед них зрадник, і викликає цим 
загальне спантеличення. Кастаньйо і Ґір лан да йо вдалося створити 
сильні сцени завдяки тонкій грі рук і виразів облич, які мали втори-
ти мовчазному, споглядальному настрою, що панував у трапезних.

Лео нар до в цих делікатних жестах і елегантно зведених бровах 
на замислених обличчях бачив, очевидно, лише далекий відгомін 
тієї повноти життя, яку він прагнув передати у своєму мистецтві. 
Крім того, в цих зображеннях було замало драматизму, притаман-
ного біблійній версії тих подій. Адже йдеться про надзвичайно емо-
ційну сцену. Тринадцятеро чоловіків зібралися за столом із вельми 
урочистої нагоди: харизматичний духовний лідер та група братів, 
прискіпливо відібраних і наділених особливими здібностями. Вони 
зібралися посеред окупованого міста, влада якого змовилася про-
ти них, і чекають на мить зіткнення. І от вони дізнаються, що серед 
них, які ділять між собою хліб, сидить зрадник.

Це не та сцена, яку можна зобразити на гобелені чи вітражі; не 
спонукає вона і до спокійних, сумирних роздумів. Тут треба щось 
геть інше.



76 Розділ 4

* * *

Мабуть, ніхто в історії не малював так багато, як Лео нар до, чи від-
чував таку нездоланну потребу фіксувати на папері все, що бачив. 
Одне з джерел описує його безперервну діяльність: вирушаючи ку-
ди-небудь, він затикав за пояс маленький нотатник і  на його сто-
рінках змальовував «обличчя, звички, одяг і  рухи» людей, яких 
зустрічав 7. Уважне спостерігання за людьми, зайнятими щоденни-
ми справами, а потім якнайточніша і найреалістичніша передача  
їхніх рис і поз, багато важили для Лео нар до. В одному записі він за-
охочує майбутніх художників «багато ходити і під час цих прогу-
лянок споглядати, спостерігати і обдумувати обставини й поведін-
ку людей, котрі розмовляють, сваряться, сміються чи б’ються між  
собою» 8.

Художник, який роздивляється й замальовує своїх співгромадян 
на ринку чи на площі, у ті часи дивував. Зазвичай художники зна-
ходили моделей для картин тут-таки в майстернях —  попросту ста-
вили своїх учнів у бажані пози. Іноді вони також запозичували пози 
і  вирази облич зі скульптур, з  уже написаних картин або з  альбо-
мів зі зразками, де було безліч корисних деталей: як рухається і ви-
глядає тіло в різних позах. Утім, Лео нар до вважав «особливо шкід-
ливим», коли художник копіював пози і обличчя в інших митців 9. 
Тому свої зарисовки він робив не в майстерні, а на вулиці, де міг спо-
стерігати, як рухаються і взаємодіють між собою реальні люди.

Лео нар до багато років прожив у Флоренції, великому місті, бурх-
ливе вуличне життя якого давало йому чудову нагоду спостерігати 
за всілякою активною діяльністю. Один із його сучасників назвав 
Флоренцію «театром світу» 10. Флорентійці нерідко збиралися по-
спілкуватися на вулицях і на площах, на мостах, як Понте Веккіо. 
Під час карнавалу на вулицях співали пісні й розігрували пародійні 
вистави, а на площах дві команди по двадцять сім чоловіків у кож-
ній грали в  calcio —  примітивну й  жорстоку версію футболу. На 
ринковій площі у Флоренції вирувало життя. Поет Антоніо Пуччі 
описував тутешній ринок як окремий світ: там роїлися торговці спе-
ціями, м’ясники, лихварі, шматярі, гравці й жебраки. Не бракувало 
там і торговок, які «цілий день сваряться… клянуть інших, не доби-
раючи слів, обзивають одна одну шльондрами» 11. Були на вулицях 
Флоренції і  справжні повії, яких закон зобов’язував носити довгі 
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рукавички, взуття на високих підборах, дзвоники на голові і жовту 
стрічку.

Схоже, що з усього розмаїтого флорентійського життя Лео нар до 
особливо цікавили sersaccenti delle pancacce —  мудрагелі на лавках 12. 
То були люди різних занять і верств, які сиділи й пліткували на чис-
ленних кам’яних лавках, що стояли на флорентійських вулицях 
і площах, навіть коло фундаменту кампаніли Джотто та біля фаса-
дів багатих палаццо. Одним із найпопулярніших місць була «рінґ’є-
ра» (ringhiera) —  кам’яний поміст (звідси й англійське слово harangue), 
добудований до палаццо Веккіо 1323 року, щоб із нього батьки міста 
могли звертатися до населення. Бесіди таких мудрагелів на лавках 
часом були страшенно вченими. Розповідають, що науковець і  ди-
пломат Джанноццо Манетті вивчив латину, підслуховуючи мудрі 
розмови. А  якось чоловіки на лавках навпроти палаццо Спіні по-
просили Лео нар до розтлумачити їм уривок із Данте. Та переважно 
розмови були не такими вже й повчальними. Пісенька, що з’явила-
ся 1433 року, починалася так: «Щоби послухать побрехеньки і байки, 
підходь до тих, хто цілий день сидить на лавках». Інший автор нарі-
кав, що ці люди на лавках —  вмістилище «заздрощів і підозр, вороги 
всякого добра» 13.

Лео нар до вабили художні можливості, що їх відкривали йому 
пліткарі з флорентійських лавок. Очевидно, він не раз блукав вули-
цями із записником під пахвою, спостерігав за жестами й виразами 
облич чоловіків, доки ті «розмовляли, сварилися, сміялися і билися 
між собою». Його захоплювала взаємодія між людьми, коли, скажі-
мо, хтось говорив, а інші його слухали, —  це він спостерігав щоразу, 
коли з  «рінґ’єри» виступали з  промовами або заявами. В  одному 
його записі йдеться про те, як відтворити сценку, коли одна особа 
звертається до групи. «Якщо треба зобразити, як висловлюють ар-
гумент, —  пише він, —  хай промовець тримає пальцями правої руки 
один палець лівої і водночас стулить два менших пальці; обличчя 
його має бути зосереджено і звернено до людей, а рот злегка відкри-
то, щоб здавалося, що людина говорить». Що ж до аудиторії, то вона 
має бути «мовчазною й уважною, пильно стежити за обличчям про-
мовця, а жестами виражати захоплення»; старших чоловіків треба 
зображати, «як ті сидять, зімкнувши пальці рук і  підтримуючи 
ними стомлені коліна» або ж закинувши ногу на ногу, а підборіддя 
підперши долонею 14.
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Цю динаміку говоріння і слухання Лео нар до зафіксував у бага-
тьох своїх ескізах. Близько 1480 року, десь тоді, як він почав працю-
вати над «Поклонінням волхвів», він зробив невелику замальовку 
трьох постатей на лавці. Пози їхні незвичайні. Чоловік по центру, 
penseroso, підпер підборіддя правою рукою, сперши лікоть на ліву 
руку; інші двоє обабіч близько до нього схилилися, ніби співчуваю-
чи; чоловік праворуч, утішаючи, обійняв засмученого приятеля од-
нією рукою 15. Згодом з’явилася низка схожих малюнків: Лео нар до 
створив цілі серії людей, які жваво розмовляють, сидять у невиму-
шених і простих позах. Можливо, якісь із них були підготовчими 
ескізами до «Поклоніння волхвів», адже всі вони з’явилися на почат-
ку 1480-х. Лео нар до явно прагнув наповнити свою картину рухом 
і  невимушеністю. На його незавершеній роботі бачимо групу лю-
дей, які в енергійних рухах підковою розмістилися довкола постаті 
Марії з Дитям: вони стають на коліна, штовхаються, жестикулюють 
і пхаються наперед, щоб щось побачити.

Лео нар до да Вінчі. Флорентійці під час вуличної розмови. Ескіз
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Роблячи один ескіз, Лео нар до придумав іншу сцену. На звороті 
одного з нарисів для «Поклоніння волхвів» він намалював кілька 
груп людей, які сидять і  або слухають, або говорять. Хоча якісь із 
них, можливо, теж планувалися для «Поклоніння», уява повела Лео-
нар до в інший бік. У правому нижньому куті сторінки він вільними 
штрихами зобразив п’ять фігур, які сидять на лавці. Чоловік посе-
редині про щось пристрасно розповідає, вхопивши одного співроз-
мовника за руку і показуючи пальцем на іншого. Хтось його уваж-
но слухає, хтось хоче перебити, а той, хто сидить ліворуч від нього, 
замріяно думає, наче й не помічаючи промовця.

Таку сцену Лео нар до запросто міг побачити на одній із флорен-
тійських лавок. Та, схоже, поки він малював цих захоплених розмо-
вою людей, у нього з’явилися певні думки. У лівому нижньому куті 
аркуша він зобразив самотню постать бородатого чоловіка за сто-
лом, —  його намальовано в такому самому масштабі, що й людей на 
лаві. Обернувшись ліворуч, він показує на тарілку перед ним або 
хоче дотягнутися до неї. Без сумніву, це постать Христа, а страва пе-
ред ним —  та, у яку він хоче вмочити хліб, перш ніж подати його Юді 

Лео нар до да Вінчі. 

П’ятеро чоловіків  

на лавці. Ескіз
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і вказати цим на зрадника. Жваві балакуни на лавці, очевидно, на-
гадали Лео нар до апостолів під час Тайної вечері.

Отже, вже на початку 1480-х років Лео нар до почав думати —  хоча 
поки що обмежився кількома вправними лініями пера, —  як зобра-
зити Христа з апостолами за столом у ту мить, коли Ісус сповіщає 
про близьку зраду. Його інтерес до запальних бесід означав, що тема 
його зачіпала, а енергійні рухи й живий вираз облич у його фігур 
дають підстави припустити, що він хотів перевершити всі ті «Тайні 
вечері», які бачив у Флоренції.

Немає жодних свідчень, що на початку 1480-х років Лео нар до 
у Флоренції замовили «Тайну вечерю». Його ескіз був радше прото-
типом —  імпульсивним і, ймовірно, невдовзі забутим. Мине ще понад 
десять років, перш ніж у нього з’явиться нагода перетворити своїх ба-
лакучих мудрагелів із флорентійських лавок на щось нове і неймо-
вірне.

* * *

Одну вказівку на те, що Лео нар до почав обдумувати композицію 
«Тайної вечері» для церкви Санта-Марія делле Ґраціє, знаходимо на 
сторінках його маленького нотатника початку 1490-х. Іноді він об-
мірковував картини (або твори, які сподівався намалювати) не ли-
ше за допомогою ескізів, а  й  через докладні словесні описи, який 
вигляд може або повинна мати певна сцена, —  і це нечувано для тієї 
доби. Часто він описував дуже неспокійні сцени: битви, шторми, по-
вені й пожежі; вони не раз виходять за межі настанов майбутнім ху-
дожникам і  перетворюються на жахливі візії людської безпорад-
ності перед лицем смертоносних стихій і розбурханої природи. Та 
насамперед його цікавили реалістичні зображення людей, зіперті 
на безпосередні спостереження за їхніми жестами і виразами облич.

Скажімо, він радив додавати в батальну сцену стріли і ядра гар-
мат у повітрі та солдатів «у смертельній агонії» із закоченими очи-
ма і зціпленими зубами; закликаючи до переконливої правдоподіб-
ності, він повчає, як слід малювати ніздрі переможених 16. Пасаж 
про те, як треба зображати потоп, нагадує сценарій фільму жахів: 
гори сповзають у долини, вода піниться, заливаючи поля, несучи на 
хвилях розбиті човни й ліжка, а нажахані люди тиснуться на вер-
шинах пагорбів і борються з тваринами (навіть із левами) за кілька 
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п’ядей суходолу. На думку Лео нар до, багато хто зважиться на само-
губство через страх опинитися сам на сам серед бурхливих хвиль: 
«Одні кидалися з височезних скель, інші душили себе своїми рука-
ми, дехто хапав дітей і безжально вбивав їх тієї ж миті, а хтось ра-
нив чи вбивав сам себе» 17.

Маленький записничок Лео нар до містить не менш докладні вка-
зівки про те, як переконливо зобразити Тайну вечерю. На одній сто-
рінці наведено методичний перелік індивідуальних реакцій на ска-
зане промовцем за обіднім столом (не згадано, що це Христос). Тут 
немає супровідних малюнків, які дозволили  б точно визначити, 
що йдеться про Тайну вечерю, крім того, описано жести лише оди-
надцятьох, а не дванадцятьох чоловіків. Утім, контекст не залишає 
сумнівів.

Один із них, котрий пив, ставить чашу й повертає голову до про-
мовця. Інший, сплівши пальці рук, звертає до нього погляд, суворо 
звівши брови. Ще один із розкритими руками показує долоні й сте-
нає плечима, підводячи їх до вух і відкривши рот від подиву. Інший 
говорить на вухо сусідові, а той трохи нахиляється до нього, щоб 
наблизити вухо, і водночас тримає в одній руці ніж, а в другій —  скиб-
ку хліба, наполовину відрізану цим ножем. Ще один, повертаючись 
і тримаючи ніж у руці, випадково перекидає чашу на стіл. Інший по-
клав руки на стіл і дивиться. Ще один дує на шматок. Інший нахи-
ляється вперед, щоб бачити промовця, і рукою затуляє очі від світ-
ла. Ще один відхиляється назад від того, котрий нахилився вперед, 
і між стіною і схиленим чоловіком бачить промовця 18.

Малярство для Лео нар до полягало передусім у вмінні вловлю-
вати й  передавати найменші промовисті деталі, як-от наведені 
вище, що їх він, за легендою, записував у нотатник, який завжди 
висів у  нього на поясі; особливо це стосувалося виразів обличчя 
та рухів. У трактаті про живопис він стверджує, що художник має 
«писати дві головні речі: людину та наміри її розуму. Перше —  лег-
ко, друге —  важко, адже передавати це треба через жести й рухи ті-
ла» 19. З цього уривка видно, як плавно він переносив свої спостере-
ження в контекст Тайної вечері. Окремі реакції учасників трапези 
він позначив як через їхні дії (піднята або перекинута чаша, ніж 
у руці, відхилене назад або нахилене вперед тіло), так і через вирази 
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обличчя (похмуро зведені брови, прикриті від світла очі, bocca della 
maraviglia, або ж «рот подиву»). Він показував застиглу в часі мить, 
щоб глядач побачив присутніх при трапезі посеред жесту —  з «напо-
ловину відрізаним» шматком хліба, з піднесеною до губ чашею. За 
його задумом, картина мала впливати на глядача через широкий 
спектр дій і виразів обличчя, як-от гнів, подив, замішання, і переда-
вати їх він хотів за допомогою мови жестів.

Сцена вечірньої трапези не мала бути врочистою і споглядальною, 
як на фресці Кастаньйо для черниць із Сант-Аполлонії. Натомість 
вона мала втілити весь драматизм і тривожність рядків із Євангелія, 
які розповідають про Тайну вечерю.
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Розділ 5

Лео нар до і його оточення

Отримавши замовлення на розпис стіни в Санта-Марія делле Ґра-
ціє, Лео нар до невдовзі приступив до підготовчої роботи в майстерні 
і створив серію ескізів. Його майстерня, де досі стояла глиняна мо-
дель гігантського коня, була, як і належиться рictor et іngeniarius du-
calis (художнику й інженеру герцога), розкішною. У своїх нотатках 
Лео нар до радить художникам обирати краще маленьку, а не велику 
майстерню: «Маленькі покої або оселі зосереджують розум, нато-
мість великі його ослаблюють» 1. Утім, вчинки Лео нар до не завжди 
збігалися з його настановами. Скажімо, сам він займав не крихітну 
майстерню, а просторе приміщення в замку.

Його майстерня і помешкання містилися в Корте дель Аренґо, 
який називали також Корте Веккіа, тобто «старий двір». Раніше тут 
жили правителі Мілана з роду Вісконті, які наприкінці XIV століт-
тя перебралися на інший край міста, де звели нову величезну фор-
тецю Кастелло ді Порта Джовія. Корте дель Аренґо лежав у самому 
серці Мілана, з південного боку недобудованого собору, і його воро-
та виходили на площу перед собором. Це був середньовічний замок, 
увінчаний вежами, з внутрішніми дворами й ровами. Після від’їзду 
Вісконті замок занепав, але в 1450-х роках архітектор Філарет, як він 
сам хвалився, «зцілив його, бо ж без відновлення йому лишалися б 
лічені дні» 2. Після реконструкції Франческо Сфорца переніс свій 
двір в оновлений палац, стіни якого, за його наказом, розмалювали 
фресками з портретами античних героїв і героїнь. По смерті Фран-
ческо 1466 року замок перейшов його синові Ґалеаццо Марії, який 
проводив там розкішні бенкети й святкування, аж поки, за прикла-
дом Вісконті, переніс свій двір у Кастелло ді Порта Джовія. Лодовіко 
теж віддавав перевагу величній фортеці Кастелло (згодом її на-
звуть Кастелло Сфорцеско). Так Корте дель Аренґо виявився нібито 
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зайвим для герцога, і Лео нар до, котрий потребував просторих при-
міщень для роботи над кінною статуєю, облаштувався тут напри-
кінці 1480-х або початку 1490-х. «La mia fabrica» («моя фабрика») —  так 
він називав це місце 3. Саме тут —  може, в одному з внутрішніх дво-
рів або й просто у великій залі —  він і створив восьмиметрову глиня-
ну модель.

Корте був розкішним і зручним, та все-таки доволі похмурим, 
коридорами блукали привиди божевільного й трагічного роду Віс-
конті, наприклад, Лукіно, якого 1349 року отруїла третя дружина, 
або Бернабо, якого 1385  року отруїв рідний небіж, чи й  дружини 
Франческо Б’янки-Марії, яку, за чутками, 1468 року отруїв сам Ґале-
аццо Марія. Цю гнітючу атмосферу посилювало й те, що в Корте дов-
гий час жили усунутий від влади Джанґалеаццо і його озлоблена, 
змучена дружина Ізабелла. Їхній шлюб був нещасливим: «Тут жод-
них новин, —  писав один міланський придворний посланцеві в Ман-
туї 1492 року, —  хіба те, що герцог Міланський побив дружину» 4.

У понурі стіни Корте дель Аренґо Лео нар до приніс життєрадіс-
ний настрій. Коли він не вихваляє маленьку майстерню, у його за-
писах повно міркувань про те, що місце роботи художника —  це 
осередок культури й  вишуканості. У  нотатках до запланованого 
трактату про малярство він описав «добре вбраного художника» —  
імовірно, ідеалізований образ його самого, —  котрий обирає собі «ша-
ти, які лиш забажає», віддаючись своєму мистецтву. «У  його оселі 
повно прекрасних картин, у ній чисто, часто лунає музика або голо-
си, що читають різні гарні книжки, а їх слухають із величезною на-
солодою» 5. Поціновувач книжок і музики, Лео нар до справді міг за-
прошувати в майстерню читців і музикантів або й сам грав на лірі 
та співав. Вазарі стверджує, що Лео нар до, працююючи над «Моною 
Лізою», кликав «співаків, музик і постійно мав під руками блазнів», 
звідси, на його думку, і  її знаменита усмішка, що виражає задово-
лення й радість 6.

Даючи поради молодим художникам, Лео нар до не раз вихваляв 
переваги самотнього життя. Художник чи рисувальник потребують 
усамітнення: «Коли ти один, ти сам собі пан, якщо у тебе один това-
риш, ти вже тільки наполовину належиш собі» 7. Утім, у своїх апар-
таментах у Корте дель Аренґо Лео нар до рідко бував на самоті, адже 
з ним жили й працювали помічники, як і він колись з іншими уч-
нями жив і працював у Вер рок кіо. В одній його нотатці сказано, що 
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він повинен годувати шість ротів, і ця кількість збігається з інши-
ми його записами, де сумлінно задокументовано появу і відхід усіх 
помічників 8. Лео нар до безперечно потребував чимало підмайстрів, 
щоб відлити бронзову кінну статую.

За навчання й утримання учні давали Лео нар до щомісячну пла-
ту й  виконували різну роботу по господарству. Був серед них і  та-
кий собі «маестро Томмазо», котрий у листопаді 1493 року виготовив 
для Лео нар до підсвічники і  заплатив за дев’ять місяців проживан-
ня 9. Можливо, цим Томмазо був флорентієць, відомий також як Зо-
ро астро, син садівника на ім’я Джованні Мазіні. Утім, сам ексцен-
тричний Томмазо стверджував, що він позашлюбний син Бернардо 
Ручеллаї —  одного з  найзаможніших людей у  місті, зятя Лоренцо 
Медічі. Томмазо знав Лео нар до ще з Флоренції й, очевидно, поїхав 
за ним у Мілан. Він трохи займався окультними науками, за що йо-
го прозвали Зороастро, а прикрашений горіхами костюм (імовірно, 
створений для котроїсь із театральних вистав Лео нар до) породив не 
таке приємне прізвисько —  Ґаллоццоло (Дубильний Горішок). Крім 
того, Томмазо заробляв ворожінням і  через це його прозвали ще  
й Індовіно (Віщун). Лео нар до глибоко зневажав алхіміків і чародіїв, 
називав їх «неправдивими тлумачами природи», які прагнуть ли-
ше обдурити. Навряд чи йому були до вподоби заняття Зороастро, 
тож він і доручив йому виготовляти свічники, змішувати фарби та 
вести рахунки по господарству 10.

В іншому записі за березень 1493 року читаємо: «поселився у мене 
Джуліо, німець» 11. Після Джуліо він називає ще три імені: Лучія, 
П’єро та Лео нар до. Ці троє теж, очевидно, були його помічниками, 
а  Лучія, мабуть, прибирала в  домі й  готувала. Трохи пізніше того 
самого року німець Джуліо досі жив у Лео нар до, виготовив щипці 
для каміна, важіль для майстра і платив щомісячну платню. Через 
кілька місяців до них приєднався помічник на ім’я Ґалеаццо, який 
платив п’ять лір на місяць 12. Батько Ґалеаццо, схоже, мав якісь спра-
ви в Голландії або Німеччині, бо за сина платив у рейнських флори-
нах (які коштували трохи дешевше за флорентійські). П’ять лір на 
місяць —  чимала сума на ті часи, адже за якихось десять лір можна 
було винайняти невеликий будинок у Флоренції на цілий рік 13. Зви-
чайно, батько Ґалеаццо платив не просто за проживання сина, а за 
навчання в одного з найбільших митців Італії. Хоча навіть Лео нар-
до з його авторитетом не завжди міг примусити учнів зосередитися 



86 Розділ 5

на справі, тому час від часу силоміць стягував юнаків із ліжок і на-
віть давав прочуханки. Один його учень записав (як ото пишуть на 
шкільній дошці): «Учитель сказав, що, лежачи в ліжку й ховаючись 
під ковдрою, ніколи не досягнеш Слави» 14.

Дуже недовго в домі Лео нар до жила ще одна людина. У тогочас-
ному записі зафіксовано, що «16 липня 1493 року приїхала Катери-
на» 15. Дехто з біографів уважає, що йдеться про Лео нар дову матір, 
яка переїхала до Мілана на схилку літ (1493 року їй виповилося п’ят-
десят сім), щоб знаменитий син поселив її у себе і подбав про неї. 
Сценарій надзвичайно спокусливий: розлучена з власною дитиною, 
коли та була немовлям, змушена вийти заміж за Баламута, колиш-
ня рабиня (цілком можливо, вона справді нею була) нарешті знахо-
дить утіху в обіймах шанованого сина. Проте в іншому записі, зроб-
леному через півроку, сказано, Катерині виплачено десять сольдо; 
отож ідеться радше про хатню прислугу або людину, яка виконува-
ла за плату певні послуги 16.

У кожному разі це тривало недовго, бо за кілька місяців Катери-
на померла. Лео нар до цілком байдуже підсумовує витрати на її по-
хорон: носії, вісім кліриків, лікар і кілька копачів —  усім їм Лео нар-
до заплатив зі своєї кишені. Ще він оплатив свічки, покривало на 
труну, смолоскипи для похоронної процесії і дав два сольдо церков-
ному дзвонареві 17. Це дуже скромний похорон для часів, коли мо-
ралісти й  чиновники по всій Італії намагалися стримати цей, як 
назвав його один автор, «надміру витратний і безглуздий обряд» 18. 
Похорон став шалено дорогим і важливим ритуалом із тієї простої 
причини, що мав продемонструвати статус і чесноти родини. Один 
флорентієць із покоління Лео нар до після похорону батька гордо за-
вважив, що влаштував «публічну врочистість, гідну нашого високо-
го становища» 19.

Скромний похорон Катерини аж ніяк не відповідав статусу мате-
рі художника й інженера Лодовіко Сфорци. А проте сам факт, що 
Лео нар до з власної кишені оплатив похорон жінки, яка попрацюва-
ла у нього менше ніж рік, свідчить про те, що або у неї не було роди-
чів, або  ж (ми  ж маємо право на дрібку сентиментальності!) вона 
справді була його матір’ю.
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* * *

Одна з головних порад, яку Лео нар до хотів включити у свій трактат 
про малярство, полягала в тому, що для молодих художників важ-
ливе добре товариство. Він категорично застерігав від «порожніх ба-
лачок» і радив якнайдалі триматися від «розбишакуватих прияте-
лів» 20. Хоча у самого Лео нар до був такий друг-розбишака —  юнак на 
ім’я Джакомо.

В Італії доби Відродження дитяча праця не була дивиною: майже 
всі хлопчики починали працювати з десяти років, а то й раніше 21. 
Художники, як і  інші ремісники —  теслі, каменярі, нерідко найма-
ли хлопчика на побігеньках ( fattorino), який виконував різні завдан-
ня по господарству і майстерні, а за це мав дах над головою і харчі. 
Дехто з цих хлопчаків, як-от П’єтро Перуджино, котрий у дитинстві 
служив «фатторіно» в  одного художника в  Перуджі, згодом і  сам 
ставав художником.

Такого «фатторіно» Лео нар до взяв у майстерню влітку 1490 року. 
«Джакомо оселився в мене на свято Св. Марії Магдалини 1490 року, 
у віці 10 років», —  занотував він. Повне ім’я хлопця було Джан-Джа-
комо Каплотті да Орено, але за неслухняну поведінку йому незаба-
ром дали в майстерні прізвисько: Лео нар до почав називати його Са-
лаї, що на тосканському діалекті означає «демон» або «біс». Справи 
майже одразу пішли не так, як треба. «На другий день я замовив по-
шити йому дві сорочки, —  писав Лео нар до в довгому листі-скарзі до 
хлопчикового батька, —  пару штанів і куртку, а коли відклав набік 
гроші, щоб заплатити за речі, він украв їх просто з  гаманця; мені 
так і не вдалося примусити його зізнатися, хоча не я навіть сумніва-
юся, як усе було насправді». Та проступки хлопця на цьому не скін-
чилися. Наступного дня Лео нар до пішов вечеряти з приятелем, ві-
домим архітектором, і Джакомо, якого запросили до столу, справив 
на гостя незабутнє враження: «Джакомо їв за двох, а шкодив за чо-
тирьох, адже розбив три пляшки і розлив вино». Свій гнів на юнака 
Лео нар до висловив на берегах листа: «Ladro, bugiardo, ostinato, ghiot-
to» —  крадій, брехун, упертюх, ненажера 22.

Проте й це ще не все. За кілька тижнів один із підмайстрів Лео-
нар до, Марко, виявив, що зник срібний олівець до малювання і кіль-
ка срібних монет. Він обшукав усе і знайшов гроші, «сховані в скринь-
ці Джакомо». Ніхто не був застрахований від хижацьких інстинктів 
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цього юнака зі спритними руками. Кілька місяців потому, на почат-
ку 1491 року, Лео нар до робив костюми «дикунів» для турніру з на-
годи весілля Лодовіко Сфорци. Джакомо, який супроводжував Лео-
нар до на примірку, скористався нагодою, коли чоловіки зняли одяг, 
щоб поміряти костюми: «Джакомо підійшов до гаманця одного 
з них, що лежав на ліжку серед інших речей… і вийняв з нього всі 
гроші». Незабаром зник ще один срібний олівець 23.

Що Джакомо робив з усім цим неправедно здобутим добром? Як 
і кожний десятилітній хлопчик, найперше він ішов у крамничку со-
лодощів. Про це ми дізнаємося від засмученого Лео нар до, який роз-
повідає історію зникнення турецької шкіри, що за неї він заплатив 
дві ліри і сподівався пошити собі пару черевиків. «Джакомо через 
місяць украв її у мене і продав чоботареві за 20 сольдо. На ці гроші, 
як сам зізнався, він накупив анісових цукерок» 24.

Здається, після цього довгого переліку збитків Лео нар до мав би 
вказати юному Джакомо на двері. Аж ніяк! Більшість його учнів 
і підмайстрів затримувалися в нього ненадовго, а Салаї залишався 
з ним багато років. І це не обов’язково означало, що з часом характер 
Джакомо почав мінятися. Схоже, він так і залишився впертим, кап-
ризним і вимогливим. На сторінках одного записника занотовано, 
щоправда, не рукою Лео нар до: «Салаї, я хочу з тобою миру, а не вій-
ни. Досить воювати, бо я здаюся» 25. Якщо ці рядки написав не стом-
лений боротьбою Лео нар до, то напевно хтось із його підмайстрів. 
З тону можемо припустити (про це свідчить також нахабна крадіж-
ка Маркових грошей), що Джакомо був причиною постійних незгод 
між іншими учнями.

Джакомо не просто дозволили залишатися в майстерні: як видно 
з усього, цей злодійкуватий «фатторіно» був улюбленцем Лео нар до. 
Від самого початку Лео нар до робив йому безліч подарунків, стежив, 
щоб він гарно одягався, як і його вчитель. Тільки в перший рік гарде-
роб Джакомо обійшовся Лео нар до у 26 лір 13 сольдо, що дорівнювало 
річній платі хатньої прислуги 26. Серед придбаного вбрання фігуру-
ють —  на превеликий подив! —  двадцять чотири пари взуття, чотири 
пари штанів, шапка, шість сорочок і  три куртки 27. Із пізніших не-
датованих записів знаємо, що Лео нар до купив Джакомо ланцюжок, 
а  також дав йому грошей на меч і  на ворожку 28. «Заплатив Салаї 
3 золоті дукати, —  читаємо в іншому місці, —  які, за його словами, по-
трібні йому на рожеві панчохи з прикрасами». Схоже, Джакомо, як 
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і його вчитель, любив рожеві панчохи. За тиждень чи два з’явилися 
нові покупки: «Дав Салаї 21 лікоть полотна на сорочку, по 10 сольдо 
за лікоть» 29. Отже, сама лише тканина коштувала 210 сольдо, себто 
більше як 10 лір, а це половина річної платні слуги.

Відповідь на питання, чому цього нечистого на руку нахабу не 
вигнали з Корте дель Аренґо, проста. Джакомо фізично притягував 
Лео нар до, якого буквально зачаровувала зовнішність хлопця, особ-
ливо кучері. За словами Вазарі, Салаї полонив художника «своєю 
красою і грацією», і «було у нього розкішне кучеряве волосся, яким 
Лео нар до дуже милувався» 30. Цілком можливо, Джакомо позував 
для Лео нар до. Точно атрибутованого його зображення не зберегло-
ся, але мистецтвознавці називають певний тип обличчя, який не раз 
з’являється в  роботах Лео нар до, —  вродливий юнак із грецьким но-
сом, пишними кучерями і чарівними пухкими губами, «профілем 
типу Салаї» 31.

Здається, про стосунки Лео нар до й Джакомо мало говорили за 
життя митця. Та через кілька десятиліть після його смерті, близь-
ко 1560 року, художник на ім’я Джанпаоло Ломаццо, котрий, осліп-
нувши, став письменником, написав (але не опублікував) трактат 
під назвою «Gli sogni e ragionamenti» («Сни й аргументи»). Це уявний 
діа лог між Лео нар до і давньогрецьким скульптором Фідієм. Ломац-
цо народився 1538 року, майже через двадцять років по смерті Лео-
нар до, і не міг знати про стосунки Лео нар до й Салаї з перших рук, 

Лео нар до да Вінчі.  

Профіль типу Салаї. Ескіз
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а тому спирався тільки на тодішні чутки й здогади (щоправда, він 
стверджує, що спілкувався з колишньою прислугою Лео нар до).

У цьому діалозі Фідій підбиває Лео нар до відверто розповісти про 
себе, і той зізнається, що любив Салаї «більше, аніж будь-кого». Од-
кровення змушує Фідія перепитати, чи була ця любов тілесною: «Чи 
не грався ти часом із ним у гру ззаду, що її так полюбляють флорен-
тійці?» У відповідь Лео нар до охоче визнає, що так: «І то часто! Та не 
забувай, що він був неймовірний красень, особливо років у п’ятнад-
цять» 32. Якщо вірити Ломаццо, пристрасть Лео нар до до вродливого 
Салаї сягнула апогею десь тоді, коли він саме почав працювати над 
«Тайною вечерею» в Санта-Марія делле Ґраціє.

У XV столітті гомосексуальні стосунки серед флорентійців до 
того поширилися, що в німецькій мові слово «содоміт» звучало як 
Florenzer. До 1415 року батьків міста так стурбувала любовна схиль-
ність флорентійських чоловіків, що вони, «прагнучи побороти вели-
ке зло меншим», дали дозвіл відкрити ще два нові будинки розпусти 
на додаток до одного, який із тією самою метою відкрили десять ро-
ків тому 33. Коли ці заходи не дали бажаних результатів, то в бажанні 
«викорінити зло Содома й Гоморри, який суперечить природі», бать-
ки міста вдалися до кардинального кроку 34. У 1432 році було сфор-
мовано новий владний орган —  Ufficiali di notte e conservatori dei mona-
steri, себто Служителі ночі й хранителі моралі в монастирях, який 
мав вистежувати й карати содомітів. За наступні сімдесят років ця 
нічна варта виловила понад десять тисяч порушників. І хоча офіцій-
ною карою було спалення на вогні, більшість «злочинців» обходи-
лися штрафом. Тих, кого впіймали на гарячому повторно, садили 
в gogna —  дерев’яні колодки, біля зовнішньої стіни місцевої в’язниці.

У 1476 року в руки Служителів ночі потрапив і Лео нар до. Бать-
ки міста завели спеціальні скриньки, відомі як tamburi (барабани) 
або buchi della verità (діри правди), і встановили їх по місту, наприк-
лад на стіні палаццо Веккіо. У  ці скриньки можна було вкидати 
анонімні звинувачення будь-якого характеру. Серед флорентійців, 
які постраждали від цієї системи доносів, —  ювелір Лоренцо Ґіберті 
(1443 року його звинуватили в позашлюбному походженні), Філлі-
по Ліппі (1461  року його звинуватили в  тому, що прижив дитину 
з  черницею) та Нікколо Мак’явеллі (1510  року його звинуватили 
в содо мітському гріху з повією на ім’я Ля Річча). У квітні 1476 року 
в  одній із «дір правди» з’явилося ім’я Лео нар до. Разом із трьома 
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молодими чоловіками його звинуватили в сексуальних стосунках 
із сімнадцяти літнім Якопо Сальтареллі. У  доносі говорилося, що 
Сальтареллі «причетний до багатьох сумнозвісних діянь і готовий 
задовольнити кожного, хто попросить у нього про таку розпусту». 
Анонімний автор називає імена чотирьох чоловіків, які «вчиняли 
содомський гріх зі згаданим Якопо», серед них і  Лео нар до ді сер 
П’єро да Вінчі, котрий проживає в Андреа де [sic] Вер рок кіо» 35.

Звинувачення знову прозвучало через два місяці, цього разу ви-
шуканою латиною, проте Лео нар до так і  не покарали, бо анонім-
ний обвинувачувач далі доносів не пішов і жоден свідок не підтвер-
див його слова. Тому невдовзі звинувачення зняли, справу закрили. 
Більшість біографів і мистецтвознавці схильні до швидкого виро-
ку. Подружня пара авторів вельми популярного підручника ствер-
джує, що обвинувачення «майже напевно справедливе», а  потім 
додає, хтозна на якій підставі, що саме гомосексуальність Лео нар до 
пояснює його звичку кидати почате на півдорозі 36. Безвідносно до 
його схильності до прокрастинації, Лео нар до в уявленні наступних 
століть майже напевно був гомосексуалом. Фройд, звісно, був пра-
вий, сумніваючись, чи Лео нар до бодай раз у  житті пристрасно ко-
хав жінку 37. Через два роки після історії із Сальтареллі Лео нар до 
залишив у  своєму записнику ледь прочитуване зізнання: «Фйора-
ванте ді Доменіко з Флоренції —  мій найлюбіший друг, немовби він 
мій…» 38. Редактор, який у XIX столітті готував твори Лео нар до до ви-
дання, з  надією вписав там слово «брат», але цілком можливо, що 
йшлося про набагато інтимніші стосунки.

Через рік чи два після історії із Сальтареллі Лео нар до опинився 
в епіцентрі ще одного флорентійського скандалу. У листі до Лорен-
цо Медічі на початку 1479 року правитель Болоньї Джованні Бенті-
вольйо звертається до справи молодого підмайстра, якого недавно 
вигнали з Флоренції і потім посадили у в’язницю в Больоньї за «гріш-
не й розпусне життя», яке він вів у Флоренції. Подробиць зло чину 
юнака не згадано, сказано тільки, що він потрапив, за словами Бен-
тівольйо, в «mala conversatione» —  погане товариство. Можли во, він 
мало чим відрізнявся від численних буйних молодих хуліганів, ко-
трі, як скаржився один флорентієць, «погрожують трактирни кам, 
нищать статуї святих, б’ють кухлі й  тарілки» 39. Що цікаво, так це 
ім’я, яким його називає Бентівольйо, —  Паоло ді Лео нар до ді Вінчі да 
Фйоренца. Ця формула —  із зазначенням по батькові «ді Лео нар до  
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ді Вінчі» —  спонукає припустити, що Паоло міг бути сином Лео нар-
до. Утім, такий поворот неможливий, бо якщо на початку 1479 року 
Па оло виповнилося, скажімо, шістнадцять років, то, за найпрості-
шими розрахунками, Лео нар до мав би стати батьком в одинадцять. 
А якщо Паоло був ще старшим, то Лео нар до мав би його народити 
зовсім дитиною 40.

Набагато вірогідніше, що Паоло був учнем і підмайстром Лео-
нар до, який на той час уже завершив свій довгий період навчання 
у Вер рок кіо. Учні часто брали (або до них так зверталися) прізвище 
свого вчителя. Сам Вер рок кіо —  показовий приклад: народжений як 
Андреа Мікеле ді Чіоні, він відмовився від батькового прізвища і став 
використовувати ім’я своїх учителів, ювелірів Франческо і Джуліа-
но Вер рок кіо. Менше певності у  нас щодо того, чи Лео нар до якось 
причетний до «грішного й розпусного життя» Паоло та був у ньому 
«гріх Содома й Гоморри». Вигнання в Болонью не було звичайним по-
каранням для гомосексуалів, хоча моралізаторський тон листа натя-
кає, що серед провин Паоло є й сексуального характеру. Та, хай там 
які були злочини в Паоло, вони, без сумніву, позначилися на репута-
ції його вчителя. Можливо, коли пізніше Лео нар до радив молодим 
художникам уникати поганого товариства, він думав саме про цю 
історію.

* * *

Наприкінці 1494 року в Корте дель Аренґо кипіла робота: Лео нар-
до покинув статую гігантського коня і взявся за фреску для церкви 
Санта-Марія делле Ґраціє. Перш ніж розписувати дошку чи стіну, 
художник мав зробити десятки, а то й сотні ескізів. Серед них і ма-
люнки «primi pensieri», тобто «перші думки», і повномасштабні ри-
сунки, які слугували взірцями для кінцевого варіанта. Отож робота 
над фрескою вимагала великої кількості паперу, чорнил і пер: готу-
ючись розписувати стіну, Лео нар до пильно працював над окреми-
ми деталями композиції.

Лео нар до був неймовірним рисувальником. Свого часу один ли-
ше погляд на його підліткові ескізи переконав Вер рок кіо взяти його 
до себе учнем. Через сто років Джорджо Вазарі чудувався талантові 
Лео нар до, який «малював на папері так гарно й старанно, що в тон-
кощах виконання не мав собі рівних» 41. У  часи, коли художники 
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вважали рисунки лише підготовчим етапом роботи, Лео нар до пи-
шався своїми ескізами. У 1480-х роках, мабуть, невдовзі після пере-
їзду в Мілан, він склав перелік своїх рисунків. Вийшла розмаїта ко-
лекція, у  якій числилися «голова герцога» (найпевніше, Лодовіко), 
три Мадонни, багато малюнків св. Себастьяна і св. Єроніма, компо-
зиції з  ангелами, портрети жінок з  укладеними в  зачіску косами, 
чоловіки «з прямим волоссям, яке спадає донизу», та голова циган-
ської дівчинки 42.

Згідно з одним джерелом, нариси в маленькому записнику, який 
чіпляв до пояса, Лео нар до робив стилосом 43. Стилос —  інструмент 
з  металевим наконечником, яким художники багато малювали, 
поки не винайшли олівець (графіт відкрили лише 1504  року, а  де-
рев’яні олівці з графітовими стрижнями з’явилися лише в другій по-
ловині XVII  століття). Для малювання стилосом художники вико-
ристовували спеціальний папір, покритий ґрунтом, виготовленим, 
з-поміж іншого, з кісткового порошку. В одному рецепті XV століт-
тя радять спалювати об’їдки (наприклад, курячі крильця), а потім 
тонким шаром посипати цим попелом папір і зайве струшувати за-
ячою лапкою 44. Підготувавши папір, художник малював по ньому 
стилосом, який зазвичай виготовляли зі срібла і періодично загос-
трювали його кінчик. Коли стилосом проводили по паперу, на ньо-
му залишалися крихітні часточки срібла, які швидко окислювали-
ся й залишали делікатні сріблясто-сірі лінії.

Лео нар до використовував чимало інших технік: малював крей-
дою, пером і чорнилом, свинцевими білилами, вугіллям. Показово 
також, що він експериментував із різними рисувальними техніка-
ми. Скажімо, радив змочувати кінчик стилоса слиною; із записни-
ків випливає, що папір він ґрунтував товченими чорнильними го-
ріхами, сажею і рослиною жовтцем 45.

Те, як Лео нар до розвивав свої малярські ідеї через численні ма-
люнки, добре видно на прикладі «Поклоніння волхвів». Для цього 
розпису він на початку 1480-х зробив чимало ескізів, як окремих фі-
гур, так і  груп. Багато цих підготовчих малюнків виконано стило-
сом, але в техніці, яку рідко використовували в тогочасних фло рен-
тій сь ких майстернях, —  художник довершував малюнок гусячим 
пером, умоченим у  чорнило 46. Роблячи швидкі ескізи на малень-
ких аркушах паперу, Лео нар до створив цілі серії, підшукуючи різ-
ні пози для Йосифа, Марії, дитятка Ісуса і  трьох царів. Можливо, 



94 Розділ 5

у нього були натурники (наприклад, його учні), які прибирали по-
трібні пози тут-таки в  майстерні, або  ж він робив замальовки най-
жвавіших балакунів на флорентійських лавках. Фігури на цих ес-
кізах складають руки для молитви і  стають на коліна, схиляють 
голови, затуляють долонею очі від світла, схрещують руки або за-
кидають ногу на ногу, згинаються в поясі. Одного разу Лео нар до на-
писав, що є «18 дій людини», зокрема бігти, стояти, сидіти, вклякати, 
лежати, а також людина, «яка несе і яку несуть»; схоже, у «Поклонін-
ні волхвів» він збирався показати всі вісімнадцять 47.

Найкращим із цих ескізів до «Поклоніння» став один пречудо-
вий рисунок стилосом, що його Лео нар до домалював пером, а  по-
декуди, щоб іще більше увиразнити його, трохи розмив чорнила. 
І хоча виконано його на крихітному аркуші розміром шістнадцять 
на двадцять сантиметрів, віфлеємські ясла тут постають як утілен-
ня цілого шаленого світу. Святого сімейства і трьох царів не видно. 
Натомість Лео нар до зосередився на розробці бурхливого заднього 
тла: примарні постаті підіймаються сходами і вихиляються з арок, 
коні стають дибки і брикають, є навіть одногорбий верблюд, який 
сидячи споглядає за всім цим дійством. Ці рухливі фігури вміще-
но в перспективну сітку, лінії якої рвуться вперед від зміщеної з вісі 
фокальної точки на носі одного зі здиблених коней.

Лео нар до да Вінчі. Поклоніння волхвів. Ескіз
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Приступивши до роботи над фрескою в Санта-Марія делле Ґра-
ціє, Лео нар до діяв так само. Один із перших ескізів виконано на ар-
куші розміром десь двадцять на двадцять п’ять сантиметрів. У хао-
тичних штрихах пером у верхній частині аркуша не видно деталей, 
можна хіба уявити ряд примарних постатей, накреслених ледь по-
мітними лініями, але в них можна легко вгадати Христа й апосто-
лів, які зібралися за довгим столом. Розробка теми в  цьому primo 
pensiero цілком традиційна і йде вслід за такими художниками як 
Кастаньйо і Ґір лан да йо: Юда тут сидить скраю скраю столу, навпро-
ти решти апостолів. І так само, як у Кастаньйо й Ґір лан да йо, а також 
у майже всіх художників, які зображали «Тайну вечерю», Іван у ньо-
го припав до грудей Ісуса.

Така композиція свідчить, що на цьому етапі Лео нар до, як і чи-
мало його попередників, спирався на Євангеліє від Івана, а не на си-
ноптичні Євангелія. Праворуч у нижній частині аркуша він у тро-
хи більшому масштабі зобразив центральний мотив: Христа, Івана, 
Юду і  ще одного апостола, —  пробуючи, як Юда потягнеться через 
стіл, щоб узяти в Ісуса вмочений у чашу хліб. Цей жест, яким Хрис-
тос указує на свого зрадника, є в  трьох із чотирьох Євангелій, він 
об’єднує всі «Тайні вечері» від Джотто й Дуччо до Кастаньйо й Ґір-
ландайо. Отож на цьому етапі Лео нар до ще обдумував традиційну 

Лео нар до да Вінчі. Тайна вечеря. Ескіз
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композицію, але мірою того, як він знову й знову її переробляв, його 
візія дедалі більше змінювалася.

* * *

Замальовки Лео нар до дійшли до наших днів у  набагато більшій 
кількості, ніж будь-якого митця тієї доби. Попри це, з  безлічі під-
готовчих малюнків до «Тайної вечері», які він створив узимку 1494– 
1495 років, збереглося не більше десятка. Серед них найдовершені-
ший і взагалі один із найкращих у спадщині Лео нар до —  зображен-
ня голови і плечей одного з апостолів, св. Якова, сина Зеведеєвого.

Св. Яків Зеведеїв, або Яків Старший (так його називали, щоб від-
різняти від іншого апостола Якова, відомого як Яків Молодший, або 
Яків Алфеїв) був братом св. Івана. Лео нар до зробив ескіз на аркуші 
розміром десь вісімнадцять на двадцять п’ять сантиметрів. Апосто-
ла, молодого чоловіка, зображено на ньому в три чверті: такий порт-
рет намалювати набагато важче, ніж профіль чи анфас. Раніше Лео-
нар до вже малював обличчя в  три чверті, як-от ангела на колінах 
у «Хрещенні Христа» Вер рок кіо, ангела в «Мадонні в скелях» та ко-
ханку Лодовіко Чечилію Ґаллерані на її портреті. Знання перспек-
тиви й анатомії додали художникам впевненості й навчили зобра-
жати обличчя й тіла в різних ракурсах та створювати в такий спосіб 
ілюзію руху і  передавати індивідуальність натурників. Портрети 
в три чверті прийшли на зміну портретам у профіль, типовим для 
XV  століття. Профільні портрети, які почасти походили від зобра-
жень імператорів на римських медальйонах, мали не відтворюва-
ти унікальні риси обличчя, а  демонструвати соціальний або полі-
тичний статус моделі 48. Натомість обличчя, повернуте на три чверті, 
представляло його контур у виграшному природному ракурсі, зав-
дяки цьому портрет ставав більш індивідуалізованим і виразнішим.

Лео нар до ще більше ускладнив позу апостола, злегка нахилив-
ши його голову вперед, через що св. Яків постає в злегка скороченій 
зверху перспективі. Він дивиться вниз, ледь розтуливши рот від зди-
вування, а його глибоко посаджені очі —  їм Лео нар до приділив най-
більше уваги —  зосереджено вдивляються в щось перед ним. Його 
ледь видна ліва рука, зігнута в зап’ясті, дозволяє припустити, що він 
тримає її на грифі якогось музичного інструмента. З цього, своєю 
чергою, можна виснувати, що натурник був музикантом, імовірно, 
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хтось із учнів Лео нар до, якому він, сам вправний гравець на лірі, да-
вав уроки. Художник явно зосередився на тому, щоб точно переда-
ти вираз обличчя, а проте відчитати його непросто. Може, молодий 
апостол щось каже? Чи відкрив рот від подиву? А те, що він бачить 
перед собою, викликає у нього захват чи, навпаки, огиду? Двознач-
ність його руху і виразу обличчя на цьому малюнку відлунять не-
вирішеною напругою на картині Лео нар до.

Св. Яків Зеведеїв —  ще один юнак із «прекрасним волоссям, що рів-
но спадає донизу», яких Лео нар до так любив зображати на рисунках 
і  картинах. Однак маківку голови св. Якова позначено лише кіль-
кома хвилястими лініями, і  малюнок, безперечно, незавершений. 
Вправний і незвичайний, він усе-таки не належить до низки тих чу-
дових, детальних замальовок, про які Вазарі в захваті писав: «у тон-
кощах виконання [він] не мав собі рівних». Це лише підготовчий 
ескіз, у якому Лео нар до шукав позу й вираз обличчя одного з апо-
столів, а проте навіть тут видно віртуозну майстерність художника.

Про те, що Лео нар до не надто високо цінував цю замальовку, 
адже згодом з’явилися довершеніші ескізи із зображенням св. Якова, 
які, на жаль, не вціліли, вказує той факт, що Лео нар до повторно ви-
користав цей аркуш: у лівому нижньому куті він накреслив архітек-
турний план якогось замку. Лео нар до не любив марнотратство і час-
то використовував аркуші з обох боків, заповнюючи їх малюнками, 

Лео нар до да Вінчі.  

Св. Яків Зеведеїв. Ескіз
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які створював з перервами в багато місяців, а то й років. На зворо-
ті аркуша з безліччю архітектурних схем він склав перелік: шапка, 
ножиці, глибока тарілка, шовкові шнурки для взуття 49. На іншому 
великому аркуші десь тридцять на сорок чотири сантиметри —  ці-
лий букет схем та ідей: від інженерних планів і геометричних схем 
до латаття водяної лілії і поспіхом намальованих кучерів. Усі ці ма-
люнки —  а тут понад п’ятнадцять самостійних зображень, які часом 
накладаються одне на одне, —  свідчать і про розмаїття Лео нар дових 
інтересів, і про ощадливе ставлення до паперу 50.

Голову св. Якова Зеведеєвого виконано в особливій техніці —  ох-
рою, або ж сангіною. Підготовчих ескізів до «Тайної вечері» зберег-
лося небагато, тому важко узагальнювати, але вцілілі малюнки да-
ють підстави припустити, що на початок 1490-х Лео нар до почасти 
відмовився від стилоса і віддавав перевагу сангіні. Згідно з одним 
джерелом, він використовував також пастель —  у цій техніці викона-
но голови Христа й апостолів, але до нашого часу вони не дійшли 51. 
Стилос мав недоліки: він був дуже негнучким і тому маловиразним, 
адже сила натиску не впливала на інтенсивність кольору чи ши-
рину лінії. Крейда і пастель інакші. Чорну крейду, виготовлену зі 
сланцю з північної Італії, використовували в часи учнівства Лео нар-
до. Це був до того незвичний матеріал для художників XV століття, 
що вони не знали, як його називати, і один із них описав її у своєму 
нотатнику як «чорний камінь, який видобувають у П’ємонті» 52.

Кілька вцілілих нарисів до «Тайної вечері» Лео нар до виконав са-
ме чорною крейдою, але, схоже, перевагу він віддавав сангіні і, мож-
ливо, був у  цьому одним із перших. Червону крейду, виготовлену 
із суміші глини, оксиду заліза й гематиту, знали ще давні римляни 
й використовували її для настінних розписів. Лео нар до першим із 
художників італійського Ренесансу повернувся до цієї техніки. Він 
цінував її неповторні властивості: криваво-червоний колір, ідеаль-
ний для передачі різних відтінків шкіри, і твердість, яка досконало 
надавалася для відтворення дрібних деталей. У цій техніці він ма-
лював усе, що можна, —  від людської фігури на тлі гір до клубів диму 
над охопленими пожежею будинками в Мілані. Саме сангіною він 
робив ескізи й нотатки для кінної статуї: його плани і сподівання на 
бронзового коня збереглися в крихітних червонястих літерах.
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* * *

Ескіз голови св. Якова Зеведеєвого, як і всі малюнки Лео нар до, має 
одну характерну рису. Тіні на малюнках і гравюрах художники ство-
рювали за допомогою багатьох паралельних штрихів, перпендику-
лярних або похилих, ця техніка відома як штрихування. У Лео нар до 
й тут був свій унікальний стиль: на відміну від більшості художни-
ків, які штрихували знизу вгору зліва направо (////), у Лео нар до лінії 
спрямовано теж знизу вгору, але справа наліво (\\\\).

Причина такого індивідуального стилю дуже проста: Леонардо 
був шульгою, mancino. Йому було легше й природніше штрихува-
ти в «протилежному», а не звичному напрямі. Це, як відомо, справ-
джувалося і для його письма: дуже часто, хоч і не завжди, він писав 
нав паки, справа наліво. 

Його близький приятель свідчив, що Леонардо і малював, і писав 
лівою рукою і що його почерк «можна прочитати або в дзеркалі, або 
тримаючи перевернутий аркуш проти світла. Як я розумію і можу 
стверджувати, це звичай нашого Леонардо да Вінчі, світила маляр-
ства, котрий є шульгою» 53. Завдяки звичці писати «навпаки» у нього 
виробився унікальний почерк. Кого ще можна миттєво впізнати по 
письму? Цей неповторний стиль лише посилює враження про Лео-
нардо як про особу ексцентричну й оригінальну —  людину, яка пере-
кидала узвичаєні правила й традиції лише для того, щоб прокласти 
власну стежку.

Попри популярну теорію, дзеркальне письмо Леонардо не було 
шифром. Важко уявити менш надійний шифр, адже, щоб відчита-
ти його, досить, як і писав приятель художника, просто прикласти 
аркуш до дзеркала. Мало того, Леонардо ніколи не прагнув прихо-
вати свої записи від світу, навпаки, сподівався їх оприлюднити. На-
приклад, нотатки для трактату про малювання, всуціль написані 
дзеркально, призначалися, без сумніву, для широкої публіки. Най-
раніший зразок його письма —  напис на замальовці долини Арно 
1473 року —  свідчить, що дзеркально він писав уже в юності. У нього 
не було жодних причин шифрувати цю назву, адже тут зафіксова-
но лише дату створення ескізу. Просто як шульзі йому природніше 
було водити рукою по сторінці справа наліво, а не навпаки. Крім 
того, так він уникав притаманної всім шульгам прикрості —  не роз-
мазував вологе чорнило по аркушу.
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Мистецтвознавці багато років роздумували, чому Леонардо пи-
сав і малював лівою рукою. У ХІХ  столітті перекладач і редактор 
його записників припускав, що той став шульгою, бо пошкодив пра-
ву руку внаслідок нещасного випадку або бійки; такої думки обе-
режно дотримувався й А. І. Попем, британський експерт з графіки 
Леонардо. Попем уважав, що Леонардо, можливо, почасти втратив 
змогу працювати правою рукою ще в дитинстві 54. Винахідливішу 
теорію запропонувала Марі Бонапарт, троюрідна небога Наполеона 
і жінка, яку Зигмунд Фройд, лікуючи від нездатності досягнути ор-
газму, поставив безсмертне питання «Чого хоче жінка?». На її думку, 
Леонардо був шульгою, бо в дитинстві утримувався від мастурбації, 
а це призвело до ліворукості і прищепило відразу до сексу 55.

Проте немає сумнівів у тому, що Леонардо писав лівою рукою 
не тому, що в дитинстві випадково пошкодив руку або ж відчував 
огиду до сексу. У нас немає вагомих підстав сумніватися в тому, що 
він був вродженим шульгою, як і майже 10 % наших сучасників на 
планеті. У часи Леонардо цей відсоток був, очевидно, меншим (і це 
робило його ще унікальнішим), адже батьків тоді вчили спершу ви-
вільняти з пелюшок праву руку немовляти і привчати дитину ви-
користовувати і зміцнювати саме її на противагу лівій 56. Батьки Ле-
онардо або не дотримувалися цієї поради, або їхні зусилля не дали 
бажаного результату. Натомість Мікеланджело і його приятель Се-
бастьяно дель Пйомбо народилися шульгами, але вчилися писати 
й малювати правою рукою, мабуть, під керівництвом батьків або 
шкільного вчителя.

Ще один шульга, якого в школі не змушували перевчатися, Рафа-
елло да Монтелупо, стверджує, що людина, яка писала лівою, зби-
рала тоді цілі натовпів. Рафаелло —  скульптор і архітектор, який 
працював із Мікеланджело, —  розповідав, що «багато хто був враже-
ний», побачивши, як він пише, повернувши аркуш під прямим ку-
том і  тримаючи перо в лівій руці. Якось він підписував документ 
і приголомшений нотар покликав десяток колег, щоб вони подиви-
лися на незвичайне видовище 57. Ліворукість Леонардо, а так само 
його вміння писати «навпаки», справа наліво, без сумніву, додавали 
йому таємничості: він поставав людиною, яка працює не так, як усі, 
і бачить світ довкола під інакшим кутом.
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Розділ 6

Священна ліга

Король Карл VIII вступив у Неаполь у лютому 1495 року, через чо-
тири місяці й дев’ятнадцять днів після того, як вийшов з Асті. Його 
перемога, здобута з неймовірною легкістю, була майже цілковитою. 
Як відзначив один французький вельможа з оточення короля, вторг-
нення в Італію «відбулося так легко і викликало так мало опору, що 
наші вояки під час виправи майже не вдягали лати» 1.

Карл покинув Рим у середині січня, після двотижневої окупації, 
під час якої він трохи поблукав руїнами і відвідав месу в соборі Свя-
того Петра. Шукаючи собі затишний притулок, він оселився у Вати-
кані, «у вельми вишуканому домі, —  захоплено писав він, —  обставле-
ному й оздобленому не гірше за будь-який палац чи замок, які мені 
доводилося бачити» 2. Він мав аудієнцію в папи, котрий після запек-
лих суперечок довкола протоколу завбачливо вийшов зі свого схов-
ку в  Кастель Сант-Анджело, щоб прийняти стриману пошану від 
французького короля. Відбулася комічна сцена: у глядачів склало-
ся враження, що папа відмовляється знову надягнути бірет *, доки 
король не покладе на голову свій капелюх 3. Карл ненадовго затри-
мався у  Вічному місті, розпускаючи там непевні й  непереконливі 
чутки про церковну реформу. Лодовіко Сфорцу в Мілані це не зди-
вувало: «Його найхристиянськіша Величність мав би спершу рефор-
мувати себе» 4, —  їдко зауважив він. Нарешті Карл рушив здобувати 
новий трон —  неаполітанський.

Колись король Альфонсо прорік, що його гріхи принесуть йому 
нещастя. І от ці нещастя почалися. Фортеці одна за одною здавали-
ся французам, і невдовзі його охопили такі жах і паніка, що ночами 

* Бірет (від лат. biretum) —  головний убір протестантського й католицького духів-
ництва, форма й колір якого залежать від рангу. —  Прим. пер.
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він кричав, ніби чує наближення ворога і ніби навіть каміння й де-
рева голосять: «Франціє! Франціє!» 5 Альфонсо явився привид бать-
ка, віщуючи катастрофу. Мало того, до нього почали приходити 
духи його вбитих політичних суперників. Зрікшись трону на ко-
ристь сина Фердинанда II, він навантажив п’ять галер рукописами, 
гобеленами і бочками з вином і втік у монастир на Сицилії. Двад-
цятип’ятирічний Фердинанд спершу вдавав опір, але потім поки-
нув Неаполь і втік на острів Іскія. 22 лютого Карл вступив у місто як 
визволитель і герой-переможець. У Неаполі він миттю здобув усена-
родну популярність, зменшивши податки й продовживши дозвіл на 
работоргівлю.

Первісної мети Лодовіко Сфорци —  позбутися загрози з боку коро-
ля Альфонсо —  було блискуче досягнуто. Проте герцога тривожили 
легкість і  швидкість, із якої французи завоювали італійський пів-
острів. Не менше турбувало й те, що французькі війська далі стояли 
в Пізі, Сієні, тримали багато фортець у Тоскані і Папській державі 
і, здавалося, зовсім не поспішали йти геть. Та найбільше непокоїло 
те, що кузен Карла, Людовік Орлеанський, претендент на Міланське 
герцогство, вичікував слушної миті в Асті, лише в ста кілометрах на 
південний захід від Мілана.

Через тиждень після прибуття Карла в Неаполь Лодовіко почав 
будувати плани, як вигнати з Італії завойовників, яких сам же й за-
просив. «Неаполь утрачено, —  писав він у  венеційський сенат, —  на-
род радісно вітає французького короля. Я готовий зробити все, чого 
забажає Республіка. Та не можна гаяти часу, діяти треба просто за-
раз» 6. Венеціанці, котрі досі зберігали нейтралітет, виявили готов-
ність дослухатися до прохань Лодовіко. За словами Ґвіччардіні, по-
бачивши, як армія Карла, «наче блискавка», пролетіла Італією, вони 
теж «почали сприймати чужі нещастя як загрозу самим собі» 7.

Раніше Карл заприсягнувся після завоювання Неаполя рушити 
в  Хрестовий похід проти турків. Однак, улаштувавшись у  своєму 
новому королівстві, він змінив думку про непросту заморську при-
году. І він, і його вояки воліли розважатися в неаполітанських бор-
делях, «віддаючись насолодам» 8. Саме тоді заявила про себе дивна 
й виснажлива хвороба: французи називали її «неаполітанською не-
дугою», а  неаполітанці —  «французькою». Ґвіччардіні яскраво опи-
сав її жахіття: нариви, виразки, гострий біль у суглобах і нервових 
закінченнях. «Ця хвороба вбила безліч чоловіків і  жінок різного 
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віку, —  писав він, —  а багатьох жахливо скалічила і зробила безпоміч-
ними, прирікши на майже невпинні муки» 9.

Через два роки, коли хвороба поширилася і в Італії, і у Франції, 
один лікар із Віченци описав її «як недугу незвичного походження» 
в  трактаті з  підкресленою назвою «De morbo Gallico» («Про фран-
цузьку хворобу»). Він завважив, що заразу цю або в Італію занесли 
французи, або ж «ця хвороба і французькі війська напали на Італію 
одночасно» 10. Філософи й лікарі сперечалися, у який спосіб вона пе-
редається і чи не привезли її у Європу на борту Колумбових галео-
нів. Зрештою, зійшлися на тому, що страшний недуг (який згодом 
охрестили сифілісом) —  кара Божа заблудлому людському роду. Як 
писав у  відчаї один придворний лікар із Феррари, «ми бачимо та-
кож, що Всевишній Творець розгнівався на нас за наші смертні грі-
хи і покарав нас найжорстокішим із зол» 11.

* * *

У 1495  році не лише Лео нар до готувався до роботи в  Санта-Марія 
делле Ґраціє. Місцевого художника на ім’я Джованні Донато да 
Монторфано найняли —  можливо, сам Лодовіко Сфорца —  зобрази-
ти на протилежній стіні від Лео нар до сцену Розп’яття. Отже, двоє 
художників зі своїми підмайстрами мали працювати в трапезній 
одночасно 12.

Розп’яття в монастирських трапезних малювали так само часто, 
як і Тайну вечерю. До того часто, що в 1580-х роках один майстер із 
подивом цікавився, чому художники і  їхні замовники вважають 
цей сюжет таким доречним у  місці, де люди їдять 13. У  трапезних 
Флоренції Тайну вечерю нерідко навмисне поєднували зі сценою 
Розп’яття. «Тайну вечерю» Таддео Ґадді в церкві Санта-Кроче напи-
сано під величезним Розп’яттям пензля того самого Ґадді, на якому 
святий Франциск обіймає підніжжя хреста. В церкві Сант-Аполло нії 
Андреа дель Кастаньйо зобразив на фресці Христа на хресті (а також 
Покладання до гробу і Воскресіння) просто над «Тайною вечерею». 
Ці сцени не давали ченцям і черницям забувати про страсті Христо-
ві та спонукали під час застільної молитви роздумувати над тайна-
ми його життя, смерті і  воскресіння. Як наголошується в  одному 
тексті, справжній учень Христа повинен «повсякчас нести хрест Ісу-
са у своїх думках і своїй плоті, щоб істинно промовляти і відчувати  
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в собі слово апостола Павла… Christo confixus sum croci, себто мене 
цвяхами прибито до хреста разом із Христом» 14.

Можливо, була ще одна причина, чому Монторфано замовили 
розписувати стіну в тій самій залі, що й Лео нар до. Замовники в той 
час почали ставити художників працювати в  парі, влаштовуючи 
між ними змагання і спонукаючи в такий спосіб більше старатися. 
У 1408 році старости Флорентійського собору найняли трьох скульп-
торів, серед них і Донателло, щоб вирізьбити з мармуру статуї єван-
гелістів для оздоблення фасаду, і дали зрозуміти, що четверта бри-
ла мармуру та замовлення на четвертого євангеліста дістануться 
«переможцеві». (Змагання це зазнало невдачі, бо скульптори так 
затягнули роботу, що старости втратили терпець і віддали остан-
ню брилу четвертому скульптору.) Згодом, на початку 1480-х, коли 
папа Сікст IV знайшов групу художників, щоб розмалювати фрес-
ками стіни Сікстинської капели, він перетворив це замовлення на 
змагання, запропонувавши нагороду художникові, чию роботу він 
оцінить найвище. За словами Вазарі, переміг Козімо Росселлі, чия 
кричуща суміш золота й  ультрамарину, з  якої глузували інші ху-
дожники, вразила понтифіка, людину не надто витончених худож-
ніх смаків 15.

Цілком можливо, Лодовіко хотів у такий спосіб спонукати Лео-
нар до, відомого своєю неквапливістю в роботі, закінчити її вчасно. 
Та якщо ці два замовлення задумувалися як неофіційне змагання, 
то сили суперників зазнаки були дуже нерівними. Про Монторфа-
но відомо лише, що він походив із родини міланських художників, 
яким протегували Сфорца. Один його родич на ім’я Баптиста —  мож-
ливо, дядько —  на початку 1470-х оздоблював для Ґалеаццо-Марії ін-
тер’єри в Кастелло ді Порта-Джовія 16. Сам Джованні вчився, найпев-
ніше, у  свого батька Альберто, а  потім працював разом із рідним 
братом Вінченцо, зокрема, розписав фресками кілька міланських 
церков.

Тридцятип’ятирічний Монторфано був, безперечно, вправним 
ремісником, але в жодному разі не художником калібру Лео нар до. 
Він працював у  дещо старомодному стилі і  залишався блаженно 
необізнаним щодо новаторств флорентійця з  натуралістичними 
деталями чи із зображенням рухів та виразів обличчя. Водночас 
у Монторфано була одна суттєва перевага над чоловіком, який пра-
цював в іншому кінці трапезної. Із виконаних ним замовлень для 
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різних міланських церков видно, що до 1495 року він здобув уже чи-
малий досвід у техніці фрески; Лео нар до ж іще ніколи не брався за 
таке завдання —  малювати на свіжопотинькованій стіні.

* * *

«Діяти треба вже зараз», —  закликав Лодовіко Сфорца венеційський 
сенат, і вже за кілька тижнів запропонував план, як вигнати фран-
цузьких завойовників з Італії. Пізно ввечері в останній день березня 
1495 року, вдавшись до того, що французький посол згодом обізвав 
«хитрощами і  обманом» 17, Лодовіко створив могутнє об’єднання 
проти французів, назване Священною лігою.

До неї ввійшли папа Олександр VI, імператор Священної Римсь-
кої імперії Максиміліан I, а також Фердинанд та Ізабелла Іспанські. 
Усі вони пообіцяли захищати християнський світ від турків, боро-
нити честь церкви і  права Священної Римської імперії, поважати 
й захищати території одне одного, а також прогнати іноземних заво-
йовників, себто французів, з італійського півострова. Для останньо-
го завдання сторони запросили Франческо II Ґонзаґа, маркіза Ман-
туї, очолити сорокатисячну армію проти Франції. Французький 
посол у Венеції, дізнавшись про наміри Священної ліги, затремтів 
від страху за долю свого короля: «Я надзвичайно занепокоївся і стри-
вожився за мого володаря, —  писав він, —  боячись, що і йому, і всій ар-
мії загрожує величезна небезпека» 18.

Однак жодні тривоги не затьмарювали радість Карла і його воя-
ків, які й далі насолоджувалися блаженним відпочинком у Неаполі, 
де король Франції (як несхвально завважив його посол у Венеції) 
«не думав ні про що, крім власного задоволення, а його міністри не 
переймалися нічим, крім власної вигоди» 19. Карл не стримуючись 
віддавався розвагам у своєму новому королівстві. Серед скарбів, які 
Альфонсо взяв із собою, тікаючи на Сицилію, була колекція насіння 
з королівських садів. Навряд чи він утішився б, дізнавшись, що Карл 
теж по-справжньому захоплювався садівництвом. «Мій брате, —  пи-
сав він герцогові Бурбонському, —  це богодана країна і найчудовіше 
з міст, які мені доводилося бачити. Ти не повіриш, які тут у мене кра-
сиві сади. Вони до того прекрасні й повні рідкісних та дивовижних 
квітів і фруктів, що їм бракує лише Адама і Єви, щоб стати новим 
Едемом» 20.
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Урешті-решт, усвідомлюючи, що краще все-таки відступити з Іта-
лії до того, як Священна ліга збере сили для нападу, Карл мусив по-
кинути свій неаполітанський едем. 20 травня, прихопивши дещо 
з історичних скарбів Неаполя, зокрема бронзові замкові ворота, він 
разом із половиною армії покинув місто. Решту, десь тринадцять 
тисяч вояків, Карл залишив, сподіваючись, що вони втримають для 
нього завойоване королівство. Він рушив на північ, у Рим, куди прий-
шов 1 червня й оголосив, що явився «як добрий син Святої церкви», 
та попросив аудієнції в папи Олександра VI 21. Два тижні тому його 
коронували в Неаполі з великими врочистостями, але без благосло-
вення папи, сюзерена Неаполя, церемонія не мала реальної сили. 
Отож тепер він хотів папського благословення й офіційної інвести-
тури як король Неаполітанський.

Тимчасом Олександр VI уже прямував на тосканські пагорби в су-
проводі двадцятьох своїх кардиналів. По суті, у Карла не було іншого 
вибору, крім як виїхати з Рима через три дні. Він рушив далі на пів-
ніч і в Поджібонсі, неподалік Сієни, зустрівся з одним із нечисленних 
друзів, які залишилися в нього в Італії, —  з Джироламо Савонаролою. 
Чернець почав картати Карла за те, що він розчарував Бога, не провів-
ши реформу церкви, «яку, почуй же мене, Він доручив тобі і послав 
так багато безпомильних знаків». Завжди охочий до похмурих про-
роцтв Савонарола попередив Карла: якщо той не слухатиметься волі 
Господа, на голову його впадуть «іще жахливіші нещастя» 22.

* * *

Доки Карл і його армія долали апеннінські перевали на небезпечно-
му шляху додому, Лодовіко Сфорца переживав лихо за лихом. Після 
створення навесні Священної ліги літо почалося для Лодовіко обна-
дійливо. Він досі справляв враження чоловіка, який своїми руками 
вершив долі світу (про це свідчили і знаки на його збруї). 26 травня 
в Мілані відбулося пишне святкування на його честь. У соборі від-
правили урочисту месу, після якої Лодовіко поважно вийшов крізь 
парадні двері і  став під зведеним на площі для цієї нагоди карма-
зиновим навісом, розшитим листям шовковиці (одна з його особис-
тих емблем). Після більш як десяти років маневрів і зусиль нарешті 
настав день, коли Лодовіко мав отримати від імператора Священної 
Римської імперії право іменуватися герцогом Міланським.
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Імператорська грамота прибула дуже доречно і, можливо, не так 
уже й  випадково через кілька днів після того, як було поставлено 
підписи під угодою про створення Священної ліги. Тепер у Мілані 
Лодовіко влаштував пишну церемонію на свою честь. Німецький 
єпископ і канцлер Максиміліана по черзі зачитували перелік імпе-
раторських привілеїв, які їхній володар дарував новому герцогу, піс-
ля чого одягнули на Лодовіко герцогську мантію й корону, а в руки 
вклали скіпетр і державний меч. Далі Лодовіко пройшов урочистою 
процесією з герцогинею Беатріче до базиліки Сант-Амброджо, щоб 
вознести подяку за зішестя на герцогський престол. Беатріче, яка 
нещодавно народила їхнього другого сина Франческо, описала цю 
подію в листі до сестри як «найвеличніше видовище і найшляхетні-
шу врочистість з усіх, які мені доводилося бачити» 23. Після церемо-
нії в Сант-Амброджо вони з Лодовіко повернулися в Кастелло, де їх 
чекав виснажливо розкішний бенкет.

Цілком імовірно, Лео нар до брав участь у тих святкуваннях. При 
дворі Лодовіко він був «суддею в усіх питаннях, що стосувалися кра-
си й вишуканості, особливо в урочистих церемоніях» 24. У 1490 році 
він купався в променях придворної слави після того, як виготовив 
неймовірно детальні декорації до «Райського бенкету», який Лодо-
віко організував з нагоди одруження свого небожа Джанґалеаццо 
з Ізабеллою. Лео нар до залучали до таких дійств не лише через його 
любов до «краси й  вишуканості», а  й  за талант завдяки різним ін-
женерним знахідкам досягати незвичайних і несподіваних візуаль-
них ефектів. «Його винахідницький геній вражав», —  захоплено пи-
сав один автор 25. До нас не дійшли плани чи креслення «Райського 
бенкету», але свідки розповідали, що Лео нар до розробив хитромуд-
ру сценографію, де Рай поставав у  формі підвішеної золотої кулі, 
яку оточували сім планет, дванадцять знаків зодіаку та «безліч сві-
тил, що зображали зорі». У  кульмінаційний момент планети роз-
ступалися (за допомогою пов’язаних між собою дротів), щоб Ізабел-
лі подали лібрето п’єси 26.

Очевидно, Лео нар до довелося виконати багато таких декорацій, 
особливо якщо вірити секретареві Беатріче, що нові вистави при дво-
рі Лодовіко ставили ледь не щомісяця 27. Через рік після «Райського 
бенкету» Лео нар до допомагав прикрашати бальну залу в  Кастел-
ло вже для весілля самого Лодовіко і розробив костюми «дикунів» 
для акторів (це у них юний Салаї покрав гаманці), які брали участь 
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у весільному святі. Лео нар до любив працювати над виставами, які 
справляють сильне враження, йому подобалося представляти «тем-
ний» бік життя. Для одного свята він створив складний механізм, 
завдяки якому розсувалася гора і перед глядачами поставав Плутон 
зі своїми демонічними слугами, які метушилися у страшному під-
земному світі. «Коли Плутонів рай відкривається, —  читаємо в його 
записах, —  там з’являються чорти, які тарабанять у горщики і здій-
мають пекельний галас. Тут будуть смерть, фурії, Цербер, багато за-
плаканих херувимів. Палатиме різнобарвне полум’я» 28.

Інтерес Лео нар до до жахів і пожеж проявився ще в юності. За ле-
гендою, одним із перших його художніх творів був невеликий де-
рев’яний щит, який він на прохання батька мав оздобити для місце-
вого селянина. У своїй кімнаті Лео нар до створив «жахливе й огидне 
страхіття» —  з мертвих змій, ящірок, цвіркунів, цикад і кажанів. До-
ки ця купа з луски й крил гнила й смерділа, він поступово детально 
вимальовував на щиті чудовисько, яке виповзає з печери й вивергає 
дим із ніздрів та вогонь з очей. Завершивши роботу, юний Лео нар-
до приглушив світло в  кімнаті й  покликав батька. Спершу враже-
ний страхітливим чудовиськом, сер П’єро зрештою визнав творіння 
«надзвичайно дивним» і похвалив сина за «дотепний вислів» 29.

Звісно, роботи Лео нар до «красиві й вишукані». «Лео нар до, —  захо-
плюється мистецтвознавець Бернард Беренсон, —  єдиний художник, 
про якого можна буквально сказати: все, до чого він торкався, пере-
творювалося на об’єкт безсмертної краси» 30. Проте його не менше 
притягувало і фантастичне та гротескне —  те, що можна назвати ін-
фернальною красою. Здається, інколи він бачив у цих речах більше 
могутності й привабливості, ніж у красі, науці й розумі.

Потяг до містичного й інфернального помітно вже в одному з пер-
ших його документів —  дивному фрагменті, створеному десь напри-
кінці 1470-х років. Імовірно, історія, яку він розповідає, спирається 
на особистий досвід блукання серед пагорбів біля Вінчі, але май-
же одразу набирає символічного виміру. Лео нар до починає історію 
з опису того, як сповнений «палкого бажання» він гуляв серед «тьмя-
них скель» і шукав «різних дивних форм» у ландшафті. Невдов зі він 
опиняється перед входом у велику печеру і застигає перед нею, вра-
жений. Треба щось вирішувати. «Зігнувши спину дугою, —  пише 
він, —  я поклав ліву руку на коліно, а правою затулив прикриті по-
віки: я вигинався то в один бік, то в другий, щоб розгледіти щось 
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усередині, але глибока темрява ставала мені на заваді; побувши там 
якийсь час, я відчув, як у мені наростають два протилежні почуття —  
страх і бажання: страх перед загрозливою темною печерою і бажан-
ня побачити, чи немає чогось прекрасного в її глибині» 31.

Тут сторінка закінчується, але сама історія, яку можна назвати 
«Печера страху і  бажання», очевидно, триває. Унизу сторінки Лео-
нар до зобразив символ —  петлю, яка формою трохи нагадує цифру 
6 і за допомогою якої вказує, що продовження тексту або на звороті, 
або на наступній сторінці. Однак на звороті бачимо лише різні нау-
кові міркування. Завершення цієї історії так і не знайшли, тож ми 
не знаємо, чи перемогло тоді бажання страх і які дивовижі розгле-
дів художник у темних надрах печерного грота.

Про принадність страху й небезпеки Лео нар до писав ще в одно-
му своєму тексті, який постав десь наприкінці 1480-х років 32. Його 
написано у формі листа до приятеля на ім’я Бенедетто, і це розлога 
розповідь про людей, яких тримає в страху якийсь велетень, —  у ньо-
го «чорне обличчя», «вибалушені червоні очі» і «волохатий ніс із ши-
роченними ніздрями». Лео нар до розповідає від імені особи, яка пе-
режила страшну трагедію, коли «розлючений монстр», для якого 
будь-який відчайдушний опір людини «нічого не значив», прокла-
дав смертоносний шлях через натовп безпомічних ліліпутів. Він на-
голошує, що будь-які спроби врятуватися марні й безглузді: раціо-
нальні намагання захиститися безсилі супроти озлоблених нападів 
розлюченого велетня. «О нещасний люде, —  пише Лео нар до, —  не до-
поможуть тобі ані неприступні фортеці, ані височезні мури довкола 
твоїх міст, ані ваша чисельність, ані будинки й палаци!»

Мораль цієї історії, схоже, в тому, що марно намагатися опанува-
ти хаос і вберегтися від катастрофи інженерними засобами, якими, 
за іронією долі, Лео нар до якраз і займався. Жоден людський вина-
хід, пише він, не зможе побороти нездоланну силу велетня. Єдина 
надія —  тікати від цивілізації «в  крихітні щілини й  підземні пече-
ри». Саме тут уцілілі щасливці, зрікшись усього людського, зможуть 
жити, «подібно до крабів і цвіркунів».

Можливо, ця історія пов’язана з роботою над якоюсь маскою чи 
виставою для Лодовіко або  ж це просто цікава літературна впра-
ва, створена, щоб зачитати її перед міланськими придворними чи 
в колі близьких друзів. Хай там як, Лео нар до підкреслює, що істо-
рія ця трагічна: матері й батьки втрачають дітей, жінки —  суджених, 
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і ніколи ще «від сотворення світу» не чули такого плачу й зойків. За-
кінчує він тривожною особистою нотою, яка додає історії ще похму-
рішого забарвлення. Оповідач, як з’ясовується, не врятувався і  не 
вижив. «Я  не знаю, що сказати чи зробити, —  пише Лео нар до, —  бо, 
здається, скрізь бачу, як пливу вниз головою по могутньому горлу, 
понівечений смертний, похований у глибинах величезного черева».

«Печера страху й бажання» знову з’являється тут у вигляді паще-
ки розлюченого велетня, у  яку пильно вдивляється Лео нар до. Він 
так наполегливо перевтілюється в  страшного монстра, що уявляє 
себе мертвим і  понівеченим у  його бездонному череві. Лео нар до 
став жертвою того, що Джозеф Конрад назвав «зачаруванням гидо-
тою» ( fascination of abomination), —  гіпнотичної краси небезпечних, 
містичних і руйнівних сил, які діють поза людською волею 33. У цьо-
му тексті Лео нар до фантастичне й  гротескне виразно домінують 
над раціональним і науковим.

* * *

Міланські постановки Лео нар до слугували не лише для неймовір-
них візуальних ефектів, а  й  для пропаганди Сфорци. Наприклад, 
декорації до «Райського бенкету» містили і не надто вишукані дета-
лі, як-то портрети Лодовікових предків, підвішені до фриза й при-
крашені гірляндами. Долучився Лео нар до і  до ще одного пропа-
гандистського проекту Сфорци —  розробляв для нього емблеми. Усі 
аристократичні родини мали свої геральдичні символи і радо вико-
ристовували їх за кожної нагоди. У флорентійців Медічі емблемою 
були palle —  кармазинові кулі, головний елемент їхнього герба. У Віс-
конті —  змія, що згорнулася клубком і пожирає людину; цю ембле-
му взяли собі і Сфорца, коли Франческо поріднився з Вісконті.

Окремі представники аристократичних родин нерідко вибира-
ли особисті емблеми (imprese). Це могли бути зображення рослин, 
тварин або предметів, які разом із девізом мали втілювати чесноти 
цієї особи. Лоренцо Медічі, щоб підкреслити свої поетичні заняття 
і співзвучність з ім’ям, обрав лаврове дерево. Лодовіко також знай-
шов геральдичне натхнення у власному імені. Йому дали друге ім’я 
Маурус, але коли в дитинстві він тяжко захворів, мати замінила його 
на Марію, сподіваючись на захист Богородиці. Утім, напівзабуте 
ім’я залишилося жити й  лягло в  основу нескінчених каламбурів, 
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прізвиськ та емблем. У перекладі слово «maurus» означає шовкович-
не дерево і  мавра, і  Лодовіко подобалися обидва значення. Отож 
шовковиці й маври фігурували майже на всіх урочистостях, які він 
влаштовував. На весільному святі 1491 року було представлено вій-
сько з дванадцятьох почорнених маврів, які йшли маршем перед  
тріумфальною колісницею з гордим мавром на вершечку, котрий 
переможно осідлав земну кулю. Лодовіко полюбляв такі образи, 
внаслідок чого при міланському дворі пішла мода на африканських 
рабів. Один літописець стверджував, що в почті кожного придвор-
ного Лодовіко був свій раб-мавр 34.

Очевидно, маврську символіку розробляв не Лео нар до, але саме 
він вигадав літературну вправу на шістнадцять слів, таку собі інте-
лектуальну головоломку, у якій слово «moro» використано аж п’ять 
разів: «O moro, io moro se con tua moralità non mi amori tanto il vivere 
m’è amaro» («О мавре, я помру, якщо з твоїм милосердям мене ти не 
будеш любити, так тяжко-важко буде мені жити») 35. Лео нар до дуже 
любив усілякі словесні ігри, які часто доповнював малюнками- 
загадками. При дворі Лодовіко він намалював серію піктограм, або 
ребусів, або візуальних каламбурів 36. Гру слів він непомітно впису-
вав у свої картини, як-от у портреті Джиневри де Бенчі, де на задньо-
му плані бачимо ялівець —  ginepro, візуальний відповідник до імені 
жінки.

Схоже, в Мілані існувала ціла індустрія з розробки емблем і де-
візів, а навесні 1495 року Лодовіко ще дужче зацікавився геральди-
кою, адже, офіційно отримавши від Максиміліана герцогський ти-
тул, він нарешті зміг додати до свого герба імперських орлів. Мало 
того, він хотів, щоб його новий герб з’явився і над розписом Лео нар-
до в трапезній Санта-Марія делле Ґраціє. У монастирі вже були сим-
волічні знаки Сфорци, які підкреслювали, що заклад перебуває під 
його особливим покровительством. На зовнішньому мурі додалися 
теракотові щити з різними його емблемами, серед них і змія Віскон-
ті. Зовнішню стіну апсиди, оформлену Браманте, прикрасила ще 
одна емблема Сфорци —  дві руки піднесли сокиру над поліном, це 
нагадувало про Муціо Аттендоло, який певний час був дроворубом.

На північній стіні трапезної, відразу під склепінням, було три 
люнети у формі півмісяців. Лодовіко велів Лео нар до зобразити там 
три геральдичні щити як символи влади династії. Ці три герби —  
його власний і двох його синів —  стали першими роботами Лео нар до 
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в трапезній. Власне, їх наявність —  іще один доказ того, що саме Ло-
довіко замовив Лео нар до це настінне зображення, яке, крім усього, 
мало прославляти герцогську родину і правити за черговий інстру-
мент пропаганди.

Створивши чимало нарисів і ескізів, Лео нар до, очевидно, присту-
пив до роботи в трапезній і почав зі згаданих трьох люнетів; було це 
десь тоді, як Лодовіко офіційно отримав титул. Та, за іронією долі, 
вже за кілька днів після вступу на герцогський трон саме існування 
дому Сфорца опинилося під великою загрозою.

* * *

Наприкінці травня Людовік Орлеанський, претендент на герцогство 
Лодовіко, вирушив з Асті на міланську територію. Він стояв на чолі 
армії із семи з половиною тисяч вояків, «війська такого добірного… 
якого на полі битви ще не бачили» 37. Здобута перемога переверши-
ла найсміливіші сподівання Людовіка. Коли вони підійшли до му-
рів Новари, жителі міста одразу відчинили ворота і прийняли заво-
йовників, за словами одного очевидця, «усіляко проявляючи свою 
радість» 38. Найнебезпечніший ворог на чолі могутньої армії, якому 
зраділи підданці Лодовіко, був тепер лише за сорок кілометрів на 
захід від Мілана.

Лодовіко міг розраховувати на допомогу союзників, наприклад 
венеціанців. Напавши на міланські володіння, Людовік ризикнув 
розлютити Священну лігу. Однак Лодовіко боявся не лише герцога 
Орлеанського. Його важко вразила зрада новарців. Найпевніше, 
їхню відданість Лодовіко похитнули високі податки та позики, що 
їх вони мусили давати під його екстравагантні будівельні проекти, 
величезні побори на користь імператора, позики й виплати різним 
союзникам Лодовіко. Невдоволення правлінням Лодовіко, наче по-
лум’я, ширилося герцогством. Жителі Павії —  другого за значенням 
міста після Мілана —  закликали герцога Орлеанського ввійти в міс то 
і звільнити їх від Лодовіко. Та, як писав один очевидець, якби Людо-
вік вирішив увійти в Мілан, «його зустріли б із більшою ра дістю» 39.

Від страху, що від нього відвернуться власні підданці, Лодовіко 
впав у паніку. Він негайно покинув свій сільський маєток у Відже-
вано, де й далі тривали святкування, і повернувся в Мілан. Боячись 
бунту й розправи, він замкнувся в Кастелло і відмовлявся будь-кого 
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бачити. Цілком імовірно, що в нього навіть стався удар. Двоє ченців 
писали у  свій монастир у  Венеції: «У  нього погано зі здоров’ям: ка-
жуть, одну руку йому паралізувало, всі його ненавидять, а він боїть-
ся, що супроти нього повстануть» 40.

Доки Лодовіко зачаївся в Кастелло, Людовік вирушив з армією 
на південь і наблизився до Віджевано, де стояло табором міланське 
військо. Очолював його вірний Лодовіко капітан, його кузен Ґалеац-
цо Сансеверино. Та коли армія Людовіка наблизилася, Сансеверино 
з  військом почали готуватися до швидкої евакуації. Втрата Відже-
вано, рідного міста й улюбленого місця відпочинку, стала б для Ло-
довіко справжнім приниженням. Однак Людовік, мабуть, вирішив, 
що завбачливість —  сестра відваги. Замість напасти на Віджевано він 
повернув назад до Новари. У Трекате його зустріли «найповажніші 
громадяни Мілана», які благали його захопити місто. Запропону-
вавши в заручники своїх дітей як доказ довіри й відданості, вони за-
певнили, що з цим задумом його чекає успіх. Громадяни Мілана, за-
явили вони, як звичайні люди, так і аристократи, «бажають падіння 
дому Сфорца» 41.

* * *

Новару герцог Орлеанський захопив дуже вчасно. Він знав, що Лодо-
віко не може розраховувати на миттєву підтримку сорокатисячної 
армії Священної ліги. Франческо Ґонзаґа рухався на південь, щоб пе-
рехопити Карла VIII і його армію, яка була вже десь за сто сорок кі-
лометрів на південний схід від Мілана. Французький король зумів 
перейти Апенніни з артилерією і п’ятьма тисячами мулів, наванта-
жених золотом та іншими трофеями. Проте його армія, яка внаслі-
док дезертирства і хвороб скоротилася до десяти тисяч, була вже не 
та, що кілька місяців тому переможно просувалася півостровом. Без 
особливих зусиль завоювавши так багато італійських міст, францу-
зи нарешті втратили боєздатність. Щойно Карл спустився з гірських 
перевалів, як його військо оточила могутня армія Ґонзаґи. «А я за-
раз, —  хвалився Ґонзаґа в листі до дружини, —  очолюю найдоблесні-
шу армію, яка будь-коли існувала в Італії, готової не лише чинити 
опір французам, а й викорінити їх» 42. У війську Ґонзаґи було півто-
ри тисячі страдіотів, яких венеційці рекрутували в Албанії й Гре-
ції: «міцні, мужні хлопці», вони одягалися, як турки, спали поруч  
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зі своїми конями, а голови ворогам стинали кривими турецькими 
шаблюками —  ятаганами 43. Схоже, пророцтво Савонароли про при-
йдешні нещастя починало збуватися.

Зрештою Максиміліан таки прийшов на порятунок Лодовіко, по-
славши йому на підмогу швейцарських і німецьких найманців. Ве-
неційський сенат теж запропонував допомогу і  відрядив у  Мілан 
кілька тисяч страдіотів. Не всі у Венеції прагнули захищати Лодові-
ко: один венецієць завважив, що було б краще, якби страдіоти вико-
ристали свої шаблюки супроти самого Лодовіко 44. А проте ці інозем-
ні найманці таки врятували Сфорцу і змусили Людовіка з армією 
відступити й сховатися за мурами Новари. І хоча цей епізод зайняв 
лише кілька тижнів, він спантеличив і залишив по собі неприємний 
слід. Мабуть, Лодовіко гірко було усвідомлювати й те, що врятували 
його не власні підданці чи армія, а іноземні найманці з-за Альп або, 
як у випадку страдіотів, з Адріатики.

Трохи згодом, 6 липня, Франческо Ґонзаґа перехопив армію Кар-
ла у Форново, у двадцяти кілометрах на південний захід від Парми. 
Французи суттєво поступалися в чисельності війська, а їхня смер-
тоносна артилерія вийшла з ладу через нескінченні зливи. Та саме 
тоді, коли вояки Карла були геть беззахисними, італійці, котрі праг-
нули не так крові, як скарбів, зламали свої ряди і рвонули до ванта-
женої здобиччю французької валки. До них приєдналися страдіоти: 
щоб не проґавити шанс награбувати, вони покидали шаблюки й по-
чали обчищати французькі вози. Навантажившись трофеями, іта-
лійські солдати швидко відступали, але їх узялися переслідувати 
французькі слуги й конюхи. Виявивши несподівану мужність, вони 
похапали сокири, якими перед тим рубали дрова, і, за словами оче-
видця, кинулися на грабіжників, «стинаючи їм макітри» 45. Карл за-
знав у цій битві особистих збитків: він утратив навіть шолом і шаб-
лю, а також трофей, який мав для нього неабияку сентиментальну 
вартість, —  книжечку з портретами оголених дівчат, які дарували 
йому свою прихильність під час італійської кампанії.

Хоча битва при Форново тривала якихось п’ятнадцять хвилин, 
вона принесла неймовірні збитки і  здобула славу найкривавішої 
битви на італійських землях за двісті років. Священна ліга втрати-
ла три тисячі солдатів, а французи —  тисячу. Криваве побоїще закін-
чилося тим, що прихвосні з французького табору, «кілька сутенерів 
і  повій», обчистили кишені загиблих 46. Священна ліга оголосила 
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пе ре мо гу, на честь якої Франческо Ґонзаґа навіть замовив Андреа 
Мантеньї «Мадонну делла Вітторія». Та обдурити нікого не вдало-
ся. Недисциплінованість і  неорганізованість італійського війсь-
ка —  «найдоблеснішої армії, яка будь-коли існувала в Італії», —  стала 
страшним, непозбувним соромом. «Лавровий вінець перемоги, —  
писав Ґвіччардіні, —  за загальною згодою віддали французам» 47. До 
того  ж і  обидві армії —  і  Карла, і  Людовіка —  залишилися на італій-
ській території, на відстані переходу від Мілана.
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Таємні рецепти

Поки Лео нар до готувався до роботи над розписом у  Санта-Марія 
делле Ґраціє, одним із перших етапів, який брати-домініканці спо-
стерігали в трапезній, стало зведення риштувань. Щоб намалювати 
герби Лодовіко Сфорци і його синів на стіні, Лео нар до мусив вига-
дати цілу систему конструкцій, яка давала змогу підніматися май-
же на десять метрів.

Необхідність лазити по драбинах і працювати на висоті, часто на 
незручних поверхнях, —  одна з  причин, чому в  пораднику для ху-
дожників XVI століття стверджувалося, що фрески —  заняття не для 
«боязких художників чи нерішучих людей» 1. Автор фресок мусив 
покинути зручну майстерню, терпіти фізичний дискомфорт і  на-
віть ризикував упасти з висоти. У 1541 році Мікеланджело серйозно 
покалічив ногу, зірвавшись із риштувань під час роботи над «Страш-
ним судом» на вівтарній стіні Сікстинської капели (за його зізнан-
ням, одужав він лише завдяки самолікуванню треббіанським ви-
ном). Гірша доля випала Барні да Сієні, який розбився на смерть під 
час роботи над фрескою Розп’яття в Колледжаті в Сан-Джиміньяно 2.

Лео нар до дуже цікавився механікою риштувань. Через кілька ро-
ків, у Флоренції, він, за словами Вазарі, винайшов своєрідний меха-
нізм «ножиць»: «сконструював надзвичайно складну споруду, яка, 
зсовуючись, підіймала його і, розсовуючись, опускала» 3. До нас не 
дійшли ні креслення, ні описи риштувань у Санта-Марія делле Ґра-
ціє, але конструкція, найпевніше, була не надто вигадливою. В кож-
ному разі, як і завжди для роботи над фресками, він мав забезпечи-
ти на риштуваннях досить місця для себе і для помічників, і то так, 
щоб можна було відступити назад і оцінити роботу з відстані. Крім 
того, риштування мали якнайменше заважати ченцям, адже ті далі 
трапезували в приміщенні, де працював художник.
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Коли риштування поставили, Лео нар до взявся тинькувати пів-
нічну стіну трапезної і  готувати її до розпису. Зазвичай художни-
ки наносили на стіну або склепіння по черзі кілька шарів вапняної 
штукатурки —  перед розписом і вже в процесі малювання. Перший 
шар, arriccio, був такою собі грубою підкладкою, яка мала зглади-
ти нерівності мурованої стіни. Крім того, цей шар мав бути достат-
ньо шорстким (іноді до нього навіть додавали кришену цеглу), щоб 
поверхня добре зчіплювалася з  гладким верхнім шаром, intonaco, 
на якому працював художник. Ці шари тиньку, як наголошувалося 
в посібнику Андреа Поццо, повинен накладати «досвідчений і впев-
нений у своїх силах каменяр» 4. Хоча Лео нар до напевно найняв та-
кого каменяра, він міг і сам брати участь у підготовці тиньку, експе-
риментувати з такими інгредієнтами, як тирса, гіпс (суміш тиньку 
і  ґрунтовки), тканинні волокна. «Можна також використовувати 
гіпс, тирсу, обрізки тканин і клей, щоб виготовити якісну штукатур-
ку», —  читаємо в одній із його нотаток. А в іншому місці: «Або ж: мо-
тузка, посічена лезом, як на валяльній машині, гіпс і клей. Виходить 
добре» 5. Мабуть, він хотів створити грубу штукатурку, яка гаранту-
вала б добре зчеплення поверхонь. Однак тиньк на стіні трапезної 
цілком звичайний: він складається з вапна, змішаного з подробле-
ним кварцом і місцевим річковим піском. Цією сумішшю наклали 
шар завтовшки 1,5–2 см; посередині ж стіни —  там, де згодом мали 
бути Христос із апостолами, —  суміш грубіша за консистенцією 6.

Коли робота почалася, ченці, без сумніву, відчули незручності. 
Кілька тижнів поспіль у погано вентильованій трапезній трохи смер-
діло. Поццо писав, що вапно, яке використовували в arriccio, «виділяє 
неприємний запах», до того ж «небезпечний для здоров’я» 7. Поклав-
ши шар тиньку, художник мусив чекати, доки той підсохне, у холод-
ну пору року це забирало місяць чи два. Коли тиньк нарешті під-
сихав, накладали другий шар, intonaco, і після цього художник міг 
братися за сам розпис.

Фрески вимагали дуже точного графіка. На початку кожного 
робочого дня каменяр ґрунтував невеликий шматок стіни, на яку 
художник мав нанести фарби, доки та не висохла. Поццо докладно 
описав цей процес: «Ця техніка називається “fresco”, бо наносити 
малюнок треба, доки тиньк іще вологий; саме тому наносять його 
лише на такий шматок поверхні, який можна розмалювати про-
тягом дня» 8. Отож фреску створювали фрагмент за фрагментом, 
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день за днем, і  художник переміщався від однієї маленької ді-
лянки вологої стіни до наступної. Як наголошував Поццо, фреска  
вимагала більшої «швидкості й  проворності», ніж інші художні  
техніки 9.

Фрески на вологому тиньку, як правило, не писали від руки. Щоб 
перенести малюнок на стіну, найчастіше використовували картони 
(італ. cartone —  цупкий папір або легка дошка). Картон —  ескіз фрес-
ки в натуральний розмір —  створювали шляхом пропорційного збіль-
шення менших ескізів, зазвичай за допомогою сітки і перенесення  
на картон так званими пропорційними квадратами; залежно від 
розміру фрески картон виготовляли з кількох, а то й кількох десят-
ків, склеєних докупи аркушів паперу. Цей великий картон, який 
у випадку «Тайної вечері» сягав майже десять метрів завширшки, 
розрізали на фрагменти і  кріпили їх до стіни відразу після нане-
сення чергової ділянки intonaco. Малюнок із картону на стіну пере-
носили одним із двох способів: або проводячи стилосом по обрисах 
вугільного малюнка і залишаючи тиснені борозни на вологій шту-
катурці, або шпилькою наколюючи в прикладеному до стіни карто-
ні сотні дірочок, які потім набивали порошковим вугіллям зі спе-
ціальної торбинки, —  так на intonaco залишалася пунктирна лінія. 
Після цього художник знімав картон і  починав заповнювати або 
тиснений, або пунктирний контур.

Отже, фреска вимагала тривалої підготовчої роботи ще до того, 
як художник зробить перший мазок: спроектувати і звести ришту-
вання, змішати й накласти штукатурку, перенести малюнки з кар-
тонів, які й самі вимагали безлічі ескізів та кількасот аркушів (один 
зі знаменитих уцілілих картонів, до «Афінської школи» Рафаеля —  
восьмиметрової фрески, написаної у Ватиканському палаці близько  
1510 року, —  складався зі 195 склеєних між собою аркушів паперу).

Хоча Лео нар до любив виклики, брак досвіду в цій новій для ньо-
го техніці не міг його не спантеличувати. Ба більше, специфіка 
фрескового живопису —  необхідність швидко накладати фарби 
і  переходити на сусідню ділянку —  суперечила його звичному ре-
жиму роботи. Він був не з тих, хто вміє працювати «швидко і про-
ворно». Щоденник, який Якопо да Понторно вів, коли розписував 
флорентійську церкву Сан-Лоренцо, дає гарне уявлення, як худож-
ники працювали над фресками. «У четвер я намалював дві руки, —  
занотовує Якопо. —  У  п’ятницю намалював голову і  скелю під нею. 
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У суботу —  стовбур дерева, скелю і руку. А 27-го закінчив ногу… У ві-
второк почав торс… У четвер закінчив руку. У п’ятницю —  другу руку. 
У суботу —  стегно» 10.

Важко уявити, щоб Лео нар до працював у такій фрагментарній 
манері. Він не належав до художників, які можуть у  п’ятницю до-
малювати руку, а  в  суботу натхненно взятися за стегно. Він волів 
працювати в  спокійнішому і  вільнішому темпі, ніж той, якого ви-
магав фресковий живопис, обмірковуючи тонші ефекти —  відтінки 
кольорів, переходи між світлом і тінню, що через дуже щільний гра-
фік виконання розписів було майже неможливо. Портрети і вівтар-
ні зображення Лео нар до створював зважено і  вдумливо. Він дуже 
уважно змішував фарби, поєднуючи й експериментуючи з пігмен-
тами. Щоб досягнути унікальних ефектів світлотіні, він навіть фор-
мував і ледь розмазував вологу фарбу пучками пальців. Відбитки 
пальців досі видно на кількох його картинах, як-от портрети Джи-
неври де Бенчі й Чечилії Ґаллерані: так він намагався пом’якшити 
риси обличчя жінок і водночас наполегливо добивався незвичних 
візуальних ефектів 11.

Очевидно, саме через брак досвіду в цій техніці та через її несу-
місність з особливостями його таланту Лео нар до зрештою написав 
Лодовіко розгубленого, недоладного листа, у якому намагався від-
мовитися від роботи, бо «це не моє мистецтво». Потім, напевно, йо-
му довелося змиритися і  працювати над розписом далі, хоч і  не 
в традиційній манері, якої дотримувалися легендарні художники, 
чиї фрески він бачив у Флоренції, а в дусі експеримента торства.

* * *

Лео нар до захоплювали можливості олійних фарб. У його нотатках 
безліч згадок про різні типи олій. Схоже, він експериментував, виго-
товляючи олію з грецьких горіхів, насіння льону, гірчиці, ялівцевих 
голок і смоли кипарисового дерева. Часом його майстерня нагадува-
ла аптекарську крамницю або лабораторію алхіміка: олії витікали 
з-під пресу і булькали в ретортах. Він навіть шукав способів позбу-
тися «диявольського смороду» окремих горіхових олій, змішуючи 
їх з оцтом і випаровуючи над полум’ям. Його поради на цю тему не-
скінченні: «А якщо ви хочете, щоб олія не псувалася і не гусла, —  чи-
таємо одну з його інструкцій у трактаті для художників, —  додайте 
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до неї трохи камфори, розтопленої на повільному вогні, і добре ви-
мішайте її з олією —  тоді вона ніколи не загусне» 12.

На відміну від яєчної темпери, олійна фарба була порівняно но-
вою, експериментальною технікою. Вазарі помилково вважав, що 
олійний живопис винайшли в першій половині XV століття, насправ-
ді ж процес використання олії для розчинення барвників описано 
вже в латинському трактаті XII століття одного німецького ченця, 
відомого лише під псевдонімом Теофіл Пресвітер. У кожному разі 
олійний живопис не здобув поширення, аж поки 1410 року Губерт 
ван Ейк із Фландрії суттєво вдосконалив цю техніку. Придворний 
художник герцога Бургундського, ван Ейк для розчинення барвни-
ків використовував суміш лляної і горіхової олій з додаванням смол 
і лавандової олії. Це відкриття принесло йому таку славу, що кіст-
ки його руки зберігали як реліквію біля церкви в  Генті; а  на його 
надгробку вибито епітафію, яка миттю витвережує: «Мене звали Гу-
берт ван Ейк. Тепер я їжа для хробаків» 13.

Важко робити якісь висновки про італійське середньовічне ма-
лярство, адже з усіх робіт, створених у XIV столітті, до нашого часу 
дійшло менше як п’ять відсотків 14. А проте одна історична буваль-
щина стверджує, що олійний живопис знали в Італії щонайменше 
з початку XIV століття. У 1325 році, коли герцог Савойський замовив 
учневі Джотто на ім’я Джорджо д’Аквіла розписати каплицю в Піна-
роло, йому видали запас горіхової олії. Однак Джорджо визнав її не-
якісною і віддав на герцогську кухню для приготування страв 15. Ви-
нахід ван Ейка потрапив в Італію через посередництво Антонелло 
да Мессіни, який певний час працював у Брюгге. На його надгроб-
ку у  Венеції (він помер 1479  року) з  гордістю вказано, що «він був 
першим, хто подарував італійському малярству велич і  довговіч-
ність, змішавши фарби з олією» 16. Найпевніше, Антонелло передав 
таємне знання Доменіко Венеціано, а того, згідно з малоймовірним 
твердженням Вазарі, убив суперник —  ніхто інший, як Андреа дель 
Кастаньйо, котрий заздрив його малярським успіхам. За версією Ва-
зарі, Кастаньйо здобув довіру Венеціано, запрошуючи його на веселі 
вечірки, де чарівні дівчата співали солодких пісень під звуки лютні. 
Вивідавши нарешті секрет виготовлення олійних фарб, Кастаньйо 
начебто гепнув його свинцевою трубою по голові 17.

На жаль, у цій історії кінці не сходяться з кінцями, адже Кастань-
йо помер від чуми близько 1457 року, за кілька років до Венеціано. 
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Мабуть, не більше правди і в історії про те, як Джованні Белліні хи-
трощами видурив в Антонелло секрет фарб: перебравшись у вене-
ційського аристократа, прийшов до нього в майстерню начебто за-
мовити свій портрет, а сам у цей час уважно стежив, що і як робить 
Антонелло 18. Хоча згадані історії дуже апокрифічні, немає сумніву, 
що протягом майже всього XV століття техніку змішування барв-
ників з  оліями —  вибір правильних олій і  виготовлення суміші —  
кожна майстерня ревно берегла як таємницю.

Вер рок кіо, котрий працював лише з темперою, геть не переймав-
ся цією новинкою. Натомість Лео нар до захопився нею ще учнем. Об-
личчя й кучеряву голову ангела в «Хрещенні Христа» Вер рок кіо (на 
думку більшості дослідників, це робота Лео нар до) виконано радше 
олійними фарбами, аніж темперою. У портреті Джиневри де Бенчі, 
створеному в середині 1470-х, він використовував і олію, і темперу, 
а  вже через п’ятнадцять років портрет Чечилії Ґаллерані написав 
винятково олійними фарбами. Схоже, члени братства Непорочного 
зачаття схвально оцінили і  переваги олії для досягнення певних 
оптичних ефектів, і майстерність Лео нар до в цій техніці: у догово-
рі 1483 року, який вони підписали з Лео нар до і братами де Предіс, не 
раз наголошено, що і фігури, і тло на вівтарному розписі має бути 
виконано олійними фарбами.

Олія демонструвала чимало переваг над яєчною темперою. Най-
очевидніша з них —  насиченіші й блискучіші кольори. Вони давали 
художникові ширший спектр відтінків і тонів, адже змішувати їх 
можна було або на палітрі, або —  як свідчать розмазані відбитки паль-
ців Лео нар до —  просто на поверхні картини. Крім того, художник міг 
експериментувати зі співвідношенням олії і пігменту й отримувати 
багатший набір консистенцій —  від тонких, напівпрозорих шарів ко-
льору до насичених згустків. Щоб фарба була густішою, олію перед 
змішуванням можна було нагріти, а для зменшення густини мож-
на було додати камфору або інші олії. На відміну від темпери, олій-
ні фарби, висохши, не змінювали колір. Крім того, сохнули вони по-
вільніше, і художник міг переробити картину, внісши в неї скільки 
завгодно змін; здається, саме ця властивість дуже приваблювала 
Лео нар до.

Легенди про шпигунство і вбивства свідчать також, що робота 
з  олією вимагала великої майстерності. Художник мав розуміти 
специфічні властивості різних барвників: які з них більше підходять 
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для олії, а які —  для темпери. Ще він мав знати, яку саме олію —  лля-
ну, горіхову чи макову —  змішувати з барвниками, нагрівати її тре-
ба на вогні чи на сонці. Саме тому Лео нар до і проводив свої числен-
ні експерименти з товкачиками, ступками і киплячими ретортами.

Олійні фарби давали Лео нар до змогу створити ті неймовірні ві-
зуальні ефекти, які й принесли йому славу художника: похмура су-
тінь і серпанок у «Мадонні в скелях», м’які обриси й вирази облич 
на портретах Джиневри де Бенчі й Чечилії Ґаллерані. Його майстер-
ність і досвід у роботі з олією, а не з фрескою, мабуть, і навели його 
на думку, що «Тайну вечерю» можна написати в незвичній техніці —  
олійними фарбами по сухій стіні.

Це був метод новий і не перевірений на практиці, але його ефек-
тивність уже потвердив архітектор і  вчений-ерудит Леон-Баттіста 
Альберті. У своєму трактаті «De re aedificatoria» («Про будівниче мис-
тецтво»), написаному в 1440-х роках, Альберті наводить рекоменда-
ції зі створення фресок, а завершує несподіваним пасажем: «Недав-
но відкрили, що лляна олія захистить будь-яку фарбу, яку ви хочете 
використати, від шкідливого впливу клімату й повітря, за умови що 
стіна, на яку її наносять, суха і не містить ні краплі вологи» 19.

Лео нар до мав примірник твору Альберті —  одного з  найвідомі-
ших архітектурних трактатів XV  століття 20. Ба більше, він чудово 
знав твори, які згадує Альберті. Адже той майже напевно мав на ува-
зі фрески Доменіко Венеціано, який наприкінці 1440-х (десь тоді ж, 
коли Альберті писав свій трактат) розписував олійними фарбами 
по сухому тиньку стіни капели Портінарі в госпіталі Санта-Марія 
Нуова у Флоренції; через кілька років той самий експеримент у тій 
самій каплиці повторив його імовірний суперник і вбивця Андреа 
дель Кастаньйо 21.

Хоча роботи обох художників не вціліли, Лео нар до напевно їх ба-
чив (у нього був банківський рахунок у Санта-Марія Нуова) і оцінив 
новаторську техніку. Крім того, він мав знати олійний настінний 
розпис Паоло Уччелло й Антоніо ді Папі в трапезній флорентійсь-
кої церкви Сан-Мініато аль Монте. Цей розпис —  Розп’яття, викона-
не в середині 1450-х років, —  не зберігся, але документи Сан-Мініато 
однозначно вказують, що зроблено його було олійними фарбами; 
художники вдалися до цієї техніки, «хоч і не мусили». Замовники 
розпису були до того задоволені результатом, що навіть видали ху-
дожникам додаткову премію 22.
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Очевидно, приклад цих художників, поради Альберті та влас-
ний потяг до новаторства надихнули Лео нар до і переконали малю-
вати «Тайну вечерю» олійними фарбами по сухій стіні. Власне, він 
збирався перевершити ці знахідки і змішувати пігменти не лише 
з оліями, а й із яєчним жовтком, щоб створити «олійну темперу» 23. 
По суті, він брав темперні фарби і додавав у них олійні емульсії. Про-
цес був до того новаторським —  ми не знаємо прецедентів, —  що Лео-
нар до, безперечно, спершу довго експериментував із фарбами у сво-
їй майстерні в Корте дель Аренґо, добираючи ідеально правильний 
рецепт.

* * *

Отже, Лео нар до підійшов до роботи зовсім інакше, ніж Монторфа-
но, який працював над своїм «Розп’яттям» за якихось тридцять ме-
трів. Лео нар до підготував досі небачену поверхню для свого розпи-
су. Щойно перший шар тиньку висох, він покрив його тоншим, ледь 
зернистим шаром карбонату кальцію, змішаного з магнезією і в’я-
зальною речовиною, найпевніше, на основі тваринного клею 24. Коли 
цей підготовчий шар висох, він наніс зверху шар свинцевих білил —  
своєрідної ґрунтовки, яка мала закріпити тиньк і  додати розпису 
світіння 25.

Лео нар до мав знати, що використання свинцевих білил для ґрун-
товки дещо ризиковане. Їх виготовляли, змішуючи свинцеву струж-
ку з оцтом і кінським гноєм, —  і це найпоширеніший барвник, яким 
багато століть послуговувалися європейські митці. Проте у  фрес-
ках застосовувати їх не радили, бо, окислюючись, свинцеві білила 
перетворювалися на діоксид свинцю й набирали буруватого забарв-
лення. Про такі зміни свідчать фрески Чімабуе в Нижній базиліці 
Сан-Франческо в Ассізі, де білий колір потемнів з катастрофічними 
наслідками, змінивши всі оригінальні кольорові контрасти. Мабуть, 
Лео нар до вважав, що пігмент буде стабільнішим, якщо змішати йо-
го з олією або в’язальною речовиною, наприклад із яєчною темпе-
рою, або якщо наносити фарбу не на вологий тиньк, а на суху стіну.

У свинцевих білилах, особливо якщо використовувати їх у вели-
ких кількостях, крилася й інша небезпека. Як відомо, свинець от-
руйний. Про його токсичність знали вже давні римляни, коли архі-
тектор Вітрувій написав, що свинець «шкодить людській системі», 
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завваживши, що люди, які обслуговують водогін, «страшенно блі-
ді» 26. Отруєння свинцем було, так би мовити, професійною хворо-
бою художників. Можливо, її зазнали на собі Рафаель і Корреджо, 
але справжньою жертвою свинцевих білил став Джеймс Мак-Ніл 
Вістлер: він захворів 1862 року, працюючи над «Симфонією в білому 
№1». Ван Гог, котрий, як відомо, іноді куштував свої фарби (а у свин-
цю солодкавий присмак), цілком можливо, теж постраждав від цьо-
го. Багато хто, як-от і Вазарі, який і сам періодично впадав у депре-
сію, пояснювали божевілля й меланхолію, що їх часто пов’язують із 
професією художника, нерухомим і споглядальним способом жит-
тя, а  насправді на це міг впливати отруйний пігмент на кінчику 
пензля 27. Мало хто з  художників до і  після Лео нар до використову-
вав так багато свинцевих білил, як він під час розпису в Санта- Марія 
делле Ґраціє, однак про жодні симптоми свинцевого отруєння у ньо-
го нам невідомо.

Наклавши шар свинцевих білил, Лео нар до перейшов до фарб, які 
мав наносити на білосніжну й суху, як кістка, стіну. Як саме він пе-
реносив на неї малюнок, не до кінця зрозуміло. Ми не знаємо на-
певно, чи використовував він картони, а  якщо так, то якою мірою, 
бо жоден із них не зберігся; зрештою, картон за своєю природою був 
предметом одноразового вжитку і  неминуче псувався після того, 
як його прикладали до стіни, а  відтак мав небагато шансів дійти 
до далеких нащадків. Інколи Лео нар до брав сангіну і креслив кон-
тури й деталі малюнка просто на шарі свинцевих білил 28. В інших 
місцях для попереднього шкіца він використовував пензель і чор-
ну фарбу. Подекуди він видряпував контури на тиньку, можливо, 
за допомогою картону. Та коли доходило до фарб, він не завжди до-
тримувався висічених контурів —  часом змінював їх, імпровізуючи 
в процесі. У кожному разі докази кардинальних змін і сумнівів не-
численні. Немає й дірочок від шпильки, які свідчили б про викорис-
тання картону 29.

Знайшовши правильний, на його думку, рецепт «олійної темпе-
ри», Лео нар до почав наносити фарби шар за шаром, мірою того як 
вони висихали: у техніці фрески такий процес неможливий. Часто 
художник використовував чотири-п’ять шарів різних фарб, щоб ок-
реслити форми і знайти потрібні відтінки, іноді починав з тла тем-
нішого тону, а потім доповнював і забарвлював його світлішими, на-
півпрозорими фарбами. Наприклад, малюючи небо, він спочатку 
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використовував азурит (цей пігмент виготовляли з однойменного 
мінералу), на який накладав кілька світліших блакитних шарів, 
створюючи ілюзію глибини. Особливо ретельно він працював із від-
тінками шкіри, використовуючи три, а то й більше пігментів. На де-
яких обличчях він спершу робив основу зі свинцевих білил, звер-
ху накладав чорну фарбу з додаванням цинобри, далі знову білила 
і нарешті жовту вохру та ще один шар цинобри 30. Накладання шарів 
фарби, повільність і осмисленість цього процесу, можливість пере-
робляти окремі ділянки —  усе це було типово для олійного живопи-
су по дереву, а не для величезного розпису на потинькованій стіні. 
Лео нар до навіть використовував прозорі лаки для увиразнення ок-
ремих кольорів 31.

Лео нар до знав і  інші способи, як додати насиченості кольорам. 
Він використовував численні пігменти, які не підходили для фре-
сок, зокрема яскраво-сині й  червоні кольори, як-то ультрамарин, 
азурит, цинобра. Фреска обмежувала палітру художника, адже піг-
менти на основі мінералів не витримували дії вапна. Ці фарби мож-
на було змішувати зі зв’язувальною речовиною, наприклад із яєч-
ним жовтком, і потім наносити на стіну —  багато художників саме 
так і  робили (згодом Мікеланджело щедро використає ультрама-
рин у  «Страшному Суді» в  Сікстинській капелі). Однак зв’язуваль-
на речовина поступово знебарвлювала фарби, і врешті всі кольори 
перетворювалися, як попереджав один трактат, на «потворну маза-
нину» 32. Тому художникам, які працювали в техніці фрески, ради-
ли користуватися лише тими пігментами —  тьмянішими відтінка-
ми вохри й умбри, які витримували дію вапна і які треба розводити 
тільки водою.

Проте Лео нар до, мабуть, дуже хотів, щоб його настінний живо-
пис був хроматично розмаїтим, як вівтарна картина олією або тем-
перою, і  прагнув більшого кольорового багатства, ніж у  фресці. 
Мало хто до Лео нар до так добре розбирався у взаємодії кольорів: він 
знав, як один колір впливає на сусідні і, своєю чергою, зазнає впливу 
сусідніх. «Поверхню кожного непрозорого тіла, —  писав він, —  міняє 
колір довколишніх предметів» 33. Лео нар до розумів, як змінюються 
насиченість і відтінки залежно від сусідніх кольорів. В одній його 
нотатці сказано, що червоний колір здається насиченішим поруч 
із білим і жовтим, але не з фіолетовим. Отже, Лео нар до відкрив за-
кон додаткових кольорів, помітивши, що кольори стають особливо 
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яскравими в «оточенні найбільших своїх протилежностей» 34. Цим 
спостереженням він випередив час на кілька століть, адже лише 
в XIX столітті було сформульовано закон «одночасного контрасту 
кольорів» (так його назвав французький хімік Мішель-Ежен Шев-
рель). У 1839 році Шеврель створив «кольорове коло» (нині його не-
змінно використовують у школах на уроках малювання), на якому 
показано, яких насичених, виразних контрастів можна добитися, 
поєднавши кольори, розташовані в 180 градусах один від одного, —  
уявлення, з якого походять ідеї пуантилізму Жоржа Сера, а потім 
і нестримні, взаємозаперечні кольори постімпресіоністів 35.

Варто згадати ще одне спостереження Лео нар до про відносність 
кольору: «На тінь завжди впливає колір поверхні предмета, на який 
ця тінь падає» 36. Можливо, висновки з цього спостереження —  що ті-
ні не чорні, а радше забарвлені певним тоном, —  не розуміли і не до-
сліджували, доки це твердження не стало засадничим для імпресіо-
ніс тів, а один американський критик підібрав для нього дуже вдалу 
назву —  «ідея синьої тіні» 37. Лео нар до навіть придумав свій рецепт 
синіх тіней: він виготовляв цей пігмент із фарби мідянки з шела-
ком —  червонястою клейкою речовиною, яку видобували з комах 38.

Хай там як, вибір техніки і матеріалів гарантував, що ченці Санта- 
Марія делле Ґраціє насолоджуватимуться трапезами серед сліпучо-
го розмаїття барв.

* * *

Із рахунків Лео нар до випливає, що фарби для великих проектів він 
закуповував оптом. Через кілька років у Флоренції, працюючи над 
іншим настінним розписом —  «Битвою при Анґ’ярі», він купив два 
фунти цинобри, чотири фунти жовтого пігменту, шість —  зеленого, 
двадцять фунтів берлінської лазурі (яку виготовляли з  мінералу 
азуриту) та сорок фунтів лляної олії, щоб розводити фарби. Обій-
шлося це йому в 120 лір, або 30 флоринів —  сума, що дорівнює річно-
му заробітку ткалі 39.

Барвники для «Тайної вечері», яка за розмірами менша за «Битву 
при Анґ’ярі», найпевніше, коштували десь половину цієї суми. Уго-
ду на це замовлення втрачено, тому подробиці про домовлені мате-
ріали і кошторис (на фарби, тиньк і риштування) нам невідомі. Утім, 
досвід співпраці Лео нар до з братством Непорочного зачаття, коли 



128 Розділ 7

весь його заробіток (принаймні сам він так стверджував) пішов на 
фарби й інші матеріали, мабуть, спонукав його уважніше ставити-
ся до угоди.

Найякісніші барвники привозили з Венеції, і в контрактах худож-
ників часом був пункт, який дозволяв їм поїхати туди по матеріали 
з таких віддалених місць, як Флоренція чи Сієна 40. Художник міг та-
кож придбати сировину —  барвники (скажімо, цинобру для черво-
них відтінків, малахіт —  для зелених), і самостійно виготовити фар-
би, подрібнивши їх на порошок у себе в майстерні. Або можна було 
купити готові пігменти в постачальників, які на цьому спеціалізу-
валися. У нас немає свідчень про те, де й у кого Лео нар до придбав ма-
теріали для «Тайної вечері», натомість знаємо, що для «Поклоніння 
волхвів» він купував уже готові барвники в монастирі Сан-Джусто 
алле Мура, ченці якого уславилися своєю майстерністю (серед їхніх 
покупців були Боттічеллі й Мікеланджело).

Придбання фарб саме в ченців Сан-Джусто алле Мура було одні-
єю з умов контракту. Схоже, однак, що Лео нар до волів сам купувати 
сировину, а потім —  і це нікого не дивує —  експериментувати із сумі-
шами й  пропорціями. Ось один із його рецептів білої фарби: «По-
клади білила в глиняний горщик… і залиш його на сонці на два дні». 
Для виготовлення жовтої фарби треба подрібнений аурипігмент, 
жовтавий мінерал, розчинити за допомогою ще одного мінералу, 
реальгару, в їдкому розчині, відомому як aqua fortis (суміш азотної 
кислоти й води). Відтінок шкіри можна створити, подрібнивши чер-
вонясті кристали з місцевості, яку він називає Рока-Нова, а зелений —  
змішавши мідянку з лимонним соком. Щоб отримати «чудесний зе-
лений», треба змішати мідянку з алое, жовчю або шафраном 41.

Коли справа нарешті дійшла до розписування стіни в трапезній, 
Лео нар до мусив лізти на самісінький верх риштувань. Фрески май-
же завжди писали згори донизу, щоб фарба не текла на вже готові ді-
лянки. Лео нар до, мабуть, не став винятком, і перше, що він написав 
у трапезній, —  це три геральдичні щити в люнетах одразу під стелею: 
герби Лодовіко Сфорца і двох його синів-спадкоємців. Герб Лодовіко 
незабаром стане звичним видовищем у Мілані та околицях. Герцог 
планував вирізьбити його в мармурі і помістити на міських воротах 
і всіх громадських будівлях. Цей задум, як він казав, був «близький 
моєму серцю» 42. Та першим місцем, де це зображення постало в усій 
славі, була, схоже, саме трапезна церкви Санта-Марія делле Ґраціє.



129Таємні рецепти

Ці три геральдичні щити страшенно понищив час, їх майже не-
можливо розгледіти, зокрема тому, що близько 1700 року їх зафар-
бували, через сімдесят п’ять років частково розчистили, а повністю 
відкрили вже аж у середині XIX століття. Утім, щит у верхньому лі-
вому куті —  є всі підстави припускати, що це перший елемент, з яко-
го почав Лео нар до, —  без сумніву, належав старшому синові Лодовіко 
Массиміліано. Ім’я хлопця, який народився в  січні 1493  року, від-
бивало зміну політичної лояльності і зростання амбіцій Лодовіко.  
Спершу хлопця назвали Ерколе на честь діда по матері, Ерколе 
д’Есте Феррарського, та вже через рік батько перехрестив його на 
Массиміліано, щоб у такий спосіб підлеститися до імператора Мак-
симіліана. Хлопець носив титул герцога Павійського, тому на його 
гербі є і змій Вісконті, і орли Павії.

Молодший брат Массиміліано, Франческо, названий на честь діда 
по батькові, народився через два роки, в лютому 1495-го, десь тоді, як 
Лео нар до приступив до роботи в трапезній. Новонародженого вша-
нували гербом у верхньому правому куті приміщення. Геральдичні 
знаки майже повністю втрачено, але досі можна прочитати слова 
DVX BARI —  титул молодого Франческо, «герцога Барі». Лодовіко 

Центральний люнет над «Тайною вечерею»  

із зображенням герба Сфорца
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з  дружиною вшановано в  центрі, в  найбільшому з  трьох люнетів. 
І знову геральдичні знаки майже неможливо відчитати, але ми ба-
чимо імперського орла і змія Вісконті; Беатріче ж напевно представ-
ляли білий орел і fleur-de-lis (геральдична лілія), які прикрашали 
сімей ний герб родини д’Есте.

Лео нар до полюбляв вигадувати дотепні девізи, але робота над 
цими трьома геральдичними щитами навряд чи давала простір 
для фантазії. Він оживив зображення, оточивши кожне вінком із 
пальмових гілок, прикрашених травою, жолудями й дубовим лис-
тям, фруктами —  яблуками, абрикосами, грушами. У центральному 
люнеті він навіть домалював ожину, оливки й інжир. Ці деталі він 
писав із натуралістичною точністю (навіть прожилки на листках 
грушевих гілок промальовано в найменших деталях), попри те, що 
герби розташовано на висоті майже десять метрів над підлогою 
і  роздивитися їх у  тьмяному світлі трапезної дуже важко, майже 
неможливо. Крім того, він позолотив окремі деталі на гербах і так 
створив ілюзорне відчуття глибини, ніби високо на стіні висять 
справжні щити.

Лео нар до планував зобразити в трапезній більше як три гераль-
дичні щити. Лодовіко, який так часто думав про своїх предків, не за-
бував і про нащадків і подумував перетворити трапезну Санта-Ма-
рія делле Ґраціє на таку собі фамільну галерею роду Сфорца. Саме 
тому Лео нар до додав іще два щити в люнетах на стінах, які приля-
гали до тієї, де він мав малювати «Тайну вечерю». Їх залишили по-
рожніми з  думкою про майбутніх нових спадкоємців роду. У  час, 
коли на дім Сфорца чигали серйозні небезпеки, такий жест був свід-
ченням справжнього оптимізму. Приступаючи до роботи, Лео нар-
до мав усвідомлювати одну річ: якщо Лодовіко не втримається при 
владі, він утратить своє замовлення.

* * *

Герби Сфорца Лео нар до писав поверх попереднього ескізу. Він роз-
мітив стіну за допомогою стилоса, наніс контури (можливо, вико-
риставши для цього картон), які додатково прокреслив вугіллям. 
На цьому вугільному ескізі чітко видно зворотне штрихування —   
безпомильний знак, що Лео нар до малював його власноруч. Утім, 
як тоді велося, частину роботи він напевно делегував своїм учням.
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Працюючи над картинами або над фресками, художники завж-
ди доручали другорядні завдання, як-то пейзаж на задньому тлі чи 
повторювані деталі, своїм учням або підмайстрам. Знамениті слова 
Мікеланджело, нібито він самотужки розписав Сікстинську капелу, 
«без жодної допомоги, ніхто мені навіть фарби не подрібнював», —  
очевидна брехня 43. Замовники приймали той факт, що не кожен мі-
ліметр фрески напише майстер, але в контрактах зазвичай уточню-
вали, що за найважливіші, найпомітніші і найскладніші елементи 
відповідає очільник майстерні. Контракт Луки Сіньйореллі на фрес-
ки в соборі Орвієто 1499 року містив типову для того часу умову, що 
художник особисто намалює «обличчя і  всі частини постатей від 
середини фігури й вище» 44. В угоді також указано, що Сіньйореллі 
самостійно змішуватиме фарби —  свідчення того, що ця втомлива 
і довга справа була одночасно складною і вельми важливою.

Що ж до учнів Лео нар до, то, крім Салаї, ми не знаємо їхніх імен. 
Малому шибенику вже виповнилося п’ятнадцять років, він працю-
вав біля Лео нар до як вірний, хай і без особливих здібностей поміч-
ник. У Мілані ж Лео нар до оточувало більше талановитих учнів: ця 
невелика група юних художників утворювала своєрідну школу 
Лео нар до. Був серед них і  заможний молодий міланський аристо-
крат, народжений близько 1467 року, на ім’я Джованні Антоніо Боль-
трафйо. Ще одного учня Лео нар до, який народився десь того самого 
року, звали Марко д’Оджоно. Обидва вже на власній шкурі спробу-
вали, як нелегко працювати на Лео нар до: в обох Салаї вкрав по ма-
люнку срібним стилосом.

У середині 1490-х Больтрафйо й д’Оджоно покинули майстерню 
і спільно взялися за вівтарну картину для новозбудованої ораторії 
біля собору Сан-Джованні суль Муро в  Мілані. Вони так міцно за-
своїли стиль свого майстра, що якийсь час цю картину приписува-
ли самому Лео нар до. Лео нар до підтримував з  обома тісні зв’язки, 
аж до того, що постачав їм малюнки й ескізи (може, саме так і було 
у випадку з вівтарем в ораторії). Цілком можливо, що він попросив 
їх долучитися і до роботи над фрескою. У нас немає документів, які 
свідчили б про присутність цих двох у майстерні в той період, але 
відсутність свідчень ще не є доказом їхньої відсутності.

Утім, у записниках згадуються й інші помічники. Завжди обо в’яз-
ковий і уважний, Лео нар до фіксував численні виплати різним челяд-
никам і підмайстрам у Корте дель Аренґо: Джанп’єтро, Бенедетто,  
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Джованні, Джанмарія, Бартоломео й Ґерардо 45. Під Джанп’єтро, оче-
видно, мається на увазі Джованні П’єтро Ріццолі, згодом відомий як 
Джампетріно, молодий міланський художник, котрий якийсь час 
працював у майстерні Лео нар до 46. Особи інших учнів установити 
важче. Лаконічні записи Лео нар до без жодних подробиць не дають 
нам змогу з’ясувати, чи були вони художниками. Навряд чи вони 
брали участь у  роботі над фрескою. У  кожному разі дехто з  них, 
як-то Бенедетто і Джованні, без сумніву, були вмілими майстрами, 
здатними за кілька місяців непогано заробити. Якщо  ж у  них був 
досвід фрескового живопису, на задум Лео нар до розписати трапез-
ну вони, мабуть, дивилися з недовірливим подивом.
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У середині липня 1495  року Карл  VIII із військом дійшов до без-
печ ного місця —  фортеці Асті. Після відступу з  Форново солдати 
об носилися до лахміття, втомилися, вичерпали запаси провіан-
ту, тож мусили пити застояну воду з  канав і  харчуватися одним 
хлібом, «і  то не найліпшим» 1. А  ще десять місяців тому в  Асті 
відбулася перша зустріч Карла з  Лодовіко Сфорцою. Тоді Карла 
розва жали співаки, танцівники й музиканти Лодовіко, а чарівна 
Бе атріче вразила французьких лицарів прекрасною сукнею, кор-
саж якої (за словами одного приголомшеного очевидця) «оздобили 
діамантами, перлами й рубінами, як спереду, так і ззаду» 2. Тепер 
же двоє правителів перебували в стані війни, і Карл чекав на при-
буття двадцяти тисяч швейцарських найманців, щоб поновити  
наступ.

Лодовіко міг втішатися хіба тим, що в герцога Орлеанського, його 
суперника за міланський престол, справи йшли не менш кепсько. 
Після зухвалого нападу на Мілан Людовік мусив відступити в Но-
вару і сидів тепер із військом в облозі, оточений об’єднаними вене-
ційськими й міланськими силами. Наступати на Новару Лодовіко 
не планував. У нього не було артилерії, та й не хотілося дивитися, 
як гармати руйнують одне з його міст. Натомість він вирішив висна-
жити й виморити Людовіка, який так швидко тікав у Новару, що за-
був запастися провізією. Вояки Священної ліги перекрили воду до 
міських млинів і позбавили французів можливості змолоти навіть 
ті невеликі запаси зерна, які в них були. Крім браку їжі, французькі 
війська страждали і від інформаційного голоду, адже Лодовіко, кот-
рий умів майстерно напускати туман, послав у  Новару підробні 
документи, начебто Карл загинув у  битві під Форново. Морально-
му занепаду в стінах фортеці сприяли ще й чутки про те, що Карл 
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надто захопився спокушанням дочки місцевого багатія Анни Сола-
ро, щоби перейматися злигоднями своїх солдатів 3.

Облога Новари тривала ціле літо 1495 року й затягнулася на осінь. 
Незабаром у  місті запанувала тяжка нужда. «Щодня люди вмира-
ли від голоду», —  писав французький хроніст 4. Карл відправив з Асті 
караван в’ючних тварин з провіантом для міста, але його легко пе-
рехопили й відібрали всі харчі.

Нарешті перед обложеним військом замайоріла надія. От-от ма-
ла настати зима, підступали швейцарські найманці, і  Франческо 
Ґонзаґа почав задобрювати Карла: насамперед повернув йому меч 
і шолом, захоплені під Форново, а потім і альбом із королівськими 
любовними трофеями. Карл подякував і через свого посла у Венеції 
дав знати, що теж бажає миру. Почалися переговори, у яких Лодові-
ко спершу зайняв непримиренну позицію. Однак мир йому був на-
багато потрібніший, ніж війна, тож вони швидко домовилися про 
виведення військ із Новари. До кінця облоги, яка тривала три з по-
ловиною місяці, від голоду й хвороб померли дві тисячі вояків Лю-
довіка. Одного французького посла вразив вигляд уцілілих: «Вони 
були такі худі й виснажені, що нагадували радше мерців, аніж жи-
вих людей; я справді впевнений, що ніхто й ніколи ще не зазнавав 
більшого лиха» 5. Під час відступу з Новари ще сотні померли просто 
на дорозі, за двадцять кілометрів від міста, на французькому аван-
пості Верчеллі, їхні трупи викидали на гнойовища.

Людовік прагнув помститися Лодовіко. Одразу ж після виходу 
з  Новари він, за словами враженого французького посла, «загово-
рив про нові бої» 6. Коли двадцять тисяч швейцарських найманців 
нареш ті прибули у французький табір, він переконав Карла припи-
нити мирні переговори і повернути свою армію на Мілан.

* * *

Можливо, ці політичні події на якийсь час відволікли Лео нар до від 
роботи в Санта-Марія делле Ґраціє. Та хоч як кепсько складалася си-
туація, Лодовіко не збирався відмовлятися від розкоші й  пишнот; 
очевидно, Лео нар до —  «суддю в усіх питаннях, що стосувалися кра-
си й вишуканості», —  знову покликали на службу.

У серпні, під час облоги Новари, Лодовіко керував оглядом армії 
Священної ліги —  видовищним парадом, під час якого міланські 
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війська маршували під велетенським стягом, прикрашеним фі-
гурою відомого нам мавра, який в одній руці тримає орла, а другою 
душить дракона. «Воістину дивовижне видовище», —  писав учений- 
неаполітанець, очевидець параду. Щоправда, сталася й  прикра за-
тримка: кінь Лодовіко спіткнувся і впав, скинувши вершника, який 
забруднив своє пишне вбрання. «Це сприйняли за поганий знак, —  
завважив один літописець, —  і багато з присутніх потім не раз про 
це згадували» 7.

У нас немає свідчень, що Лео нар до брав участь в облозі Новари чи 
перекритті води, яка надходила в місто. Хоча, пам’ятаючи про його 
інтерес до гідравліки й досвід роботи з усілякими канали, фонтана-
ми та водяними будильниками, треба визнати, що це був би цілком 
логічний вибір. Адже в першому листі до Лодовіко Лео нар до вихва-
ляв своє вміння «провести воду з одного місця в інше». Перебуваю-
чи на службі в герцога, він вивчив канали в сільській місцевості дов-
кола Віджевано; головний із них, Навільйо Сфорцеско, був центром 
складної розгалуженої системи водних шляхів. З метою покращи-
ти навігацію й  іригацію в  цій місцевості він розробив детальний 
план будівництва млинів, гребель і шлюзів.

Десь тоді ж, очевидно, Лео нар до отримав завдання укріпити Мі-
ланський замок. Воєнна архітектура була одним із його інтересів. 
Йому належав примірник «Trattato di architettura civile e militare» 
Франческо ді Джорджо Мартіні, найпопулярнішого військового ін-
женера в Італії. Цей примірник зберігся до наших днів, і різні ма-
люнки й  нотатки на берегах свідчать про уважне й  жадібне його 
читання. Можливо, Франческо був героєм юнацьких літ Лео нар до: 
цей розробник військових укріплень першим пробудив у ньому ін-
терес до бойових механізмів. У 1490 році Лео нар до особисто позна-
йомився з Франческо, коли проектував центральний купол для Мі-
ланського собору. Після цього вони разом вирушили верхи в Павію 
і зупинилися там в одній корчмі, поки проводили консультації з ін-
женерами щодо Павійського собору. Інтерес Лео нар до до фортифі-
кації зріс після 1494 року, коли французька артилерія переконливо 
довела вразливість італійських фортець.

Із записів Лео нар до видно, що він проводив вимірювання укріп-
лень Кастелло, щоби покращити їх і  зробити стіни неприступ-
ними. «Вали Міланського замку… тридцять ліктів», —  сказано в од-
ному записі (лікоть —  це майже п’ятдесят сантиметрів). «Бастіони 
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шістнадцять ліктів заввишки і сорок ліктів завширшки… Зовнішні 
стіни вісім ліктів завтовшки і сорок заввишки, а внутрішні стіни 
замку шістдесят ліктів». Лео нар до пише, що такі укріплення «мене 
цілком влаштували б», якби тільки амбразури —  невеликі отвори, 
у які, як він відзначає, «завжди ціляться хороші бомбардири», —  не 
було розміщено рівно на лінії таємних ходів усередині замкових 
стін. Якщо артилерія проб’є ці слабкі місця, завойовники увірвуть-
ся у  фортецю і  «заволодіють усіма вежами, мурами й  таємними 
ходами» 8. Якщо Лодовіко читав ці слова вже після подій у Новарі, 
у нього, мабуть, мурашки побігли по шкірі.

Діяльність з охорони держави і протистояння ворогу приноси-
ла Леонардо куди більше насолоди й престижу, ніж робота над роз-
писом у  трапезній Санта-Марія делле Ґраціє. У  листі до Лодовіко 
він підкреслював своє вміння винаходити й використовувати смер-
тельні «воєнні знаряддя». Однак добрих десять років його ідеї зде-
більшого не помічали, натомість йому доводилося забавляти при-
дворних усілякими пристроями й  видовищами. А  тут раптом 
італійців осоромили на полі бою, їхні замки й гармати виявилися 
безсилими супроти французького наступу, і  Лодовіко, щойно за-
пахло порохом, мусив ховатися за мурами замку. Леонардо, мабуть, 
вірив, що в разі війни на півострові й загрози з боку могутніх воро-
гів йому нарешті випаде нагода збудувати свої воєнні механізми  
й машини.

* * *

Схоже, 1495  року Лео нар до брав участь у  ще одному проекті: для 
цього йому довелося з’їздити у Флоренцію —  місто, яке разюче змі-
нилося з часів його учнівства. Напевно, за минулі роки він час від 
часу бував там, адже Флоренція лежала лише за двісті п’ятдесят кі-
лометрів на південний схід від нього, хоча документальних свід-
чень цього немає. Його старий учитель і  друг Вер рок кіо помер 
1488 року, але батько ще був живий. Сер П’єро, якому виповнилося 
шістдесят дев’ять, одружився вчетверте, і його дім на Віа-Ґібелліна 
(куди він переїхав 1480 року) заполонили діти. Тепер, крім Лео нар до, 
в нього було ще восьмеро нащадків: шестеро хлопців і двоє дівчаток. 
Усі вони, крім двох найстарших, Антоніо і  Джуліано, народилися 
вже після переїзду Лео нар до в Мілан. Наймолодшому, Пандольфо, 
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виповнився лише рік, і 1495 року остання мачуха Лео нар до, тридця-
тиоднорічна Лукреція, знову носила під серцем дитину.

Якщо Лео нар до і  їздив до Флоренції, то не в живописних спра-
вах. За роки життя в Мілані він не отримав жодних малярських за-
мовлень від флорентійців, не в останню чергу, звичайно, через свою 
славнозвісну непоквапність. Але він усе-таки сподівався налагодити 
зв’язки з флорентійськими купцями, зокрема з торговцями вовною. 
У Флоренції бурхливо розвивався текстильний промисел, а Лео нар-
до розробив чимало текстильних механізмів: ручний ткацький ста-
нок, станок для намотування котушок, машину для виготовлення 
голок, яка, за його розрахунками, могла виробляти сорок тисяч го-
лок за годину і приносити неймовірні прибутки —  шістдесят тисяч 
дукатів на рік. Він сподівався, що всім цим винаходам знайдеться 
застосування у  Флоренції. Близько 1494  року він накреслив ескіз 
ткацького станка і на тих самих сторінках —  проект каналу, яким, за 
його задумом, флорентійська Гільдія торговців вовною могла тран-
спортувати свої товари через Тоскану, а з інших користувачів кана-
лу брати гроші і  в  такий спосіб збільшувати свої прибутки. Усі ці 
заняття засвідчують широту інтересів і масштаби амбіцій Лео нар-
до, а також упевненість у тому, що не існує речей, які не можна вдо-
сконалити за допомогою технології й винаходів. Утім, схоже, жоден 
його задум не спокусив упертих флорентійських купців 9.

У 1495 році його, здається, привело у Флоренцію інше: у місті змі-
нився уряд, відтак з’явився шанс отримати архітектурне замовлен-
ня. Після вигнання Медічі наприкінці 1494  року Флоренція про-
голосила себе республікою й ухвалила нову конституцію. Вакуум 
влади, що утворився внаслідок вигнання правителів, швидко за-
повнив Джироламо Савонарола, який уважав себе речником Бога, 
а отже, незаперечним авторитетом. Він виступав за скликання на-
родної асамблеї, до якої входили б усі флорентійські чоловіки віком 
від двадцяти дев’яти років. Таке розширення уряду означало, що до-
ведеться будувати нову, просторішу Залу ради.

За словами Вазарі, про нову будівлю спитали думки в усіх зна-
менитостей, зокрема Лео нар до і молодого Мікеланджело. Другому 
на той момент виповнилося лише двадцять років, тож є підстави 
сумніватися, що з ним хтось консультувався. Власне, того року Мі-
келанджело навіть не було у Флоренції —  після падіння Медічі він 
перебрався в  Болонью. А  от участь Лео нар до цілком імовірна. Та 
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якщо він сподівався отримати замовлення, деталі якого з’ясували-
ся лише після «тривалих суперечок», його чекало розчарування. Ро-
боту доручили Сімоне дель Поллайоло, відомому як Кронака, кот-
рий, як завважив Вазарі, «був відданим другом і  послідовником 
Савонароли» 10.

Проте могла бути й інша причина поїздки Лео нар до у Флорен-
цію —  пошпигувати проти рідного міста. У його записнику хтось —  
не сам Лео нар до —  кривулями нашкрябав ледь прочитувану фразу 
«меморандум маестро Ліонардо», де від художника вимагали «як-
найшвидше скласти звіт про ситуацію у Флоренції», зокрема про те, 
як Савонарола «організував Флорентійську державу» 11. Очевидно, 
Лео нар до мав доповісти якійсь особі в Мілані про політичну обста-
новку у Флоренції —  передати інформацію про Савонаролу й новий 
республіканський уряд, і, найпевніше, цією особою був Лодовіко 
Сфорца. Лео нар до зобов’язали звернути особливу увагу на міські 
укріплення, зокрема на озброєння й залоги у фортах, —  це наводить 
на думку, що планувався напад або вторгнення.

До нас не дійшов звіт Лео нар до, тож ми не маємо певності, чи 
справді він був таємним агентом герцога у  Флоренції. Але таке 
завдання не було б надто несподіваним з огляду на складні відно-
сини між двома державами. Флоренція непорушно дотримувалася 
союзу з французами і, попри обіцянки військової допомоги з боку 
інших держав Священної ліги, відмовилася до неї вступати. Фран-
цузи далі займали Пізу й інші флорентійські фортеці, але флорен-
тійці більше довіряли французам, ніж Лодовіко, якого небезпід-
ставно підозрювали в прагненні заволодіти Пізою. Влітку Лодовіко 
відрядив у Пізу загін лучників, щоб допомогти містянам відбити 
спроби флорентійців повернути собі місто. Крім того, він сподівав-
ся підважити вплив Савонароли: «Я роблю все, щоб налаштувати 
народ проти нього», —  повідомляв його посол у Флоренції 12.

Тимчасом Лодовіко мав підстави остерігатися і Савонароли, і со-
юзу флорентійців із Францією. Зустрівшись у червні з Карлом VIII, 
чернець-домініканець запевнив його, що все місто на боці фран-
цузів. Та, схоже, місто було і на боці Савонароли. Один флорентій-
ський крамар занотував у своєму щоденнику, що люди у Флоренції 
до того вірні Савонаролі, що за його наказом готові навіть кинутися 
у вогонь 13. Щоб послухати його полум’яні проповіді, у собор стіка-
лося до дванадцяти тисяч людей. Його послання не надто тішили: 
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«Провіщаю вам, —  заявив він із кафедри 1495 року, —  що Італію чека-
ють потрясіння, і ті, хто нині найвище, упадуть найнижче. О, Італіє! 
Лихо за лихом сипатимуться на тебе. Війна прийде після голоду, мо-
ровиця настане після війни: і там, і сям нещастя» 14.

На портреті Савонароли пера одного з його послідовників, де су-
ворі лінії його обличчя й орлиний ніс почасти ховає чернечий капю-
шон, є напис: «Це зображення фра Джироламо Савонароли, пророка, 
посланого Богом». Наміри у пророка були зрозумілі. Як сформулю-
вав один із його прибічників, він бажав «очистити все наше місто 
від вад і наповнити його блиском чеснот» 15.

Якщо Лео нар до справді побував 1495 року у Флоренції, його на-
вряд чи потішили  б окремі плани Савонароли очистити Флорен-
цію від гріхів. Чернець рішуче засуджував марнославство й розко-
ші, а тому запровадив суворі регулятивні закони проти розкішних 
і  «роз путних» убрань. Він нарікав, що вчені-гуманісти вивчають 
язичницьких авторів. «Платон, Аристотель та інші філософи давно 
в Пеклі», —  життєрадісно запевняв він флорентійських ентузіастів 
класичних знань. Трохи згодом, у грудні 1494 року, він закликав ка-
менувати і спалювати содомітів. Після цього заклику кількість ано-
німних доносів, як той, що через нього Лео нар до 1476 року постав 
перед судом, різко зросла. Хоча уряд не погодився на смертну кару 
для содомітів, ситуація невдовзі стала ще небезпечнішою і загроз-
ливішою, адже на початку 1496 року Савонарола взявся розсилати 
загони своїх fanciulli —  дітей у  білому вбранні —  вистежувати й  ви-
кривати гомосексуалів. «До цих хлопчиків виявляли таку пошану, —  
повідомляв один із містян, —  що всі уникали гріха, а особливо най-
гидкішого з них» 16.

Немає сумніву, то вже не була Флоренція Лоренцо Пишного. Під 
впливом Савонароли флорентійці відмовлялися від цінностей, які 
в  минулому столітті принесли місту репутацію неперевершеного 
центру науки і  мистецтв: від захоплення класичною спадщиною 
Стародавньої Греції і Стародавнього Риму, від інтересу до світських 
і трансцендентальних цінностей, від віри в те, що людина може ре-
алізувати своє покликання не лише через армію або церкву, від пе-
реконання, що оголене тіло в мистецькому творі, як-от бронзовий 
«Давид» Донателло чи «Народження Венери» Боттічеллі, —  джере-
ло краси, а не сорому. Напевно, повернувшись у Мілан, Лео нар до зі-
тхнув із полегшенням.
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Передбачалося, що Священна ліга проіснує двадцять п’ять років. Та 
насправді через Лодовіко Сфорцу протрималася вона заледве пів-
року. У середині жовтня Моро, по суті, перейшов на бік противни-
ка. Мабуть, уважаючи французів серйознішою загрозою, ніж вене-
ціанці чи папа, він уклав сепаратний мирний договір із Карлом VIII, 
а той у відповідь на обіцянку Лодовіко «всіма своїми силами служи-
ти королю» відкинув претензії герцога Орлеанського на Мілан 17. 
Нарешті, Лодовіко пообіцяв не допомагати Альфонсо, синові Фер-
динанда  II, повернути Неаполітанське королівство, уможливити 
французьким військам вільний прохід до Неаполя і навіть надати 
Карлові свою армію й кораблі, коли і якщо той повернеться для бит-
ви з Фердинандом. Крім того, він пообіцяв воювати на боці францу-
зів проти Венеції, якщо венеціанці повстануть проти таких умов.

Цілком сподівано, дії Лодовіко розлютили венеціанців, які оголо-
сили його зрадником. Утім, взаємні підозри між Лодовіко й Карлом 
теж не зникли. Було очевидно, що Лодовіко навряд чи виконає взя-
ті на себе зобов’язання, і французький посол, помітивши, як неохо-
че герцог надає обіцяні кораблі для чергового нападу на Неаполь, 
скаржився на його «віроломство». Лодовіко, зі свого боку, не довіряв 
Карлові. За словами одного посла, він «нарешті прямо сказав мені, 
що не має довіри до нашого короля» 18. Коли Карл запропонував пе-
ремовини, щоб обговорити умови миру, Лодовіко відповів, що на зу-
стріч із французьким королем погодиться, тільки якщо їхні табори 
розділятиме річка, утворюючи бар’єр.

У французькому таборі противники миру між Лодовіко й Кар-
лом, особливо герцог Орлеанський, раділи такому розвитку подій. 
Сподівання  ж Людовіка підживлювали й  інші, трагічніші обста-
вини. Спадкоємцем Карла був його єдиний син, трирічний Карл- 
Орлан. За словами одного з  придворних, дофін був «дуже краси-
вим і розвинутим, як на свій вік, дитям, який не боявся нічого з того, 
що зазвичай лякало дітей». Однак у грудні хлопчик захворів на кір 
і помер. Французький двір оголосив жалобу, а вісімнадцятилітня 
королева ледь не збожеволіла від горя. Проте дехто з придворних 
помітив, що Людовік «зрадів смерті дофіна, адже був (після нього) 
наступним претендентом на трон» 19. Тепер найзапекліший супер-
ник Лодовіко був за півкроку від французької корони.
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Розділ 9

Кожен х удожник ма лює себе

Лео нар до завжди вишукував людей із цікавими й виразними риса-
ми обличчя. Одного разу він провів ціле дослідження носів (з влас-
ти вою йому прискіпливістю) і дійшов висновку, що вони бувають 
десяти різних форм: «прямі, горбаті, увігнуті, випуклі вище або 
нижче за середину, орлині, рівні, пласкі, заокруглені й гострі» 1. Цей 
інтерес посилився, коли він узявся за роботу в церкві Санта-Марія 
делле Ґраціє, адже тепер йому треба було знайти моделі для три-
надцятьох персонажів. Правда це чи ні, але розповідали, що на його 
картинах, зокрема і на «Тайній вечері», увічнено, і то без їхнього ві-
дома, жителів Флоренції і Мілана.

Ретельність Лео нар до в зображенні облич описано у творі Джо-
ванні Баттіста Джиральді 1554 року. Є підстави вірити автору, адже 
його батько особисто знав Лео нар до і  спостерігав за його роботою 
в трапезній. Як стверджував Джиральді, щоразу, збираючись нама-
лювати фігуру, Лео нар до спершу обдумував «її властивості й при-
роду»: має вона справляти враження сумної чи щасливої, молодої 
чи старої, доброї чи злої. Визначившись із цими моментами, він ви-
рушав туди, де, «як він знав, збиралися такі люди, й уважно розгля-
дав їхні обличчя, манери, одяг, рухи» 2.

Ще захопленіше пише про це Вазарі, за словами якого, Лео нар до 
любив «спостерігати оригінальні фізіономії з  нечесаною бородою 
або волоссям». Помітивши на вулиці таку людину, він міг «цілий 
день стежити» за нею, закарбовуючи в пам’яті прикметні риси, а по-
тім повертався додому і «змальовував її, ніби вона стояла перед його 
очима» 3.

Дивовижних облич у Мілані йому не бракувало: десь тоді, як по-
чалася робота над фрескою, Лео нар до створив знамениті серії гро-
тескних голів: чоловіки й  жінки з  комічними, а  часом жахливо 
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спотвореними рисами обличчя. Якщо вірити цим ескізам, то Мі-
лан був справжньою галереєю потвор, —  беззубих карликів-чолові-
ків і кирпатих жінок у сміховинних головних уборах. На багатьох 
карикатурах у чоловіків виразно випнуте підборіддя. Усі ці моделі, 
без сумніву, страждали на так званий мандибулярний прогнатизм —  
патологію, відому також як «габсбурзька щелепа». Це спадкова хво-
роба, коли нижня щелепа виразно виступає вперед, видовжуючи 
підборіддя, —  так виникає нерівний прикус. Цю особливість бачимо 
різною мірою в обличчях Юди, Петра й Симона в «Тайній вечері».

За цікавістю Лео нар до до химерних облич крився не просто ву-
аєристський інтерес до фізичних вад. Він прагнув малювати розмаї-
тіші, своєрідніші, виразніші обличчя, ніж його попередники й  су-
часники. Надто багато художників використовувало стандартний 
набір виразів і стереотипно представляли такі емоції, як горе, страх, 
побожність. «Художник, який не враховує цих відмінностей, —  писав 
Лео нар до, —  завжди робить фігури по шаблону, наче всі вони брати» 4.

Замальовки химерних облич були одним із засадничих методів 
зафіксувати і  реалістично передати розмаїття виразів. Лео нар до 
вважав, що з  часом риси характеру починають проявлятися в  ри-
сах обличчя, і по ньому можна впевнено судити про темперамент 

Лео нар до да Вінчі. 

Гротескні голови
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і моральність особи. «Обличчя, —  писав він, —  відбиває певні ознаки 
людської природи». Іноді він описував ці ознаки дуже конкретно. 
Скажімо, радість можна розпізнати по «зморшках, які відділяють 
щоки від губ», а злих і нестриманих людей видно по «великих ви-
ступах і впадинах» на обличчі. Сумнівніше інше його твердження, 
нібито поздовжні зморшки на лобі виказують «осіб, сповнених та-
ємної погорди і схильних прилюдно нарікати на життя» 5.

Знання того, які риси обличчя якому темпераменту відповіда-
ють, без сумніву, допомагає художникові розкрити риси характеру 
й емоційні стани. У цьому контексті вибір правильної моделі для 
Юди —  людини, чиє обличчя, за такою логікою, неминуче мало від-
бивати його зіпсуту натуру, —  набирав першочергової ваги. Джи-
ральді описав, як Лео нар до шукав натурника для Юди, людину, 
обличчя якої «відповідало б такому лиходійству». Понад рік він на-
відувався в одне передмістя Мілана, Борґетто, «де жили люди пога-
ні, ниці, здебільшого лихі й ганебні» у пошуках неприємного на ви-
гляд мерзотника, гідного такої непривабливої ролі 6. Правдива ця 
історія чи ні —  хтозна, до нас дійшов лише один Леонардів ескіз Юди, 
але його обличчя важко назвати лихим. На малюнку зображено літ-
нього чоловіка зі зведеними вгору бровами, гачкуватим носом, ви-
разним підборіддям та чітко окресленими щелепними м’язами.

Пам’ятаєте, як, проектуючи кінний монумент, Лео нар до робив 
нотатки про різних коней у  Мілані («Флорентієць Морелло сень-
йора Маріоло, великий кінь із красивою шиєю і  прегарною голо-
вою»)? Так і тепер він записував, де знайти людей, чия зовнішність 
його заінтригувала. «У  Крістофано да Кастільйоне в  П’єта краси-
ва голова», —  писав він, маючи на увазі робітника з Монте ді П’єта, 
добро чинної установи, яка видавала кредити під низький відсоток. 
В іншій нотатці читаємо: «Джованніна, дивовижне обличчя, в Сан-
та-Катерині, в лікарні» 7. Санта-Катерина —  це августинський жіно-
чий монастир Санта-Катерина да Сан-Северіно (пізніше відомий як 
Санта-Катерина алла К’юза), який у квітні 1495 року за згодою герцо-
га переїхав зі старої будівлі в нове приміщення біля Порта-Тічінезе, 
в  південно- західному передмісті Мілана. Очевидно, з  Джованні-
ною —  мабуть, однією з черниць —  Лео нар до познайомився через се-
кретаря Лодовіко Маркезіно Станґу, який відповідав за переїзд. Імо-
вірно, Станґа попросив Лео нар до оглянути обидві будівлі, і  саме 
там він зустрів Джованніну 8.



144 Розділ 9

У записниках Лео нар до трапляються імена кількох людей, ко-
трих він розглядав як моделі для образу Христа в «Тайній вечері». 
«Алессандро Каріссімі да Парма —  рука Христа», —  читаємо в  одній 
нотатці 9. Про Алессандро відомо зовсім мало, хоча походив він із 
поважної аристократичної родини, яка мала міцні зв’язки з родом 
Сфорца 10. Моделлю для обличчя Христа мав бути хтось інший. На 
іншій сторінці під заголовком «Христос» Лео нар до згадує чолові-
ка з оточення якогось «кардинала Мортаро». Насправді він має на 
увазі Мортару, місто на південний захід від Віджевано, де у Лодові-
ко (який носив, серед інших, титул герцога Мортарського) був за-
мок. У колегії кардиналів особи на ім’я кардинал Мортаро не було, 
однак Лео нар до майже напевно мав на увазі молодшого брата Лодо-
віко, Асканіо Сфорцу, впливового кардинала з численними бенефі-
ціями (церковними парафіями). Зокрема, кардинал Сфорца (який, 
до речі, 1492 року ледь не став папою) очолював Павійську єпархію, 
до якої входила Мортара з її численними церквами.

Та якщо «кардинала Мортару» ідентифікувати доволі просто, то 
людину з його оточення —  потенційну модель Христа —  окреслено, 
на жаль, дуже лаконічно, лише «giova cote» 11. Це міг бути і Джован-
ні Конте, і граф (conte) Джованні, і il giovane conte (молодий граф). Ві-
рогідного кандидата висунув один італійський дослідник, це воїн 
на ім’я Джованні Конте, капітан міліції, який пізніше вступив на 
службу до Чезаре Борджіа 12.

Якщо цей Джованні Конте справді був моделлю Лео нар до, це за-
кладає певну іронію в образ Христа-миротворця, адже він отримав 
вигляд солдата, який згодом служив під керівництвом одного з най-
жорстокіших італійських воєначальників. Ба більше, Асканіо Сфор-
ца, у якого Джованні служив на час знайомства з Лео нар до, зажив 
сумної слави як цілком світський кардинал: він ходив у латах і ко-
мандував приватною армією з  двох тисяч солдатів. Один із найба-
гатших кардиналів, він дивував Рим пишнотою свого двору, а одна 
з його забав вийшла до того розкішною, що хроніст не наважився її 
описувати, побоюючись, що його сприймуть за казкаря 13.

* * *

Імена Алессандро Каріссімі да Парма і помічника кардинала Сфор-
ци свідчать, що моделі для своїх картин Лео нар до обирав серед 
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найвищих прошарків міланського суспільства. Як художник та ін-
женер герцога він мав доступ до обраних кіл Мілана, і його нотатки 
рясніють іменами шанованих осіб 14. Когось із них він майже напев-
но використовував у  ролі моделей. Один відвідувач його майстер-
ні згодом писав, що апостоли з «Тайної вечері» —  це «портрети відо-
мих міланських придворних і містян того часу» 15. Це твердження 
належить особі, яка обговорювала картину із самим Лео нар до, тож 
до нього варто поставитися серйозно. Крім того, це дуже типово для 
Лодовіко —  увіковічити на картині найвидатніших представників 
свого двору, а відтак і себе.

Найвідомішим міланським придворним був воєначальник Ло-
довіко Ґалеаццо Сансеверино. Якщо розпис мав, з-поміж іншого, зве-
личити вище міланське суспільство, то без портрета охочого похизу-
ватися Ґалеаццо на ньому було не обійтися. Він був одним із десятка  
синів Роберто Сансеверино, офіцера-найманця з Неаполя, повсюдно 
відомого як синьйор Роберто. Двоюрідний брат Лодовіко і свого часу 
його прибічник, Роберто згодом перекинувся в інший табір, став на 
бік ворогів Моро і тричі намагався скинути його з престолу. Ґалеац-
цо ж зберіг вірність герцогу. У 1489 році він заручився з незаконною 
донькою Лодовіко Б’янкою (на той час їй виповнилося сім), а потім 
став його воєначальником і вірним другом. Ідеальний взірець лица-
ря, він з’являвся на святкуваннях і турнірах у золотих латах та із зо-
лотим списом, яким без особливих зусиль одного за одним вибивав 
суперників із сідла. Лео нар до розробляв костюми для одного з та-
ких святкувань, коли «в домі мессіра Ґалеаццо» Салаї вкрав гама-
нець у роздягнутого лакея.

Схоже, Ґалеаццо залюбки допомагав Лео нар до. Коли худож-
ник працював над кінною статуєю, він отримав доступ до стаєнь 
Ґалеаццо, щоб вивчати екзотичні породи коней. Кілька малюнків 
Лео нар до підписано як «сицилієць мессіра Ґалеаццо» або ж «вели-
ка ґенетта мессіра Ґалеаццо» (йдеться про берберського коня, відо-
мого як giannetto) 16. Чи послужив сам Ґалеаццо моделлю для Лео-
нар до, ми вже не дізнаємося, адже до нас не дійшов жоден його 
портрет.

Ще однією фігурою, майже так само відомою і знаменитою, як Ґа-
леаццо Сансеверино, був архітектор Донато Браманте. Його справж-
нє ім’я Донато д’Анджело Лаццарі, але прославився він під пріз-
виськом Браманте («той, що прагне», «той, що бажає») через свої 
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величезні амбіції й епікурейські смаки. «Мені байдуже, скільки я 
витрачаю, щоб жити в розкошах», —  таку заяву йому приписують 17. 
Як і  Лео нар до, котрого теж характеризували екстравагантність 
і честолюбство, Браманте в Мілані був чужинцем, сином фермера 
з села Монте Асдруальдо під Урбіно. Як і Лео нар до, він був наділе-
ний яскравим талантом і йому все давалося з невимушеною легкіс-
тю. Найпомітніший пам’ятник його генію зберігся в  Санта-Марія 
делле Ґраціє, де він спорудив чарівну циліндричну прибудову до 
східного фасаду оригінальної церкви Соларі. Крім того, він брав 
участь у  перебудові собору в  Павії, а  1495  року спроектував цен-
тральну площу Віджевано, до того простору, що довелося знести ве-
лику частину містечка.

Браманте цілком природно підходить на роль моделі для «Тай-
ної вечері». З Лео нар до вони були близькими приятелями. В одній  
із нотаток Лео нар до називає Браманте «Донніно», а  Браманте, сво-
єю чергою, присвятив Лео нар до поетичну збірку, у  якій називає 
його «cordial caro ameno socio» («сердечним, дорогим і любим това-
ришем») 18.

Цілком можливо, у  Лео нар до був ще один особливий привід  
увічнити Браманте на стіні трапезної в Санта-Марія делле Ґраціє. 
Лео нар до на той час зовсім не мав досвіду у  фресковому живопи-
сі, а Браманте починав кар’єру як художник. Зокрема, у Мілані він 
створював фрески на фасадах палаців і  вілл. Також він написав 
у  техніці фрески серію портретів філософів, відомих як «Вояки», 
для Каза Паніґарола в Мілані, а в 1490–1493 роках створив для Лодо-
віко в Міланському замку фреску, яка отримала назву «Аргус».

З огляду на багатий досвід Браманте він цілком міг давати Лео-
нар до поради або навіть безпосередньо допомагати, коли той при-
ступив до роботи над розписом. Щонайменше він міг допомагати 
з проектуванням і зведенням риштувань —  через дванадцять років 
папа Юлій II дав йому таке саме завдання, коли Мікеланджело по-
чав розписувати Сікстинську капелу. Можливо, на ті риштування, 
які описав Вазарі і які Лео нар до за кілька років поставив у Флорен-
ції —  з розсувним механізмом, що давав змогу підіймати та опуска-
ти платформу, його надихнув саме Браманте, котрий, зокрема, про-
ектував розвідні мости. Одну з нотаток Лео нар до, яку супроводжує 
креслення перехрещених опор, підписано так: «Будова розвідного 
моста, яку мені показав Донніно» 19.
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Пізніше Рафаель намалював Браманте на двох своїх фресках 
у  житлових покоях Ватикану, особливо уславилося зображення 
в образі Евкліда в «Афінській школі». Десь тоді Мікеланджело нама-
лював його в образі пророка Йоіла на склепінні Сікстинської капе-
ли, а його учень Брамантіно виткав для Міланського замку гобелен, 
де зобразив Браманте під час бенкету: без сумніву, це вказувало на 
його любов до розкошів 20. Ще з більшою подібністю його зображено 
в профіль на медальйоні, який Карадоссо відлив близько 1505 року. 
Ці портрети, зроблені через десять-дванадцять років, свідчать, що 
він був чоловіком красивим, із залисинами в оточенні буйних куче-
рів і з майже орлиним профілем.

Якщо Лео нар до справді представив Браманте в  образі одного 
з апостолів, то найімовірніше —  це випливає з порівняння вцілілих 
зображень —  ідеться про Варфоломія, який стоїть із лівого краю сто-
лу. На ескізі Лео нар до, виконаному червоною вохрою, Варфоломій 
постає симпатичним чоловіком, з  розвіяними на вітрі кучерями, 
за якими вже прозирають перші сліди типової залисини. У нього 

Мікеланджело Буонаротті. Пророк Йоіл.  

Фреска на стелі Сікстинської капели
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могутні надбрівні дуги, виразний ніс, гострий, розумний погляд, 
вольове підборіддя. Моделлю напевно був чоловік середнього віку, 
а Браманте 1494 року саме виповнилося п’ятдесят. На фресці у Вар-
фоломія пишна шевелюра й борода —  деталі, які дещо приглушують 
його подібність із Браманте. І  все-таки в  цій фігурі, що нахилила-
ся вперед, спершись руками на стіл, рішучій і настороженій, мілан-
ські придворні, мабуть, легко впізнавали знаменитого архітектора.

* * *

Найпевніше, ще однією моделлю для «Тайної вечері» Лео нар до по-
служив —  у дусі славної традиції флорентійських майстерень —  він 
сам. У дні його учнівства ходила приказка, яку приписували Кози-
мо Медічі: «Ogni pittore dipinge sé» («Кожен художник малює себе») 21.  
Для Лео нар до ця фраза стала своєрідним трюїзмом. «Я знав худож-
ників,— писав він, —  які, здавалося, в усіх своїх фігурах малювали 
самих себе з натури, і в цих фігурах видно рухи й манери їхнього 
творця» 22.

Багато художників, справді, потай поміщали автопортрети на 
своїх картинах, так би мовити, замість підпису. Смагляві вродли-
ві риси Доменіко Ґір лан да йо і  кругле обличчя П’єтро Перуджіно 
прозирають із багатьох групових сцен на їхніх фресках. Схоже, 
деякі флорентійські художники, як-от Філіппо Ліппі чи Сандро 

Лео нар до да Вінчі. 

Апостол Варфоломій. 

Ескіз
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Боттічеллі, теж не раз вписували себе у свої твори, наділяючи влас-
ними рисами обличчя чи формою голови одразу кількох своїх пер-
сонажів (з цього можна виснувати, що в Ліппі було кругле обличчя 
й великі вуха). Ці автопортрети поставали зовсім не з нарцисизму, 
свідомого чи ні; можливо, йшлося про банальну зручність: худож-
ник дивився на себе в дзеркало і малював себе як модель 23.

Лео нар до вважав, що цього слід уникати, і наголошував на тому, 
що художник не повинен зображати на картинах обличчя, «схожі 
на його власне» 24. За іронією, його самого звинувачували в  тому, 
що він наповнює свої роботи автопортретами. У  1490-х роках при-
дворний поет Сфорци, Ґаспаро Вісконті, висміяв неназваного мит-
ця у вірші «Проти поганого художника». Поет закидав, що улюбле-
ний об’єкт цього художника —  він сам, бо «Свій образ міцно в голові 
тримає, / Й не раз траплялося, що в образах чужих, / Лише себе са-
мого він малює». Цитуючи Вісконті далі, цей художник відтворю-
вав не лише своє обличчя, «хоч і яке воно вродливе», а й свої «звич-
ки та манери» 25.

Вважається, що мішенню цих критичних нападок Вісконті був 
якраз Лео нар до. Утім, ми не знаємо достеменно, про які саме кар-
тини й автопортрети каже поет, хоча в «Тайній вечері» є принаймні 
два претенденти на подібність із Лео нар до. Окремі обличчя пов-
торюються на картинах Лео нар до, а  ще частіше —  на його малюн-
ках. Особливо прикметні два з них. Перший типаж —  це схожий на 

Карадоссо. 

Медаль. Реверс 

із зображенням 

профілю Донато 

Браманте
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янгола юнак із кучерявим волоссям і  лицем андрогіна, другий —  
мужніша постать, лютий на вигляд старший чоловік із гачкуватим 
носом і  випнутим підборіддям. Важко впізнати Лео нар до, якому 
на час написання твору Вісконті було за сорок, в одному з цих ха-
рактерних типажів.

Вірш Вісконті написано десь тоді, як Лео нар до працював над «Тай-
ною вечерею». Якщо в ньому справді мається на увазі Лео нар до, то 
несхвалення поетове походить, очевидно, від того, що художник, 
на його думку, надуживає автопортретами в настінному розписі, —  
імовірно, Лео нар до написав із себе кількох апостолів, ба більше, на-
ділив їх своїми жестами, «звичками та манерами».

Вісконті був приятелем Браманте і, найпевніше, другом Лео нар-
до: тон вірша нагадує радше добродушне підколювання, аніж злісну 
критику; у  Лео нар до зберігався навіть список з  одного сонета Віс-
конті. У Вісконті була одна перевага над нами: він достеменно знав, 
який на вигляд і як поводиться Лео нар до. Зовнішність Лео нар до —  
ще одна загадка. У нас дуже мало відомостей про нього в період ро-
боти над «Тайною вечерею». Подробиці на зразок любові до багря-
них плащів і рожевих капелюхів можна виснувати з переліків його 
одягу. Список, складений від руки років через десять після «Тайної 
вечері», засвідчує, що принаймні після п’ятдесяти він носив окуля-
ри, а лягаючи спати, вдягав нічний ковпак 26. Та що стосується рис 
його обличчя й узагалі зовнішності, то, крім згадок про вроду у його 

Лео нар до да Вінчі.  
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Із «Кодексу про політ птахів»
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перших біографів (жоден із них його насправді не бачив і не зустрі-
чався з ним), ми, по суті, нічого не знаємо.

Відомо, що Лео нар до створив щонайменше один автопортрет:  
флорентійський поет стверджував, що бачив цей вугільний малю-
нок, але його давно втрачено 27. Єдина постать на одній із його картин, 
яку бодай із якоюсь певністю можна вважати автопортретом, —  це 
фігура в нижньому правому куті «Поклоніння волхвів»: вродливий 
замислений чоловік стоїть трохи осторонь і дивиться не на волхвів, 
які вклякли навколішки, і не на Боже немовля, а на щось поза межа-
ми картини. Однак вівтарний образ так і не було завершено, а риси 
чоловіка, на жаль, прописано дуже нечітко.

Брак відомостей про зовнішність Лео нар до не завадив мистецтво-
знавцям висловлювати припущення про імовірні автопортрети. Ви-
шукувати Лео нар до на його картинах стало страшенно популярною 
забавою, і його постать знаходили майже скрізь —  від знаменитого 
рисунка «Вітрувіанської людини» (виконаний наприкінці 1480-х) до 
начерку гостроносого персонажа, який неуважно дивиться з-поміж 
рядків дзеркального письма на сторінках «Кодексу про політ пта-
хів» 28. Утім, мине ще майже тридцять років після «Поклоніння волх-
вів», доки Лео нар до з’явиться знову і  цього разу безсумнівно —  на 
малюнку сангіною, що його зробив хтось із його підмайстрів, най-
певніше, Франческо Мельці. На цьому малюнку, створеному десь 
1515 року, Лео нар до зображено в профіль: велична постать людини 

Лео нар до да Вінчі. Бородатий 

чоловік (імовірно, автопортрет). 

Сангіна
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середнього віку з класично правильними рисами, грецьким носом 
і  пишним хвилястим волоссям, що ледь відступило з  лоба, та дов-
гою бородою. Безперечно, саме цей портрет надихав пізніших біо-
графів, таких як Вазарі й Анонімо Ґадьяно, захоплюватися красою 
і грацією Лео нар до.

Найзнаменитіше зображення Лео нар до —  його імовірний автопорт-
рет сангіною, на якому намальовано літнього чоловіка; пізніше під 
ним невідомою рукою чорним чорнилом було написано (нині слова  
заледве прочитуються): «Ritratto di se stesso assai vecchio» («Авто порт-
рет у доволі пізні роки»). Тут знову бачимо пишні волосся й бороду, 
але самого Лео нар до —  якщо це справді він —  представлено насупле-
ним, із залисиною і помітно старшим. Цей малюнок, віднайдений  
лише 1840 року, у XIX столітті визнавали (а багато хто визнає доте-
пер) за безсумнівний автопортрет Лео нар до. Проте нині вважають, 
що створено його ще в 1490-х роках, десь тоді, як Лео нар до працював 
над «Тайною вечерею». Якщо це датування правильне, то малюнок 
не може бути автопортретом, адже на ньому зображено чоловіка ро-
ків шістдесяти-сімдесяти і аж ніяк не сорока з хвостиком 29.

Автопортрет це чи ні, але він заступив образ художника, який 
панував у XVI столітті: атлетичного, гедоністичного і надзвичайно 
красивого чоловіка з довгими віями і пристрастю до рожевих пан-
чіх. Замість нього з’явився образ Лео нар до як сивобородого мудре-
ця: серйозного, пильного, вченого. З таким Лео нар до було безпечно 
вступати в добу заліза і пари.

* * *

На початок 1496  року Лео нар до, що типово для нього, працював, 
крім «Тайної вечері», ще над кількома проектами. Одні —  на замов-
лення Лодовіко, інші —  плоди його власних задумів.

І хоча Лео нар до мріяв про воєнні замовлення, Лодовіко й далі 
вважав його насамперед декоратором і  сценографом. Якось 1495 
року, коли вже почалася робота в трапезній, герцог попросив його 
розмалювати стелі кількох «camerini» (кімнаток) у  Кастелло. Оче-
видно, замовлення обговорювали ще понад рік тому, бо в  розірва-
ному листі до Лодовіко містився заклик «згадати про замовлення 
розписати кімнати». Кімнати були частиною критого мосту, Понті-
челла, що його недавно збудував Браманте, поєднавши кінці рову 
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і забезпечивши затишний закуток для Лодовіко й Беатріче. Напев-
но, Лео нар до взявся до роботи наприкінці 1495-го, бо вже в листопа-
ді того року, як указано в документах, стелі було заґрунтовано і під-
готовлено до розпису 30.

Десь тоді ж таки Лео нар до отримав від Лодовіко ще одне замов-
лення. Кінець 1495-го й перші тижні 1496 року він провів, готуючи 
декорації й костюми для вистави п’ятиактної комедії Бальдассаре Та-
коне про Юпітера й Данаю. Виставу показали наприкінці січня в па-
лаці кузена Лодовіко, Джанфранческо Сансеверино, одного з одинад-
цятьох братів Ґалеаццо. Лео нар до вкотре вигадав приголомшливі  
візуальні й звукові ефекти: він спроектував зірку, яка сходила над 
сценою «з такими звуками, що здавалося, наче палац зараз розсип-
леться», як зазначено в сценічних указівках Такконе. Не бракувало 
і  повітряних сцен: Меркурій спускався з  Олімпу за допомогою мо-
тузки і блока. Була роль і для annunziatore, або ж небесного посланця, 
який теж, найпевніше, демонстрував дива повітряної акробатики 31.

І хоч як захоплювала Лео нар до робота над такими видовищни-
ми дійствами, він одночасно працював над проектом, який ціка-
вив його незрівнянно більше. Меркурій, який кружляє над голова-
ми глядачів, укотре нагадує про давній потяг Лео нар до до польотів. 
Його захоплювала сама думка про те, що людина колись зуміє під-
корити такі стихії, як повітря і вода. Невдовзі після переїзду до Мі-
лана Лео нар до почав проектувати човен, який міг би рухатися під 
водою, по суті, субмарину. Без сумніву, надихнуло його або ж лягло 
в основу судно, яке придумав учень Браманте на ім’я Чезаре Чеза-
ріано; він стверджував, що його човен може плавати під водою по 
рову довкола міланського замку і по озеру Комо 32.

Та найбільше уваги Лео нар до приділяв механіці польоту. Він 
прискіпливо вивчав польоти птахів і комах, намагаючись збагнути, 
що зробити і які технології застосувати, щоб люди теж могли літати. 
У юності він багато годин проводив на берегах річок і над яругами, 
спостерігаючи за метеликами, кониками-стрибунцями, кажанами. 
Якось на початку 1480-х він намалював бабку, а на берегах написав: 
«Щоб спостерігати чотирикрилий політ, обійди рів —  і побачиш чор-
ні сітчасті крила» 33. Ще одна бабка з’являється в його записниках че-
рез кілька років, коли він уже жив в Мілані. На тому самому аркуші 
є ще ескізи кажана, летючої риби та істоти, яка нагадує чи то мете-
лика, чи то нетлю. Найбільше його цікавила летюча риба. Як він із 
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подивом завважив в одному із записників, летюча риба здатна пере-
суватися і у воді, і в повітрі 34.

Невдовзі Лео нар до почав перевіряти свої спостереження на прак-
тиці. Надихнувшись польотом бабки, він спроектував химерний 
пристрій, де пілот мусив постійно стрімко присідати, працюючи 
живим поршнем, і одночасно з усіх сил крутити коловорот, сполуче-
ний із чотирма схожими на весла крилами 35. Ще одна з його ранніх 
розробок —  величезні махові крила. Цього разу він взорувався на ка-
жана, який, на думку Лео нар до, був найкращою моделлю літально-
го апарату. «Пам’ятай, —  нагадує він у нотатці сам собі, —  що твоя ле-
тюча машина повинна імітувати не що інше, як кажана, адже його 
перетинки, точніше, їх поєднання дають броню або силу крилам» 36.

Десь наприкінці 1480-х Лео нар до зробив креслення ще одного 
пристрою —  спіралеподібної дивовижі, яка працювала за принци-
пом архімедового гвинта. Механізми на основі цього гвинта вже ти-
сячу років використовували, щоб качати воду, і Лео нар до знав про 
цей принцип іще по своїх гідравлічних роботах. Пристосовуючи йо-
го до польоту, він уявляв, що апарат здійматиметься в небо, «вгвин-
чуючись» у повітря. На його ескізі зображено центральну палицю, 
яку закріплено на платформі в  оточенні спіралеподібних вітрил, 
які, за його задумом, мали бути з накрохмаленого лляного полотна. 
Рушійна сила в цьому механізмі не до кінця зрозуміла, але навіть 
у найсміливіших аеронавігаційних мріях Лео нар до не міг уявити 
людину на цьому апараті. Можливо, крутити вітрила мав вітер, як 

Лео нар до да Вінчі.  

Гвинтовий 

літальний апарат
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в крила вітряка, аж доки машина якось злетить у повітря. Викорис-
таний у  ній принцип ротації спонукав багатьох —  безпідставно —  
вважати задум Лео нар до прототипом гелікоптера 37.

Через рік або два Лео нар до зробив креслення ще одного літаль-
ного апарата. Цього разу він мав на думці прикріпити пілота в го-
ризонтальному стані ногами до дошки, а ступнями він мав тиснути 
на педалі, які через систему блоків запускали в рух два крила над 
головою. Конструкцію цих крил він запозичив, як дізнаємося з його 
нотаток, у хижих птахів, зокрема в шуліки. Він навіть назвав свій 
вина хід «ucello» —  «птах». У нотатках і кресленнях на звороті арку-
ша описано деталі: крила мали виготовлятися з очерету і накрохма-
леного шовку, а зверху —  обклеюватися пір’ям. Лео нар до завважив, 
що пробний політ слід проводити над озером, щоб зменшити ризи-
ки в разі падіння, а пілот повинен мати із собою бурдюк, щоб скорис-
татися ним як рятувальним кругом. Утім, хай би як осатаніло тис-
нув на педалі пілот, навряд чи він змусив би цей апарат відірватися 
від землі, не кажучи вже про те, щоб упасти, як Ікар, з неба 38.

«Ucello» так і не дійшов до стадії пробного польоту, на відміну від 
наступного винаходу Лео нар до. Новий літальний апарат, що його 
він розробляв, уже працюючи над «Тайною вечерею», —  це, по суті, 
вдосконалена версія «ucello». Цього разу він зменшив вагу машини, 
а пілота пропонував кріпити до пари сполучених крил, які урухом-
лювалися педалями, з’єднаними з  ними системою тросів і  блоків. 
Щоб запустити апарат, пілот, знову-таки, мусив дуже швидко пра-
цювати двома ногами —  одночасно згинати їх і розгинати.

Ці крила викликають не більше довіри, ніж попередні, але на сто-
рінці з нотатника Лео нар до, яку датують другою половиною 1490-х, 
зазначено, що він і його «диво-пілот» запланували пробний політ 
і мали стартувати —  який жах! —  з даху Корте дель Аренґо 39.

* * *

Лео нар до не першим мріяв про польоти. Він мусив чути бодай кіль-
ка історій про безстрашних літунів, які намагалися —  щоразу без ус-
пішно —  піднятися в повітря. Одну з перших спроб злетіти, про які 
нам відомо, здійснив 875 року Аббас ібн Фірнас, лікар і поет із мав-
ританської Іспанії. Він піднявся в повітря за допомогою пари крил, 
виготовлених із шовку, натягнутого на вербовий каркас, і вкритих 
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орлиним пір’ям, але пролетівши зовсім мало, впав на землю і зла-
мав хребет. Через сто з чвертю років його спробу повторив у Персії 
з іще жахливішими наслідками вчений на ім’я аль-Джаухарі: він за-
гинув, вдягнувши два крила і стрибнувши з даху мечеті. Десь тоді 
в Британії чернець-бенедиктинець на ім’я Ейлмер Малмсберійсь кий, 
«прийнявши байку за правду» (так це сформулював хроніст), спро-
бував полетіти, як Дедал. Прикріпивши по крилу до кожної руки 
й  ноги, він стрибнув із вершечка церковної вежі. За словами літо-
писця, йому вдалося пролетіти більше як двісті ярдів (понад 180 м. —  
Прим. пер.), але зрештою він утратив контроль над апаратом і впав 
на землю. Чернець зламав обидві ноги і «до кінця життя кульгав» 40.

Двигунами в усіх цих літунів були їхні руки, якими вони муси-
ли відчайдушно махати. Однак уже в XIII столітті вперше замисли-
лися над створенням механічних крил. Чернець-францисканець 
Роджер Бекон, інтелектуал і  ерудит, відомий як Doctor Mirabilis 
(«дивовижний доктор»), писав про механіку польоту і сміливо мір-
кував про можливість створити літальний апарат на основі колін-
чатого важеля. Близько 1260  року він писав, що «літальні машини 
можна сконструювати так, щоб людина сиділа всередині машини 
і обертала якийсь двигун, за допомогою якого штучні крила маха-
тимуть у повітрі, як у птахів під час польоту». Він стверджував, що 
такі пристрої «виготовляли вже давно, так само як нині», зокрема, 
один із них створив його знайомий «мудрець». Утім, жодних свід-
чень про такі апарати до нас не дійшло 41.

З нотаток Лео нар до випливає, що він полював на друковане ви-
дання творів «Руджеро Бако» 42. Можливо, надихнувшись описами 
Бекона, він почав під великим секретом будувати на даху Корте 
дель Аренґо свій механічний літальний апарат. «Замкни горішню 
кімнату, —  читаємо в одній із його нотаток, —  і зроби велику й висо-
ку модель» 43. Очевидно, запустити свою модель він збирався з вер-
шини замку —  місця, «в усіх сенсах вигіднішого, ніж будь-яке інше 
місце в Італії». Мабуть, вигідним воно було завдяки висоті й повіт-
ряним потокам. Проте був і  один беззаперечний недолік: Лео нар-
до остерігався, що робітники на будівництві собору неподалік (там 
саме зводили вежу) побачать, як він створює свою машину. Отож він 
знайшов на даху краще захищений закуток, де сподівався працюва-
ти без зайвої уваги: «І якщо стати на даху з боку вежі, то робітники, 
які будують тибуріум, тебе не побачать» 44.
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Можливо, чужі погляди хвилювали Лео нар до, бо його смертель-
ний політ мав стати сюрпризом під час одного з численних святку-
вань Лодовіко. Через кілька років, 1498-го, прагнучи розважити 
гостей на весіллі, математик із Перуджі на ім’я Джованні Баттіста 
Данті, запропонував, за легендою, змайструвати пару крил і стриб-
нути з ними з найвищої вежі міста. На превеликий подив глядачів, 
він пролетів над площею, але потім рульовий механізм заглух і він 
врізався в дах церкви —  зламав ногу, але залишився живим 45.

Не збереглися документи, які свідчили б, що учелло колись таки 
здіймався в  повітря. Через півстоліття Джироламо Кардано, чий 
батько знав Лео нар до в Мілані, стверджував, що художник «нама-
гався злетіти, але марно» 46. Кардано не повідомляє, де й коли відбу-
вався політ та чому він зазнав невдачі; у кожному разі політ із даху 
Корте дель Аренґо видається малоймовірним. Можливості підняти 
людину в повітря Лео нар до досліджував куди серйозніше й глибше, 
ніж усі його попередники. Крім того, він подбав про безпеку й у сво-
їх розробках радив не лише використовувати бурдюки з-під вина 
в ролі рятівних жилетів, а й придумав своєрідний аналог подушок 
безпеки: наслідки удару при падінні він пропонував пом’якшити 
за допомогою торбинок, нанизаних, «наче вервиця», і причеплених 
до спини пілота 47. І однаково важко повірити, що його пробний по-
літ пройшов успішніше, ніж у попередніх літунів, особливо якщо 
літальний апарат запускали з  даху замку в  центрі густонаселено-
го міста.

А проте в той час, у середині 1490-х років, Лео нар до дуже оптимі-
стично оцінював можливості злетіти в повітря. На звороті аркуша 
з детальним планом польоту з Корте дель Аренґо накреслено кар-
ту Європи (скопійована із «Космографії» Птолемея), під якою він до-
писав: «Мрія про підкорення повітря відкриває величезні простори 
перед диво-пілотом». Інакше кажучи, вся Європа лежить коло ніг 
цього диво-пілота. Однак 1496 року Лео нар до тимчасово припинив 
дослідження польотів. Присвятивши цій справі понад десять років, 
він раптом урвав усі свої пошуки; можливо, якась його модель за-
знала катастрофи або ж він просто усвідомив, що жоден із його ме-
ханізмів не здатний злетіти.

Ці дослідження Лео нар до поновить років через вісім, коли повер-
неться у  Флоренцію і  працюватиме над «Кодексом про політ пта-
хів». Нотатка на звороті обкладинки кодексу свідчить, що він не 
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облишив мрій підняти людину в  повітря: «Величний птах здійс-
нить свій перший політ на спині величного лебедя, сповнивши все-
світ дивами, принісши всім творам славу, а місцю свого народжен-
ня —  вічну шану» 48. Під «величним лебедем» він має на увазі гору 
Монтечечері біля Флоренції, названу на честь великих птахів, «ce-
ceri», які, своєю чергою, отримали назву від горбика на дзьобі у фор-
мі горошини (cece). Тут, над кам’яними кар’єрами Ф’єзоле, Лео нар до, 
мабуть, сподівався випробувати один зі своїх літальних апаратів. Та 
якщо цей політ колись і відбувся, він не приніс слави його творам: 
до нас не дійшло про це жодного документального свідчення.
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Розділ 10

Відчу т тя перспективи

Потинькувавши стіну трапезної в Санта-Марія делле Ґраціє свинце-
вим білилом, Лео нар до насамперед забив у штукатурку цвях, який 
позначав центр композиції, точку, де мають зійтися всі лінії і зосе-
редитися вся увага, —  лице Христа.

Маленьку дірочку на правій вилиці Христа можна розгледіти 
досі, як страшне пророцтво тернового вінка. Для Лео нар до цей цвя-
шок був тим, що він називав «зникомою точкою», або «точкою схо-
дження» —  місцем, куди всі зримі лінії «спрямовуються і [де] вони 
перетинаються» 1. У  XV  столітті наново відкрили закони лінійної 
перспективи, і це стало революцією в мистецтві. Художники навчи-
лися створювати реалістичну ілюзію простору, проводячи лінії, 
перпендикулярні до площини картини (ортогональні), які пере-
тинаються в точці сходження, та розраховуючи лінійний масштаб, 
у якому горизонтальні (поперечні) лінії прямують удалину. Лео нар-
до багато писав про перспективу, яку називав «донькою малярства».  
Він описував її як явище, за допомогою якого «предмети передають 
оку свій образ по піраміді ліній» 2. Око —  вершина такої зорової піра-
міди, а завдання художника —  якнайточніше відобразити на карти-
ні зменшення масштабу та просторове співвідношення між пред-
метами, видиме неозброєним оком.

На початку 1480-х Лео нар до створив найвідоміший в історії зра-
зок перспективи в  малярстві —  ескіз пером і  чорнилом до «Покло-
ніння волхвів». На ньому бачимо геометрично строгу сітку ліній, 
крізь яку, в  хаотичному контрасті до її непорушності, проходить 
безліч примарних людських і кінських фігур. Найпевніше, він зро-
бив такий ескіз і до «Тайної вечері», визначивши, як ортогональні 
лінії (балки на стелі, краї столу) сходяться на правій вилиці Христа. 
Малюнок потім треба було збільшити, щоб виготовити картони. 
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Проте до наших днів не вцілів жоден ескіз перспективи «Тайної ве-
чері», а так само картони й інші матеріали.

Одинокий слід прагнення Лео нар до дати правильну перспекти-
ву —  дірка від цвяха й ортогональні лінії на стіні, які від неї відхо-
дять. Цвях і продряпані лінії свідчать, що художник використовував 
традиційну фрескову техніку XV  століття, яку вперше випробу-
вав флорентійський художник Мазаччо в роботах «Свята Трійця» 
(в Санта-Марія Новелла) та «Диво з динарієм» (у каплиці Бранкаччі). 
На обох фресках Мазаччо так само вбивав цвях у тій точці на стіні, 
де мали зійтися ортогональні лінії, прив’язував до цвяха довгий мо-
тузок, міцно його натягував і «вбивав» у вологий тиньк —  залишався 
відбиток ліній, які розбігаються з однієї точки, що його можна роз-
дивитися й нині.

Архітектурний простір, у який Лео нар до помістив Христа й апо-
столів, —  вузька, завішана гобеленами кімната з кесонною стелею 
і трьома вікнами —  виявляє дещо несподіване в його підході. Лео нар-
до шукав архітектурні замовлення, але поки що їх не отримував. 
Однак у нього було чітке уявлення про те, як слід структурувати ар-
хітектурний простір, і в «Тайній вечері» він зобразив архітектурні 
деталі, організовані за принципом музичної гармонії, який за дві 
тисячі років до нього розробив Піфагор.

Лео нар до да Вінчі. 

Схема перспективи  

для «Тайної вечері»
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Як музикант, котрий грав і сам створював інструменти, Лео нар-
до був дуже чутливим до сили музичної гармонії. Як і дехто з його  
сучасників (наприклад, Вер рок кіо), він уважав, що ці гармонії мож-
на перекласти мовою оптичного простору. На його думку, існува-
ла відповідність між тим, як ми чуємо звуки і  бачимо предмети. 
«У  мене є своя шкала предметів, які бачить око, —  писав він, —  так 
само як музикант це робить із нотами, що їх чує вухо» 3. Тут він пе-
рефразовує Леона-Баттісту Альберті, котрий писав, що ті самі му-
зичні гармонії, які тішать вухо, «можуть сповнити око і  розум 
неймовірною радістю», тож художники й архітектори повинні за-
стосовувати гармонічний ряд до своїх творів. Лео нар до знав один 
такий приклад: надгробний пам’ятник Козимо Медічі роботи Вер-
рок кіо, симетричні геометричні форми якого, як з’ясувалося, від-
творюють музичні долі 4.

Про те, що Лео нар до хотів використати принципи музичної гар-
монії для структурування візуального простору на картині, свід-
чить один з ескізів до «Тайної вечері» —  той, на якому Христос прос-
тягає Юді шмат хліба, а  поруч у  стовпчик записано кілька чисел: 
3.4.6.–6.3–6–4 = 32. Лео нар до напевно знав із різних джерел, що му-
зичну гаму можна передавати на письмі числами, адже висота зву-
ку залежить від таких змінних, як розмір і вага музичного інстру-
мента або його складників. Скажімо, якщо розрізати струну навпіл, 
висота її звучання буде на октаву вища, ніж у цілої струни; відповід-
но, октаву позначають через співвідношення 1 : 2. Натомість дві тре-
тини від повної довжини даватимуть тональний інтервал в одну п’я-
ту (його виражають через співвідношення 2 : 3), а три чверті —  в одну 
четверту (3 : 4).

Лео нар до використовував ці співвідношення, розраховуючи прос-
тір кімнати, у якій мали сидіти Христос із апостолами, і перетворю-
ючи ноти на своєрідну зриму музику. Схоже, архітектурні деталі на 
картині організовано у вигляді рядів, пов’язаних із тоновими інтер-
валами. Як показав один дослідник, послідовність двійок, трійок, 
четвірок і шісток на малюнку Лео нар до відтворює співвідношення 
між четвертою і п’ятою частиною октави (3 : 4 : 6), октавою (3 : 6) і п’я-
тою частиною (4 : 6) 5.

У «Тайній вечері» справді простежується арифметична прогре-
сія. Наприклад, якщо стіну в трапезній розділено на дванадцять час-
тин по ширині, то кесонну стелю на передньому плані картини —  на 
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шість, що дає співвідношення 1 : 2 (октаву). Ширина задньої стіни на 
картині складається з чотирьох частин, а вікна —  з трьох таких (як-
що міряти ширину між центрами двох бічних вікон, а не між їхні-
ми зовнішніми краями). Тоді виходить (з невеликим відхиленням) 
співвідношення 12 : 6 : 4 : 3. Таке саме співвідношення між гобелена-
ми на стіні. Вони неоднакові за шириною: ті, що в глибині кімнати, 
збільшуються у співвідношенні 1 : ½ : ⅓ : ¼, і це дає (цього разу без жод-
них відхилень) математичне співвідношення 12 : 6 : 4 : 3 6.

За цим музичним калібруванням оптичного простору криється 
вплив Вер рок кіо й Альберті. Лео нар до навряд чи вважав, як дехто 
з його сучасників, що ці пропорції божественні по своїй суті. Проте, 
як і Альберті, він, без сумніву, вірив, що їх використання може при-
нести «неймовірну радість» і очам, і вухам.

* * *

Метод роботи Лео нар до не дозволяє напевно визначити, з якої саме 
частини стіни він почав розпис. Зазвичай, створюючи фреску, ху-
дожники систематично працювали на площині стіни або склепін-
ня, день за днем замальовуючи сусідні ділянки тиньку, працюючи 
(як випливає зі щоденника Понтормо) над правою рукою в четвер, 
над лівою —  в п’ятницю, а над стегном —  у суботу. Лео нар до не лю-
бив такої системності. До розпису на стіні він підходив так само, як 
до живопису на дереві, над яким працював повільно й прискіпли-
во, шар за шаром, малюючи й перемальовуючи, уважно стежачи за 
тим, як змінюються ефекти в процесі роботи.

Передусім треба було нанести вугіллям на заґрунтовану поверх-
ню обрис цілої композиції —  або перенісши з  картону, або перема-
лювавши з ескізів. Контури голів апостолів, як і балки на стелі, на-
несено стилосом. Коли  ж настав час безпосередньо для розпису, 
Лео нар до працював то повільно, то, навпаки, шалено швидко, і, без 
сумніву, одночасно над кількома ділянками стіни, іноді протягом 
одного дня переходячи з одного краю риштувань на інший.

Один очевидець підтвердив, що в Санта-Марія делле Ґраціє Лео-
нар до справді працював у дуже нетрадиційному стилі. Цей свідок —  
Маттео Банделло, юний небіж (народився 1485 року) настоятеля цієї 
церкви. Пізніше Маттео став популярним автором гумористичних 
новел у стилі Боккаччо; одне з його оповідань, «Giulietta e Romeo», 
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вперше було опубліковано в 1550-х, а 1567 року його переклали анг-
лійською мовою, і  саме воно лягло в  основу знаменитої трагедії 
Шекспіра. Іншу його новелу використав лорд Байрон.

В одній із новел Маттео оповідачем виступає Лео нар до: у  його 
вуста автор вкладає історії про різні прикрі пригоди талановитого, 
але дещо блудливого й норовливого художника Філіппо Ліппі. Пе-
редує цій новелі згадка Маттео про те, як одного разу він мав на-
году спостерігати за Лео нар до під час його роботи в  Санта-Марія 
делле Ґраціє. Ці його історії сповнено комічних перебільшень і не-
ймовірних вигадок, так само обставини, у яких це було написано 
(новелу опубліковано через багато років після начебто пережитих 
подій), роб лять її не надто вірогідним джерелом. Однак опис непе-
редбачуваної і неквапливої манери письма Леонардо вельми прав-
доподібний.

«Не раз, —  починає Маттео, —  доводилося мені бачити, як Лео нар-
до приходив на роботу рано-раненько і видирався на риштування». 
У  цих випадках, пише він, Лео нар до просто-таки уособлював пра-
цьовитість, бо «малював і малював, не опускаючи пензля від світан-
ку до смеркання, геть забувши про їжу й питво». В інші дні худож-
ник приходив так само рано, але майже нічого не робив. Натомість 
міг годинами вивчати фреску, не торкаючись до пензлів, —  лише 
«роздивлявся і  зважував, і  аналізував написані фігури». А  бувало, 
він переривав роботу в Корте дель Аренґо, де й досі (за словами Мат-
тео) працював над «велетенським конем із глини», й опівдні навіду-
вався в трапезну. Він вилізав на риштування, швидко робив два-три 
мазки «і йшов собі кудись» 7.

Сам Маттео не судить Лео нар до, а от його дядька, настоятеля Він-
ченцо Банделло, цей примхливий графік роботи, без сумніву, спан-
теличував і сердив. Як пише Вазарі, Банделло хотів би, щоб Лео нар до 
гарував, «як робітники, котрі копають землю в садку», і скаржився 
Лодовіко, що робота посувається надто повільно й непередбачувано. 
Для Банделло, як і для багатьох його сучасників, художник був зви-
чайним ремісником, якому платили за те, щоб він покрив фарбою 
певну кількість квадратних метрів стіни за день. (Борсо д’Есте, дід 
дружини Лодовіко Беатріче, так і  платив художникам —  за кожен 
квадратний метр фрески.) Лео нар до по-іншому бачив своє завдан-
ня: він уважав, що оригінальність і  творчий підхід важливіші за 
економічні аргументи і квадратні метри. Він намагався пояснити 
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Лодовіко, що «високообдаровані художники, чим менше працюють, 
тим більше досягають». І додавав, що «розум їхній шукає нових ідей, 
і, коли такі ідеї остаточно сформуються, вони виявляють і відтворю-
ють руками те, що було в задумі» 8.

Цілком імовірно, історія Вазарі апокрифічна, та Лео нар до справ-
ді не вважав себе людиною, яка працює за наказом, як робітник, 
кот рий копає в садку. Можливо також, Банделло і його братію бен-
тежив і навіть дратував незвичний підхід Лео нар до до роботи, адже 
виходило, що потворні риштування та сморід олії і фарби псува ти-
муть трапезну ще бозна-скільки. Різницю між ексцентричним сти-
лем Лео нар до і  традиційними методами роботи підкреслювало 
й те, як працював на іншому кінці трапезної Джованні Монтор фано. 
Монторфано швидко намалював на стіні сцену Розп’яття. На його 
барвистій фресці вмістилося понад п’ятдесят фігур: не лише Хрис-
тос і  два розіп’яті розбійники, а  й  римські воїни на конях, згорьо-
вані жінки та особливо шановані домініканцями постаті, зок ре ма 
святий Домінік і свята Катерина Сієнська. На задньому тлі височі-
ли численні замкові вежі, майоріли прапори, здіймалися до небес 
скелясті гори. На дощечці біля підніжжя хреста художник із гордіс-
тю вивів своє ім’я: GIO. DONATVS MONTORFANVS. А вгорі вказав 
рік: 1495. Отож Монторфано виконав роботу лише за рік. На поча-
ток 1496  року не було ще жодних ознак, що Лео нар до швидко за-
вершить розпис.

* * *

Лео нар до вже не раз зображав немовля Ісуса, але в «Тайній вечері» 
він мав уперше намалювати дорослого Христа. Записи про Алес-
сандро Каріссімі да Парма та чоловіка з оточення кардинала Сфор-
ци дозволяють знехтувати історією Вазарі про те, що Лео нар до і не 
збирався «на землі» шукати «натуру» для Христа, бо вважав, що 
ні в кого немає такої краси і благодаті 9. Хай там як, писати голову 
Хрис та —  складне завдання, ще й через її місце в самому центрі ком-
позиції. Через багато років Ломаццо стверджував: щоразу, коли він 
брався малювати лик Христа, рука Лео нар до тремтіла. У цю історію 
легко повірити. Художники, які писали релігійні сцени, часто від-
чували особливий трепет від своєї роботи. Розповідають, що Фра 
Анджеліко, чернець-домініканець, плакав, коли писав свої фрески. 



165Відчу т тя перспек тиви

«Щоразу, як він брався за сцену Розп’яття, —  стверджує Вазарі, —  сльо-
зи ручаєм текли по його обличчю» 10. Утім, якщо ця історія правдива, 
рука Лео нар до тремтіла радше тому, що він усвідомлював важли-
вість своєї роботи, як і  те, голова Спасителя міститься в  централь-
ній точці, а не через якісь іконоборчі застереження до зображення 
лику Христа.

Той самий Ломаццо розповідав також, що Лео нар до зневірився 
у своєму вмінні створити ідеальний образ Христа. І тоді, за слова-
ми Ломаццо, він звернувся за порадою до приятеля, художника 
Бернардо Дзенале, який сказав, що однаково неможливо зобразити 
риси досконаліші за ті, якими Лео нар до вже наділив Якова Старшо-
го і Якова Молодшого. Дзенале порадив другові «залишити Христа 
незавершеним», бо він ніколи не зуміє дописати його «після таких 
апостолів» 11.

Ці чутки про трепет Лео нар до, як і втрата шару фарби на розпи-
сі, породили зрештою помилкове припущення, яке вперше висло-
вив Вазарі, що Лео нар до свідомо не завершив голову Христа, «пере-
конаний, що не зуміє надати їй тієї божественної одухотвореності, 
якої цей образ вимагає». Останнє очищування фрески показало, що 
насправді обличчя Ісуса в  «Тайній вечері» було прописано в  най-
менших деталях 12. У Лео нар до не було потреби залишати голову не-
завершеною, адже він був майстром, котрий умів передати божест-
венний дух. У  «Мадонні в  скелях» обличчя Діви Марії й  ангела 
осяяно незбагненним небесним світлом, і лик Христа —  з опущени-
ми очима і скорботними рисами —  Лео нар до зобразив з такою самою 
дивовижною одухотвореністю.

Зосереджуючи погляди глядачів на обличчі Христа, Лео нар до 
дотримувався художньої традиції XV  століття, яку ще називали 
«католицькою зникомою точкою», згідно з якою точку сходження 
розміщували в найбільш священному місці картини —  на облатці до 
причастя або навіть на лоні Богоматері (один мистецтвознавець наз-
вав цю техніку «матковою перспективою») 13. Христа Лео нар до виді-
лив у ще кілька способів. По-перше, Христос помітно вищий за апос-
толів: заввишки він такий самий, як Варфоломій (крайня фігура 
зліва), хоча той, на відміну від нього, стоїть. Ця техніка, яку Лео нар-
до використав до того делікатно, що ми її заледве помічаємо, повер-
тає нас у попередні століття, коли художники зображали постаті на 
картині в  так званій ієратичній перспективі: тоді розміри фігури 
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залежали від її теологічної значимості (тому на багатьох середньо-
вічних картинах зображено велетенську Діву Марію в оточенні кри-
хітних святих і ангелів).

Крім того, що Христос на фресці займає центр композиції, він 
просторово відмежований від апостолів, яких тісно згруповано —  
вони торкаються одне одного або ж нахиляються, частково одне од-
ного заступаючи. Лео нар до додатково увиразнив Христа, зобразив-
ши його на тлі вікна, за яким відкривається чисте небо і синявий 
контур краєвиду, по суті, створивши йому небесний німб. Ефект 
неймовірний, навіть попри втрату фарби, адже теплий тон облич-
чя й волосся Христа і його червонясте вбрання виступають наперед, 
тоді як холодні сині відтінки пейзажу відходять углиб: показовий 
приклад того, що Лео нар до знав техніку драматичного поєднання 
кольорів. Для синього плаща на лівому плечі Христа Лео нар до вико-
ристав ультрамарин, найяскравіший і найдорожчий пігмент поруч 
із золотом. В одному трактаті XV століття про малярство його наз-
вано «кольором шляхетним, красивим і досконалим понад усі інші». 

Лео нар до да Вінчі. 

Тайна вечеря. 

Фрагмент:  

голова Христа
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Унція ультрамарину могла коштувати до восьми дукатів, а це біль-
ше, ніж бідний робітник платив на рік за оренду будинку у Флорен-
ції. Ультрамарин, який доставляли лише з Афганістану, був до того 
дорогим, що безсовісні злодії часом просто зішкрябували його з кар-
тин. Через красу й  коштовність ультрамарином розписували най-
важливіші і  найшанованіші частини картини, насамперед плащ 
Богоматері 14.

Червоне вбрання Христа під плащем теж було яскравого, диво-
вижно інтенсивного кольору. Зазвичай Лео нар до накладав фарби на 
стіну, повністю потиньковану свинцевим білилом. Однак для цього 
червоного вбрання на перший шар тиньку він додав чорний пігмент 
на основі графіту, щоб створити темну основу. Після цього наклав 
цинобру, на неї напівпрозорий червоний краплак —  пігмент, який 
видобувають зі старих тканин. Цю техніку він випробував, коли ма-
лював на дошках: накладання фарби на чорне тло посилювало і по-
глиблювало колір. Нарешті зверху на краплак він накладав другий 
шар цинобри.

Цинобра давала найяскравіший червоний колір, а на стіні в Санта- 
Марія делле Ґраціє, мабуть, вражала ще більше, адже цей пігмент, 
як і ультрамарин, у фресках не використовували. Цинобру виготов-
ляли з однойменного мінералу цегляно-червоного кольору, який, 
за віруваннями давніх римлян, походив із крові драконів, розчавле-
них на смерть слонами. Як і більшість мінеральних пігментів, він, 
за словами Андреа Поццо, «геть несумісний із вапном» 15. Справді, 
накладати п’ять окремих шарів фарби, уважно проробляючи їхні 
переваги, —  це було нечувано для фрескового живопису.

* * *

Схоже, чоловік, який послужив Лео нар до моделлю для фігури Хрис-
та, —  можливо, солдат Джованні Конте —  був ще молодим. Лео нар-
до додав у його зовнішність одну виразну рису —  бороду. Звичайно, 
в Ісуса була борода, принаймні всі вірили, що була. Багато століть 
художники і скульптори одностайно зображали Христа з бородою. 
На всіх «Тайних вечерях» —  від Джотто до Ґір лан да йо —  всі без ви-
нятку митці представляли Ісуса бородатим.

Утім, його не завжди зображали таким. У Біблії немає опису йо-
го зовнішності, крім неулесливого пророцтва Ісаї, що «не мав Він 
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принади й не мав пишноти» (53 : 2). Коли ранні християни, наверну-
ті з  язичництва, хотіли зобразити Спасителя в  римських катаком-
бах, вони запозичили доступні їм образи Аполлона й Орфея: обоє, 
як ми знаємо, не носили бороди 16. Та цей безбородий богоподібний 
образ проіснував недовго. Уже в IV столітті життєрадісний «поголе-
ний» Христос поступився місцем іншому, простакуватому і навіть 
потворному, з довгою бородою і виснаженим лицем —  цілком у згоді 
і з церковним аскетизмом, і з твердженням святого Августина, що 
волосся на обличчі —  ознака мужності. «Борода позначає чоловіка 
відважного, —  запевняв він. —  Борода характеризує людей дорослих, 
поважних, діяльних і рішучих» 17.

У середньовіччі з’явилися начебто авторитетні джерела, які під-
тверджували, що Ісус був із бородою. У 1384 році імператор Візантії 
подарував генуезькому купцеві чудотворну ікону бородатого Хрис-
та, яка, за легендою, була ще й нерукотворною. Інші чудотворні об-
рази, як-от плат, або хустка Вероніки і Туринська плащаниця —  тка-
нини, на яких нібито залишилися відбитки Христа, —  переконували 
вірних церкви в тому, що вони мають справу з реальними зображен-
нями Христа. «Хустка Вероніки» зберігалася у Ватикані, Туринська 
плащаниця —  в колекції герцога Савойського; на обох зображено чо-
ловіка з бородою. Священний образ на «хустці Вероніки» був дуже 
відомий: його не лише виставляли для огляду на головніші свята, 
а  й  карбували на римських дукатах і  на значках, які видавали па-
ломникам, котрі відвідували Рим 18.

Люди в  XV  столітті вірили, що знають істинний вигляд Ісуса 
Христа, бо, крім чудотворних образів, у них було свідчення очевид-
ця про його зовнішність. Ідеться про так зване «Послання Ленту-
ла» —  звіт римському сенатові від імені Публія Лентула, прокурато-
ра Юдеї перед Понтієм Пілатом. Лентул стисло й конкретно згадує, 
що Христос зцілював кульгавих, воскрешав померлих, а учні звер-
талися до нього, називаючи Сином Божим. Далі він переходить до 
суті справи —  наводить детальний опис зовнішності цього дивовиж-
ного чоловіка: 

Вигляд його вражає, тож ті, хто дивляться на нього, во дночас 
люблять його і  бояться. Волосся у  нього кольору стиглого горі-
ха. Майже до вух воно пряме, нижче  ж береться густими кучеря-
ми і пиш нішає, спадаючи аж до плечей. Посередині голови в нього 
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проділ, за назаретянським звичаєм. Чоло в  нього широке, гладке 
й безтурботне, а на обличчі немає ні сліду зморшок чи плям. При-
крашає його легкий, ледь помітний рум’янець. Ніс і  рот у  нього 
бездоганні. Борода густа і схожа на першу бороду в чоловіків, того 
само го кольору, що й  волосся; вона не надто довга і  розділена нав-
піл. Вигляд у нього простий і зрілий. Очі його блискучі, рухливі, чис-
ті й  іскристі. Він страшний, коли засуджує, але тихий і  добрий, 
коли застерігає. Рухається він швидко, але з  гідністю. Ніхто не 
бачив, щоб він сміявся, але бачили, як він плакав. Груди в нього ши-
рокі й міцні, руки й ноги прекрасні. У промовах своїх він поважний, 
ощадливий у словах і стриманий. Він найпрекрасніший з-поміж си-
нів людських 19.

Публія Лентула ніколи не існувало, а  саме «Послання» —  фаль-
шивка XII або XIII століття, але середньовічні художники про це не 
знали. Учений Лоренцо Валла ще 1440 року оголосив цей лист «під-
лою підробкою», але на той час уже міцно вкоренилося уявлення 
про образ Христа, який проіснує не лише в XV столітті, а набагато 
довше: спокійний красивий чоловік із каштановим волоссям до пле-
чей і проділом посередині, з доглянутою бородою 20.

У «Посланні Лентула» є цікава невідповідність: Христа в ньому 
зображено бородатим, хоча в часи його написання християнському 
духовенству суворо заборонялося мати волосяний покрив на об-
личчі, та й серед мирян це траплялося дуже рідко. У 1119 році Ту-
лузький собор пригрозив відлучити від церкви кожного свяще-
ника, хто носитиме бороду, а  папа Олександр  III, який очолював 
Церкву в 1159–1181 роках, дозволив архідияконам силоміць голити 
священиків- бороданів. Закони проти борід у церковників зберіга-
ли силу протягом усього середньовіччя, а до XV століття, принайм-
ні в Італії, бороди майже зникли і серед духовенства, і серед мирян. 
Великі правителі часів Лео нар до, як-то Лоренцо Медічі й Федеріґо 
да Монтефельтро, чисто голилися; так само Лодовіко Сфорца і  всі 
представники його клану. На фресках Ґір лан да йо в  каплиці Тор-
набуоні зображено видатних флорентійців, від заможних банкірів 
до вчених-гуманістів, і в жодного немає бороди. Численні автопорт-
рети Ґір лан да йо доводять, що він теж не цурався цирульні, а так 
само Перуджино, Боттічеллі й Рафаель. Джордж Еліот жодним сло-
вом не зраджує правду, описуючи в «Ромолі», романі про ренесансу 
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Флоренцію, сцену, коли цирульник дістає ножиці, щоб надати при-
стойного вигляду бородатому гостеві з  Греції: «Тут, у  Флоренції, —  
каже йому перукар, —  ми не любимо чоловіків, у кого ніс стирчить 
із копиці волосся». Рослинності на обличчі не любили і в Мілані та 
Римі. Навіть більшість євреїв в Італії XV століття ходили поголени-
ми і до того нагадували християн, що в часи переслідувань (як-от 
у Мілані в 1452–1466 роках) їх примушували носити розпізнаваль-
ні знаки у формі жовтої нашивки; це була не зірка Давида, а il segno 
del O — вирізаний із жовтої тканини кружечок 21.

Для італійців XV століття борода була екзотикою і свідченням 
глибокої релігійності, прикметою чужих світів ісламу і східного 
християнства. Проте навіть великий грецький учений із Констан-
тинополя Іван Аргіропул зголив бороду, прибувши у Флоренцію, —  
флорентійці назвали цей акт Latinizzamento, тобто латинізацією. 
Серед нечисленних італійців, котрі таки носили бороду, були са-
мопроголошені пророки, святі відлюдники, які з’явилися в італій-
ських містах в останні десятиріччя XV століття, наприклад особа, 
відома під прізвиськом «Guglielmo barbato» (Бородатий Ґульєльмо), —  
він проповідував у Римі в 1470-х роках і, цитуючи одного поета, «на 
все горло пророкував зло» 22.

Ще одним рідкісним бороданем тієї доби був сам Лео нар до, що 
видно з його малюнка сангіною. Однак цей малюнок виконано ро-
ків через двадцять після завершення роботи в Санта-Марія делле 
Ґраціє, а от про вигляд Лео нар до в 1490-х у нас немає жодних свід-
чень. Цілком можливо, попри популярне зображення бородатого 
провидця, у міланський період він іще не мав бороди.

* * *

Як ми вже говорили, перед початком роботи в Санта-Марія делле  
Ґраціє Лео нар до придбав Біблію. Схоже, він дуже серйозно вивчав 
біблійну історію, підходячи до релігії з такою ж аналітичною при-
скіпливістю, як і до будь-якої теми, що його цікавила. В одному із 
записників він уриває свої міркування про те, чи міг Ноїв потоп 
принести «морські мушлі» (те, що ми нині називаємо викопними 
рештками), виявлені високо в  горах, з  морського узбережжя (як 
стверджувала одна з  теорій). «Тут виникає сумнів, а  саме: потоп, 
який стався в часи Ноя, був загальним чи ні?» Чи справді могло так 
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статися, роздумує він, що за сорок днів і сорок ночей безперервних 
дощів вода повністю вкрила поверхню землі аж до висоти, на якій 
знаходять ці викопні рештки? А якщо так, то куди вона зникла піс-
ля цього? І чи могли мушлі, які, за підрахунками Лео нар до, стрім-
ким потоком переносить лише на кілька метрів на день, здійснити 
подорож на майже чотириста кілометрів від Адріатичного моря до 
вершин Доломітів за якихось сорок днів? «Отож тут бракує природ-
них пояснень, —  доходить він висновку. —  А тому, щоб розвіяти сум-
ніви, треба прикликати на допомогу диво». Навіть Біблія, яку він 
називав «верховною правдою», не уникає його невпинних запитань 
і допитливості 23.

Цілком можливо, Лео нар до вивчав свій предмет, не лише пере-
читуючи описи Тайної вечері в Євангеліях. Одне зі свідчень цього 
з’явилося набагато пізніше з-під пера французького вченого і хра-
нителя Еме Ґійона де Монлеона. У 1811 році Ґійон стверджував, що 
Лео нар до намалював у «Тайній вечері» одяг Христа червонястим, бо 
такий «справжній шмат одягу Спасителя, що зберігається як релік-
вія в церкві Санта-Марія Маджоре в Римі» 24. Ґійон не наводить жод-
них документальних доказів і майже напевно помиляється. У Санта- 
Марії Маджоре зберігалася інша реліквія —  накидка Богородиці 
(а також її грудне молоко), але не Христова туніка, tunica inconsutilis 
(безшовна одіж), яку виткала Марія і яку Христос носив усе життя, 
а потім її розіграли в кості римські солдати, сидячи під його хрес-
том. На цю реліквію претендували Трірський собор у  Німеччині 
і парафіяльна церква в Аржантеї під Парижем.

Лео нар до напевно поставився  б до всіх цих реліквій із Санта- 
Марія Маджоре із великим скепсисом. Одного разу він склав загад-
ку, запитуючи в ній: як «мертві і через тисячу років після своєї смер-
ті можуть утримувати своїм коштом багатьох живих»? Відповідь 
така: «коштом святих, які давним-давно померли», живуть ченці 25. 
Та Ґійон не помилився, стверджуючи, що Лео нар до дуже серйозно 
ставився до історичної точності. Щонайменше одного разу він про-
явив інтерес до релігії, церковної історії, до людського й історично-
го виміру релігійної теми. У  1503  році, коли він жив у  Флоренції 
і працював над кількома зображеннями Мадонни з немовлям, він 
листувався з  таким собі маестро Джованні, який служив у  фран-
цисканській церкві Санта-Кроче. Лист Лео нар до втрачено, але його, 
найпевніше, цікавили документи, які начебто зберігалися в  тій 
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церкві, —  листи, написані за життя Богородиці. Маестро Джованні, 
порадившись із маестро Закарією, люб’язно сповістив Лео нар до, що 
той не помиляється і «в цій церкві справді збереглися автентичні за-
писи» про те, що святий Ігнатій Антіохійський написав Богомате-
рі листа й «отримав відповідь та короларії (висновки. —  Прим. пер.) —  
він жив тоді, коли й вона» 26. Мабуть, Лео нар до чув про ці сховані 
листи й цікавився ними, сподіваючись, що, побачивши на власні очі 
листи або «короларії» Мадонни, зможе точніше її зобразити.

Хоча Лео нар до не схвалював певні церковні практики, здається, 
в нього не виникало серйозних сумнівів у «верховній правді» Біблії. 
Його репутація людини, геть позбавленої релігійних переконань, 
склалася 1550 року з виходом «Життєписів найславетніших живо-
писців, скульпторів та архітекторів» Вазарі, де Лео нар до постає екс-
центричним безбожником, схильним до єретичних висловлювань. 
Насправді все не так просто. Жодні тексти і так само дії Лео нар до не 
містять ані натяку на єресь. Скажімо, розтини, які він проводив, зов-
сім не тривожили церковну владу. Помилково звикли уявляти, ні-
бито церква забороняла розтинати трупи. Навпаки, і розтин, і пре-
парування були звичним явищем у  середньовічній і  ренесансній 
Італії. Перший задокументований розтин провели в Італії 1286 року, 
і в наступні століття тіла людей із різних соціальних прошарків ре-
гулярно розтинали й вивчали, не лише в медичних школах, а часто 
й просто перед похоронами —  зазвичай розтин на прохання родичів 
небіжчика проводив той, хто його лікував. Один із сучасників Лео-
нар до, флорентійський лікар Антоніо Бенів’єні, здійснив розтини 
і препарував щонайменше 160 тіл, зокрема черниць, аристократів 
і дітей 27.

Так само сумніви Лео нар до в тому, як відбувався Ноїв потоп, не є 
ані доказом єресі, ані, як дехто стверджує, першою ластівкою сучас-
ної палеонтології. Стівен Джей Ґулд визнав, що багато записів Лео-
нар до, зокрема й про викопні рештки, «випромінюють дивовижний 
дух модерності». Але одразу після цього Ґулд доводить, що мірку-
вання Лео нар до про викопні рештки і  про Великий потоп «вираз-
но належать добі Відродження або пізнього середньовіччя». У його 
нотатках немає нічого від палеонтології, яка виникне в  XIX  сто-
літті, а  записи про молюсків на гірських вершинах —  радше спро-
ба підтвердити середньовічну концепцію тіла як мікрокосму Зем-
лі 28. Тому в міркуваннях Лео нар до дихання пов’язано з морськими 
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припливами й відпливами, а удари серця порівнюються з астроно-
мічними одиницями часу. До Дарвіна ще дуже далеко.

Потенційно висловлювання Лео нар до з астрономії куди більше 
вибухонебезпечні, ніж його розтини. Астрономією він цікавився все 
життя, і  якийсь час навіть сподівався збудувати телескоп, щоб по-
легшити собі спостереження за небом: «Зроби скельця, щоб бачити 
місяць збільшеним», —  читаємо в одній із його нотаток 29. В іншому 
записі є фраза, написана незвично великими літерами: «Il sole nó si 
move», тобто «сонце не рухається» 30. І жодних додаткових пояснень. 
Це можна сприйняти за підтвердження його геліоцентризму, під-
важування геоцентричного бачення всесвіту, яке насаджувала церк-
ва; інакше кажучи, це та єресь, за яку Галілеєві 1616 року винесли 
попередження і через яку 1633 року він постав перед судом. Однак 
фахівець із творчості Лео нар до Карло Педретті стверджує, що запис 
цей найпевніше не має нічого спільного з астрономією і може стосу-
ватися підготовки до вистави або театралізованого дійства 31.

В іншому місці Лео нар до описав —  теж без особливих пояснень —  
розташування Сонця й  Землі відносно одне одного: «Земля не є 
в центрі орбіти сонця і не є в центрі всесвіту» 32. І до цієї тези Педрет-
ті поставився скептично. На його думку, Лео нар до насправді мав на 
увазі, що Земля не є центром орбіти Сонця, бо вона не єдина планета 
в Сонячній системі 33. Експерт із наукової діяльності Лео нар до Мар-
тін Кемп так само вважає, що цей коментар ще не вказує на геліо-
центризм Лео нар до і сприймати його треба радше в контексті його 
міркувань про центр тяжіння і водну оболонку Землі 34.

Схоже, інтерес Лео нар до до астрономії обмежувався фізичними 
спостереженнями, а  до математичних обрахунків він не брався. 
Жодні його тексти не свідчать, що він, подібно до Коперніка, Кепле-
ра і Ньютона, намагався розрахувати рух небесних тіл по орбітах, 
щоб дійти висновків про поведінку планет. Мало того, його малюн-
ки в Лестерському кодексі (Codex Leicester), виконані 1508 року, по-
казують, що він дотримувався цілком традиційних поглядів на бу-
дову Всесвіту.

Врешті-решт Вазарі переглянув свою розповідь про єретичні 
схильності Лео нар до. Через вісімнадцять років, у другому виданні 
«Життєписів», він не лише прибрав усі згадки про єретичні мірку-
вання Лео нар до, а  й  ствердив, що, відчуваючи наближення смер-
ті, він «побажав старанно ознайомитися з  обрядами католицької 
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церкви, з благими і святими установленнями християнської віри» 35. 
Такий драматичний, кардинальний переворот (volte face) у  погля-
дах Вазарі стався через те, що 1566 року він познайомився з Франче-
ско Мельці, і вірний Мельці, який багато років прожив поруч із Лео-
нар до, мабуть, розвіяв його уявлення й переконав у протилежному.

Мельці міг перебільшувати побожність митця. Але один із про-
відних фахівців з Лео нар до стверджує, що його християнська віра 
була «по суті своїй традиційною» 36. Справді, наукові розвідки не 
лише не породили у нього сумнівів чи скепсису, а радше поглиби-
ли його релігійність. Анатомічні дослідження особливо зміцнили 
його віру в небесного творця. Розтини трупів спонукали його описа-
ти людське тіло як «дивовижний інструмент, винахід довершеного 
майстра», а в нотатках з анатомії він пише, що треба «прославляти 
першого будівничого такої машини». Та хоч яке прекрасне люд-
ське тіло, «його ніяк не порівняти з душею, що живе в цьому вмісти-
лищі» 37.

Лео нар до вважав, що душу, на відміну від тіла, неможливо ана-
томувати, а чудеса —  пояснити за допомогою людської логіки. Мар-
тін Кемп стверджує, що Лео нар до чітко розмежовував віру і розум. 
Бог і душа для нього —  це речі, які не можна збагнути ні думкою, ні 
шляхом експериментів, але це не означає, що він їх заперечував: він 
просто вважав їх, цитуючи Кемпа, «непридатними для раціональ-
ного означення» 38. На думку Лео нар до, розуміти й осягати Бога слід, 
вивчаючи його творіння і захоплюючись ними. Одного разу він на-
писав на захист художників, які працювали на церковні свята, що 
«правдиве розуміння всіх форм, які є у  творіннях Природи… —  це 
спосіб зрозуміти творця стількох дивовижних речей і  спосіб по-
любити такого великого винахідника» 39. Отже, вдивляючись у  та-
ємниці природи, Лео нар до здійснював акт радше поклоніння, а не 
блюзнірства.

* * *

А проте в текстах Лео нар до є незаперечні риси антиклерикалізму, 
скажімо, він не приймає певні церковні інституції, особливо чер-
нецтво. Він з  осторогою ставився до релігійних орденів, в  одній 
його нотатці так і сказано: «Фарисеї, себто ченці» 40. По суті, він на-
зивав їх самовпевненими лицемірами. Докладніше він міркує про 
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лицемірство в іншій нотатці, де загадує загадку: хто відмовляється 
від праці й бідності та живе у великому багатстві й розкішних бу-
динках, «заявляючи, що це спосіб наблизитися до Бога?» 41 Антикле-
рикалізм, який звучить у цій загадці, іде ще від Данте, який помі-
стив папу Миколая III догори дриґом у яму у восьмому колі Пек ла, 
через Чосерів опис Продавця індульгенцій, котрий носив торбу 
з фальшивими реліквіями, до численних скарг XV століття на тор-
говців індульгенціями та інших недобросовісних кліриків, які 
«мало думають про дух, але багато —  про гроші» 42.

Крім розповіді Вазарі про Вінценцо Банделло, немає жодних ін-
ших свідчень про суперечки між Лео нар до й  ченцями, тому не 
можна сказати, чи досвід роботи серед домініканців у Санта-Марія 
делле Ґраціє якось пов’язано з такими його настроями. Утім, анти-
клерикалізм Лео нар до досить обмежений: до декого з  ченців він 
ставився із симпатією, а часом навіть із захопленням. Про доброзич-
ливе ставлення до братів свідчить один із його жартів. Лео нар до лю-
бив жарти й гумористичні історії. У його бібліотеці було кілька збі-
рок кумедних (і  часто непристойних) бувальщин, як-то «Facezie» 
(«Жарти») Поджо Браччоліні. Напевно, він збирався видати власну 
книжку смішних історій, бо десь тоді, коли працював над «Тайною 
вечерею», записав серію байок, жартів і загадок —  забавних оповідок 
і головоломок, якими потішав знуджених придворних Лодовіко 43.

Один із найкращих жартів Лео нар до —  про двох ченців і мандрів-
ного купця. Священиків і черниць висміяно і в «Трьохстах новелах» 
Саккетті, і  в  «Декамероні» Боккаччо, де знаходимо безліч історій 
про ласих на гроші й розпутних духовних осіб. Справді, більшість 
авторів цих смішних історій —  войовничі антиклерикали: вони ма-
лювали монастирі як кубло всіх гріхів, а ченців —  як жадібних, хти-
вих лицемірів. Історія Лео нар до на цьому тлі незвична, бо ченців 
тут виведено в сприятливому і приємному світлі.

Жарт справді дотепний. Двоє ченців-францисканців мандрують 
Італією і зупиняються в одному заїзді. Там вони зустрічають купця, 
який теж подорожує у справах. Заїзд геть убогий, їжа мізерна: на 
обід їм подають лише невеличке смажене курча. Купець хитро за-
вважує, що з огляду на пору року і правила ордену ченці не мають 
права їсти м’ясо, і жадібно з’їдає все курча сам, а голодні монахи му-
сять обходитися своїм скромним харчем. Та вони помстилися йому 
наступного дня, коли разом покинули гостинний дім і вирушили 
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в дорогу: один із них запропонував перенести купця через річку на 
своїх плечах. На середині річки чернець питає в купця, чи є в нього 
при собі якісь гроші. «Ти ж знаєш, що є, —  відповідає купець. —  Невже 
ти думаєш, що такий купець, як я, міг би подорожувати без гро-
шей?» Тоді чернець відказує, що правилами ордену йому забороне-
но носити на собі гроші, і скидає купця в річку. Історія завершуєть-
ся щасливо —  купець, усміхаючись і червоніючи від сорому, мирно 
приймає помсту 44.
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Розділ 11

Відчу т тя пропорції

Лео нар до любив складати переліки. У його нотатниках безліч ката-
логів і списків, які він, робив, пакуючи речі перед подорожжю або 
переїздом. Крім того, він перераховував по пунктах, що хотів би ви-
вчити або отримати. Нерідко такі списки поєднувалися, утворю-
ючи дивні комбінації. Скажімо, в одному з них він занотував, що 
треба перекласти працю Авіценни про «корисні винаходи», а одра-
зу за цим перераховує різне художницьке приладдя: вугілля, крей-
да, пера, віск. І раптом наступним пунктом виринає: «Роздобути че-
реп». Завершують цей список гірчиця, черевики, рукавиці, гребінці, 
рушники і сорочки. В іншому переліку сусідять бажання навчити-
ся множити квадратні корені і  нагадування, що треба спакувати 
шкарпетки 1.

Та якщо пожитки й прагнення часом безсистемно перемішували-
ся, то до перепису книжок Лео нар до ставився набагато прискіпливі-
ше. Якось він заявив, що не вважає себе «книжником», насправді ж 
був начитаним і мав добре дібрану бібліотеку. У його формальній 
освіті чимало прогалин, зате він один із найздібніших самоуків в іс-
торії. На час, коли він почав обертатися в міланських придворних ко-
лах, він вочевидь відчув потребу поглибити свої знання. Наприкінці 
1480-х років він почав у маленькому нотатнику складати найдовший 
свій список —  лексикон іноземних, латинських слів, спеціальних тер-
мінів, щоб розширити словниковий запас. Цей перелік займає понад 
п’ятдесят сторінок і  охоплює десь дев’ять тисяч слів; завдяки йому 
Лео нар до міг вражати придворних Лодовіко словами на зразок «ар-
хімандрит» (очільник групи) 2.

Лео нар до визнавав, що «зарозумілі нахаби» не надто помиля-
ються, кажучи, що він не книжник. «До моїх творів треба підходи-
ти радше з досвідом, ніж зі словами», —  заявляв він на свій захист 3. 
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У його нотатниках розкидано цитати і згадки про найрізноманіт-
ніших авторів, не лише античності, як-то Платон, Пліній, Вергілій, 
Лукрецій, Лівій, Квінтіліан і  Плутарх (та багато інших), а  й  серед-
ньовіччя: математика-мусульманина Сабіта ібн Курри, натурфіло-
софів Річарда Свайнсхеда і Б’яджо Пелакані, францисканця Джона 
Пекгема, Леона Баттісти Альберті. Знову ж таки, існував розрив між 
тим, що Лео нар до казав, і тим, що робив. Насправді книжки цікави-
ли його аж ніяк не менше за власний досвід. Але він волів не покла-
датися на авторитет інших. Навіть Біблія не уникнула його критич-
ного підходу.

Лео нар до завзято полював на книжки, які хотів придбати або про-
читати, часто нотуючи, де їх можна знайти або в кого можна взяти 
почитати: книжка, «у якій описано Мілан і його церкви і яку мож-
на купити в останнього книготорговця на шляху в Кордузо», —  чита-
ємо в одній із нотаток. Іншу книжку він сподівався позичити в міс-
цевого лікаря: «Маестро Стефано Капоні, лікар, живе в Пішині і має 

“De ponderibus” Евкліда». Його записники рясніють подібними згад-
ками про вишукування дуже різних книжок. «У спадкоємців маес-
тро Джованні Ґірінґалло, —  пише він, —  є твори Пелакано». Ще одна 
багатонадійна ниточка —  Вінченцо Аліпрандо, «котрий проживає 
неподалік заїзду “Ведмідь”» і має книжку про римську архітектуру. 
Крім того, Лео нар до брав книжки в бібліотеках: «Спробувати дістати  
Вітолоне, який є в бібліотеці Павії і де йдеться про математику». На тій 
самій сторінці: «В онука Джананджело, художника, є книжка про 
воду, що належала його батькові» 4.

Збирати книжки Лео нар до почав після переїзду в Мілан і десь 
1495 року ретельно записав назви сорока томів, якими він володів. 
У цьому переліку —  праці з найрізноманітніших дисциплін: тут бу-
ли трактати з  хірургії, сільського господарства, військової справи 
(їх якраз і  сподіваєшся побачити на полицях у  Лео нар до), але не 
бракувало і творів давньоримських авторів, таких як Пліній, Лівій, 
Овідій. Ці томи сусідили з куди химернішими виданнями. Схоже, 
у його бібліотеці знайшлося місце і для серйозних наукових праць, 
і  для гумористичних текстів. Скажімо, була у  нього книжка Лу-
їджі Пульчі «Il Morgante maggiore» («Великий Моргант») —  бурлеск-
на пое ма (згодом її частково переклав лорд Байрон) про велетня, 
який пожирає верблюдів, а в зубах колупається сосною. Був і при-
мірник неймовірних мандрівних оповідок сера Джона Мандевіля 
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(автор описує острів, де живуть двадцятиметрові велетні, і птаха, 
який може нести в пазурах слона), і збірка байок Езопа 5. Ще один пе-
релік, складений через десять років, засвідчує, що на той час колек-
ція розрослася до 116 томів; це означає, що Лео нар до купував десь по 
сім- вісім книжок щороку 6.

Мабуть, найвдалішу книжкову покупку Лео нар до зробив десь 
тоді, як отримав замовлення на «Тайну вечерю». Наприкінці 1494-го 
або на початку 1495 року він придбав примірник праці «Summa de 
arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità» («Сума арифме-
тики, геометрії, пропорцій і пропорційності») фра Луки Пачолі. За 
цю працю він заплатив 119 сольдо —  майже вдвічі більше, ніж купле-
на тоді  ж таки Біблія Малермі 7. Книжка щойно вийшла у  Венеції, 
і Лео нар до, очевидно, не хотів витрачати час на пошуки видання 
в бібліотеках або випозичання старих примірників у місцевих му-
жів науки. Праця його не розчарувала, і за рік він переконав Лодо-
віко Сфорцу запросити її автора-ченця в Мілан як ще одну осяйну 
прикрасу свого двору 8.

Із францисканського ордену вийшло чимало великих філософів 
і вчених. Найвідомішим був Роджер Бекон, котрий анатомував мо-
зок і називав себе «майстром експериментів» 9. Фра Лука Пачолі став 
останнім у цій когорті інтелектуальних світил. В очах багатьох сво-
їх сучасників він був одним із великих чудес світу. «Скільки неймо-
вірних якостей у цього чоловіка, —  захоплено писав один автор, —  яке 
обдарування, яка пам’ять, яке багатство знань і глибока відданість 
заняттям наукою». Пачолі порівнювали з  Аристотелем і  Гомером, 
славили як «людину рідкісної, майже унікальної породи… Немож-
ливо перерахувати всі тріумфальні досягнення його розуму». А ще 
один шанувальник Пачолі просто називає його «дивом нашого ча-
су» 10. В  історію він увійшов під скромнішим прізвиськом «батько 
бухгалтерії».

* **

Лука Пачолі народився 1445 року в тосканському містечку Борґо- 
Сан-Сеполькро (нині Сансеполькро), за сімдесят кілометрів на пів-
денний схід від Флоренції. Він навчався у францисканській школі, 
потім у  місцевого купця, а  потім, імовірно (хоча вірогідних дока-
зів немає), у найвідомішого сина Борґо-Сан-Сеполькро, художника 
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й математика П’єро делла Франческа. Згодом Пачолі описував П’єро 
як «короля художників нашого часу» 11, але об’єднувала їх радше 
математика, ніж малярство. П’єро написав свій «Trattato d’abaco», 
книжку про «арифметику, необхідну купцям», на замовлення ро-
дини багатих купців із Борґо. Пачолі теж викладав математику для 
купців: ще замолоду він перебрався у Венецію і став домашнім учи-
телем трьох синів підприємця Антоніо Ромпіазі.

Після смерті Ромпіазі 1470 року Пачолі далі кочував, мандрував 
Італією, давав уроки і читав лекції з математики. У Римі він позна-
йомився з архітектором Леоном-Баттістою Альберті, а в Урбіно став 
учителем Ґвібальдо да Монтефельтро, сина і  спадкоємця герцога. 
Близько 1477  року він постригся в  ченці, вступивши в  орден фран-
цисканців, а згодом повернувся в Борґо-Сан-Сеполькро, де й напи-
сав свою «Суму арифметики». Коли він повернувся до Венеції, щоб 
простежити за друком книжки, художник Якопо де Барбарі напи-
сав його портрет. На ньому Пачолі в чернечій рясі, звично для фран-
цисканців підперезаній мотузкою (три вузли на поясі символізують 
обітницю бідності, цноти і покори), з капюшоном на голові. Облич-
чя, втім, видно чітко: чоловік середнього віку з м’ясистими щоками 
і подвійним підборіддям. Він дає урок геометрії симпатичному, але 
дещо зверхньому на вигляд юнакові, який стоїть поруч, а коло ньо-
го бачимо дошку, підручники і дві моделі многогранників —  один 
скляний, наполовину наповнений водою і висить у повітрі.

Один із підручників на картині —  це «Основи» Евкліда. Другий —  
«Сума арифметики» самого Пачолі. Як випливає з її громіздкої наз-
ви, це була енциклопедична праця, шестисотсторінковий компенді-
ум арифметики, алгебри й геометрії. У вступі сказано, що книжка 
містить «вичерпні вказівки, як вести комерцію». Особливо вона 
уславилася тим, що оприявнила систему подвійної бухгалтерії, яку 
завели венеційські купці, —  звідси й репутація Пачолі як батька бух-
галтерії, балансу і рентабельності 12.

Можливо, саме нецікавими міркуваннями про бухгалтерську 
справу пояснюється вираз легкої нудьги на обличчі юнака, який 
стоїть біля Пачолі. А  от Лео нар до дуже любив такі математичні 
трактати. У  1490-х роках у  нього було щонайменше шість книжок 
під назвою «Libro d’abaco» —  посібників з математики й рахівництва. 
З математикою він познайомився ще в школі у Вінчі, де, за словами 
Вазарі, збивав учителя з пантелику своїми питаннями. Згодом він 
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упевнився у важливості предмета. «Хай не читає мене, згідно з мо-
їми принципами, той, хто не є математиком» —  так звучить одне 
з його знаменитих висловлювань (менш відомо, що принципи, до 
яких він апелював, —  це його теорії про те, як працює артеріальний 
клапан) 13. За іронією, математик із нього був доволі кепський, він 
часто припускався елементарних помилок. Скажімо, в одній нотат-
ці він підраховує томи у своїй дедалі більшій бібліотеці: «25 малень-
ких книжок, 2 більші книжки, 16 іще більших, 6 томів на пергамен-
ті, одна книжка в оправі із зеленої замші». Ці підрахунки (з чарівно 
хаотичною системою класифікації) дають у підсумку 50, але в Лео-
нар до виходить інша сума: «Загалом: 48», —  упевнено констатує він 14.

Пачолі читав публічні лекції з математики, які оплачував Лодо-
віко. Але престиж, який він приніс двору Сфорца, ґрунтувався не 
так на знанні подвійної бухгалтерії, як на його інтересі до много-
гранників, один із яких показано на картині Барбарі. Многогран-
ник, або поліедр по-грецьки —  це складна геометрична фігура, на-
приклад тетраедр (піраміда), октаедр (діамант) або ікосаедр, який 
складається з дванадцяти п’ятикутників і дванадцяти шестикутни-
ків і на вигляд нагадує футбольний м’яч. Платон, Евклід і Архімед 
описували властивості цих та інших многогранників, а потім інте-
рес до них відродився в XV столітті. Флорентійський художник Пао-
ло Учелло використовував многогранники на своїх картинах (особ-
ливо у  формі підбитої, схожої на американський пончик шапки, 

Якопо де Барбарі.  

Портрет Луки Пачолі
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яка називалася «мазоччо») та у візерунку, який він створив для мо-
заїчної підлоги в соборі Сан-Марко у Венеції. Пачолі був одним із но-
вітніх ентузіастів такої геометричної акробатики. Він стверджував, 
що ще в Урбіно виготовив скляні моделі шістдесяти многогранни-
ків (хоча про це не збереглося жодних свідчень) і ще кілька плану-
вав зробити в  Мілані для Ґалеаццо Сансеверино, з  яким його, най-
певніше, познайомив Лео нар до.

Лео нар до і Пачолі швидко заприятелювали. Пізніше, у Флоренції, 
вони разом мешкали, а в Мілані Пачолі, імовірно, жив у Корте дель 
Аренґо. Лео нар до вважав, що може багато чого навчитися в ученого- 
ченця, якого вочевидь бомбардував запитаннями. «Дізнатися, як 
множити корені, у маестро Луки», —  читаємо в одній його нотатці 15.

Та їх об’єднувала не лише любов до математики. Як і Лео нар до, 
котрий розважав придворних своїми механізмами й фокусами, на-
приклад перетворював біле вино на червоне, Пачолі, схоже, став при 
дворі Сфорца таким собі інтелектуальним паяцом. Невдовзі після 
переїзду в Мілан він приступив до роботи над трактатом «De viribus  
quantitatis» («Про силу чисел»). До нього ввійшли не лише алгебраїч-
ні головоломки, які Пачолі, імовірно, демонстрував і вирішував пе-
ред придворними, а й різноманітні хитрі фокуси. Ось дещо з його 
рукопису:

Як змусити яйце ходити по столу
Як зробити, щоб яйце покотилося вгору по лезу списа
Як змусити смажене курча стрибати по столу
Як їсти жир і випльовувати вогонь
Як зробити, щоб на вареному м’ясі з’явилися черви

Фокус зі смаженим курчам, яке стрибає по столу, простий: треба 
змішати ртуть із «дрібкою магнітного порошку», вилити суміш 
у пляшку, заткнути її, запхати пляшку в курча «або в іншу готову 
тушку, неодмінно гарячу, і  вона стрибатиме». Черви  ж на відваре-
ному м’ясі з’являлися так: він нарізав струни лютні «довгими шмат-
ками, такими, як справжні черви», і ховав їх у м’ясі. Якщо м’ясо під-
смажити, струни, «виготовлені з  жил, почнуть поволі звиватися, 
нагадуючи черв’яків, і тих, хто це бачить, знудить» 16.

Ось як розважалося «диво нашого часу». Можливо, вигадувати 
якісь фокуси йому допомагав Лео нар до, який теж любив усілякі 
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жарти й видовища. У його записах є вказівки, як «створити поже-
жу, що вмить охопить усю залу, але не завдасть шкоди». Для цього 
трюку треба наповнити замкнуте приміщення коньячними випа-
рами, розпилити в повітрі порох, а потім увійти в кімнату із запале-
ним смолоскипом. «Хороший фокус», —  відзначає він. Відомо також, 
що Лео нар до ковальським міхом надував овечі кишки, аж вони за-
повнювали всю кімнату, змушуючи гостей тіснитися в кутках. «Він 
здійснював безліч таких вигадок», —  стверджував Вазарі 17.

Та хоча Лео нар до й Пачолі тратили дещицю свого часу на розва-
жання знуджених придворних дивовижними трюками, займалися 
вони серйознішими речами. Незабаром після приїзду Пачолі в Мі-
лан вони взялися до спільної праці над opus magnum ченця.

* * *

Один із найвідоміших малюнків Лео нар до було створено за кілька 
років до того, як він приступив до «Тайної вечері». На цьому акурат-
ному ескізі пером зображено оголеного чоловіка, який розставив 
руки і ноги так, ніби збирається впасти на пухкий сніг і зробити від-
биток «снігового янгола». Він стоїть усередині квадрата, що його пе-
ретинає коло. Своїм чітким дзеркальним почерком Лео нар до пояс-
нює сенс малюнка: якщо розставити ноги так, щоб зменшити зріст 
на одну чотирнадцяту, й одночасно «розкинути й підняти руки так, 
щоб середні пальці торкнулися лінії маківки голови», то пуп буде 
центром розкинутих кінцівок, а простір між ногами утворюватиме 
рівносторонній трикутник 18.

У цій на позір дивній акробатичній вправі Лео нар до звертається 
до праць давньоримського архітектора й  інженера Вітрувія: саме 
тому його знаменитий малюнок відомий під назвою «Вітрувіансь-
ка людина». У праці «Десять книг про архітектуру», створеній десь 
тоді, як народився Христос, Вітрувій описав експеримент із геомет-
рії й  пропорції на прикладі людського тіла: «Адже якщо людина 
лежить на спині, розкинувши руки й ноги, то пупок буде центром 
одразу кількох кіл, а пальці обох рук і ніг торкатимуться кола, у яке 
їх вписано». Те саме стосується тіла, вписаного в  квадрат, ствер-
джував Вітрувій, адже відстань від пальців ніг до маківки голо-
ви дорівнює відстані між кінчиками пальців широко розкинутих  
рук 19.
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«Десять книг про архітектуру» —  єдиний римський трактат про 
архітектуру, який пережив античність, —  у XV столітті мав чималий 
вплив. Праця Вітрувія —  це еклектичне поєднання філософських 
і практичних питань, у ній описано все —  від фаз Місяця до конструю-
вання катапульт і таранів. Один розділ називається «Про первісну 
матерію на думку фізиків», а наступний —  «Цегла». Така книжка не 
могла не зацікавити Лео нар до. «Спитати у книготорговців про Віт-
рувія», —  записує він в одній із численних нотаток про пошуки кни-
жок 20. Очевидно, він придбав собі примірник невдовзі після того, як 
1486 року з’явилося перше друковане видання.

Один із розділів «Десяти книг про архітектуру» має назву «Про 
симетрію в храмах і в людському тілі». Вітрувій чимало часу присвя-
тив вимірюванню людських облич і тіл. Людське тіло він сприймав 
як поєднання співвідношень і пропорцій, дробів і одиниць, тонких 
взаємозв’язків між різними частинами. Наприклад, він стверджу-
вав, що відстань від волосся до низу підборіддя завжди дорівнює 
дов жині руки від зап’ястка до кінчика середнього пальця. Ця від-
стань становить одну десяту зросту людини, а  відстань від підбо-
ріддя до маківки —  одну восьму. «Що  ж до довжини самого облич-
чя, —  пише він далі, —  то відстань від низу підборіддя до низу ніздрів 
становить його третину, ніс від низу ніздрів до лінії між бровами —  
так само» 21.

Не готовий брати все на віру, навіть слова Вітрувія, Лео нар до по-
чав сам проводити подібні досліди. Близько 1490 року він система-
тично робив заміри голів, тулубів і кінцівок у багатьох юнаків, серед 
них двоє, яких він називав Треццо і Караваджо за їхніми рідними 
містечками в  Ломбардії. Один із цих двох, імовірно, й  став модел-
лю для «Вітрувіанської людини» 22. У виміри Вітрувія Лео нар до вніс 
безліч уточнень і доповнень, скажімо, він стверджував, що відстань 
між ротом і основою носа становить одну сьому довжини обличчя, 
тоді як відстань від рота до кінчика підборіддя становить «четверту 
частину обличчя і дорівнює ширині рота». Ще він з’ясував, що доло-
ня «двічі вкладається в довжину ступні без пальців», а відстань між 
пиптиками грудей і маківкою голови становить чверть зросту 23.

У чому сенс усіх цих співвідношень і пропорцій? Вітрувій уважав, 
що храми треба будувати, дотримуючись суворих пропорцій, які 
він означував як «відповідність між мірами членів цілого твору». За 
найкращий зразок пропорційності, на його думку, править людське 
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тіло, адже його «створила природа» 24. Позаяк співвідношення між 
частинами людського тіла віддзеркалюють природний порядок, вар-
то вивчати конкретні тілесні пропорції як модель для розрахунку 
пропорцій римських храмів, щоб їхні частини гармоніювали між 
собою і відбивали ті ж таки порядок і красу.

Архітектори XV століття, як-от Альберті та Франческо ді Джор-
джо, були зачаровані ідеєю гармонізації архітектури за пропорція-
ми людського тіла. Певна річ, по сантиметру вивчаючи тіла Треццо 
і  Караваджо, Лео нар до прагнув реалізувати свої архітектурні ам-
біції, наприклад перекрити куполом Міланський собор. Крім того, 
він використовував ці виміри і  так само знання про перспективу, 
щоб підвести під живопис тверду наукову основу, хоча його найтон-
ші розрахунки пропорцій набагато перевершували стандартні ви-
моги художньої практики. Він уважав, що в природі все пропорцій-
но, і навіть припускав, що повинен існувати пропорційний зв’язок 
між окружністю стовбура дерева і довжиною його гілок 25.

Пачолі теж цікавився пропорціями, як випливає з повної назви 
його трактату. До того ж у «Сумі арифметики» він не лише дає по-
ради з ведення комерції, а й пробує застосувати закони математи-
ки й пропорції до мистецтва й архітектури. У Мілані Пачолі взявся 
за ці дослідження ще наполегливіше. Незабаром після приїзду туди 
він почав працювати над новою книжкою, до якої долучився і Лео-
нар до, котрий робив ілюстрації до неї якраз тоді, коли писав «Тай-
ну вечерю». Книжка Пачолі мала називатися «De divina proportione» 
(«Про божественну пропорцію»). Безперечно, багато що в ній стано-
вило для Лео нар до надзвичайний інтерес. Пачолі цікавила не прос-
то яка-небудь відстань між губами й  підборіддям абощо, він замі-
рився на більше —  на пропорції Бога і Всесвіту 26.

Співпраця, схоже, була плідною. Пачолі захоплювався художнім 
генієм Лео нар до не менше, ніж Лео нар до цінував здібності ченця 
в царині математики й геометрії. Пачолі називав Лео нар до «королем 
серед людей» і згодом із ностальгією згадував співпрацю над тракта-
том «Про божественну пропорцію» як «щасливий час, коли ми були 
разом у найчудовішому місті Мілані» 27. Лео нар до нічого або майже 
нічого не додав у зміст трактату, але Пачолі попросив його зробити 
малюнки шістдесяти многогранників.
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* * *

Трактат «Про божественну пропорцію» Пачолі, написаний протягом 
року чи двох після його приїзду в Мілан, —  це ще одна груба й нуд-
на праця, цього разу присвячена не бухгалтерії, а геометрії й про-
порціям. Написано її кепською італійською, і в контексті цієї книж-
ки на думку спадає один вислів, приписуваний Семюелу Джонсону, 
про один рукопис, хороший і оригінальний: «От тільки та частина, 
яка хороша, не оригінальна, а  та, що оригінальна, не хороша». Па-
чолі вільно використовує математичні відкриття Платона, Евкліда 
й Лео нар до Пізанського (відомого в пізніші століття як Фібоначчі). 
Крім того, він багато запозичив у свого колишнього вчителя П’єро 
делла Франчески, і то так багато, що його врешті звинуватили в пла-
гіаті з книги «De quinque corporibis regularibus».

Особливу увагу Пачолі приділив одній пропорції. У шостій части-
ні «Основ» Евклід показав, як розділити відрізок так, щоб співвідно-
шення між коротшою частиною і  довшою дорівнювало співвідно-
шенню між довшою частиною і цілим відрізком. Евклід називав цей 
процес діленням відрізка «в середньому і крайньому відношенні», 
де пропорція виражається ірраціональним числом, яке починаєть-
ся з 1,61803 і триває до нескінченності. Це співвідношення проявля-
ється в дуже багатьох явищах, зокрема в прогресивній послідовно-
сті чисел, яку вперше описав Лео нар до Пізанський (Пачолі добре 
знав його твір) і яка нині відома як «числа Фібоначчі»: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 
34, 55, 89 і так далі. У цій послідовності кожне наступне число є су-
мою двох попередніх; крім того, після кількох перших чисел кожне 
наступне число, якщо його поділити на попереднє, дає приблизно 
(але лише приблизно) 1,61803. Наприклад, 21 ÷ 13 = 1,61538.

Пачолі дав красивішу назву діленню відрізка «в  середньому 
і  крайньому відношенні» (така назва проіснувала не одне століт-
тя) —  «божественна пропорція». Адже, на його думку, вона дуже 
тісно пов’язана (тут якраз виринає його францисканство) з приро-
дою Бога. Математичні властивості цього співвідношення —  скажі-
мо, той факт, що 1,618² = 2,618, —  він уважав не випадковістю, а боже-
ственною логікою. Серед доказів на користь свого твердження він 
наводив і такий: і Бог, і божественна пропорція ірраціональні, себто 
їх не можна осягнути і виразити через співвідношення двох цілих 
чисел. Подрібнення числа, яким захопився Пачолі, виразно вийшло 
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за межі бухгалтерського обліку і націлилося в далекі онтологічні 
простори.

Крім Евкліда, Пачолі багато що запозичив із «Тімея» Платона, 
твору, де йшлося про такі важливі речі, як походження часу, Сон-
ця і  «душі світу». Особливо Пачолі цікавив розділ про многогран-
ники. Важко переоцінити значення цих многогранників для Пла-
тона. Вони були не просто геометричними химерами —  він уважав, 
що саме з них складається фізичний світ. У його описі Всесвіту чо-
тири стихії (земля, повітря, вогонь і  вода) представлено як тверді 
тіла, виражені через чотири багатогранники, а саме через куб, вось-
мигранник (діамант), тетраедр (піраміда) та ікосаедр (футбольний 
м’яч). Доводи Платона на користь його міркувань надзвичайно ту-
манні, але він стверджував, що тетраедру, який складається з чоти-
рьох рівносторонніх трикутників, відповідає стихія вогню (очевид-
но, тому, що нагадував язик полум’я), а кулеподібний ікосаедр —  це 
багатогранник води. Нам такі аналогії можуть здатися дивними, 
але в певному сенсі це давньогрецькі відповідники моделей моле-
кули з кульок і патичків, які використовують, наприклад, у двоспі-
ральній моделі ДНК Вотсона й Кріка.

У Платона, до речі, був власний еквівалент «молекули життя», п’я-
тий багатогранник —  додекаедр. Йому Платон приписував особливо 
важливу роль. Ця фігура складається з дванадцяти поєднаних п’я-
тикутників, і в космології їй приписують властивість містити в собі 
і структурувати всі інші: такий собі геометричний бозон Гіґґза. «Бог 
використав його для Всесвіту, —  стверджував Платон, не вдаючись до 
пояснень, —  і взяв його за взірець» 28.

Для Пачолі важило те, що це своєрідне космічне орігамі можна 
було скласти лише за допомогою божественної пропорції, яка опи-
сувала співвідношення між сторонами й діагоналями п’ятикутни-
ків. Ба більше, додекаедр містить у собі інші чотири многогранники, 
і  то буквально, адже їх можна покласти всередину (іноді одночас-
но, як у випадку тетраедра і куба). Це робить додекаедр ідеальною 
метафорою для всеохопної сутності, хоча для Пачолі вона, звісно, 
була не просто метафорою: для нього сам додекаедр мав божествен-
ні властивості *. Божественна пропорція, як її описував Пачолі, була 

* Це можна порівняти з твердженнями декого з наших сучасників про те, що ДНК 
є «почерком Бога», а бозон Гіґґза, якщо він справді існує, —  «частинкою Бога».
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спробою дати християнізовану версію міркувань Платона про демі-
урга, який створив усесвіт у  формі додекаедра. Власне, якоюсь мі-
рою це була спроба геометра, або ж бухгалтера, довести існування 
Бога.

Лео нар до дісталося непросте завдання зобразити ці геометричні 
фігури. Серед шістдесяти запланованих малюнків був і ромбокуб-
октаедр, двадцять шість сторін якого (а це вісімнадцять квадратів 
і  вісім рівносторонніх трикутників) заморочать кого завгодно. Та 
Лео нар до ця робота приносила величезну втіху. В одному з його за-
писників є акуратні малюнки п’яти базових фігур у супроводі вір-
шика: «Цей плід, солодкий оку і п’янкий, / Манив до витоків філосо-
фів віддавна, / Щоб розум їхній був такий меткий» 29. Для рукописів 
малюнки цього «плоду солодкого» він зробив чорнилом і акварел-
лю, показавши всі тіла як просторові фігури та у  формі прозорих 
каркасів —  це шедеври володіння перспективою і тривимірною гео-
метрією.

Пачолі, очевидно, був у захваті від роботи Лео нар до. Пізніше він 
написав, що художник створив «неймовірні, вельми вишукані фігу-
ри», перевершити які (популярне тоді порівняння) не змогли б на-
віть такі стародавні майстри, як Апеллес, Мирон і Поліклет 30.

Лео нар до да Вінчі. 

Додекаедр
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* * *

Участь Лео нар до в роботі над трактатом, його дружба й тісна спів-
праця з Пачолі спонукають до запитання: чи використовував він бо-
жественну пропорцію в «Тайній вечері»? Пачолі радив свій трактат 
«світлим і допитливим головам» та обіцяв, що кожен, хто вивчає «фі-
лософію, перспективу, живопис, скульптуру, архітектуру, музику 
й  інші математичні дисципліни», прочитає його працю як «вишу-
кане, тонке й захопливе вчення та з насолодою долучиться до різно-
манітних питань, які стосуються найпотаємнішого знання» 31. Отже, 
чи скористався Лео нар до «таємним знанням» Пачолі?

Від середини XIX століття без кінця звучать заяви про застосуван-
ня митцями божественної пропорції, відомої нині як золотий пере-
тин, золоте співвідношення, а ще на честь Фідія, котрий, як припус-
кають, застосовував її при будівництві Парфенону, її позначають 
його грецькою літерою «фі» (φ). (До речі, насправді Парфенон звів 
не Фідій —  він відповідав радше за його оздоблення. У ранніх джере-
лах будівничими храму називають Іктіна, Каллікрата й Карпіона.)

Золотий перетин, без сумніву, існує в природі: в ананасах, соняш-
никах, мушлях молюсків, у  спіральній формі галактик, як-от Чу-
мацький шлях. Багато авторів стверджують, що золотий перетин 
можна знайти майже скрізь —  від єгипетських пірамід і  грецьких 
ваз до григоріанських хоралів. Проте одержимість золотим перети-
ном виникла зовсім недавно. Саму назву вигадали аж у XIX столітті. 
Більшість заяв про його застосування в мистецтві й архітектурі не 
витримують пильнішої перевірки, а дедалі численніші досліджен-
ня аргументовано їх спростовують. Наприклад, пропорції Парфено-
ну аж ніяк не підтверджують популярну гіпотезу про те, що Фідій 
(чи то пак Іктін, Каллікрат і Капріон) знали принцип божественної 
пропорції і застосовували у своїй роботі. Теорії про піраміди дове-
сти надзвичайно важко, адже вони спираються на сучасні матема-
тичні розрахунки, а не на ті, якими користувалися давні єгиптяни 32.

* * *

Приїзд Пачолі в Мілан посилив і без того гострий інтерес Лео нар до 
до математики й геометрії. Свої записники він почав заповнювати 
множенням і добуванням квадратних коренів. Він вихваляв «вищу 
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точність математики» 33. Він провів не одну годину, ділячи числа на 
три й чотири, розтинаючи геометричні фігури та вирішуючи дав-
ню проблему «квадратури кола» 34. Ці справи так його захопили, що, 
найпевніше, саме вони, а  не якась невдала катастрофа чи усвідом-
лення непридатності його механізмів, спричинили у Лео нар до тим-
часову втрату інтересу до літальних апаратів. Випадково чи ні, але 
його спроби підняти людину в повітря почали затухати десь тоді, як 
у Мілан прибув Пачолі.

Водночас свідчень того, що Лео нар до цікавився божественною 
пропорцією або застосовував її, геть небагато. У його записниках 
про неї жодного разу не згадано: саме поняття не фігурує ні в його 
численних висловлюваннях про співвідношення, ні в об’ємних но-
татках із математики й геометрії. Справді, повна відсутність згадок 
про божественну пропорцію —  одна з несподіванок у спадщині Лео-
нар до. Адже якщо він вірив, що золотий перетин —  ключ до краси, 
універсальна формула, то чому ні разу не згадав про неї у своїх роз-
логих міркуваннях про пропорцію в трактаті про малярство?

Та й із живописних робіт Лео нар до важко видобути докази його 
експериментів з божественною пропорцією. На його картинах, звіс-
но, трапляються геометричні фігури, як-то рівносторонній трикут-
ник, який утворюють голова і руки Христа в «Тайній вечері». Мало 
того, прямокутники, вибудувані за принципом золотого перетину, 
можна накласти на окремі лиця на його картинах. Проте накладан-
ня ці зазвичай випадкові й непереконливі. Скажімо, яко доказ іноді 
наводять картину Лео нар до «Святий Єронім у пустелі», над якою він 
працював у 1480-х роках. У книжці «Математика» Девіда Берґіміні, 
що вийшла в чудовій серії «Наукова бібліотека» компанії «Time-Life», 
стверджується, що золотий прямокутник «так чітко вміщає в собі 
святого Єроніма, що дехто з фахівців уважає, ніби Лео нар до зумис-
не написав цю постать відповідно до цих пропорцій» 35. Та якщо при-
дивитися, видно, навпаки, що «фахівці» свідомо накладають прямо-
кутник так, аби вписати в нього (хоч вона і не вписується) постать 
святого Ієроніма: його рука виходить далеко за межі прямокутни-
ка, а голова не сягає верхньої сторони. Ще більше цю теорію підва-
жує той факт, що «Святого Єроніма» Лео нар до написав за десять ро-
ків до знайомства з Пачолі і з поняттям божественної пропорції. Усі 
ці інтелектуальні вправляння нагадують дослідження одного мате-
матика, який у 1940-х роках виявив, —  мабуть, із великою насолодою 
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для себе —  золотий перетин у співвідношенні між об’ємом грудей 
і талії голлівудської кінозірки Вероніки Лейк 36.

Насправді ж велич і принада картин Лео нар до не мають нічого 
спільного з прямокутниками й вимірюванням відрізків, суть у ди-
вовижній спостережливості та в недоступному іншим розумінні 
світла, руху й анатомії. Сила «Святого Єроніма в пустелі» —  у гост-
рому контрасті поміж занімілим жилавим старим відлюдником 
(у  якому проступає інтерес Лео нар до до будови окремих частин 
людського тіла) і гнучким тулубом лева, який скрутився перед ним 
на землі. Дикого звіра, без сумніву, написано з  натури: моделлю 
став один із левів, яких тримали у звіринці за флорентійським па-
лацом Веккіо, буквально за кілька кроків від будинку батька Лео-
нар до. Схоже, Лео нар до навіть доводилося розтинати лева: «У лев’я-
чої породи я побачив, —  читаємо в одній із нотаток, —  що їхній нюх 
пов’язано з частиною вмісту мозку, яка спускається до ніздрів і утво-
рює просторе вмістилище для нюху» 37. Саме допитливість і  відда-
ність своїй справі, бажання вивчати лютих тварин, які кидаються 
по клітці, а потім ще й зазирати у їхній розрізаний мозок, —  це і є за-
порука мистецького генія Лео нар до, а зовсім не ретельне креслен-
ня прямокутників.

Лео нар до да Вінчі. Св. Єронім у пустелі.  

З накладеним на нього прямокутником, який начебто доводить 

застосування принципу золотого перетину в картині
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Одна з причин, чому Лео нар до не використовував божественну 
пропорцію у своїх творах (і не обстоював її у своїх текстах), полягає 
в тому, що й сам Пачолі не пропонував її яко взірець художникам 
і архітекторам. Себто він аж ніяк не вважав божественну пропорцію 
ключем до ідеальної композиції: схоже, йому це й  на думку ніко-
ли не спадало. Натомість він був прихильником вітрувіанської сис-
теми, яка спиралася не на ірраціональну математичну константу 
1,61803, а на простіші співвідношення (Вітрувій уважав «ідеальним» 
число 10) 38.

Лео нар до довіряв емпіричним доказам куди більше, ніж аб-
стракт ним концептам. Він охочіше покладався на власні очі й цир-
куль, а не на міркування Платона про форми й пропорції Всесвіту. 
Як і Нікколо Мак’явеллі, він прагнув «справжньої, а не уявної сут-
ності речей» 39. Вимірюючи Треццо й Караваджо, Лео нар до напевно 
зрозумів, що одне з найпоширеніших тогочасних уявлень про золо-
тий перетин —  мовляв, якщо розділити зріст людини на відстань від 
пупка до підлоги, то вийде 1,61803, —  абсолютно помилкове. Справ-
ді, співвідношення зросту його «Вітрувіанської людини» і відстані 
від пупка (інколи його наводили як тілесний доказ існування золо-
того перетину) становить приблизно 1,512, себто відчутно менше за 
згаданий універсальний ідеал. Це чудово засвідчує, скільки різних 
перебільшень і  вигадок потребували численні теорії про застосу-
вання золотого перетину в мистецтві. Емпіричний підхід Лео нар до 
до пропорцій людського тіла привів його до зовсім інших співвід-
ношень, у яких він використовував цілі числа. Скажімо, типове для 
його методу твердження, що зріст людини дорівнює вісьмом довжи-
нам його ступні або дев’ятьом відстаням між підборіддям і маків-
кою 40. Або ж, як ми вже бачили в «Тайній вечері», він застосовував 
у живописі й архітектурі тонові інтервали і, структуруючи простір 
кімнати, де сидить Христос із апостолами, використав співвідно-
шення 1 : 2, 2 : 3 та 3 : 4.

Лео нар до напевно зачарували б різні прояви принципу золотого 
перетину в  природі, наприклад будова кошика соняшнику, у  яко-
му насінини утворюють дві закручені в  протилежні боки спіралі, 
влаштовані згідно з послідовністю Фібоначчі: 21, 34, 55, 89 або 144 за 
годинниковою стрілкою та, відповідно, 34, 55, 89, 144 або 233 проти 
неї. Проте ні Лео нар до, ні його сучасники, зокрема Пачолі, ще нічо-
го про ці явища не знали, адже більшість із них відкрили в першій 
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половині XIX століття. І тільки на початку XX століття завдяки ди-
зайнерам із Баугаузу й американським художникам, таким як Ро-
берт Генрі й Джордж Беллоуз, золотий перетин увійшов в майстер-
ні художників і архітекторів.

* * *

Через кілька місяців після приїзду Луки Пачолі в Мілан його колега 
і новий друг раптом зник. Улітку 1496 року, пропрацювавши в Санта-  
Марія делле Ґраціє півтора року, Лео нар до зненацька зібрав свої ін-
струменти й виїхав із Мілана. 8 червня один із секретарів Лодовіко 
Сфорци повідомив, що художник «викликав неабиякий скандал, 
після якого поїхав геть» 41.

Що саме сталося, нам не відомо. Можливо, виникла суперечка че-
рез оплату. А може, Моро втратив терпець через повільність Лео нар-
до (який, напевно, більше часу витрачав на многогранники Пачолі, 
ніж на апостолів) і вимагав якнайшвидше довести справу до кінця. 
Скандал і втеча з міста, очевидно, лише закріпили за Лео нар до репу-
тацію свавільного і впертого художника. А ще це означало, що «Тай-
ній вечері», як і багатьом його творам, загрожує небезпека залиши-
тися незавершеною.

Оригінальна угода не збереглася, і жодних деталей ми не знаємо: 
ні скільки мали заплатити за «Тайну вечерю», ні коли художник мав 
її здати. Припущення про імовірний гонорар дуже різняться. Один 
із ченців Санта-Марія делле Ґраціє, який жив у середині наступно-
го століття, стверджував, начебто Лодовіко призначив Лео нар до річ-
ну плату в п’ятсот дукатів. Це була чимала сума, адже чиновники 
високого рангу, для порівняння, отримували тоді платню в триста 
дукатів; утім, Лео нар до, котрий звик до розкішного життя, дорогих 
убрань, численної прислуги і підмайстрів, цих грошей навряд чи ви-
стачало. Маттео Банделло стверджує, що Лео нар до отримував плат-
ню у дві тисячі дукатів, —  цього досить, щоб розкошувати 42. Очевид-
но, Банделло перебільшував, тим паче у нього, найпевніше, не було 
доступу до якихось документів (коли Лео нар до почав працювати 
в монастирі, хлопцеві виповнилося лише десять років). Та цілком 
імовірно, що дві тисячі дукатів Лео нар до заплатили за всю роботу 
в  трапезній. Саме стільки отримав кілька років перед тим Філіп-
піно Ліппі за розпис у каплиці Карафа в церкві Санта-Марія сопра  
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Мінерва в Римі 43. А кількома роками потому Мікеланджело отри-
мав три тисячі дукатів за фреску на склепінні Сікстинської капели, 
де роботи було набагато більше.

Дві тисячі дукатів —  якщо за «Тайну вечерю» заплатили саме стіль-
ки —  таки чимала сума. За ці гроші Лео нар до міг би, скажімо, придба-
ти великий будинок на березі річки Арно у Флоренції 44. Перевести 
цю суму в нинішні гроші непросто. Дукат містив 0,1107 тройської 
унції (3,443 г) золота, Лео нар до (якщо вірити Банделло) отримав за-
галом 221,4 унції золота. Нині золото коштує приблизно 1600 дола-
рів за унцію, отож за нинішніми мірками Лео нар до заплатили десь 
350 тисяч доларів.

Винагорода за роботу доволі щедра, що ж тоді не влаштовувало 
художника? Обурення й відчай Лео нар до міг викликати сам Лодо-
віко, який постійно давав йому безліч дрібних доручень. Як і ченці 
із Сан-Донато а Скопето, котрі змусили Лео нар до розмалювати їм со-
нячний годинник, доки він працював над «Поклонінням волхвів», 
Лодовіко вважав свого придворного художника поденником, на яко-
го, з примхи, можна скинути найпримітивнішу й нецікаву роботу. 
Якщо Беатріче потрібна була нова каналізація в купальні або ж ви-
рішили перефарбувати спальню, одразу кликали Лео нар до. Цілком 
можливо, саме спальня герцогині переповнила чашу терпіння Лео-
нар до, бо він якраз фарбував її кімнати, коли розгніваний покинув 
роботу.

Хтозна, чи Лео нар до просто пішов із Кастелло, чи обурення спо-
нукало його їхати геть із Мілана. Якщо він справді покинув місто, 
то, найпевніше, вирушив у Брешію, яка лежала на венеційській те-
риторії, за сімдесят кілометрів на схід від Мілана. Документальних 
підтверджень його перебування в Брешії немає, але, схоже, він спо-
дівався отримати там замовлення на розпис вівтаря у францискан-
ській церкві Сан-Франческо. Через Луку Пачолі він познайомився 
з очільником францисканського ордену Франческо Нані. На почат-
ку того року Лео нар до зробив замальовку для портрета Нані і, мож-
ливо, поїхав у  Брешію в  надії, що впливовий церковник, родом із 
цього міста, посприяє, щоб йому замовили вівтарну картину  45.

Із короткого Лео нар дового опису майбутнього вівтаря виникає 
враження, що йшлося про цілком традиційну роботу. Художник 
збирався намалювати Богоматір і двох святих покровителів Брешії —  
Фаустина і Йовіту. Богородиця мала бути на підвищенні, можливо, 
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на престолі, а оточувати цю трійцю мали францисканські достой-
ники —  святий Франциск, святий Бонавентура, свята Клара і  свя-
тий Антоній Падуанський. Композиція (яку, без сумніву, нав’язали 
ченці- францисканці) дивовижно нагадує інші його твори, наприк-
лад вівтар у  каплиці Сан-Бернардо в  палаццо делла Сіньйорія, які 
Лео нар до покинув недоробленими у Флоренції. Важко повірити, що, 
залишивши в Мілані на півдорозі таку яскраву фреску, він міг з ен-
тузіазмом узятися за банальне зображення.

А тим часом секретар Лодовіко написав архієпископу Мілансько-
му листа з проханням, щоб той домовився з П’єтро Перуджино, надій-
ним художником (якщо такі, мовляв, узагалі бувають на світі), про за-
вершення роботи в покоях Беатріче. Про те, що ж буде з незакінченим 
розписом у Санта-Марія делле Ґраціє, в листі немає навіть натяку  46.

* * *

Улітку 1496 року в Лодовіко Сфорци були нагальніші проблеми, ніж 
утеча його примхливого художника. Від початку року він розігру-
вав черговий ризикований сценарій. Цього разу замість запросити 
в Італію французів, щоб захищатися від неаполітанців, він запросив 
сюди Максиміліана як захисника від французів. Як і раніше, це за-
грожувало далекосяжними наслідками, по суті, для всіх герцогств 
і республік Італії.

У процесі завоювання Італії Карл VIII підписав угоду з Флорен-
цією, пообіцявши повернути їй Пізу одразу після захоплення Неа-
поля. Однак Пізу все ніяк не повертали, почасти тому, що пізанці 
скаржилися французам, мовляв, флорентійці «поводяться з ними 
страшенно по-варварськи» 47. Тоді Флоренція спробувала поверну-
ти свої цінні володіння силою. Тимчасом Лодовіко сподівався ско-
ристатися ситуацією і самому захопити Пізу. Пізанці поставилися 
прихильно до його ініціативи, зокрема до обіцянки військової і фі-
нансової підтримки в битві проти Флоренції. Венеційці теж запро-
понували пізанцям допомогу, і тоді Лодовіко, боячись, що місто пе-
рейде до Венеції, звернувся до Максиміліана, чоловіка своєї небоги 
Б’янки-Марії.

Поява армії Максиміліана на італійських теренах мала не тільки 
допомогти Лодовіко здобути Пізу, а й створити своєрідну перешко-
ду для нових вторгнень французів, які 1496 року здавалися цілком 



196 Розділ 11

імовірними. Неаполітанці послідовно відвойовували всі втрачені те-
риторії, а чисельне французьке військо під орудою Джанджакомо 
Тривульціо, міланського капітана-найманця, який перейшов на бік 
французького короля, стояло в  Асті, готове будь-якої миті знову 
вступити в Італію. Опинившись перед такою загрозою, Лодовіко, за 
словами одного хроніста, перебував у «стані великої тривоги» 48.

У липні Лодовіко зустрівся з Максиміліаном у бенедектинському 
абатстві на німецькому кордоні. Під прикриттям спільного полю-
вання й бенкету вони склали план, за яким Максиміліан мав увій-
ти в Італію, нібито щоб відвідати Рим і отримати імператорську ко-
рону з рук папи. А по дорозі, скориставшись нагодою, переконатися, 
що Піза не перейшла в руки флорентійців. Хоча в Максиміліана не 
було бажання ні допомагати пізанцям, ні сваритися з флорентійця-
ми, ним керували два важливі міркування. По-перше, він отримає 
імператорську корону, без якої не може офіційно величатися імпе-
ратором Священної Римської імперії (до коронації він був, строго 
кажучи, лише виборним імператором). По-друге, і це було ще спо-
кусливіше —  Лодовіко пообіцяв йому чималу винагороду.

Отож на початку вересня Максиміліан із вісьмома піхотними 
полками виступив в  Італію. Кілька тижнів він провів у  Віджевано 
в товаристві Лодовіко, бенкетуючи й полюючи з леопардами. У жовт-
ні він суходолом рушив у Геную, звідки на кораблях поплив уздовж 
берега вниз до Пізи. Місцеве населення зустріло його дуже привітно. 
Статую Карла VIII скинули, над містом знову замайоріли імперські 
орли. Проте захват і лестощі тривали недовго. У німецькому війську 
було погано налагоджено постачання й дисципліну; крім того, гар-
нізон Пізи вже поповнили венеційцями і бійці Максиміліа на вияви-
лися зайвими. Він відплив у Ліворно, пообіцявши завоювати його для 
пізанців, але його зупинили французькі кораблі і несприятлива по-
года. Шторм розкидав його флот, частина кораблів затонула, а під час 
сутички з французами гарматне ядро просвистіло так близько від ім-
ператора, що зачепило краєчок його мантії. Потяг Максиміліана до 
пригод швидко згас. Невдовзі він перемістився в мирні околиці Павії, 
у володіння Лодовіко, де було заплановано наступні бенкетування.

Провальна експедиція Максиміліана не надто посприяла репута-
ції Лодовіко. Венеційський хроніст описує герцога як «одного з най-
мудріших людей на світі… Усі бояться його, адже фортуна прихиль-
на до нього в усьому». Водночас він завважує, що Лодовіко ніхто не 
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любить і не довіряє йому, тож «рано чи пізно його буде покарано за 
зрадливість. Він же бо ніколи не дотримує обіцянок і, кажучи одне, 
завжди робить інше». Скаржився на його поведінку й інший венеці-
анець. «Його гордість і зверхність надмірні», —  нарікав він 49.

У приватних справах Лодовіко проявляв таку саму зрадливість, 
що й  у  політичних махінаціях. У  листопаді очевидець із Феррари 
писав додому: «За останніми новинами з Мілана, герцог увесь час 
віддається насолодам у товаристві дівчини, прислужниці своєї дру-
жини. Тут до його поведінки ставляться з  осудом» 50. Згадана дів-
чина —  Лукреція Крівеллі, одна з  придворних дам Беатріче, і  осуд 
вчинки Лодовіко викликали передусім у  його дружини. Беатріче 
вже позбулася його попередньої коханки, Чечилії Ґаллерані, з якою 
Моро непристойно розважався в перші ж тижні після одруження. 
І от тепер, через п’ять років, з’явилася ще одна суперниця, через яку 
вагітна на останніх термінах Беатріче впала в  розпач. Ба більше, 
Лукреція отримала від Лодовіко знак особливої прихильності: Лео-
нар до написав її портрет.

Колись Лодовіко замовив Лео нар до портрет Чечилії Ґаллерані, 
а тепер зумів умовити його намалювати нову наложницю. Із серії 
латинських епіграм невідомого автора, записаних у  нотатниках 
Лео нар до, дізнаємося, що «перший серед художників» пише порт-
рет Лукреції. Лукрецію, захоплено заявляв поет, «писав Лео нар до, 
а кохав Моро» 51. Коли з’явився цей портрет, невідомо. Мало того, не-
має певності, про яку саме картину йдеться, хоча, найпевніше, це 
так звана «La belle Ferronière» («Прекрасна Ферроньєра») 52. Портрет 
чорнявки з очима, наче в сарни, виконано олією на дошці з горіхово-
го дерева —  цілком можливо, того самого, на якому написано «Даму 
з  горностаєм» 53. Особу моделі достеменно не встановлено, але епі-
грами латиною дають підстави припускати, що за браком інших 
портретів, які підпадали б під цей опис, на ньому зображено саме 
Лукрецію *.

* У XVIII столітті помилково вважалося, що на портреті зображено дружину па-
ризького торговця залізом Жана Ферона, котра була коханкою короля Франції 
Франциска I, останнього патрона Лео нар до. Проте назву «Прекрасна Ферроньє-
ра» картина отримала не через прізвище купця-рогоносця, а тому, що на голо-
ві у жінки фероньєрка —  тонка стрічка із самоцвітом, який носили на чолі, —  мод-
на прикраса в Мілані в 1490-х роках.
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Як це часто буває у випадку з Лео нар до, переважають припущен-
ня і вигадки. «Прекрасна Ферроньєра» —  яскраве втілення всіх тих 
білих плям і суперечок, яких не бракує і з рештою його творів. Не 
всі навіть погоджуються, що це картина Лео нар до: один дослідник 
стверджує, що пензлем великого майстра тут і не пахло 54. Як робо-
ту Лео нар до її атрибутували 1839 року; пізніше у XIX столітті кар-
тину приписували його учневі Больтраффіо; а у 1920-х роках копію, 
яка належала американському торговцю автомобілями, видали за 
оригінал, після чого відбувся суд за звинуваченням у підробці, під 
час якого оприявнилися упередженість і надзвичайна обмеженість 
чільних мистецтвознавців, таких як Бернард Беренсон 55. Майже ні-
чого, крім епіграм латиною, не поєднує цю картину з  Лукрецією 
Крівеллі.

Та якщо «Прекрасна Ферроньєра» —  це все-таки портрет Лукре-
ції, на писано її якраз тоді, коли Лео нар до працював над «Тайною 
вечерею». Лукреція стала коханкою Лодовіко не пізніше за серпень 
1496  року, незабаром після його візиту до Максиміліана; у  кожно-
му разі у  цей час вона від нього завагітніла. Їхній любовний зв’я-
зок тривав усю осінь, можливо, саме тоді герцог і замовив Лео нар-
до її портрет. Точна дата повернення Лео нар до з Брешії в Мілан, як 
і більшість дат його від’їздів і приїздів, невідома. Вівтарну картину 
для церкви Сан-Франческо так і не було створено, а в січні 1497 року, 
згідно з документами, Лео нар до вже був у Мілані і повернувся до 
роботи в Санта-Марія делле Ґраціє.
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Розділ 12

Улюблений учень

Звідки люди в добу італійського Ренесансу, дивлячись на картину 
з біблійним сюжетом, знали, кого саме вони там бачать? Як розби-
ралися в юрбищах святих і учнів, які наповнювали фрески й вівтар-
ні картини?

Десь до 1300  року ідентифікувати було простіше —  художники 
самі підписували персонажів, ніби чіпляючи кожному наличку 
з іменем. Проте до часів Джотто написи ці майже зникли і виникла 
нова традиція: художники зображали особливі атрибути, завдяки 
яким можна було ідентифікувати святих і біблійних персонажів. 
Наприклад, Петра легко впізнати за ключами в руці («І ключі тобі 
дам від Царства Небесного», —  каже йому Ісус у Євангелії від Матвія). 
Іноді Пет ро тримає рибу, що вказує на його колишнє заняття. Ма-
рію Магдалину можна впізнати по тому, що в руках у неї посудина 
з миром, яку вона принесла до гробу Господнього. Атрибути декого 
з апостолів віщують їхнє сповнене страждань життя і мученицьку 
смерть: у Якова Молодшого (сина Алфеєвого) це камінь, бо його на 
смерть забили камінням, у Симона —  пилка, якою якого розпиляли, 
у Тадея —  алебарда, якою його зарубали в Персії чаклуни-язичники.

Беручись до сюжету Тайної вечері, художники не завжди пере-
ймалися індивідуальними символами, тим паче це послаблювало 
загальний візуальний ефект. Декого з апостолів глядачі й так легко 
розпізнавали завдяки зовнішності або жестам, особливо сивоголо-
вого й сивобородого Петра, молодого Івана і, звичайно, віроломного 
Юду. Проте не всі художники наділяли індивідуальними рисами 
кожного з дванадцяти апостолів. Скажімо, Лоренцо Ґіберті на брон-
зовому рельєфі на дверях баптистерію Сан-Джованні навіть зобра-
зив п’ятьох із них зі спини —  ми бачимо лише їхні потилиці, і  хто 
є хто можна лише здогадуватися.



200 Розділ 12

Та в мистецтвознавців немає ні найменшого сумніву щодо всіх 
дванадцяти апостолів на «Тайній вечері» Лео нар до. Їхні імена вста-
новили, коли близько 1807  року працівник Академії красних мис-
тецтв Брера (Accademia di Belle Arti di Brera) в  Мілані на ім’я Джу-
зеппе Боссі виявив у парафіяльній церкві Понте-Капріаска поблизу 
озера Лугано фрескову копію розпису Лео нар до, виконану в XVI сто-
літті. І хоча на той час написи з картин італійських художників май-
же повністю зникли, на фризі внизу було акуратно виведено всі два-
надцять імен. Ідентифікацію, що належить людині, яка, імовірно, 
знала Лео нар до і його оточення, нині беззаперечно приймають усі, 
за одним винятком.

Перед Лео нар до стояла та сама композиційна проблема, яку ви-
рішували всі художники, котрі зображали Тайну вечерю: як розмі-
стити за столом тринадцять чоловіків так, щоб усі вони між собою 
взаємодіяли. Прикметна риса його композиції полягає в  тому, що 
дванадцятьох апостолів він розділив на чотири групи по троє, по дві 
тріади обабіч Христа. Найвиразніша і  найцікавіша група —  право-
руч від Ісуса, до неї входять, як дізнаємося з копії в Понте-Капріаска, 
Юда, Петро та Іван. Іван у Лео нар до відхиляється від Христа до Пет-
ра, який, свою чергою, нетерпляче тягнеться до Івана і шепоче йому 
щось на вухо; через це Юді, який сидить між ними, доводиться від-
хилитися назад і трохи праворуч.

Кожен, хто читав Євангеліє від Матвія, знає, що саме тут зобра-
жено. «Поправді, поправді кажу вам, що один із вас видасть Мене!» —  
заявляє учням Ісус. «І озиралися учні один на одного, —  пише Іван, —  
непевними бувши, про кого Він каже. При столі, при Ісусовім лоні, 
був один з  Його учнів, якого любив Ісус. От цьому кивнув Симон 
Петро та й шепнув: Запитай, хто б то був, що про нього Він каже?» 
(від Івана: 13 : 21 – 4).

Ісус, звичайно, каже про Юду, але кого має на увазі Іван? Учень, 
який був «при лоні Ісусовім», мав не лише привілейоване місце за 
обіднім столом, фізично торкаючись Спасителя, а й знав більше про 
зраду, принаймні саме так думав Петро.

Отож традиційно вважалося, що учень, який сидить біля Хри-
ста і «якого любив Ісус», —  це сам Іван. У перекладачів Біблії грець-
кою мовою були кілька різних слів на позначення любові. Раніше 
у Євангелії від Івана (11 : 3) сказано, що Ісус любить Лазаря, брата Ма-
рії і  Марти, якого він воскресив із мертвих. Його любов до Лазаря 
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описано грецьким словом «філія» (philia), яке означає міцну друж-
бу або братерську любов. Натомість для опису Ісусового почуття до 
Івана в грецькому перекладі Нового Заповіту вжито слово «агапе» 
(agape), що передбачає набагато глибшу прив’язаність і водночас пов-
ністю позбавлено чуттєвих конотацій, на відміну від «еросу» (eros).

На всіх «Тайних вечерях» Івана зображали молодим і дещо жіноч-
ним серед бородатих і старших за віком супутників. Спираючись на 
Євангеліє від Івана, художники майже одностайно зображали його, 
коли він заснув у Христа на грудях. Із XII століття цей мотив стає по-
всюдним: наприклад, Джотто в каплиці Скровеньї в Падуї показує, 
як Христос обіймає сонного Івана. На всіх знаменитих Тайних вече-
рях у флорентійських трапезних —  роботи Ґадді, Кастаньйо і Ґір лан-
да йо —  використано той самий мотив, до того ж у Ґір лан да йо він од-
наковий у всіх трьох версіях картини.

Підхід Лео нар до до Івана унікальний. Хоча на одному з ранніх 
ескізів композиції зображено, як юний апостол спить коло Христа, 
згодом Леонардо відмовився від цієї пози: мабуть, це відволікало 

Лео нар до да Вінчі. Тайна вечеря. Фрагмент: Юда, Петро, Іван
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увагу від постаті Христа, якого художник хотів поставити у виразну, 
дещо ізольовану позицію в самому центрі сцени. Тому Лео нар до ві-
дійшов від усталеної живописної традиції і обрав мить, яка настає 
через одну-дві секунди після тієї, яку зображали всі інші: піднявши 
голову з грудей Христа, Іван граційно нахиляється до Петра і відво-
дить голову праворуч, щоб краще розібрати його наполегливе питан-
ня: «Хто б то був, що про нього Він каже?» На копії з Понте- Капріаска 
художник упевнено вивів під ногами персонажа: S. IOHANES —  себ-
то святий Іван.

Та чи справді тут зображено святого Івана? У знаменитому рома-
ні Дена Брауна «Код да Вінчі» (2003) героїня бачить когось зовсім ін-
шого: «Це жінка!», —  вигукує Софі Неве, уважно роздивившись ре-
продукцію картини й  помітивши там «натяк на груди». «Це, моя 
люба, —  повідомляє їй інший персонаж, —  Марія Магдалина» 1.

У романі Дена Брауна Лео нар до вилучив зі сцени трапези одного 
з апостолів, напевно Івана, і зобразив на його місці Марію Магдали-
ну. На підставі цього роман пропонує таку версію: Марія Магдалина, 
мовляв, була присутньою на Тайній вечері, отож вони з Ісусом були 
одружені або мали сексуальний зв’язок, у них була спільна дитина, 
і це її, а не Петра, Ісус попросив заснувати церкву. Лео нар до ж, який 
нібито належав до таємного братства Пріорат Сіону, начебто був по-
свячений у всі ці скандальні таємниці. Завдяки цим теоріям роман 
став світовим бестселером, на основі якого знято документальний 
серіал (американський канал «Ей Бі Сі») і художній фільм, що зму-
сило Ватикан до офіційної реакції: архієпископа Генуї уповноважи-
ли затаврувати роман за «ганебні й необґрунтовані домисли» 2.

Утім, теорії про те, що Марія Магдалина була коханкою Христа, 
з’явилися задовго до 2003  року. Підтвердження цієї гіпотези міс-
тяться у Євангелії від Філіпа —  збірці ранньохристиянських текстів, 
яку виявили 1945 року в печері Наґ-Хаммаді у Єгипті разом з інши-
ми кодексами на папірусі. Кодекси було написано коптською мовою 
аж через два століття після смерті Христа, а пізніше заховано, бо, як 
і  будь-які гностичні тексти, вони вважалися єретичними, а  викла-
дені в них тлумачення християнської віри не відповідали церковно-
му канону, що його тоді утверджували Отці Церкви. Євангеліє від 
Філіпа навіть не претендує на те, що ці тексти написав Філіп. Його 
ім’я фігурує в назві, бо Філіп —  єдиний апостол, згаданий на сторін-
ках збірки. Від нього, очевидно, походить і розказана в тексті щемка 
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легенда про те, що хрест, на якому розіп’яли Христа, було виготовле-
но з дерева, яке колись посадив його батько Йосиф, тесля, котрий по-
требував дерева для роботи 3.

Євангеліє від Філіпа —  це строката суміш біблійних цитат, заши-
фрованих висловів і дивних домислів, як-от про те, що дехто боїть-
ся «воскреснути оголеним». Та найбільше автор чи автори розмір-
ковують про шлюб. У тексті чимало згадок про подружню спальню, 
і сказано, що раби, тварини й «нечисті жінки» не повинні входити 
в  це місце таїни, а  наречена має стежити, щоб ніхто не помітив, 
як вона «вислизає зі спочивальні». Як це акуратно сформульовано 
в тексті: «Ніхто не має знати, у який день чоловік з дружиною ляга-
ють разом, крім них самих».

У контексті цих розпорошених і дивних тверджень Марію Магда-
лину згадано як «супутницю» Христа. «Слово “супутниця” в ті дні 
буквально означало “дружина”», —  дізнається вражена Софі Неве  4. 
Насправді у Євангелії від Філіпа вжито грецьке слово koinonos (та 
й увесь текст написано коптською, а не арамейською, як заявлено 
в романі Дена Брауна). Спектр значень цього слова (супутниця, парт-
нерка, союзниця) не обов’язково передбачає сексуальний, тим паче 
подружній зв’язок. У Біблії словом koinonos означено ділові стосунки 
Петра з іншими рибалками, Іваном і Яковом (від Луки 5 : 10).

Хай там як, у Євангелії від Філіпа справді сказано, що Ісус «любив 
Марію понад інших своїх учнів і  часто цілував її в  уста». Власне, 

Лео нар до да Вінчі.  

Тайна вечеря. Фрагмент: 

апостол Іван
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слово «уста» туди підставили науковці й перекладачі, бо в цьому міс-
ці (як і в багатьох інших місцях кодексу) в папірусі зяє прикра дір-
ка. У тексті сказано також, що інші учні заздрили їхній близькості 
і запитували: «Чому Ти любиш її більше за нас усіх?» А Христос під-
креслював її більшу духовну прозірливість: «Чому Я не люблю вас, 
як її? Сліпий і зрячий, коли вони разом у темряві, не відрізняються 
одне від одного. Та коли настане світло, то зрячий побачить його, слі-
пий же й далі залишатиметься в пітьмі».

Більше про стосунки Ісуса і Марії Магдалини Євангеліє про Фі-
ліпа нам нічого не повідомляє. Та, згідно з гностичними Євангелія-
ми, не одну Марію Магдалину цілував Христос, не лише їй серед 
його послідовників приписували особливу духовну прозірливість. 
Ще один папірусний кодекс, знайдений у Наґ-Хаммаді і відомий під 
назвою (Другий) Апокаліпсис Якова, розповідає, що Ісус поцілував 
свого брата Якова перед тим, як просвітлити його. «І поцілував він 
мене в уста, —  читаємо в кодексі. —  Він ухопив мене, сказавши: “Мій 
любий! Слухай же, я відкрию тобі все, про що не знають ані небеса, 
ані їхні архонти”». Цей кодекс уважають записом проповіді Якова 
в Єрусалимі, у якій він раз у раз наголошує своє привілейоване ста-
новище серед учнів Христа. «Я — той, хто отримав одкровення від 
Плероми Непорушності, —  вихваляється він. —  Я — той, кого першим 
призвав той, хто великий і хто скорився Господу». Через кілька ряд-
ків він знову підкреслює свою неповторність і важливість: «Тепер я 
знову багатий знанням і володію винятковим розумінням… Відкри-
те мені було приховано від усіх». Отже, за цією версією, Якову вдало-
ся зайняти становище, за яке змагалися всі апостоли, —  стати найвір-
нішим послідовником Христа.

Звісно, Лео нар до нічого не знав про ці гностичні тексти. Усі його 
відомості про Марію Магдалину походили з кількох згадок про неї 
в Біблії. І Матвій (27:55–61), і Марко (15:40–47) стверджують, що вона 
була присутня під час розп’яття і поховання, в усіх чотирьох Єван-
геліях (з  невеликими варіаціями) описано, як вона на Пасху при-
несла посудину з миром до гробу Господнього і застала гробницю 
порожньою.

Лео нар до міг знати щось іще про Марію Магдалину з детальних 
оповідок про неї в «Золотій легенді», де їй відведено цікавішу й ва-
гомішу роль, яка не обмежується поцілунками Христа. «Золота 
легенда» —  це збірник житій святих, що його в  XIII столітті склав 
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домініканець, архієпископ Генуї. Шалено популярний і серед духо-
венства, і  серед мирян, за охопленням читацької аудиторії він по-
ступався лише Біблії. Тут теж постає Марія Магдалина, у якої дуже 
близькі стосунки з Христом і яка відіграє важливу роль у його апо-
стольській місії. Автор книжки Яків Ворагінський пішов слідом за 
папою Григорієм Великим (590–604) і створив вельми привабливий 
образ, поєднавши риси Марії Магдалини, описаної (дуже лаконіч-
но) в Біблії, з рисами багатьох інших жінок із Нового Заповіту, де-
хто з них теж звалися Маріями (як-от Марія Віфанська, сестра Ла-
заря), імена інших невідомі, зокрема тієї, яка змастила тіло Ісуса 
миром і витерла його ноги своїм волоссям. Автор додав їй і рис Ма-
рії Єгипетської, блудниці з Александрії, яка покаялася і жила потім 
відлюдницею в  пустелі, прикриваючись лише своїми косами. Ма-
рія Єгипетська стосується набагато пізніших часів —  вона померла 
близько 421 року, але Яків Ворагінський цим знехтував.

Свою розповідь Яків починає з того, що приписує Марії Магдали-
ні солідне (і напевно вигадане) походження: мовляв, родом вона із 
заможної шляхетної родини, яка володіла замком неподалік Наза-
рета, що мав назву Магдало. Замолоду вона віддавалася чуттєвим 
насолодам, але Ісус пробачив їй гріхи, виявивши «багато знаків лю-
бові», скажімо, дозволив прислужувати йому в подорожах. Він ува-
жав її «однією з найближчих собі» і заступався за неї, коли сестра її 
Марта звинуватила її в  лінощах, а  Юда дорікнув марнотратством. 
Здається, він і справді був до неї ніжно прив’язаний: «Бачачи, як вона 
плаче, він не міг стримати сліз» 5.

За словами Якова Ворагінського, після смерті Христа слава Марії 
примножилася. Петро довірив її чоловікові на ім’я Максимін (у Біб-
лії його не згадано; Яків Ворагінський сплутав єпископа Трірсько-
го, який жив у  IV  столітті, з  Максиміном, одним із сімдесяти апо-
столів, яких згадано в  Євангелії від Луки, 10 : 1). Їх обох, а  також 
Маріїну сестру Марту і брата Лазаря переслідували лиходії, які на-
магалися вбити їх у  жорстокий і  незвичний спосіб —  посадили на 
корабель без весел. Корабель дивовижним чином доплив до берегів 
Марселя, де Марія переконала місцеве населення зректися ідолопо-
клонства, стала творити чудеса і збирати довкола себе учнів. У роз-
квіті сил вона вирушила в пустелю, де жила самотньо, лише ангели 
щодня прилітали до неї і  забирали на небо, щоб нагодувати ман-
ною і насолодити її слух божественною музикою. Після тридцяти 
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років такого ідилічного існування вона померла, поховали її в цер-
кві Екс-ан-Прованс, звідки в часи Карла Великого мощі перенесли 
в абатство Везеле. Тут вона далі творила дива: воскресила померло-
го лицаря, повернула зір сліпому, допомогла герцогу Бургундсько-
му зачати спадкоємця.

Завдяки цій реліквії Везеле обернувся на один із головних цен-
трів паломництва у Франції, аж довелося звести нове абатство, щоб 
умістити натовпи пілігримів. Однак ближче до кінця XIII століття 
домініканці з церкви Сен-Максимен в Ексі заявили, що саме їм, а не 
бенедиктинцям із Везеле, належать її справжні мощі. Їхні претен-
зії спиралися на те, що 1279 року (років через двадцять після того, як 
Яків Ворагінський прославив Марію Магдалину в  «Золотій леген-
ді»), у їхній церкві знайшли старовинний саркофаг. Представники 
церкви підтвердили, що це справді її останки, а інквізитор-доміні-
канець Бернар Ґі розповідав у своїй хроніці, що з могили поширив-
ся дивовижний аромат, «наче входиш в  аптеку із солодкими спе-
ціями», а  на язику Марії виявили ніжний зелений пагін (згодом 
виявилося, що то пальма) 6.

Відтоді хранителями мощів Марії Магдалини стали домінікан-
ці. Вона була однією з найважливіших їхніх святих, почасти тому, 
що поширювала слово Христове на півдні Франції, де на початку 
XIII століття прийняв хрещення Домінік. Саме в день пошанування 
її пам’яті 1206  року Домінікові було видіння —  вогненна куля над 
гробницею Марії Магдалини на пагорбі біля села Пруй. Сприйняв-
ши видіння за знак божий, Домінік через кілька місяців заснував 
на цьому місці монастир, прохаючи Марію Магдалину про заступ-
ництво. У 1297 році її проголосили покровителькою домінікансько-
го ордену, а свято її відтоді відзначали так ревно, що ті, хто не вияв-
ляв належного завзяття, ризикували отримати покарання різками 7.

З огляду на таке побожне ставлення домініканці із Санта-Марія 
делле Ґраціє навряд чи вважали  б зображення Марії Магдалини 
в сцені Тайної вечері —  якби Лео нар до справді її туди помістив —  не-
пристойним або єретичним. Прецедент, коли її включили в товари-
ство, яке зібралося на Тайній вечері, вже був. Фра Анджеліко помі-
стив її на помітному місці на фресці в домініканському монастирі 
Сан-Марко у Флоренції: з німбом над головою вона стоїть на колінах 
у  кімнаті, де сидять за столом дванадцять апостолів. Поява Марії 
Магдалини серед апостолів не викликала нарікання чи обурення, 
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адже потім вона проповідувала у Франції, і в середньовіччі її нази-
вали apostolorum apostola —  апостол апостолів. Це ім’я їй дали, бо 
в Євангеліях чітко сказано, що вона стала першим свідком Воскре-
сіння і саме її Христос попросив сповістити цю новину  8.

У юні роки у Флоренції Лео нар до напевно бачив безліч зображень 
Марії Магдалини. Найбільше серед них вражала дерев’яна статуя 
в  баптистерії роботи Донателло: розпачливий портрет, на якому 
вона постає з  виснаженим обличчям, впалими очима, випнутою 
грудниною і довгим скуйовдженим волоссям, яке вкриває її худю-
ще тіло. Створений Донателло образ ґрунтується на життєписі Ма-
рії Магдалини, який склав у  середині XIV  століття один чернець-
доміні канець. У  ньому підкреслено її ревне каяття, описано, як 
вона, покинувши блуд, фізично знущалася над собою: до крові роз-
дряпувала обличчя й ноги, жмутками виривала волосся, била себе 
кулаками в обличчя, а в груди —  каменюкою. А під кінець жорстоко-
го самокатування вигукувала: «Ось тобі нагорода, о тіло моє, що від-
давалося суєтним утіхам» 9.

Зображення Донателло вельми радикальне, але в XV столітті Ма-
рію Магдалину найчастіше представляли саме як розкаяну гріш-
ницю 10. Вона була покровителькою повій, і її образ часто прикрашав 
доброчинні установи Флоренції й інших міст, де давали притулок 

Фра Беато Анджеліко. Причастя апостолів. Марія Магдалина ліворуч
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наверненим блудницям. Крім того, для всіх грішників, не лише для 
колишніх повій, вона правила за приклад того, що, навіть упавши 
найнижче, можна повернути собі духовну чистоту і знайти спасін-
ня. Її розкаяння було настільки повним, що навіть церква (доволі 
несподівано з  огляду на її бурхливе минуле) зарахувала її до сон-
му святих дів. Теолог-домініканець Тома Аквінський пояснював цю 
трансформацію так: «Утративши цноту через гріх, можна повер-
ну ти її через покаяння —  не тілесну цноту, а  її духовну суть». На 
фрес ці Луки Сіньйореллі в соборі Орвієто «Хода непорочних дів» —  
богословськими радниками художника тут виступили ченці-домі-
ніканці —  її зображено на чолі процесії невинних святих. Тут вона 
геть не схожа на виснажену відлюдницю Донателло: у неї золотаве 
волосся, на ній рожеве вбрання 11.

Отже, до 1490-х років образ Марії Магдалини мав багату історію 
та безліч тлумачень і  значень: повія, близька супутниця Христа, 
апостол апостолів, покровителька домініканців, чудотвориця, не-
порочна свята діва, а головне —  розкаяна грішниця, приклад того, як 
пропаща людина може спокутувати провину, і навіть найменших 
і  зневажених Христос може покликати до апостольського служін-
ня. Її залюбки зображали на фресках і вівтарних картинах. Тому не 
було б жодної суперечності чи теологічної недоречності, якби вона 
з’явилася на картині поруч із Христом і його апостолами.

* * *

Та невже справді Лео нар до вилучив Івана з «Тайної вечері» і замінив 
його на Марію Магдалину? І чи справді у персонажа, якого тради-
ційно вважають Іваном, є, за словами Софії Неве, «натяк на груди», 
а може, й інші жіночі риси, які дозволяють ідентифікувати його як 
жінку, а не як чоловіка?

Один доказ на користь гаданої появи Марії Магдалини було спро-
стовано під присягою під час корупційного суду у Франції, на яко-
му встановили, що роль Лео нар до як великого магістра примар-
ного «Пріорату Сіону» —  лише груба містифікація. «Пріорат Сіону» 
нібито був таємним товариством, створеним 1099 року в Єрусалимі, 
щоб зберегти документи, які доводили, що Марія Магдалина наро-
дила від Христа дитину. Нащадки Христа потім начебто заснували 
династію Меровінгів, королів франків, які протягом V–VIII століть 
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правили майже всією нинішньою Францією (і чималою частиною 
Німеччини). Насправді «Пріорат Сіону» вигадав у 1950-х роках П’єр 
Плантар, антисеміт, шахрай і фантазер, який уважав себе істинним 
королем Франції й останнім нащадком Христа і Марії Магдалини. 
Лео нар до втрапив у цю історію тому, що його ім’я —  поруч з імена-
ми сера Ісаака Ньютона, Віктора Гюґо та французького підприємця- 
корупціонера Роже-Патріса Пела —  було внесено в перелік «великих 
магістрів», який склав і підкинув у Національну бібліотеку Франції 
сам Плантар. У 1993 році він визнав підробку у французькому суді 
перед лицем судді, якого це зовсім не розважало 12.

Якщо Лео нар до не був хранителем таємного знання про Марію 
Магдалину і  її прихований шлюб, про галльських нащадків Хри-
ста і право П’єра Плантара на французький трон, то чи були у нього 
якісь підстави зображати її в «Тайній вечері»? А якщо він усе-таки 
зобразив її, то навіщо замаскував? Він міг, як і Фра Анджеліко, про-
сто помістити її —  апостола апостолів —  серед інших. Якщо доміні-
канці з монастиря Сан-Марко у Флоренції не заперечували проти її 
появи на фресці Фра Анджеліко, то чому мали б протестувати домі-
ніканці із Санта-Марія делле Ґраціє, тим паче вони її так шанували?

Ключ до особи загадкової постаті поруч зі святим Петром —  без 
сумніву, її стать. У «Коді да Вінчі» категорично стверджується, що 
це жінка. «Лео нар до майстерно малював статеві відмінності», —  по-
яснює Софі один із персонажів 13. Насправді навпаки: Лео нар до вмів 
майстерно розмивати відмінності між статями. Йому подобалося 
зображати загадкові андрогінні фігури: не лише чарівних юнаків 
(можливо, моделлю для них служив Салаї), які часто виринають 
серед його ескізів, а й інші образи, наприклад Уриїла, або Уріеля, —  
ангела, який стоїть на колінах у  правому кутку його «Мадонни 
в скелях». У роботі над цією картиною Лео нар до спирався на жит-
тєпис Івана Хрестителя, який створив у XIV столітті Доменіко Ка-
валька і в якому сказано, що в дитинстві, коли Іван зустрів немовля 
Ісуса в пустелі, він жив під опікою ангела Уриїла. Уриїл Лео нар до —  
прекрасна загадкова істота, чию стать визначити непросто. Судячи 
з чарівного ескізу Уриїлової голови, виконаного срібним олівцем, 
моделлю Лео нар до майже напевно була дівчина. В обох варіантах 
«Мадонни в скелях» він увиразнює й підкреслює жіночність анге-
ла золотими кучерями і ніжними рисами обличчя. Результат зму-
шує скрушно чухати потилицю: хто перед нами —  молода жінка чи 
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прекрасний юнак-андрогін? Лео нар до свідомо затушкував «статеві 
відмінності».

Так само неоднозначна фігура на одній з останніх його картин —  
«Іван Хреститель». Риси Хрестителя тонко затінено, що надає м’яко-
сті його гладкому жіночному обличчю з великими притягальними 
очима й  усмішкою сфінкса. Багатьох глядачів спантеличувала ця 
прекрасна й незвична постать. «Чи це чоловік узагалі? —  запитував 
Іполіт Тен. —  Це жінка, у нього тіло жінки або тіло красивого несфор-
мованого підлітка» 14. Мабуть, найбільше цей гермафродит непокоїв  
Бернарда Беренсона. Великий знавець не міг зрозуміти, «чому ця 
пиш на жінка вдає з себе мужнього, висушеного сонцем Хрестителя… 
і чому воно осміхається, вказує вгору і торкається своїх грудей?» 15

Моделлю для цієї загадкової істоти з плотолюбним поглядом міг 
бути Салаї, якому на той час вже виповнилося тридцять і який, схо-
же, зберіг і  свою привабливість, і  відразливі риси. Салаї вважають 
моделлю ще одного заворожливого портрета Лео нар до: мистецтво-
знавець Сільвано Вінчеті стверджує, що саме з нього написано «Мону 
Лізу». Вінчеті, котрий 2010 року виявив останки Караваджо, вибудо-
вує свою теорію на імовірній подібності між Хрестителем і так зва-
ною Моною Лізою, завважуючи, що Лео нар до часто використовував 
Салаї як модель і, «без сумніву, надав» певні його риси й Лізі 16. Тео-
рію Вінчеті серйозно підважує відсутність візуальних доказів: ми 

Лео нар до да Вінчі.  

Іван Хреститель
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не знаємо, яким був на вигляд Салаї. Його портрети не збереглися, 
є тільки малюнки кучерявого юнака і є підстави припускати, що мо-
деллю для них служив цей молодий чоловік. Проте слід нагадати, 
що кучеряві юнаки з’явилися на малюнках Лео нар до ще до переїзду 
Салаї в його майстерню.

Навряд чи саме Салаї був моделлю для «Мони Лізи», але андро-
гінні риси портретованої особи відзначали й інші, наприклад фран-
цузький художник Марсель Дюшан, який 1919 року домалював на 
репродукції картини цапину борідку й вуса, —  так з’явилася його ро-
бота «L.H.O.O.Q», а Мона Ліза перетворилася на стереотипного гер-
мафродита з ярмаркового цирку потвор —  бородату жінку *. Утім, на 
роль натурника для «Мони Лізи» висували й іншого кандидата —  са-
мого Лео нар до. У 1987 році американська художниця Ліліан Шварц 
за допомогою комп’ютерної програми наклала обличчя «Мони 
Лізи» на гіпотетичний автопортрет Лео нар до з Королівської бібліо-
теки в Турині. Вона виявила, що їхні очі, брови, ніс і підборіддя до 
того подібні, що збіги не можуть бути випадковістю, а отже, «Мона 
Ліза» —  справді своєрідний, «перевдягнутий» автопортрет Лео нар до. 
Очевидні гермафродитні риси особи вона підкреслила, назвавши 
отримане зображення «Мона / Лео». Її теорію підважує те, що ескіз 
із Турина —  це не автопортрет Лео нар до, хоча якщо два обличчя так 
схожі, то цілком можливо, що «Мону Лізу», бодай частково, списано 
з натурника-чоловіка 17.

Ще одну фігуру з  невизначеною статтю бачимо у  Лео нар до на 
еротичному малюнку, відомому під назвою «Angelo incarnato», або 
«Ангел во плоті», схоже, це сороміцька карикатура на його власного 
усміхненого андрогіна «Івана Хрестителя». До жіночних рис юна-
ка з попередньої картини (м’які риси обличчя й кучері) тут додано 
не просто «натяк на груди», а одну пишну круглу грудь із великим 
пиптиком. При цьому ангел Лео нар до гордо виставляє на показ 
ерегований член. Один із недавніх біографів Лео нар до описує цей 
малюнок як «своєрідну транссексуальну порнографію», де ангела 
наділено рисами «несимпатичного катаміта, виловленого із самі-
сіньких низів римського ринку плоті» 18.

* Назва твору Дюшана —  це гра слів. Якщо вимовляти вголос французькою назви 
літер L.H.O.O.Q, це звучатиме як «Elle a chaud au cul», що означає «У неї гарячий 
зад».
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На думку Карло Педретті, «ідеєю перетікання однієї статі в іншу 
Лео нар до спершу зацікавився заради забави, а потім небезпечно за-
хопився» 19. У  цьому Лео нар до був не самотнім: він виростав із ху-
дожньої традиції, яка вітала такі гендерні злиття. Флорентійські 
митці попереднього покоління створили безліч зображень краси-
вих хлопчиків, часто андрогінного типу або просто гнучких і чуттє-
вих. Найвідоміший приклад —  бронзовий «Давид» Донателло, якого 
Козимо Медічі замовив, щоб прикрасити подвір’я свого флорентій-
ського палаццо. Можливо, поєднання чоловічих і жіночих рис у цій 
статуї мало нагадувати про міфічного гермафродита, якого про-
славив в  однойменній непристойній поемі Антоніо Бекаделлі, на-
писаній десь тоді, як Донателло працював над своєю скульптурою. 
У той час усі захоплювалися давньоримською статуєю, яку знайшли 
у Флоренції, вона називалася «Гермафродит, що спить» і зображала 
красиву юну істоту з жіночими грудьми і чоловічими геніталіями  20. 
У XV столітті слово «гермафродит» не мало негативних конотацій: 
андрогінність сприймали як знак цілісності й досконалості особи-
стості. Учений Марсиліо Фічино, член гуртка Козимо Медічі, писав 
у своєму коментарі до «Бенкету» Платона, що в андрогіні співісну-
ють чоловіча чеснота —  мужність і жіноча —  стриманість. Гермафро-
дит, під цим кутом зору, —  досконала істота, цілісна і  довершена. 
Останній покровитель Лео нар до, французький король Франциск I, 
не заперечував, коли художник Нікколо да Модена зобразив його 
в образі андрогіна: воїнські якості чоловіка поєднувалися в ньому 
з жіночою плідною і творчою енергією 21.

Лео нар до цікавила не так філософська основа андрогінності, як 
її еротизм. Його вабили обличчя всіх типів, але ідеал фізичної краси 
для нього уособлював молодий чоловік, юнак або навіть підліток із 
кучерявим волоссям і жіночними рисами, у кому поєднувалися ди-
тинство і дорослість, мужність і жіночність. Цей тип краси для ньо-
го найкраще втілював Салаї, і Лео нар до, без сумніву, терпів витівки 
хлопця тільки заради його ангельського личка і чарівних кучерів.

Для Лео нар до було б цілком природно використати Салаї як на-
турника для «Тайної вечері»: звісно, не для образу когось із стар-
ших апостолів, адже коли Лео нар до приступав до роботи, Салаї був 
іще підлітком, а  для когось із молодших. Можливо, він послужив 
моделлю для образу святого Філіпа —  апостола в  жовтогарячому 
вбранні, який стоїть через три постаті ліворуч від Христа і, здається, 
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доводить свою невинуватість. Багато років уважали, що моделлю 
для Філіпа на вцілілому ескізі вугіллям була молода жінка, не лише 
через тонкі риси обличчя, а й тому, що на голові у неї чи то стрічка, 
чи то пов’язка. Однак при пильнішому вивченні «пов’язка» оберну-
лася просто складкою на папері, тому цілком можливо, що модел-
лю був юнак або підліток. Утім, питання про стать моделі ще дужче 
заплуталося, коли під шаром фарби на лондонському варіанті «Ма-
донни в скелях» Лео нар до виявили раніше невідомий малюнок. Це 
зображення Богородиці, і  її риси один в один збігаються з рисами 
Філіпа в «Тайній вечері»; з цього можна виснувати, що і для Марії, 
і для апостола Лео нар до використовував один і той самий малюнок 
та одну й ту саму модель. Питання про стать моделі досі залишаєть-
ся відкритим 22.

Виконаний вугіллям ескіз Філіпа без сумніву схожий із зобра-
женнями «типу Салаї», які датують десь 1495  роком: Лео нар до на-
ділив обох великими очима й  грецькими носами, крім того, і  це 
дуже важливо, вони приблизно одного віку. У кінцевому варіанті 
Лео нар до зробив Філіпа трохи старшим, але підкреслив його мо-
лодість, зобразивши його, як Івана й Матвія, без бороди. Риси «типу 
Салаї» можна побачити і  в  обличчі Матвія, ще одного молодого 
апостола, чиї густі кучері, на жаль, пошкоджено через утрату фар-
би. Хай там як, схожі грецькі носи, опущені кутики вуст і  круглі 

Лео нар до да Вінчі. 

Апостол Філіп. Ескіз
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підборіддя —  усе це наводить на думку про «профіль типу Салаї» 
і вказує, що Філіпа й Матвія Лео нар до писав з однієї моделі.

Ескізів і малюнків до фігури, яку традиційно вважають Іваном, 
не збереглося, а  через утрату фарби (вціліла лише десята частина 
шкіри Івана з оригінальним тонуванням) нам залишилася тільки 
тінь його обличчя 23. Він здається навіть молодшим за Філіпа й Мат-
вія. Риси Салаї в Іванові побачити важче, адже, на відміну від двох 
інших апостолів, його показано не в профіль (а саме в профіль Лео-
нар до зазвичай зображав кучерявих підлітків, подібних до Салаї). 
Однак він так само замріяний і стриманий, ще один андрогін з об-
личчям янгола. Натяку на груди тут усе-таки немає, зате є натяк 
на усмішку сфінкса: той самий загадковий усміх бачимо на ву-
стах інших заворожливих андрогінів Лео нар до —  Уриїла й  Івана 
Хрестителя.

* * *

Отже, намальовану Лео нар до фігуру з жіночними рисами не мож-
на автоматично, просто й однозначно назвати жінкою. А в «Тайній 
вечері» вона напевно не жінка: лише дуже упереджений погляд до-
бачить на картині Марію Магдалину. Глядачі XV–XVI  століть тлу-
мачили її зовсім інакше.

Як уже показано, існувала давня традиція наділяти Івана, улю-
бленого учня, жіночною зовнішністю і на Тайній вечері садовити 
його біля Христа, а ще частіше —  вкладати спати у Христа на грудях. 

Лео нар до да Вінчі.  

Тайна вечеря. Фрагмент: 

апостол Матвій
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Його вважали наймолодшим із апостолів, і художники всіляко ви-
користовували його молодість. Найдавніше відоме його зображен-
ня, в катакомбі святої Теклі в Римі, датують кінцем IV століття: Іва-
на тут показано струнким безбородим юнаком, майже хлопчиком. 
Художники, які писали Тайну вечерю, незмінно зображали його 
красивим, безбородим і часто женоподібним молодиком із довгим 
волоссям. Лео нар до зберіг його жіночність, але в усьому іншому ві-
дійшов від традиції: Іван у нього сидить поруч з Ісусом, праворуч 
від нього, і нахилився до святого Петра, який манить його до себе 
і з тривогою перепитує. Композиція давала очевидну підставу для 
такої зміни: Лео нар до хотів відокремити Ісуса в  центрі від решти, 
а якби Іван спав у нього на грудях, це послабило б ефект.

У жодному з трьох синоптичних Євангелій не згадується про осо-
бливі взаємини Ісуса з Іваном, та й у самій Біблії зовсім мало відомо-
стей про життя й характер Івана. У власному Євангелії його взагалі 
не згадано, за винятком кількох загадкових відсилань до учня, яко-
го Ісус любив найбільше. Із синоптичних Євангелій знаємо, що Іван 
був братом Якова Старшого і  сином рибалки на ім’я Зеведей. Хри-
стос прикликав їх, коли вони лагодили батькові сіті, Іван і Яків по-
кинули човен і пішли за ним.

Прогалини в життєписі Івана успішно, хоч і неймовірно, заповни-
ли всілякі легенди, які виникли і  поширювалися після його смер-
ті. У них підкреслено й розширено його роль учня, якого Христос 
любив найбільше. В апокрифічних Діяннях Івана їхню близькість 
особливо наголошено. Апокрифічні Діяння було написано в III або 
IV столітті, щоб хоч якось доповнити мізерні відомості в Біблії про 
життя (і смерть) Андрія, Павла, Петра й Томи; це жваві популярні 
оповідання, у яких діють і говорять звірі, літають чарівники і трап-
ляються мелодраматичні епізоди самокастрації та некрофілії. Апо-
столи в  них вершать захопливі подвиги: оживляють мертву рибу, 
хрестять лева, а в Діяннях Івана є ще забавна історія про те, як він, 
ночуючи в заїзді, звелів блощицям облишити його в спокої, щоб він 
міг спокійно виспатися, і звісно, вони його послухалися.

У V столітті папа Лев Великий затаврував апокрифічні Діяння як 
«розплідник численних збочень» і наказав їх спалити 24. Та принад-
ність цієї пам’ятки виявилася до того великою, що їх і далі перепи-
сували, аж до XIV століття, а художники нерідко зверталися до них 
у  пошуках натхнення; наприклад, Джотто зобразив воскресіння 
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Друзіани святим Іваном, а Філіппіно Ліппі —  розп’яття святого Петра 
догори ногами.

У Діяннях Івана чимало сказано про його близькі стосунки з Хри-
стом. Згідно з Діяннями, Ісусові доводиться рятувати Івана від одру-
ження й любові жінок (так він стає наглядним прикладом для моло-
дих чоловіків, які обрали шлях священнослужителів). Текст містить 
довгу промову, у якій Іван описує, як Ісус стежив, щоб його, Івана, 
«не зачепив союз із жінкою». Коли в  юності Іван задумав одружи-
тися, Ісус явився йому і сказав: «Іване, я потребую тебе». Утім, Іван 
не змінив своїх намірів, день весілля наближався, і тоді Ісус наслав 
на нього «неміч тілесну», яка стала на заваді одруженню. Коли Іван 
вдруге готувався до шлюбу, Ісус сказав йому: «Іване, якби ти не був 
моїм, я дозволив би тобі одружитися», —  після чого осліпив його. 
Коли ж Іван нарешті знову прозрів, Ісус відкрив йому, як «гидко на-
віть уважно приглядатися до жінки». Так апостола було врятовано 
від «брудного безумства, яке криється в плоті» 25.

Традиція трактувати Івана як улюбленого учня Ісуса, пізніше 
породила підозрілі коментарі, особливо в Англії. Драматурга Єлиза-
ветинської доби Крістофера Марлоу звинуватили в тому, що він на-
звав Івана катамітом, який «ділив ложе з Христом», «завжди хилив-
ся до його лона» і якого використовували в ролі «грішника Содому». 
Через кілька десятиліть, 1617 року, король Яків I покликався на цей 
приклад, щоб виправдати свою любов до Джорджа Вільєрса, герцо-
га Букінгемського. Він заявив тодішній Таємній раді: «У Христа був 
його Іван, а в мене є мій Джордж» 26. У 1967 році Г’ю Монтефйоре, зго-
дом єпископ Бірмінгемський, зачитав в Оксфорді на щорічній кон-
ференції для прогресивних священиків доповідь, у якій розмірко-
вував про гомосексуальність Ісуса і наводив як доказ його стосунки 
з  Іваном та іншими апостолами. Останнім часом інші богослови 
розвинули цю ідею, а один із них указав на «можливі гомосексуаль-
ні дії» Ісуса щодо Івана 27.

У середземноморському світі стосунки вчителя й учня мають довгу 
історію. Тісний зв’язок між старшим наставником і його молодшим 
вихованцем оспівували в Стародавній Греції, де юнаки проходили 
ініціацію в суспільстві через так званий «виховний гомосексуалізм». 
Такі звичаї існували і в ренесансній Італії, особливо у Флоренції, де 
1469 року Марсиліо Фічіно, перекладач Платона, прославляв «сокра-
тову любов»: на його переконання, хлопчики «на порозі зрілості» 
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повинні долучитися до життя суспільства через «особисту й приєм-
ну близькість» зі старшими чоловіками 28. Така близькість, без сум-
ніву, виникала і  в  майстернях між майстрами та їхніми учнями. 
«Ботічеллі тримає при собі хлопчика», —  обурювався один пліткар 
на адресу художника і  його юних помічників 29. Така близькість 
існу вала і між Лео нар до та Салаї (а до того, цілком імовірно, між 
Вер рок кіо і Лео нар до).

Відтак Ісус, який пригортає до своїх грудей Івана, був для італій-
ців XV століття образом багатозначним. Однак саме ці стосунки між 
учителем і учнем розуміли як високодуховний зв’язок. Як ми вже ба-
чили, для характеристики взаємин Ісуса й Івана в давньогрецькому 
перекладі священних книг із староєврейської вжито не слова philia 
чи eros, а agape, в інших місцях тексту цим словом означено спокут-
ну любов Бога до світу. Тобто багато релігійних текстів підкреслю-
вали духовну, а не земну чи тілесну природу цих стосунків. Показо-
вий приклад —  популярний середньовічний трактат «Роздуми про 
життя Христа», що його близько 1300 року написав анонім, чернець-
фран цисканець, відомий наступним поколінням як Псевдо-Бона-
вентура. У цьому тексті Іван —  наречений на весіллі в Кані Галілей-
ській, де Ісус сотворив перше своє диво, обернувши воду на вино 
(Євангеліє від Івана, 2:1–11). Псевдо-Бонавентура додає в цю історію 
деталь, якої немає в Євангелії від Івана: «Коли бенкет скінчився, Ісус 
прикликав Івана і сказав йому: “Залиш жону свою і йди за Мною, бо 
я приведу тебе до вищого шлюбу”. І той пішов за Ним» 30.

Цей «вищий шлюб» і лежить в основі тісних взаємин Христа й Іва-
на: це єднання душі з Богом у своєрідному «містичному шлюбі». Ця 
пара стала символом релігійного містицизму, їхній вищий шлюб 
зображено в  численних картинах і  скульптурах, де Іван лежить 
на грудях Христа, а  іноді тримає його за руку. Без жодних непри-
стойних підморгувань черниця-домініканка писала в  XIV  століт-
ті: «Коли я згадала, як святий Іван спочиває на милому серці Госпо-
да мого Ісуса Христа, зійшла на мене така радісна благодать, що не 
під силу мені описати її словами» 31. Багато авторів наголошували, 
що Іван не просто фізично притуляється до Ісуса. Святий Августин 
стверджував, що поза ця дарувала Іванові божественне натхнення 
для проповіді і Євангелія, бо «він пив… із грудей Господа» 32. У гімні, 
який на початку X століття склав чернець на ім’я Ноткер Балбулус 
(або ж Ноткер Заїка), стисло підсумовано шлях Івана: «Ти повстав, 
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щоб зректися грудей подружжя, пішов слідом за Месією і з Його гру-
дей п’єш потік святості» 33.

Описи Івана, котрий п’є з грудей Господа, у середньовіччі розви-
нулися в  культ Пресвятого Серця Ісусового, у  якому серце Христа 
тлумачили як символ його любові до людства і  як джерело, з  яко-
го вірні можуть черпати благодать і мудрість. Найвідоміший прояв 
цього культу —  «Посланець Божественної Любові» черниці-бенедик-
тинки Гертруди Гельфтської. У творі Гертруди описано видіння, яке 
було їй на Страсному тижні 1289  року і  в  якому вона опустила го-
лову на ліву руку Христа, поруч із раною у нього в боку, і слухала 
«люб ляче биття» його серця. У мистецтві Пресвяте Серце представ-
ляли через образ безбородого юного Івана, який схиляється на гру-
ди Ісуса. Іноді на зображеннях вони тримаються за руки, як нарече-
ний і наречена, —  символ містичної подружньої гармонії 34.

Ренесансні художники, які писали сцену Тайної вечері, пам’ята-
ли про культ Пресвятого Серця, зображуючи Ісуса й Івана, які сидять 
за столом дуже близько один від одного. Багато хто малював Івана 
ліворуч від Христа, як він схилив голову на серце Христа. Імовірно, 
було й навпаки —  культ Пресвятого Серця зазнав впливу зобра жень 
Тайної вечері, адже найраніший твір, у якому Івана під час Тайної ве-
чері показано «коло лона Христового», —  бронзові двері базиліки Сан- 
Дзено у Вероні —  з’явився майже за два століття до тексту Гертруди.

Отже, шлюб, на який натякають у  «Тайній вечері», —  це не таєм-
ний союз Христа й Марії Магдалини, а багато разів оспіваний духов-
ний союз Христа і його улюбленого учня. Як ми бачили, на одному 
з ескізів Лео нар до спробував помістити Івана на грудях Христа (так 
само у  нього була ідея, яку він зрештою відкинув, посадити Юду 
з протилежного краю столу). У його описі того, як належить зобра-
жати Тайну вечерю, немає згадок про таке розташування, натомість 
пропозиції набагато ближчі до остаточного варіанту композиції: 
«Ще один говорить на вухо сусідові, а той, слухаючи, повертається до 
нього, щоб присунути вухо». Лео нар до, якого завжди цікавили рух 
і дія, вирішив зобразити сцену через секунду чи дві після тієї, яку 
представляли інші художники: не статичну сцену з  Іваном, який 
спить «на лоні Христовому», а момент, коли Іван ще не до кінця про-
кинувся і вислуховує настирливе питання Петра: «Хто б то був, що 
про нього Він каже?»
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Розділ 13

Їж а та питво

Лео нар до, як добре відомо, був вегетаріанцем. У 1516 році один іта-
лієць, який помандрував в Індію, писав додому Джуліано Медічі, 
синові Лоренцо Пишного, що індійці —  «люди лагідні… не спожива-
ють нічого, у чому є кров, і не дозволять полювати на живих істот, 
як наш Лео нар до да Вінчі» 1. Списки закупів Лео нар до теж свідчать 
про вегетаріанську дієту: квасоля, біла й  червона кукурудза, пшо-
но, гречка, горох, виноград, гриби, фрукти, висівки. «Замовив вели-
ких кукурудзяних качанів із Флоренції», —  читаємо в  нотатці десь 
часів роботи над «Тайною вечерею». Кукурудза в Італії була тоді но-
виною: її привезли в Європу з Америки лише за кілька років перед 
тим. Лео нар до, схоже, полюбився цей екзотичний імпортний харч  2.

Ми не знаємо достеменно, коли саме Лео нар до став вегетаріан-
цем. У кількох його переліках фігурує м’ясо: в одному, за 1504 рік, 
зазначено купівлю «доброї яловичини» 3. Утім, м’ясо він міг замов-
ляти для своїх учнів і підмайстрів, а не для себе. Кілька його записів 
міланського періоду, 1490-х років, виразно засвідчують, що поїдан-
ня плоті викликало в нього відразу. «О, як же гидко, що доводить-
ся бачити, як язик однієї тварини опиняється в тельбухах іншої», —  
пише він про ковбасу. Його тривожила парадоксальність життя, яке 
тривало коштом чиєїсь смерті. «Наше життя ми творимо смертю ін-
ших, —  писав він у  нотатках про фізіологію. —  У  мертвій матерії за-
лишається несвідоме життя, яке, потрапляючи в шлунок живих іс-
тот, знову відроджується до життя, чуттєвого й інтелектуального». 
Образ мертвих тварин, які оживають у наших шлунках, змусить за-
вагатися навіть найзавзятіших м’ясоїдів  4.

Тексти Лео нар до цього періоду теж свідчать, що його обурювало 
жорстоке поводження з  тваринами. Він з  жахом і  огидою описує 
звірів, які потрапили в  пастки, яких з’їли власники, яких «б’ють, 
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підганяють палицями, проклинають і знущаються» 5. З огляду на це 
важко не повірити в знамениту розповідь Вазарі про те, як Лео нар-
до купував птахів у клітках і випускав, «повертаючи їм втрачену во-
лю» 6. У цьому сенсі Лео нар до разюче відрізнявся від більшості іта-
лійців. Криваві розваги були вельми популярними при італійських 
дворах, зокрема й  при дворі Лодовіко: придворні й  гості часто ви-
рушали в заміську садибу герцога у Віджевано, де забивали оленів, 
вепрів, вовків. Навіть Беатріче полюбляла такі розваги й  «завжди 
або їздить верхи, або полює», як хвалився Лодовіко в листі до своєї 
зовиці 7.

Помічник Лео нар до Томмазо Мазіні, ексцентричний дилетант, 
відомий під ім’ям Зороастро, теж був вегетаріанцем; одне пізніше 
джерело стверджує, що він носив тільки льон, бо не міг одягнути 
на себе вбитих тварин і «нізащо не скривдив би навіть блоху» 8. У ту 
добу вегетаріанцями в Італії були переважно ченці з жебручих ор-
денів. Імовірно, Лука Пачолі був вегетаріанцем, адже францискан-
ці, за прикладом святого Франциска, утримувалися від м’яса. Сам 
святий Франциск був попередником Лео нар до в любові до тварин-
ного світу: за легендою, він звільняв тварин із пасток, читав пропові-
ді пташкам, приручив вовка-людожера з Губбіо. Святий Домінік так 
само не споживав м’яса, і статут домініканців радили ченцям утри-
муватися від скоромного, за винятком важких хвороб  9.

Важко повірити, що до вегетаріанства Лео нар до схилили закли-
ки релігійних орденів. Домініканці не їли м’ясо не тому, що поста-
вали проти жорстокого поводження з тваринами, а тому що спожи-
вання м’яса —  це плотська насолода, від якої треба відмовитися, бо 
це підштовхує ченця до інших небезпек і спокус: як ми вже знаємо, 
Тома Аквінський уважав, що м’ясо пробуджує сексуальні бажання 
і призводить до надмірного вироблення «сім’яної рідини». Хай там 
як, вегетаріанство було однією з тих нечисленних речей, які об’єдну-
вали Лео нар до з ченцями із Санта-Марія делле Ґраціє.

Малювати йому випало застільну сцену, тож Лео нар до, напевно, 
спостерігав за ченцями: що і як вони їдять, як накрито стіл. Врешті- 
решт, сцени Тайної вечері мали зображати спільну трапезу так, 
щоб ченці чи черниці відчули свою причетність до одного з  най-
важливіших епізодів Страстей Христових. Як і багато інших худож-
ників, Лео нар до якоюсь мірою підлаштовував картину до обста-
вин. Як писав Ґете: «Свою Тайну вечерю Христос мав спожити серед 
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домініканців у Мілані». Німецький поет відвідав Санта-Марія делле 
Ґраціє наприкінці XVIII століття, на його думку, розташування сто-
лів збереглося оригінальне. Стіл настоятеля стояв навпроти входу, 
на одну сходинку піднятий над рівнем підлоги, а столи братії тяг-
нулися вздовж двох стін. Ґете дійшов висновку, що саме ці столи 
Лео нар до використав як модель. Немає сумніву, писав він, що «ска-
тертину зі згинами складок, зі смужками й фігурками, із зав’язани-
ми у вузли кінцями взято з монастирської пральні. Миски, тарілки, 
кухлі списано з тих, якими користувалися ченці» 10.

Схоже, чуття Ґете не підвело. Вузли на краях скатертини —  при-
кметна деталь, і легко уявити, що обрус на розписі змальовано з тих, 
якими застеляли столи в трапезній. У попередні століття те, як Лео-
нар до зобразив скатертину, їжу й посуд, викликало захват. І про це 
залишилося безліч відгуків. Один французький священик, який 
відвідав Санта-Марія делле Ґраціє 1515  року, описував роботу Лео-
нар до як «твір неймовірної краси», а особливо похвалив стіл і кухон-
не начиння: «Адже коли ми бачимо хліб на столі, здається, що цей 
хліб справжній, а  не намальований. Те саме можна сказати про 
вино, чаші, посудини, стіл і скатертину» 11. Вазарі у своїх похвалах 
відзначив, що «навіть тканину скатерті зроблено так, що кращої не 
побачиш і на справжньому полотні» 12. Через чотириста років саме 
страви на столі Лео нар до привернули увагу Енді Воргола. Худож-
ник, який уславився бляшанками із супом і пляшками кока-коли, 
заявив, що «почувається затишно з  темою їжі», і, захопившись на-
годою «оновити застільну сцену Лео нар до», створив сорок картин 
і шовкодруків із зображенням «Тайної вечері» 13.

Воргол помер 1987 року, за дванадцять років до завершення остан-
ньої поки що консервації «застільної сцени». Розчищення фрески 
дозволило нам розгледіти те, що не бачили попередні покоління, —  
деталі натюрморту. Серед реалістично написаного посуду особливо 
прикметний графин із водою, який стоїть перед Яковом Старшим: 
Лео нар до зумів передати не лише прозорість скла (крізь яке видно 
тарілку, що стоїть за ним), а й відблиск світла на випуклій поверхні, —  
воістину віртуозна робота.

Отже, скатертину і посуд Лео нар до писав із побачених у монас-
тирі, проте інші деталі картини різко контрастують зі скромним, 
спартанським духом трапезної. Стіни кімнати, у  якій Христос із 
апостолами вечеряють, прикрашають вісім гобеленів, по чотири 
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з кожного боку. На них квітковий візерунок, який нагадує millefleurs 
(тисяча квітів), типовий для фламандських гобеленів XV  століття 
(малозначущі деталі Лео нар до напевно доручав своїм підмайстрам). 
Ці гобелени вносять у сцену сучасну куртуазну ноту, зовсім чужу 
для побуту ченців із Санта-Марія делле Ґраціє, де на стінах не було 
нічого, що хоча б нагадувало такий вишуканий декор. Фламандські 
гобелени були популярною і  модною прикрасою при італійських 
дворах. Завдяки красі і високій ціні вони перетворилися на ознаку 
багатства й  розкоші. Весільні урочистості брата Лодовіко Сфорци 
Ґалеаццо-Марії відбувалися на головній площі Павії, яку прикраси-
ли пишними гобеленами. Без цього розкішного видовища, поясню-
вав матері нареченого один придворний, «нас чекав би страшний 
сором» 14.

Гобеленами було завішено багато кімнат у Міланському замку 
Сфорца. Батько Лодовіко, Франческо, привіз із Фландрії в Мілан чо-
тирьох майстрів-ткачів, а незадовго до його смерті 1466 року на по-
міч їм приїхало ще п’ятеро. За часів Лодовіко гобелени в Кастелло 
оцінювали в понад 150 тисяч дукатів 15. Жоден із них не вцілів, але 
цілком можливо, що саме з них Лео нар до брав зразки для гобеленів 
у «Тайній вечері», у такий спосіб свідомо проводячи зв’язок між сво-
їм розписом і величчю двору Сфорца 16.

Одне свідчення цінності й важливості гобеленів походить із дещо 
пізнішого часу. Майбутній французький король Франциск I отри-
мав на весілля 1514 року фламандський гобелен, який він 1533 року 
урочисто подарував папі Клементові VII. На ньому зображено «Тай-
ну вечерю» Лео нар до.

* * *

У Євангеліях є лише кілька несуттєвих вказівок для художників про 
те, що їли й  пили учасники Тайної вечері. До того  ж вони неодно-
значні і  суперечливі. Матвій розповідає про трапезу дуже стисло. 
Він стверджує, що це була Пасха, з чого можна виснувати (хоча сам 
він такого не каже), що подавали їм ягнятину і пісний хліб. Марко 
й  Лука теж зазначають, що Тайна вечеря відбулася на Пасху, тому 
коли апостоли «зачали там готувати пасху» (Лука 22:13), на столі 
з’явилися ягня й пісний хліб. Як і Матвій, обоє описують сцену, як 
Христос розділив з апостолами хліб і вино.



223Їж а та питво

Свідчення Івана і тут дещо відрізняються. Він чітко заявляє, що 
Тайна вечеря відбулася за кілька днів до Пасхи, отож ягняти на сто-
лі не мало би бути. Він згадує лише про одну їжу —  хліб, який Ісус 
умочив у  таріль і  простягнув Юді. Іван не описує обряд причастя, 
тому про чашу з вином тут не згадується.

Що мав робити художник із цими суперечливими описами? Єван-
гелія представляють драму: ми дізнаємося страшну звістку про 
зрадника, який ховається серед апостолів, описано (у Матвія, Мар-
ка й Луки) таїнство причастя. Однак художникові це не дає жодних 
конкретних указівок, і йому доводиться звертатися до уяви, щоб за-
ставити стіл стравами й напоями.

Більшість художників зображали Тайну вечерю як трапезу просту 
й аскетичну. Це відповідає нечисленним подробицям, які розкидано 
по Євангеліях, і  суголосно тим скромним стравам, які подавали 
в  монастирських трапезних, особливо в  дні доволі частих постів, 
коли ченці й черниці отримували лише хліб і воду. Ба більше, це ви-
казує, як мало середньовічних і ренесансних художників цікавили 
гастрономічні деталі. У XV столітті й раніше їжа була несуттєвим 
додатком до застільних сцен, які не мали оспівувати кулінарні ще-
дроти чи демонструвати таланти художника, як це стало в XVII сто-
літті, коли голландські майстри почали створювати розкішні на-
тюрморти, зображаючи столи з екзотичними наїдками. Наприклад, 
на початку 1460-х років флорентійські художники Філіппо Ліппі та 
Беноццо Ґоццолі намалювали кожен сцену бенкету в Ірода. Здавало-
ся б, гарна нагода для художників показати столи, які вгинаються 
від незвичайних страв. Однак, якщо порівнювати зі стандартами на-
ступних століть, вони обійшлися вельми скромним набором: кіль-
ка крихітних келишків і маленькі тарілки. Річ у тім, що цим худож-
никам було нецікаво демонструвати свою майстерність, малюючи 
в деталях, зі скрупульозним реалізмом шматки м’яса і гори фруктів.

Художники, які писали Тайну вечерю, так само стримані: часто 
вони зображали тільки хліб і вино, іноді ще маленьке ягня на таре-
лі. Натомість Лео нар до показав трапезу, яка і за стилістикою, і за на-
бором страв виразно відрізнялася від картин попередників. Крім 
невеликих паляничок, посуду, напівпорожніх келихів із червоним 
вином, він намалював три великі тарелі зі стравами. Один із цих та-
релів, який стоїть по центру, перед Христом, порожній, за винят-
ком часточки якогось фрукта скраю (може, граната), зате на інших 
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двох щедро накладено наїдків. На тарелі перед Андрієм лежать, що 
вже цікаво, вісім чи дев’ять рибин. Риба не типова для Тайної вече-
рі, хоча найдавніший її варіант, мозаїка V  століття в  церкві Сант-
Аполліна ре Нуово в  Равенні, містить зображення двох велетенсь-
ких рибин на столі. У Євангеліях про рибу нічого не сказано, однак 
її поява на столі здається виправданою, адже кілька апостолів були 
колись рибалками, до того ж риба —  символ Христа: по-грецьки пер-
ші літери слів Jesus Christos Theou Uios Soter (Ісус Христос Син Божий 
Спаситель) утворюють слово ichthus (йота, хі, тета, іпсилон, сигма), 
що грецькою означає «риба».

Інший таріль, який стоїть навпроти Матвія, ще цікавіший. Через 
утрату фарби роздивитися його вміст, на жаль, неможливо, й, оче-
видно, вже багато століть, адже досі ніхто не висловився про уні-
кальний —  і вельми показовий —  додаток до Тайної вечері. На щастя, 
завдяки недавній реставрації ми можемо розгледіти на кількох та-
релях (зокрема й на тому, який стоїть біля правої руки Христа), що 
саме, на думку Лео нар до, їли того вечора Ісус і апостоли: нарізаного 
на шматочки вугра, прикрашеного часточками помаранчі  17.

Звичайно, вугор —  цікавий вибір. Лео нар до поставив апостолам 
вегетаріанське пригощання, у кожному разі пескетаріанське, себто 
з рибою, але без м’яса. Можливо, так він відсилає до страв, які пода-
вали в монастирі Санта-Марія делле Ґраціє, адже в річках поблизу 
Мілана справді водилися вугрі. Однак цю рибу вважали делікате-
сом, що пасує для придворних бенкетів, а не для монастирської тра-
пезної. Грецький поет Архистрат, автор першої у світі куховарської  

Лео нар до да Вінчі.  

Тайна вечеря. Фрагмент: 

шматки вугра і дольки 

помаранчі
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книги, оголосив вугра «вищим за інших риб», і багато століть його 
поставляли до королівського столу  18. Вугра готували на святку-
вання з  нагоди одруження тестя Лодовіко Сфорци, Ерколе д’Есте, 
з Елео норою Арагонською 1473 року. У листі до подруги Елеонора 
описувала, як на весільному бенкеті подали на п’ятьох тарелях ву-
гра «в хлібних шкоринках». Після цієї страви йшло інтермецо, під 
час якого актори в  костюмах Персея й  Андромеди читали вірші. 
Далі принесли наступну страву —  «на п’ятьох тарелях смажений ву-
гор під жовтим соусом». Виконали друге інтермецо, цього разу пе-
ред глядачами з’явилася богиня Церера на колісниці, запряженій 
двома вуграми  19.

Через те, що найчастіше вугрів подавали на таких-от бенкетах, 
цю рибу почали асоціювати з розкішшю й достатком. Схоже, вугрі 
справді штовхали до обжерливості. У 1491 році Ґалеаццо Сансевери-
но описав у листі, як вони з Беатріче, молодою дружиною Лодовіко, 
ловили вугрів у річці на північ від Мілана, а потім вирушили в один 
із маєтків Лодовіко неподалік, де «вечеряли ними, аж доки не мали 
більше сил їсти» 20. Такий надмір іноді мав фатальні наслідки. Вва-
жають, що король Англії Генріх  I 1135  року і  через 150  років папа 
Мартин IV, котрий полюбляв угрів, замаринованих у вині Вернач-
ча, померли від переїдання. Якщо вірити Данте, через свою обжер-
ливість він і опинився серед грішників у Чистилищі.

Цілком імовірно, Лео нар до ласував вугром за столом Лодовіко 
в Кастелло. Можливо навіть, на замковій кухні їх готували саме так, 
як зображено на фресці, —  з часточками помаранчі. До речі, рецепт 
вугра з  помаранчами наведено в  оповіданні письменника XV  сто-
ліття на ім’я Джентіле Серміні, яке ввійшло до його збірки 1424 року. 
Рибу треба обчистити від шкірки, відварити у  воді, порізати на 
шматки, обсмажити на рожні, а опісля замаринувати в соку шести 
гранатів і двадцяти апельсинів. Випадково чи ні, Лео нар до, здаєть-
ся, зобразив на столі і гранат  21.

Серміні був родом із Сієни, можливо, рецепт, що його він описав, 
добре знали всі тосканці, зокрема й  Лео нар до. Хоча Лео нар до, ко-
трий полюбляв кумедні оповідання, наприклад історії Поджо Брач-
чоліні, міг просто прочитати оповідання Серміні. Немає сумніву, що 
воно йому сподобалося б. Як і чимало італійських авторів XV століт-
тя, Серміні був палким антиклерикалом, і в його історії вугор —  сим-
вол скупості й зажерливості. Це оповідання про священика, якому 
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хочеться якнайшвидше завершити службу, щоб повернутися додо-
му і поласувати жирним соковитим вугром, якого йому подарував 
один злиденний парафіянин, а кухарка приготувала рибу за особ-
ливим рецептом, з  апельсинами і  гранатами. Його обжерливість 
обурює іншого парафіянина, Лодовіко, який виголошує проти свя-
щеника тираду і  в  цей час вихоплює у  нього требник: «Там було 
безліч рецептів різноманітних страв, —  виявляє обурений Лодові-
ко, —  всяких-превсяких наїдків: як їх готувати, з якими соусами по-
давати, у яку пору року що споживати» 22.

Оповідання Серміні —  сатира на прогниле духівництво загалом 
і священиків-епікурейців зокрема. Лео нар до й сам часто висловлю-
вав гострі антиклерикальні погляди, а  чернечі ордени вважав ли-
цемірами, адже вони прагнуть «відкритися Богові», а  при цьому 
живуть, на його думку, у багатстві й «розкішних будівлях». Зобра-
зивши на столі вугра —  їжу, що асоціювалася з  ненажерливістю, —  
Лео нар до, можливо, злісно вказував на порочність духівництва, яку 
він бачив. З іншого боку, він поставив таріль із недоїденими вугра-
ми саме перед Христом, і навряд чи він зважився б на таке богохуль-
ство. За моделей у  нього були міланські придворні, а  розпис мав, 
крім іншого, прославити правління Лодовіко, отож Лео нар до, мож-
ливо, просто хотів показати, які вишукані наїдки подають до гер-
цогського столу.

Може також бути, що Лео нар до хотів злегка пожартувати над 
ченцями Санта-Марія делле Ґраціє. Французький священик, кот-
рий бачив розпис 1515 року, відзначив, наскільки реалістично пока-
зано їжу, і, хоча він не згадує конкретно про вугрів, Лео нар до, без 
сумніву, зобразив їх так само детально, як і  решту страв на столі: 
після реставрації відкрилися жирні шматки соковитого білого м’я-
са, на яке апостоли от-от витиснуть сік із апельсинів. Помаранчі на-
мальовано так ретельно, аж видно цедру. З  огляду на традиційну 
байдужість італійських художників до гастрономічних подробиць, 
у  1490-х роках не було жодної іншої картини, де їжу було  б зобра-
жено так реалістично й детально, особливо художником, рівним за 
талантом із Лео нар до. Хай там які наміри мав Лео нар до, він зобра-
зив знамениті апетитні ласощі, на які мали дивитися ченці, котрі 
більшу частину року постили, споживаючи лише хліб і воду, а в ко-
роткі проміжки між постами мусили утримувалися від кулінар-
них витребеньок.
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* * *

Майже на всіх зображеннях Тайної вечері на столі є хліб і вино. Іно-
ді чашу з вином ставлять навпроти Христа, як-от у фресці Козимо 
Росселлі на стіні Сікстинської капели. Та частіше художники про-
сто малювали кілька глеків із вином, розставлених по столу, а  пе-
ред кожним апостолом —  наполовину повний келих. Автор фрески 
в церкві Сан-Андреа а Черчина, у північному передмісті Флоренції, 
був особливо щедрим: на столі стоїть аж тринадцять графинів вина 
для апостолів, до того ж із червоним і білим на вибір.

Звісно, до зображення хліба й  вина спонукає Святе Письмо: ці 
страви необхідні для причастя, описаного в  синоптичних Єванге-
ліях. Крім того, зображаючи на столі хліб і вино, художники відтво-
рювали те, що бачили не лише в монастирських трапезних, а й за-
галом на столах італійців. У XV столітті хліб і вино були головними 
елементами раціону італійців, на них витрачали більшу частину 
сімейного бюджету. На хліб припадало десь 40 % від загальних ви-
трат на харчування, і він забезпечував 60 % калорійності раціону, ось 
чому врожаї були тоді питанням життя й смерті і чому біблійні ряд-
ки «хліб наш насущний дай нам сьогодні» або «Я — хліб життя» так 
сильно впливали на людей середньовіччя й доби Ренесансу. Доміні-
канці жили, жебраючи хліб —  в дослівному сенсі, і як важко добути 
достатньо хліба насущного звучить постійним рефреном у ранніх 
текстах домініканців  23.

Крім хліба, до столу так само регулярно (і щедро) подавали ви-
но, як у  монастирських трапезних, так і  в  звичайних родинах, не 
в остан ню чергу тому, що алкоголь, на відміну від води, не містив 
шкідливих бактерій і мікробів. Середня флорентійська родина ви-
пивала за рік сім бочок (понад 2800 літрів) вина, а річний об’єм спо-
живання вина на душу населення в Італії доби Ренесансу становив 
від 200 до 415 літрів (для порівняння: в нинішній Італії це мізерні 
60 літрів)  24. Лео нар до, безперечно, уважно стежив, щоб у його домі 
вино не закінчувалося: зі списків покупок видно, що запаси регу-
лярно поповнювали. В одній нотатці вказано, що якесь вино коштує 
сольдо за пляшку; з огляду на наведені цифри, за три дні 1504 року 
в його домі випивали щонайменше двадцять чотири пляшки. Вино 
подавали навіть на сніданок, адже в  нотатці за 1495  рік читаємо: 
«У вівторок купив вина на ранок» 25.
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Духовні особи пили не менше за мирян. Домініканці особливо 
уславилися своєю любов’ю до вина. Святий Домінік споживав вино, 
«щедро розбавляючи», але його наступник і  послідовник Йордан 
Саксонський проявляв більший ентузіазм, відзначаючи, що «вино 
дарує радість і  умиротворення». Незабаром домініканці зароби-
ли собі репутацію людей, надто охочих до цієї «втіхи». Один із ма-
гістрів ордену скаржився, що в  трапезних, де має панувати тиша, 
братія «майже всю трапезу» обговорює переваги вин, мовляв, «те 
вино таке, а  це сяке, і  так далі» 26. Ці поціновувачі вина могли вті-
шатися принаймні тим, що Тома Аквінський не зараховував твере-
зість до чеснот, а «помірне пиття» вважав корисним і для тіла, і для 
душі  27.

Лео нар до в «Тайній вечері» поставив на стіл щонайменше дванад-
цять келихів із вином, усі різною мірою наповнені (той, що стоїть 
перед Варфоломієм, майже порожній: це ще один доказ на користь 
припущення, що моделлю для нього послужив Браманте, який лю-
бив розкошувати). Як і  більшість художників, Лео нар до зобразив 
червоне вино, яке легше співвіднести з кров’ю Христовою. Крім того, 
на столі розкладено невеликі палянички. Приборів не видно, за ви-
нятком кількох ножів для хліба та небезпечного на вигляд ножа 
в руках Петра, який нагадує радше зброю, ніж кухонне приладдя. 
Відсутність приборів цілком відповідає звичаям того часу. У  пере-
ліку кухонного начиння самого Лео нар до є казан, сковорода, ополо-
ник, глек, склянки і фляги, сільнички і один-єдиний ніж, а виделок 
і ложок у нього не було 28. Виделки ще не стали предметом широко-
го вжитку, хоча вже в  середньовіччі італійці винайшли однозубу 
виделку, щоб їсти лазанью. Тоді люди брали їжу руками, часто зі 
спільних тарелів. Вірш про правила етикету авторства одного мі-
ланського ченця нагадував: «І той, хто їсть, не мусить після того / 
Брудоту пальцями шкребти» 29.

Перед Христом, крім тареля з недоїденими вуграми, стоїть ке-
лих вина, лежить невелика паляничка і  гранат (або, можливо, 
яблуко). Хоча Лео нар до, як ніхто до нього, прагнув максимально 
точно й реалістично зображати предмети, він не цурався і їх сим-
волічного тлумачення. На одній із його картин Мадонни з  немов-
лям, відомій як «Мадонна Бенуа», немовля Ісус тримає в руці якусь 
хрестоцвіту рослину, провісник майбутніх Страстей. На іншій, 
«Мадонна з веретеном», у нього в руці хрестоподібне веретено —  ще 
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одна алюзія на Страсті. «Мадонна в скелях» багата на ботанічні сим-
воли: благостиню й  чистоту Марії підкреслюють фіалки й  лілії, 
а Страсті Христові віщують пальма та (ліворуч на передньому пла-
ні в паризькій версії) анемона, пелюстки якої начебто зачервонила 
кров Христа. Символічні елементи добачають і в «Моні Лізі». Попри 
очевидний натуралізм портрета, один дослідник наполягає, що він 
утілює тріумф Чесноти над Часом  30.

Їжа на столі в «Тайній вечері» Лео нар до теж виконує символічні 
функції. Хліб і вино, зрозуміло, позначають тіло і кров Христа. Яблу-
ко (якщо це справді яблуко) вказує, що Христос —  це «новий Адам». 
Якщо ж це гранат, то іконографія приписує йому те саме значення. 
Гранати нерідко з’являються в роботах італійських художників: на 
«Мадонні з гранатом» Ботічеллі 1487 року Боже дитя тримає розрі-
заний гранат і в розрізі видно зернята. Червоні зернятка символізу-
ють не лише кров Христа, а і об’єднання людей у лоні церкви.

У Лео нар до Христос поклав руки на стіл, поруч зі своїм хлібом 
і вином. Схоже, він одночасно на щось показує лівою рукою і до чо-
гось тягнеться правою. Цей подвійний жест здається простим і при-
родним, але як його інтерпретувати? Ба більше, як його трактува-
ли домініканці? Може, Христос хоче вмочити руку в  таріль Юди 
і в такий спосіб указати на нього як на зрадника? Чи він візьме хліб 
і вино, щоб започаткувати таїну причастя?

Матвій так описав перше причастя: «Як вони ж споживали, Ісус 
узяв хліб, і поблагословив, поламав, і давав Своїм учням, і сказав: 
Прийміть, споживайте, це тіло Моє. А  взявши чашу, і  подяку вчи-
нивши, Він подав їм і сказав: Пийте з неї всі, бо це кров Моя Ново-
го Заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів!» 
(Матвій 26:26–28). У Марка майже ідентичний опис, а от у Луки все 
відбувається навпаки: спершу вони споживають вино, потім —  хліб. 
Ще в синоптичних Євангеліях названо різні моменти вечері, коли 
саме відбулося таїнство причастя. У Матвія й Марка Христос спочат-
ку оголошує про майбутню зраду, а  потім розділяє з  учнями тіло 
й  кров Христові; у  Луки спершу відбувається таїнство, а  може, ще 
драматичніше —  Ісус вчиняє таїнство й одночасно сповіщає про зра-
ду: «Та однак, —  каже Ісус, вділяючи вино з чаші, —  за столом ось зо 
Мною рука Мого зрадника». Тобто одразу після його слів, що він 
невдовзі помре за своїх супутників, звучить моторошна заява, що 
зрадник сидить серед них.
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Художники, які писали «Тайну вечерю», мусили якось узгодити 
всі ці суперечливі свідчення. Дехто обирав версію, у якій Христос 
наділяє всіх хлібом і вином, —  цей варіант «Тайної вечері» нині відо-
мий як «Причастя апостолів». Мабуть, найяскравіший його зразок —  
робота Фра Анджеліко в монастирі Сан-Марко: на столі тут нічого 
немає, Христос стоїть із чашею в руці і простягає хліб Іванові, інші 
апостоли незворушно і доволі спокійно сидять на своїх місцях або ж 
стоять на колінах на підлозі (серед них і Марія Магдалина), чекаю-
чи своєї черги.

Прикметно, що Фра Анджеліко намалював фреску не в трапез-
ній, а в келії. Такі сцени, які зображали церковні таїнства, набагато 
частіше траплялися в каплицях, а не в трапезних. Художники ж, які 
малювали «Тайну вечерю» в трапезних, частіше спиралися на Єван-
геліє від Івана, де, як бачимо, немає згадки про євхаристію. Тому 
вони робили акцент на реальних їжі й вині, а не на тілі й крові Хри-
ста: навіть чаша для причастя з’являється в таких варіантах сюжету 
лише в XVII столітті  31. Цим пояснюється і відсутність чаші в «Тай-
ній вечері» Лео нар до («На картині не було потира, —  читаємо в «Коді 
да Вінчі». —  Не було Святого Грааля»)  32.

Замість апостолів, які йдуть до причастя, художники, котрі пи-
сали «Тайну вечерю» в трапезних, зображали Івана, який заснув на 
грудях у Христа, або, трохи рідше, Христа, який простягає шмат хлі-
ба Юді. Цей жест відсилає нас до дуже конкретного моменту —  ви-
криття зрадництва Юди. Така композиція характерніша для по-
передніх століть, особливо в ілюмінованих рукописах. Популярна 
вона була і серед сієнських художників XIV століття: Дуччо, П’єтро 
Лоренцетті і Барна да Сієна показують мить, коли Христос викриває 
злочинця —  простягає хліб Юді. Однак до XV століття цей момент 
оповіді втрачає ясність і  драматизм, художники, як-от Кастаньйо 
і Ґір лан да йо, відкинули сцени і мочання хліба, і розділення хліба  
та вина. Вони просто зображають групу людей, які зібралися за сто-
лом для трапези, Іван спочиває на грудях Христа, а Юда сидить на 
протилежному кінці столу.

Лео нар до наполягав на тому, що жести і вирази обличчя персона-
жів повинні мати чітке, конкретне значення для глядача: «Картину 
або людські фігури, —  писав він у “Трактаті про малярство”, —  треба 
робити так, щоб глядач міг із їхньої пози збагнути, що у них на дум-
ці» 33. Що ж на думці у Христа?
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* * *

Ті, хто дивився на картину Лео нар до в давні часи, не сумнівалися, 
яку саме мить на ній зображено. На одній із перших копій його 
«Тайної вечері» —  гравюрі, виконаній близько 1500 року, яку припи-
сують міланському художнику Джованні П’єтро да Біраґо, —  зробле-
но спробу розвіяти всі сумніви. Автор безстрашно додав до гравюри 
напис —  своєрідний прототип «текстової бульки» з коміксів: «Amen 
dico vobis, quia unus vestrum me traditurus est». Себто: «Поправді 
кажу вам, що один із вас видасть Мене…» (Матвія 26:21) 34.

Джованні й багато його послідовників малювали сцену, коли Ісус 
оголошує про зраду і справляє цим сум’яття серед апостолів. Ґете 
скріпив ці інтерпретації своїм авторитетом, завваживши, що «то-
вариство охопила тривога» після слів Ісуса «Один із вас видасть Ме-
не» 35. На статтю, що з’явилася 1817  року, Ґете надихнула книжка 
«Тайна вечеря», яку за сім років перед тим опублікував Джузеппе 
Боссі —  він реставрував розпис, що сильно постраждав від повені. 
Для Боссі це був твір про людські почуття: Лео нар до «звертався до 
духу всіх людей, здатних відчувати, людей усіх часів і всіх віроспо-
відань». Боссі готовий був узагалі відкинути релігійний аспект тво-
ру. Лео нар до, наполягав він, нічим не пожертвував у «Тайній вечері» 
заради «приватних поглядів або релігійних обрядів, які не такі віч-
ні й універсальні, як людські почуття». Універсальні людські почут-
тя, про які тут, на думку Боссі, йдеться, —  це «дружба і жах зради» 36. 
У його трактуванні Лео нар до постає таким собі Шекспіром із пенз-
лем: він порушує етичні питання і розглядає одвічні почуття в на-
пруженій драматичній сцені, яка не має нічого —  або майже нічого —  
спільного з релігійним обрядом.

Прочитання, які наголошували загальнолюдські мотиви карти-
ни на шкоду релігійному змісту, панували багато років, особливо 
в  аудиторіях американських коледжів та університетів. Підруч-
ник, виданий у  США 1935  року, авторитетно запевняв студентів, 
що «ця знаменита релігійна картина по суті своїй не є релігійною. 
Вона містить психологічні спостереження найбільш глибокого вче-
ного того століття» 37. Інакше кажучи, Лео нар до ігнорував релігій-
ний вимір Євангелій і  просто використав їхній сюжет, щоб дати 
науково-психологічне дослідження людської поведінки, яке зроби-
ло б честь самому Фройду або доброму романісту. Через покоління, 
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1969 року, науковець Фредерік Гартт опублікував оглядову працю 
про італійське мистецтво, у  якій також стверджував, що Лео нар-
до «зовсім не цікавило виникнення обряду причастя… йому важив 
один-єдиний момент у цій оповіді —  викриття особи зрадника» 38.

Цілком очевидно, чим приваблюють такі трактування. З одно-
го боку, спантеличену реакцію на слова Христа описано (на від-
міну від таїнства причастя) в усіх чотирьох Євангеліях. Крім того, 
таке прочитання не лише обґрунтовано пояснює напружені пози, 
заперечливі жести і здивовані вирази облич персонажів «Тайної ве-
чері», —  воно залучає в  сюжет картини один із найдраматичніших, 
найнапруженіших моментів у всій Біблії. Мало того, ці трактуван-
ня відповідають нашому уявленню про те, що в Італії в добу Ренесан-
су художники і скульптори воліли зображати людські почуття, а не 
релігійні символи. Є  й  додаткова перевага, особливо мила для ко-
лишніх протестантів, як-от Ґете, котрий узагалі не вважав себе хри-
стиянином і тим паче католиком, та для американських педагогів 
XX століття, які всіляко усували релігію із шкільної програми, адже 
таке прочитання вилучає з картини сакральний елемент і представ-
ляє Лео нар до як «найбільш глибокого вченого того століття» 39.

Та поступово цей консенсус руйнується, головно завдяки зусил-
лям американського мистецтвознавця Лео Стейнберґа. У 1973 році 
Стейнберґ опублікував у часопису «Art Quarterly» статтю на 113 сто-
рінок, у якій навів переконливі й приголомшливо складні аргумен-
ти на користь наявності в  картині сакрального складника  40. Тим-
часом інші дослідники теж уважніше придивилися до рук Христа, 
до хліба й вина на столі, а може, і в Біблію глянули, після чого пере-
осмислили суть твору. В  останній чверті XX  століття найпошире-
нішим університетським підручником з мистецтва була «Історія 
мистецтва: огляд образотворчого мистецтва з найдавніших часів до 
наших днів» Горста Вальдемара Янсона. Янсон (сам він родом із Ро-
сії) повертається до теми причастя і завважує, що Лео нар до на фрес-
ці не просто зобразив певний момент психологічної драми, а жести 
Христа свідчать, що він здійснює «головний акт під час Тайної ве-
чері —  утверджує обряд причастя» 41. Так само інший популярний 
підручник називає твір Лео нар до «блискучим поєднанням» драма-
тичного «Один із вас видасть мене» і  літургійного обряду причас-
тя  42. Відтак 1983 року мистецтвознавець, фахівець із творчості Лео-
нар до вже зміг написати: більшість авторитетів сходяться на тому, 
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що «Тайна вечеря» представляє «сукупність двох послідовних ситу-
ацій» —  оголошення про зраду і утвердження таїнства Євхаристії  43.

* * *

Отже, у цьому творі нашаровується кілька різних подій, складне по-
єднання яких глядачі минулих часів, на жаль, не відчитали, праг-
нучи за будь-яку ціну очистити твір від релігійного змісту. За до-
помогою драматичних жестів, тонких натяків і  алюзій Лео нар до 
зобразив переплетення послідовних подій, які розгорталися в одній 
кімнаті в  Єрусалимі (і  відомі нам із різних варіантів Євангелій).  
Звістка про зраду лише найочевидніша. Ісус, схоже, уже сказав свої 
слова («Поправді кажу вам, що один із вас видасть Мене…») і замовк. 
Інші апостоли здивовані і  спантеличені. Лео нар до показав увесь 
спектр реакцій, описаних у різних Євангеліях: вони запитують «Чи 
не я то, о Господи?» (як у Матвія та Марка), обговорюють між собою 
(Лука), озираються «один на одного, непевними бувши, про кого він 
каже» (Іван). Лео нар до, як ми вже бачили, взяв також епізод з Єван-
гелія від Івана, де Петро робить Іванові знак, а той, відірвавшись від 
грудей Христа, схиляється праворуч, щоб вислухати запитання: 
«Хто б то був, що про нього Він каже?»

Із нотаток Лео нар до випливає, що його страшенно цікавило, як 
люди рухаються, коли говорять, слухають, запитують, виражають 
певні емоції мімікою, жестами, позами. Однак зміст картини не об-
межується звісткою про зраду і відгуками на неї. Дуже важливо, що 
Ісус не просто проголошує присутність зрадника за столом, а робить 
іще щось. Для Лео нар до руки Христа грали важливу роль у компо-
зиції. Вони були до того важливі, що заради них він знайшов окрему 
модель —  ним став Алессандро Каріссимі да Парма, який нібито мав 
красиві й виразні руки, адже сюди не кожна пара рук пасувала. До 
того ж руки Христа —  центр композиції в буквальному сенсі: вони 
утворюють рівносторонній трикутник у центрі картини. Зігнорува-
ти їх означає упустити щось важливе в розписі.

Правою рукою Ісус тягнеться до того самого тареля, що і Юда, 
який сидить другим від нього. Їхні простягнуті до страви руки, май-
стерно вкорочені дзеркальні відбитки одна одної, нагадують рядок 
із Матвія: «Хто руку свою вмочить у  миску зо Мною, той видасть 
Мене». Однак Ісус, схоже, тягнеться не лише до тареля і злодійської 
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руки Юди: одночасно він тягнеться до келиха з вином, який стоїть 
перед ним. Справді, крізь прозоре скло келиха можна роздивити-
ся дві фаланги його мізинця і кінчик середнього пальця —  ще один 
прояв блискучої майстерності живописця. Від початку цей жест 
впадав у вічі і привертав увагу, тому тільки втратою фарби можна 
пояснити, як попередні покоління глядачів не помітили, що Ісус 
збирається випити вина разом з апостолами.

Ліву руку Ісуса теж зображено в русі, він указує —  дуже стрима-
но і  майже непомітно на тлі загальної бурхливої жестикуляції —  
на хліб, до якого може легко дотягнутися. Ба більше, Ісус дивиться 
просто на цей хліб, зосереджуючись на ньому, попри довколишнє 
збудження. Лео нар до чудово знав і  розумів тонкощі візуального 
сприйняття і за допомогою перспективи з однією зникомою точкою 
стежив, як саме глядач сприйматиме його картину. Перспектива 
привертає нашу увагу до обличчя Христа в центрі композиції, а це 
обличчя з опущеними очима переводить наш погляд по діагоналі 
його лівої руки до його долоні, а відтак і до хліба. Якщо Ґете й багато 
інших не помітили цей граційний і очевидний жест або просто зіг-
норували його, то для домініканців із Санта-Марія делле Ґраціє він 
був зрозумілим і непомильним: ченці знали, що перед ними Хрис-
тос, який зараз роздасть священний хліб апостолам.

Було би, м’яко кажучи, дивно, якби художник прикрасив стіну 
домініканського монастиря картиною, яка «по суті своїй не є релі-
гійною». Якщо твори, виконані на замовлення францисканців, як-
от фрески Джотто в  Ассізі, представляли здебільшого натхненні 
сцени з біблійної й церковної історії, то роботи, виконані для домі-
ніканців переважно ілюстрували певний догмат. Один із таких дог-
матів, до якого домініканці, поборники чистоти церковного вчення, 
виявляли особливий інтерес, —  переісточення. У 1215 році на Четвер-
тому Латеранському соборі утвердилася доктрина про те, що тіло 
і кров Христа «істинно суть хліб і вино в таїнстві причастя». Пізні-
ше в тому-таки столітті таїнство філософськи обґрунтував Тома Ак-
вінський, а 1264 року було встановлено Свято Тіла і Крові Христових.  
На кінець XIII століття причастя стало найважливішим церковним 
таїнством. Уся церковна філософія тепер спиралася на чудо пере-
творення хліба на тіло, а вина —  на кров 44.

У нашу безбожну добу, коли вівтарі вивозять із каплиць і вішають 
на стіни музеїв, картини заведено оцінювати суто за їхні мистецькі 
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якості. У XV столітті італійці, звісно, шанували й цінували естетич-
ну вартість, але твори мистецтва мали для них іще один вимір. Кар-
тини вважали священними, адже, згідно з ухвалою Нікейського со-
бору, поклоніння образам Христа й  Богородиці було рівнозначне 
поклонінню самому Христу або Богородиці, заступникам боговір-
них. Монументальний вівтар Джотто «Мадонна Оньїссанті» нині 
справедливо вважають знаковою віхою в історії мистецтва за пере-
конливу ілюзію глибини й реалістичне трактування рис обличчя 
та положень тіла. Однак його створено на початку XIV століття не 
з формальних і естетичних міркувань, а передусім для того, щоб 
Мадонна взяла під свій захист місцеву громаду ченців-уміліатів. 
Так само «Тайну вечерю» Лео нар до створено не для мистецтвознав-
ців і туристів із прийдешніх атеїстичних часів, а для групи ченців- 
домініканців, які через обряд причастя вшановували Христову 
жертву.

Те, що сучасники і ближчі нащадки Лео нар до бачили у його тво-
рах не лише естетичні якості, засвідчує приклад «Мадонни в ске-
лях». Люди вірили, що ця вівтарна картина, як і багато інших релі-
гійних зображень, має особливий дар заступництва. Під час епідемії 
чуми 1576  року місцеві жителі зверталися до картини Лео нар до 
(вона тоді була в Сан-Франческо Ґранде) з проханнями про поряту-
нок, служили перед нею особливі меси. І  вони чекали, що їх уря-
тують не ті властивості, які ми цінуємо сьогодні, —  драматизм ком-
позиції і  тонка гра світлотіней, а  сам факт, що Лео нар до зобразив 
Богородицю  45.

Ось іще один приклад. У 1501 році Флоренції загрожувало втор-
гнення жорстокого Чезаре Борджіа. У  той самий час у  місті виста-
вили на огляд картон Лео нар до із зображенням Діви Марії і матері 
її святої Анни, що викликало сенсацію. Коли образ відкрили для 
публіки, за словами Вазарі, «протягом двох днів приходили до його 
майстерні чоловіки й  жінки, молоді й  старі, як на урочисте свято, 
щоб побачити чудо Лео нар до, яке здивувало весь народ» 46. Виникає 
спокуса порівняти ці величезні натовпи з тими, які сьогодні штур-
мують музеї, щоб зачудовано оглядати розрекламовану виставку 
Лео нар до. Але Фредерік Гартт відзначив, що флорентійці стікали-
ся до картону Лео нар до не з любові до мистецтва, а тому що свята 
Анна вважалася заступницею міста. Ці ентузіасти, пише Гартт, 
ішли «не так схилитися перед генієм Лео нар до, як просити захисту 



236 Розділ 13

у могутньої заступниці перед лицем загрози вторгнення нового без-
жального повелителя» 47. Їх вела віра, а не мистецтво. Людей притя-
гували свята Анна й Богоматір, а не Лео нар до.

* * *

Є ще одна причина, чому Лео нар до аж ніяк не міг зігнорувати при-
частя і взагалі релігійний аспект у своїй «Тайній вечері». Лодовіко 
Сфорца мав намір перетворити Санта-Марія делле Ґраціє на уси-
пальню для себе і для родини. На 1497 рік його плани збудувати мав-
золей Сфорца раптом стали трагічно актуальними.

Провал італійської виправи Максиміліана восени 1496 року обер-
нувся першою невдачею Лодовіко, першим свідченням того, що 
Моро не тримає більше долю світу у своїх руках. Другий удар він 
пережив іще до того, як Максиміліан покинув терени Італії. Імпе-
ратор саме прямував у Павію, де його чекали насолоди й бенкети  
у Лодовіко, коли до нього дійшла звістка про смерть у родині Моро, 
отож веселі пиятики будуть недоречними.

Крім двох синів від Беатріче, у Лодовіко було щонайменше двоє 
незаконних дітей. Наприкінці 1496  року його остання коханка 
Лукреція Крівеллі ходила вагітною, а обидві попередні наложниці, 
Бернардина де Коррадіс і Чечилія Ґаллерані, вже народили йому по 
дитині. Сина Чечилії, який народився 1491 року, урочисто охрести-
ли як Чезаре Сфорца Вісконті, його оспівали в сонетах придворні по-
ети Лодовіко. Чезаре жив із матір’ю, яка ввічливо перебралася із зам-
ку в  один із найрозкішніших міланських будинків, палаццо дель 
Верме. Дитина ж від Бернардини, дівчинка на ім’я Б’янка, народила-
ся близько 1482 року і здобула ще більшу прихильність. Батько її ви-
знав, вона подружилася з Беатріче, і ще в юному віці її заручили із  
зухвалим Ґалеаццо Сансеверино. Лео нар до навіть створив її порт-
рет, ескіз крейдою на тонкому пергаменті, з нагоди її весілля  48. Вони 
одружилися з Ґалеаццо влітку 1496-го, але в листопаді наступного 
року вона померла у Віджевано у віці тринадцяти-чотирнадцяти ро-
ків, можливо, через ускладнення під час вагітності.

Б’янку поховали в церкві Санта-Марія делле Ґраціє, після її смер-
ті двір Лодовіко поринув у  жалобу. Беатріче, яка теж чекала дити-
ну, часто ходила в домініканську церкву помолитися над могилою 
улюбленої молодої компаньйонки. Після одного з  таких візитів, 
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2 січня 1497 року, вона повернулася в Кастелло і злягла хвора. Того 
вечора вона народила мертвого хлопчика, а невдовзі після півночі 
померла. Її смерть супроводжували відповідні обставинам страхіт-
ливі знамення: в небі над замком палало полум’я, а стіни її закри-
того саду завалилися. «І відтоді, —  писав венеційський літописець, —  
герцог тяжко стривожився, пізнав гірку тугу, хоча доти жив вельми 
щасливо». За словами ще одного очевидця, смерть герцогині означа-
ла, що «все разом зазнало краху, і двір зі щасливого раю перетворив-
ся на похмуре пекло» 49.

Тіло Беатріче із замку виносили, зокрема, посланці від Максимі-
ліана і від короля Іспанії. «Ми віднесли її в Санта-Марія делле Ґра-
ціє, —  писав батькові Беатріче посланець із Феррари, —  в  супроводі 
незліченного натовпу ченців, черниць і священиків». На вулицях, за 
його словами, «панувала незмірна жалоба, яку ніколи раніше бачи-
ли» 50. У церкві її тіло підняли східцями на високий вівтар, під купол 
Браманте, вона лежала в труні, оббитій золотою тканиною з герба-
ми дому Сфорца. Поховали її поруч із Б’янкою і замовили Кристофо-
ро Соларі надгробок із каррарського мармуру.

Після цих подій оздоблення Санта-Марія делле Ґраціє стало для 
Лодовіко ще важливішим. Було освячено нові вівтарі на честь свято-
го Людовіка і святої Беатриси, покровителів Лодовіко і його спочи-
лої герцогині. Крім того, Соларі доручили виготовити рельєфи для 
головного вівтаря, а Лодовіко в жалобі засипав домініканський мо-
настир дарами: чаші, інкрустоване самоцвітами розп’яття, кілька 
канделябрів, вишите вівтарне покривало, ілюміновані хорові кни-
ги в коштовних оправах і навіть новий орган. Він планував зібрати 
групу досвідчених архітекторів, щоб вони розробили для церкви 
новий фасад. І саме тоді Лодовіко спохопився, щоб Лео нар до, який 
працював за кілька метрів від місця останнього спочинку Беатріче, 
якнайшвидше завершив розпис у трапезній.
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Мова рук

Немає підстав сумніватися, що смерть Беатріче викликала в Мілані 
«величезну скорботу». Італійці звикли неприховано демонструвати 
своє горе. Смерть дорогої особи могла спонукати друзів і  родичів 
голосити на вулицях, рвати на собі одяг, волосся, бити себе в груди. 
І  так нестримано поводилися не лише жінки: чоловіки теж збира-
лися разом, щоб публічно ридати й співати жалобних пісень. Ці ви-
довища доходили таких крайностей, що в середньовіччі в багатьох 
містах ухвалили закон про заборону несамовитих істерик. На похо-
рони підсилали шпигунів, і тим, хто надто гучно побивався, загро-
жував штраф, а часом і різки. Та в цій боротьбі владі нічого не світи-
ло. Очевидно, емоційна нестриманість була частиною національної 
культури. І  через багато років після того, як набрав чинності цей 
закон, Петрарка скаржився на «голосні непристойні голосіння» на 
вулицях людей у жалобі1.

Інші почуття італійці демонстрували так само відкрито, і Ґете 
вважав, що їхня звичка яскраво виражати емоції багато дала Лео-
нар до в  його роботі над «Тайною вечерею». «У  цієї нації, —  писав 
він, —  усе тіло оживає, кожна частина тіла бере участь у вираженні 
почуттів, пристрастей, навіть думок». Ба більше, Ґете називав «на-
ціональною рисою» італійців те, що вони в розмові використовують 
характерні жести й мову тіла, отож, припускав він, Лео нар до як іта-
лієць не міг не скористатися цим очевидним ресурсом під час робо-
ти над «Тайною вечерею»2.

До Лео нар до нікого так не захоплювали виражальні можливос-
ті людських рук. Поміж ескізів до його незавершеного «Поклонін-
ня волхвів» збереглося два аркуші із зображеннями рук у  найріз-
номанітніших позиціях, замальованих в усіх можливих ракурсах. 
Найпевніше, це руки музиканта, може, когось із друзів Лео нар до, 
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наприклад Аталанте Мільйоротті (якому він, імовірно, давав уро-
ки музики): ліва рука граційно спочиває на чомусь, що нагадує деку 
музичного інструмента. Крім того, в одному із записників Лео нар-
до є малюнок жінки, яка грає на лютні, —  її ліва рука вміло обхопи-
ла гриф3. Дивлячись на свої руки або руки своїх учнів, які тримають 
довгий смичок ліри да браччо чи літають по грифу інструмента, він, 
безперечно, роздумував про красу й виражальні можливості рук.

Заворожували Лео нар до й  інші пари рук. Приїхавши в  Мілан, 
він напевно познайомився з Кристофоро де Предісом, батьком бра-
тів Амброджо і Євангелісти. Кристофоро і сам був успішним мит-
цем —  талановитим мініатюристом, який ілюстрував книжки для 
Ґалеаццо-Марії Сфорци. А ще він був глухонімий. Лео нар до з при-
таманною йому невситимою допитливістю спостерігав, як глухоні-
мі на зразок Кристофоро спілкуються за допомогою міміки і «руха-
ми рук». Він закликав молодих художників вивчати «рухи німих», 
щоб зрозуміти, як найкраще передавати думки й  почуття. Він 

Лео нар до да Вінчі. Ескізи рук у різних положеннях
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спостерігав, як глухі люди розуміють, що їм кажуть, інтерпретую-
чи жести мовця: «Так воно з глухонімою людиною, яка, побачивши 
двох за розмовою, хоч і позбавлена слуху, може із поз і жестів мовців 
зрозуміти суть їхньої розмови». Для Лео нар до людина, яка дивиться 
на картину (він називав її «німою поезією»), нагадувала глухого, кот-
рий стежить за жвавою розмовою: він розуміє її з мови жестів4. Кар-
тини були для нього своєрідними пантомімами, інакше кажучи, 
фігури виражали «те, що у них на думці», через жести й мову тіла.

Жести і вирази обличчя мають значення на всіх картинах Лео-
нар до, але особливо в  «Тайній вечері». Через різноманітні жести 
й рухи передано потрясіння, спантеличення, гнів і жаль, що їх ви-
кликали в апостолів слова Христа. Усі на цій картині гарячково жес-
тикулюють. «Це якесь збіговисько збуджених, нестриманих, галас-
ливих іноземців», —  скаржився колись Бернард Беренсон5. Філіп 
притуляє руки до грудей, Яків Старший розвів їх, Іван скромно 
склав, Яків Молодший торкає Петра за плече, а Петро, своєю чергою, 

Лео нар до да Вінчі. Тайна вечеря. Фрагмент: апостол Тадей
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торкається однією рукою Іванового плеча, а в другій стискає ніж. 
Андрій, Матвій і Симон розводять руками або простягають їх, і жес-
ти ці можна інтерпретувати як… а власне, як?

Значення жестів декого з апостолів важко збагнути. Деякі з них 
відверто спантеличують і  заплутують. Як, наприклад, розуміти 
рух Тадея, другого праворуч? Правою рукою він ніби хапає повітря, 
виставивши великий палець, можливо, вказуючи на когось у пориві 
обвинувачення, тимчасом ліва його рука трохи непевно лежить на 
столі. Багато років коментатори намагалися пояснити цей жест Та-
дея. Один дослідник припускає, що великим пальцем Тадей указує 
на Христа і так дає зрозуміти, що він не винен. Інший стверджує, що 
Тадей пропонує Симонові (ліворуч від нього) вірити словам Матвія 
(праворуч від нього), на якого вказує великим пальцем. Ще один 
уважає, що Тадей потай «показує великим пальцем на Юду», гада-
ючи, що він і є зрадник.

Один великий палець, три різні прочитання —  і в кожного свій 
сенс. До речі, Ґете взагалі не вважав, що Тадей на когось показує, а, 
мовляв, збирається вдарити тильним боком правої долоні по внут-
рішньому боку лівої —  цей виразний жест, на думку Ґете, однознач-
ний: «А я ж казав! Хіба я не підозрював завжди?»6 Отже, в цих інтер-
претаціях Тадей може мати на увазі що завгодно: від запевнень 
у своїй невинуватості до нагадування «А я ж казав!».

Як відзначив Ґете, звернувшись до мови жестів, Лео нар до вповні 
скористався тим, що ми нині називаємо національною рисою. Вели-
кий німецький поет, який вільно володів італійською мовою і добре 
знав італійську культуру, стверджував, що в італійців надзвичайно 
багатий репертуар жестів. «За допомогою різних позицій і  рухів 
рук» вони здатні передати такі сенси, як-от «А мені яке діло?», «От 
же  ж негідник!» чи «Затямте це собі, чуєте?»7. Безперечно, жести 
й  мову тіла італійці використовують артистичніше й  активніше, 
ніж представники інших європейських культур. У 1832 році свяще-
ник і музейний хранитель із Неаполя на ім’я Андреа де Йоріо опу-
блікував працю «La Mimica degli antichi investigata nel gestire napo-
letano» («Міміка давніх у світлі неаполітанської жестикуляції»). Де 
Йоріо спробував показати, як виразні жести його сучасників, тобто 
тогочасних неаполітанців, допомагають витлумачити жести й пози, 
які ми бачимо в античній скульптурі, на вазах і фресках, наприклад 
на знайдених біля Неаполя, в Геркуланумі й Помпеях. Він уважав, 
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що існує «абсолютна подібність» між жестами його сучасників-не-
аполітанців і їхніх давніх предків, похованих під попелом Везувію8.

Де Йоріо склав ілюстрований каталог жестів і виразів обличчя, 
де задокументовано весь репертуар неаполітанців (і ширше —  взага-
лі італійців) не лише XIX століття, а — як він собі уявляв —  далекого 
майбутнього і минулого. Деякі з них використовують і сьогодні, на-
приклад «mano cornuto», або «роги», коли середній і підмізинний 
палець опущено додолу, а  вказівний палець і  мізинець виставле-
но вперед. Або запитальний жест, коли долоню розвернуто догори, 
а всі пальці витягнуто й зібрано разом, що означає, за словами Йоріо, 
«Про що ви говорите?». Він також описав поширений жест, який наз-
вав «negativa»: кінчики пальців підпирають підборіддя зовнішнім 
боком, потім їх різко виштовхують уперед, даючи зрозуміти, що ця 
людина «хоче відсторонитися від усього, що їй пропонують чи ра-
дять, бо їй це не подобається». Інші жести відомі не лише нині, а й із 
прикладів із середньовіччя та доби Ренесансу. Непристойний «mano 
in fica» чи то просто дуля —  великий палець стирчить між середнім 
і вказівним пальцями стиснутої в кулак руки —  фігурує і в «Пеклі» 
Данте, і на склепінні Сікстинської капели, де його демонструє один 
із легковажних путті Мікеланджело9.

Однак тих, хто сподівається розшифрувати помисли апостолів 
у  «Тайній вечері» Лео нар до, книга Йоріо розчарує. Схоже, жести 
італійців не були такими очевидними, як уявлялося Ґете. Де Йоріо 

Сторінка з трактату 

Андреа де Йоріо  

про жестикуляцію
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дійшов висновку, що дізнатися думки людини з її жестикуляції не 
так і просто. Один і той самий жест може мати кілька значень. Навіть 
у дулі є аж три різні інтерпретації: за її допомогою проганяли дияво-
ла, виявляли зневагу або робили «своєрідну образливу або непри-
стойну пропозицію». «Ні» виражали через тринадцять різних жестів, 
а «роги», за підрахунками Йоріо, мали п’ятнадцять різних значень: 
від спроби вберегтися від вроків до погрози видерти очі. Якщо лю-
дина сиділа, переплівши пальці, це могло означати, що вона сумує 
або намагається закляттям захистити породіллю *. Навіть такий 
простий жест, як здіймання рук догори, має кілька можливих зна-
чень: схвалення, насмішка, прохання, відмова, благання, подив.

Це, писав де Йоріо, «численні дрібні різновиди жесту, які й визна-
чають щоразу його конкретне значення»10. Сенс того чи того руху 
руки сприймали вкупі з позою всього тіла, виразом обличчя і спря-
муванням погляду. Жести, підкреслював де Йоріо, завжди потребу-
ють контексту, зокрема контексту певної розмови. Навіть найменша 
зміна в позиції руки може радикально змінити значення будь-якого 
жесту.

Контекст жестів у «Тайній вечері», звісно, релігійний, адже фрес-
ка ілюструє історію з Євангелій, а також тому, що призначалася вона 
для ченців-домініканців. Саме до них передусім мали промовляти 
жести й дії апостолів.

Рухи тіла мали для домініканців особливу вагу. Вони мусили 
публічно проповідувати, і тому як оратори, котрі зверталися до на-
товпів на міських площах, краще за інших розуміли важливість 
жестів і  рухів. Численні книжки з  риторики й  мистецтва пропові-
ді навчали їх, як використовувати жести для досягнення потріб-
ного ефекту. Найвідоміший і  найвпливовіший із них —  «Institutio 
oratoria» («Виховання оратора») Квінтіліана —  вчив промовців «мо-
вою рук» передавати свої думки, почуття й наміри11. Коли Лео нар-
до хвалив «добрих ораторів», ставив їх за зразок молодим худож-
никам і радив у них вчитися, бо вони «супроводжують свої слова 
жестами», він, очевидно, радив учням поспостерігати, зокрема, за 

* Ця асоціація походить, очевидно, з «Метаморфоз» Овідія, де Юнона, дружина 
Юпітера, посилає Люцину, богиню пологів, завадити народженню дитини Алк-
мени від Юпітера, і Люцина (перевдягнута старою бабою) сидить, склавши паль-
ці ґратками.
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проповідями ченців-домініканців12. Найпристраснішим оратором 
XV  століття був домініканець Джироламо Савонарола, який усла-
вився «жвавими, майже лютими жестами», хоча навряд чи Лео нар-
до бував на його проповідях13.

Для домініканців жести мали і приватніше значення: ними ко-
ристувалися не тільки на площі, а й у монастирі. Ченці зобов’язува-
лися по багато годин на день дотримуватися тиші, зокрема в  тра-
пезній, тому було розроблено мову жестів (першими це зробили 
бенедиктинці й цистерціанці), за допомогою якої вони спілкували-
ся. Серед кількасот жестів були ствердження («делікатно підняти 
руку… повернувши зовнішнім боком долоні до співрозмовника»), 
указівка («на щось побачене можна вказати, розкривши долоню 
в напрямку цієї речі»), горе («обхопити одну долоню другою»). В де-
яких монастирях існували свої жести на позначення хліба, риби 
й овочів14. Отож домініканці, як і глухонімі, вміли передати свої на-
міри та почуття жестами й мімікою, і Лео нар до напевно не раз спо-
стерігав це, працюючи в Санта-Марія делле Ґраціє.

За допомогою ритуалізованих рухів домініканці спілкувалися 
не лише з братією, а й зі святими та мучениками. Ілюстрований до-
мініканський молитовник «De modo orandi» («Про способи молити-
ся») вчив новачків використовувати жести, щоб сприяти молитвам 
і роздумам. У трактаті стверджується, що через певні пози тіла, го-
ловно ті, які прибирав святий Домінік, можна досягнути відповід-
них психологічних станів. Усі жести святого було докладно описа-
но й перевірено: «Іноді він простягав руки вперед, розводив їх перед 
грудьми, наче розгорнуту книжку… Іншим разом з’єднував долоні 
і  тримав їх міцно стуленими перед очима, згорбившись при цьо-
му». Смирення він виявляв через поклон, екстаз —  здіймаючи над 
головою стулені долоні, каяття —  через самобичування. Багато з цих 
жестів зображено на картинах15. Братія в Санта-Марія делле Ґраціє 
чудово знала мову жестів. Як же вони розуміли жестикуляцію апос-
толів Лео нар до?

* * *

Один із найпростіших жестів у «Тайній вечері» робить Іван: його 
складені долоні з переплетеними пальцями лежать на столі. Як за-
уважував де Йоріо, цей жест, що його він назвав «mani in pettine» 
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(«гребінець»), виражав скорботу. І сам Лео нар до писав, що цей жест 
художники можуть використовувати для зображення горя й  ри-
дань. «Що ж до видів плачу, —  читаємо у нього, —  то один демонструє 
відчай, інший не надто сумує, хтось заливається слізьми, інші кри-
чать, одні обертають заплакане обличчя до небес, опустивши руки 
і сплівши пальці» 16.

Художники часто зображали Івана в скорботних позах: він стоїть 
або впав на коліна біля хреста, склавши долоні. Наприклад, Мазач-
чо саме так зобразив його у своїй «Святій Трійці» в домініканській 
церкві Санта-Марія Новелла —  Лео нар до напевно знав цю роботу 
(так само як багато ченців із Санта-Марія делле Ґраціє). За Єванге-
лієм від Івана, улюблений учень був одним із небагатьох, хто разом 
із Марією та Марією Магдалиною «стояв тут», біля Христа, коли той 
умирав. Отож на сценах Розп’яття Івана представляють у  скорбот-
ній позі, зазвичай зі складеними руками й переплетеними пальця-
ми —  з  жестом «гребінець». Саме так Джованні де Монторфано на-
малював його на протилежній стіні трапезної в Санта-Марія делле 
Ґраціє: білявий безбородий молодик стоїть коло хреста, насупив-
шись і переплівши пальці. Його голову трохи нахилено ліворуч, че-
рез що він перетворюється на своєрідне віддзеркалення Івана Лео-
нар до на протилежній стіні. Кожному, хто сумнівається в  тому, 
хто ж сидить біля Христа на картині Лео нар до, досить обернутися 
і поглянути на його двійника на «Розп’ятті» Монторфано.

Ще кілька жестів на фресці Лео нар до відсилають до майбутніх 
епізодів Страстей. Мабуть, найпромовистіший із них жест Петра: 
правою рукою він уперся в  бік у  позі, яку де Йоріо називає «mani 

Лео нар до да Вінчі.  

Ескіз рук апостола 

Івана
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in fianco» («рука в бік») —  жест обурення17. У руці він стискає ніж —  
зброю із гострим лезом завдовжки сантиметрів п’ятнадцять. Ґір-
лан да йо зобразив Петра з подібним ножем у своїй «Тайній вечері» 
в  церкві Оньїссанті: роботу він закінчив 1480  року, коли Лео нар до 
ще перебував у Флоренції. В обох випадках ніж указує на подію, яка 
станеться пізніше того ж таки вечора: захищаючи Ісуса від натовпу 
з «мечами та киями» (від Матвія 26 : 47), Петро відрізав вухо Малху, 
рабу первосвященика. Вклавши Петрові до рук ножа, Лео нар до за-
свідчив, що добре знає не лише Євангелія —  в усіх чотирьох є історія 
про відрізане вухо, а й картину Ґір лан да йо.

Ніж Петра в буквальному сенсі вказує на щось іще: кінчик його 
леза спрямовано на Варфоломія, апостола, який стоїть з лівого краю 
столу18. Як ми вже бачили, святих часто ідентифікували за символа-
ми їхнього мучеництва. Скажімо, Монторфано допомагає розпізна-
ти святих на своїй фресці, залишаючи різні підказки: святого Пет-
ра Веронського (якого вбили катари) зображено із закривавленим 
мечем у  черепі, а  свята Катерина Сієнська (котра витягнула своє 
«кам’яне» серце і замінила його на любляче серце Христа) тримає 
в правій руці оголене серце. Атрибутом Варфоломія був ніж, яким 
його живим оббілували варвари-вірмени (це мучеництво пояснює, 
чому він одночасно святий покровитель і  вірменів, і  шкуродерів). 
Згодом Мікеланджело представить Варфоломія на вівтарній стіні 
Сікстинської капели з  ножем і  його власною знятою шкірою в  ру-
ках. Лео нар до, намалювавши ніж, передбачив не лише його жорсто-
ку смерть, а й страждання та біди, які чекають на апостолів (багато 
з них теж сконають від мук), коли вони стануть свідками Христови-
ми «в Єрусалимі, і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю 
землі» (Діяння 1 : 8).

Ще один жест, який провіщає майбутні події, робить Тома: встав-
ши з-за столу і зайшовши за спину Якова Старшого, він здіймає вго-
ру вказівний палець правої руки. Палець, що вказує, як і  усміш-
ка, —  загадки у  творчості Лео нар до. Уриїл із «Мадонни в  скелях» 
(луврська версія) і загадкова істота в «Івані Хрестителі» —  обоє вка-
зують пальцем. Уриїл спрямовує наш погляд на немовля Івана Хрес-
тителя, а на пізнішій картині Хреститель указує вгору, можливо, це 
означає, що він упізнав Месію, про якого казали пророки.

Палець Томи в «Тайній вечері», теж спрямований угору, —  зрозу-
міліший символ, бо якщо й можна когось в історії визначити за його 
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пальцем, то це Тому. Коли інші апостоли сповістили його про вос-
кресіння Христа, Тома почав вимагати емпіричних доказів: «Коли 
на руках Його знаку відцвяшного я не побачу, —  сказав він їм, —  
і пальця свого не вкладу до відцвяшної рани, і своєї руки не вкладу 
до боку Його, не ввірую!» А через вісім днів Христос увійшов до кім-
нати, де був Тома, і зачинив за собою двері: «Простягни свого паль-
ця сюди», —  наказав він Томі (від Івана 20 : 25, 27). Палець Томи був 
до того важливим, що в  IV  столітті свята Єлена вивезла цю релік-
вію з Єрусалиму і виставила в церкві Санта-Кроче ін Джерусалемме 
в Римі.

Лео нар до дуже добре знав історію про сумнів Томи і його палець. 
Увесь час, доки він навчався і працював у Верроккіо, майстер проек-
тував і відливав у бронзі скульптурну групу «Невіра святого Томи» 
з фігурами в натуральний розмір для ніші зовнішньої стіни церкви 
Орсанмікеле у Флоренції. Десь тоді, коли Лео нар до потрапив у його 
майстерню, Верроккіо отримав це замовлення від Універсіта делла 
Мерканца, комерційного суду, який головував над усіма флорентій-
ськими гільдіями. Батько Лео нар до сер П’єро винаймав у комерцій-
ного суду житло і працював їхнім нотарем, можливо, це навіть він 
укладав контракт із художником. Гасло Мерканца «Не виносити 
ухвал, доки істину не встановлено достеменно» означало, що апос-
тол, який вимагав безумовного встановлення істини, якнайдореч-
ніше надавався, щоб представляти суддів, і справді, в тосканських 

Лео нар до да Вінчі. Тайна вечеря. 

Фрагмент: апостол Тома



249Мова рук

ратушах часто зображали Тому як символ правосуддя19. Скульпту-
ру Верроккіо побудовано передусім на жестах: він зобразив Тому 
в  ту мить, коли той, послухавши Христа, збирається торкнутися 
його рани пальцем.

Тома був доречним святим для Мерканци, а як особа, котра вима-
гала зорових і тактильних доказів та «анатомізувала» воскреслого 
Христа своїм пальцем, він тим паче пасував Лео нар до, який нічо-
го не брав на віру і хотів сам усе спробувати, відчути, побачити на 
власні очі. Для Лео нар до, як і для Томи, щоб повірити, треба було по-
бачити. «Усе наше знання ґрунтується на відчуттях», —  заявляє він 
в одному рукописі. І в іншому: «Усі науки марні й сповнені помилок, 
якщо не спираються на досвід, батька будь-якої певності. Правдиві 
ті науки, у які досвід входить через почуття»20.

«Кожен художник малює себе»: якщо Лео нар до, як стверджував 
Ґаспаро Вісконті, справді використав у «Тайній вечері» свої риси, то 
з погляду особистісного ототожнення, Тома —  найвдаліший канди-
дат. Вісконті наполягав, що Лео нар до наділив його не лише своєю 
зовнішністю, а  й  своїми «діями й  манерами», себто жестами й  ви-
разами обличчя. До 1511 року піднятий догори палець перетворив-
ся на «фірмовий знак» Лео нар до, аж Рафаель зобразив його на імо-
вірному портреті художника в образі Платона в «Афінській школі» 
(ще там є Браманте в образі Евкліда й Мікеланджело в образі Гера-
кліта). На цій ватиканській фресці бородатий і вже трохи лисува-
тий Платон повторює жест Томи з «Тайної вечері» —  підносить вгору 
вказівний палець. Рафаель любив погратися з портретами й алюзія-
ми. На цій фресці він делікатно іронізує над похмурим, грубуватим 
Мікел анджело, зобразивши його як Геракліта, відомого філософа-
бур ко туна, а водночас віддає шану його талантам, наслідуючи його 
потужний новаторський стиль. Рафаель міг так само свідомо від-
творити і стиль Лео нар до (загальна концепція «Афінської школи», 
на думку Янсона, «уособлює дух “Тайної вечері” Лео нар до»), і один 
із знакових жестів у його мистецтві21.

Однак важко впевнено приписувати Томі риси Лео нар до, адже 
не існує жодного малюнка, де було б зафіксовано оригінальний за-
дум, котрий (як ми бачимо на прикладі Варфоломія) часто відріз-
нявся від кінцевого результату на стіні трапезної. Крім того, хоча 
Тома зовсім не потворний —  у нього великі очі й рівний грецький ніс, 
не назвеш його і еталоном краси, який оспівали біографи Лео нар до, 
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хоча й бундючного старого з «Афінської школи» він теж, щиро ка-
жучи, не нагадує. Тома —  один із «лускунчиків» Лео нар до: можли-
во, беззубий, з  опущеними кутиками рота, вип’яченою нижньою 
губою і  випнутою щелепою. Через утрату фарби на фресці важко 
встановити дрібні деталі його первісного вигляду. Ранні реставрато-
ри винні в тому, що огрубили й перебільшили риси кількох апосто-
лів: під час недавньої консервації з’ясувалося, що хтось із них змінив 
контур губ Томи, загнувши кутики донизу22. А от на ранніх копіях 
фрески, як-то гравюра на мідній дошці близько 1500 року або олійна 
копія, яку виконав учень Лео нар до Джампетріно, ми бачимо Тому, 
у якого в зображенні рота й щелепи немає нічого гротескного.

Схоже, моделлю для Томи була та сама людина, з якої Лео нар до 
малював Якова Молодшого, апостола, котрий сидить другим ліво-
руч, біля Варфоломія. Риси Якова, теж повернутого в профіль, менш 
карикатурні, а тому, можливо, дозволяють уявити вигляд Лео нар до 
в середині 1490-х. Хоча Якова з пошкодженого настінного розпису 
важко порівнювати з прекрасним, вельми детальним профільним 
портретом сангіною, на якому, ймовірно, зображено Лео нар до, між 
обома фігурами є виразна подібність: в обох грецькі носи й довге во-
лосся з проділом посередині. Крім того, обидва бородаті, й, можли-
во, саме бороди в «Тайній вечері» пояснюють слова Вісконті про те, 
що Лео нар до зображав себе. Вісконті ще виразніше побачив би риси 
художника в Томі і Якові Молодшому, якби в 1490-х роках Лео нар до 
носив бороду —  це рідкісне, як ми знаємо, видовище серед італійців 
XV століття23.

Лео нар до да Вінчі. 

Тайна вечеря. 

Фрагмент: апостол 

Яків Молодший

Приписується 

Франческо Мельці. 

Портрет Лео нар до 

в профіль
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З огляду на брак доказів усі спроби впізнати на картині Лео нар до 
залишаються в царині домислів. З більшою певністю можна ствер-
джувати, що ченці в  Санта-Марія делле Ґраціє, дивлячись на жес-
тикуляцію апостолів, бачили в ній не лише реалістично і яскраво 
передані людські почуття, а й чіткі, безпомильні відсилання до хри-
стиянської історії.

* * *

Художники, які малювали «Тайну вечерю», завжди вказували на 
зрадника. Часто Юда тягнеться до хліба, який йому подає Христос, 
або ж, здійснюючи святотатство, роззявляє рота, щоб покласти туди 
шматок. Іноді він сидить із протилежного боку столу від Христа 
й інших апостолів, а бувало, єдиний на картині без німба. На «Тай-
ній вечері» Козимо Росселлі в Сікстинській капелі його зображено 
з темним німбом, а щоб уже ні в кого не зосталося сумнівів, на плечі 
в нього сидить крилатий демон. Подеколи на картинах Юда ховає за 
спиною рибу або іншу їжу. У середньовіччі, особливо в п’єсах, які ро-
зігрували на Страсному тижні, наголошували, що він не лише зрад-
ник, а й злодій. «Мерзенний зрадник, злодій, грабіжник, людина без 
віри, сповнена злоби», — лаяли його у французькій п’єсі 1486 року24.

Лео нар до підійшов до цього тонше за більшість живописців, але 
і його Юду видно безпомильно. Як і багато інших художників, Лео-
нар до показав, як він тягнеться до того самого тареля, що й Христос. 
Утім, на відміну від решти зображень, його Юда робить це лівою, 
а не правою рукою, тобто він mancino, шульга, як і сам Лео нар до. Іс-
нує ще тільки один Юда-шульга —  на вітражі в Шартрському соборі, 
хоча, якщо подивитися на вітраж із протилежного боку, він, звісно, 
виявляється праворуким.

Хто-хто, а Лео нар до мав знати, з яким страхом і підозрою стави-
лися в ті часи до шульг. Латинське слово «sinister» означає водночас 
ліву руку і щось зловісне, зазвичай цей дивний зв’язок між значен-
нями пояснюють через давньоримські пророцтва: вірили, що птах 
або знак, який з’являвся ліворуч від жерця —  саме з лівого (sinister) 
боку, а не з правого (dexter), —  віщує лихо. Ліворукість стала синоні-
мом нещастя і навіть зла. У християнстві правий бік тіла вважали 
морально вищим за лівий, його нібито захищав Бог. Згідно зі свя-
тим Августином, ліва рука втілювала тимчасове, смертне і тілесне, 
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а права —  «Бога, вічність і роки Бога, що не проминають»25. Століття-
ми перевага правої руки над лівою визначала те, як люди рибалили, 
орали землю, плели мотузки, їли. Наприклад, греки й римляни під 
час трапези завжди лягали на лівий бік, спираючись на лівий лікоть, 
щоби права рука залишалася вільною для їжі й пиття. Плутарх за-
вважив, що батьки вчать дітей їсти правою рукою з раннього дитин-
ства, а якщо вони простягають ліву, «ми їх одразу поправляємо»26. 
Упередження проти лівої руки не зникло і в добу Ренесансу, і батьки 
спершу звільняли праву руку дитини з пелюшок, щоби згодом вона 
саме нею послуговувалася і для їжі, і для письма.

Художники чітко усвідомлювали значення «правого» і «лівого». 
На профільних портретах жінки завжди дивляться ліворуч, тобто 
перебувають у геральдичній позиції «sinister», адже місце жінки —  
по ліву руку від Бога, тоді як її чоловік, вищий у геральдиці, завжди 
дивиться праворуч27. У сценах Розп’яття голову Христа завжди схи-
лено вправо —  у бік, де його чекають спасіння й вічність. Джованні да 
Монторфано дотримався стандартів: на його фресці в Санта-Марія 
делле Ґраціє голову Христа повернуто праворуч, у бік Доброго Роз-
бійника (над ним височіє ангел) і в протилежний бік від розіп’ято-
го ліворуч Злого Розбійника зліва, який не розкаявся (над ним на-
висає демон). Серед нечисленних шульг на картинах —  відьми: такі 
художники, як Альбрехт Дюрер і Парміджано, свідомо зображали 
їх ліворукими28.

Отож, зобразивши Юду шульгою, Лео нар до майстерно скорис-
тався цілим набором негативних культурних асоціацій. Дуже рідко 
можна було побачити, як хтось їсть лівою рукою, а в трапезній ця 
аномалія привертала ще більшу увагу. Але те, що Лео нар до, один із 
найвідоміших шульг в історії, підкреслив цей забобон, дуже неспо-
дівано, адже сам він напевно гостріше за інших митців відчував ці 
негативні конотації.

* * *

Юда не просто тягнеться лівою рукою до їжі: він нахилився впе-
ред, розвернувся вбік, перекинув при цьому сільничку і розсипав 
її вміст. Цей жест —  ще один натхнений винахід Лео нар до —  зга-
дано в  його ранньому описі того, як зобразити групу чоловіків за 
обід нім столом. Одна частина цього опису майже (хоч і з певними 



253Мова рук

уточненнями) відповідає позам Петра —  Юди —  Івана: «Ще один го-
ворить на вухо сусідові, а той, слухаючи його, повертається до нього, 
тримаючи в  одній руці ніж, а  в  другій —  хліб, наполовину розріза-
ний цим ножем. Другий, повертаючись, тримає ніж у руці й пере-
кидає цією рукою келих на столі». Зрештою замість перекинутого 
келиха Лео нар до вирішив зобразити сільничку.

Нині сільничку, на жаль, уже не видно: через пошкодження на-
стінного розпису від неї не лишилося найменшого сліду. Та її чітко 
видно на багатьох ранніх копіях, як-от копії Джампетріно та з Понте- 
Капріаска, що розвіюють будь-які сумніви, чи була там сільничка. 
Та Лео нар до не першим зобразив цей предмет на столі в «Тайній ве-
чері»: сільнички є щонайменше ще на двох інших версіях, написа-
них у північній Італії в другій половині XV століття29. Зате саме він 
вигадав мотив розсипаної солі. Так, за іронією, цей геть не забобон-
ний чоловік сприяв поширенню відомого забобону.

Розсипану сіль уважають поганим знаком. І приклалися до цьо-
го ті ж таки давньоримські жерці. Розсипану сіль уважали знамен-
ням біди, так званим dirae (лихий знак, а це також чхання, розлите 
вино, пророчі слова й звуки, видіння). У давніх римлян сільничка 
символізувала родину, Горацій вихваляв «давню сільничку», що ви-
блискувала на столі, втілення стабільності й сімейного щастя. У се-
редньовіччі й добу Ренесансу королівські сільнички почали пишно 
прикрашати, що мало свідчити про багатство і  високий статус їх-
ніх власників, а в Англії гість, який сидів «над сіллю», займав при ві-
лейо ване місце за столом поміж сільничкою і господарем. У Франції 
сільнички оздоблювали самоцвітами, часто вони мали форму кораб-
ля, тож легко уявити, що перекинути таку королівську сільничку, 
яка символізувала «корабель держави», було поганим знаком30.

Хтозна, чи знав Лео нар до про ці забобони і наскільки були вони 
поширені в Італії в XV столітті. Зате він, очевидно, знав про значення  
солі в релігії. Сіль не раз згадано і в Старому, і в Новому Заповітах, 
а найвідоміша зі згадок —  метафора, через яку Ісус описує апостолів: 
«Ви сіль землі», —  каже він їм (від Матвія 5 : 13). У Старому Заповіті за 
допомогою солі укладали угоди між Богом і людиною, наприклад, 
за «соляною умовою» Бог віддав царство Ізраїля Давидові і його си-
нам (2 Хроніка 13 : 5). Походить цей вислів, найпевніше, від того, що 
сіль як консервант символізувала щось довговічне. Крім того, її вико-
ристовували для приносин Богові: «На кожній жертві твоїй, —  повчає 
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Книга Левит, —  принесеш соли» (Левит 2 : 13). Давні юдеї вважали, що 
сіль має цілющі й охоронні властивості. Пророк Єлисей очистив за-
бруднені води Єрихона, кинувши в них сіль (2 Книга Царів 2 : 19–24), 
а новонароджених натирали сіллю (Єзик. 16 : 4).

Ця пізніша практика, яка пов’язувала сіль з користю для здоров’я, 
збереглася й  у  Флоренції: дрібка солі, яку клали дитині, підкину-
тій у  притулок Оспедале дельї Інноченті, означала, що дитина не-
хрещена31. Вважалося, що сіль не лише корисна для здоров’я, а й за-
хищає немовля від злих духів. Освячена сіль, якою кропили, немов 
святою водою, оберігала від демонів і відьом, а в деяких країнах нею 
кидали в циган32.

Навіть якщо Лео нар до знав про ці асоціації, оцінити важливість 
солі він міг, і не звертаючись до Біблії чи народних забобонів. Приро-
да солі його надзвичайно цікавила: її походження, склад, той факт, 
що вона, як він писав, «є в усіх сотворених речах». У його рукописах 
є низка нотаток, де він спростовує аргументи Плінія Старшого, чому 
морська вода солона. Його міркування рухаються в цікавому напря-
мі, коли він заводить мову про важливість солі (яку він уважав жит-
тєво необхідною) для харчування. Лео нар до завважив, що люди 
«завжди споживали і споживатимуть сіль». Та чи надовго, гадає він, 
вистачить цих запасів? Вони скінченні і людство вимре, вичерпав-
ши їх? Чи вони поповнюються, до того ж самопоповнюються? Лео-
нар до доходить висновку, що радше друге, адже сіль постійно пе-
реробляється в наших тілах, перетворюючись «на сечу, піт або інші 
виділення, у  яких вона знову міститься», отже, запас її невичерп-
ний (навіть якщо колись нам зрештою доведеться добувати її з «ви-
ділень, які виходять із тіла»). Цікаво, що в цих міркуваннях Лео нар-
до використовує псевдорелігійну мову для опису солі: він роздумує 
про те, чи вона «вмирає і знову відроджується, як люди, котрі її по-
глинають», а чи вона вічна, і доходить висновку, що так, вона вічна, 
бо навіть вогонь не здатен її знищити.

Отже, для Лео нар до і перших глядачів «Тайної вечері», ченців- 
домініканців, сіль мала безліч можливих прочитань: вона необхід-
на для життя людини, це приклад нескінченного оновлення, що 
символізує не лише угоду апостолів і людини з Богом, а й міцне здо-
ров’я та удачу. Розсипати сіль у такий ключовий момент, як викрит-
тя зрадника, було щонайменше поганим знаком, а щонайбільше —  
святотатством.
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Наші сучасники, як і  колись, вірять, що розсипана сіль може 
мати поганий кінець: згідно з недавнім дослідженням, 50 % британ-
ців зізналися, що, перекинувши сільничку, кидають сіль через пле-
че, щоб відвернути невдачу33. Лео нар до, який більше, ніж будь-хто 
інший, доклався до популяризації цього забобону, мабуть, потішив-
ся б, дізнавшись, що, протидіючи лихій прикметі, ми кидаємо сіль 
саме через ліве плече, адже диявол, як відомо, з’являється зліва.

* * *

У «Тайній вечері» Лео нар до показав ще один жест Юди: він стискає 
гаманець із неправедно добутими грішми. Це відповідає тексту 
Євангелій, де сказано, що Юда був хранителем спільних грошей, 
крім того, як сказано в  Євангелії від Матвія, продав Ісуса за трид-
цять срібняків. Але Юда із затиснутим у руці гаманом трапляється 
в «Тайних вечерях» набагато рідше, ніж можна було б чекати: крім 
фрески, яку за кілька років до того написав у Флоренції Перуджи-
но, більше, по суті, нічого й немає. Пізніше, 1512 року, тосканський 
художник Лука Сіньйореллі зобразив Юду в мить безсоромної кра-
діжки: він потай кладе причастя у свій гаман.

Юда з  гаманцем —  дуже промовистий образ у  «Тайній вечері». 
У європейському мистецтві гаманець був традиційним атрибутом 
євреїв (юдеїв) —  у ньому поєднувалися зрада Юди, християнське не-
прийняття жадоби і тогочасні суперечки в суспільстві довкола лих-
варства. Псалтирі й  ілюстровані Біблії рясніли образами євреїв із 
гаманцями на шиї, які радісно вітають диявола або страждають 
у пеклі34.

Лео нар до не такий прямолінійний, як Сіньйореллі чи ілюстро-
вані Біблії, але, вклавши Юді в руку гаманець із грішми, він пов’я-
зав історію зради Христа з історією юдеїв. Юда і юдеї стали майже 
синонімами, почасти через етимологічний «доказ», який запропо-
нували Отці Церкви: «Назву свою, —  стверджував святий Єронім, —  
юдеї взяли не від Єгуди, який був святим чоловіком, а  від зрадни-
ка»35. Святий Амвросій, єпископ Міланський IV століття, пов’язував 
Юду, євреїв, лихварів і нарешті диявола, якого й «самого можна по-
рівняти з лихварем, що руйнує людські душі»36. Ясна річ, христия-
ни теж зай малися лихварством: Медічі й інші флорентійські роди-
ни збили свої велетенські статки якраз на тому, що позичали гроші 
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під відсот ки. Однак лихварство так міцно ототожнювалося з євре-
ями, що навіть виник новий синонім до нього —  «жидівство» 37. Так 
званий злочин лихварства —  одна з причин вигнання євреїв з Англії 
1290 року та з Франції 1306 року.

Папи ставилися до лихварів терпиміше, ніж світські монархи, 
але це не заважало проповідникам таврувати цей гріх. «Бог запо-
відав людям не позичати гроші під відсоток, —  проголошував по-
лум’яний францисканець Бернардино да Сієна, який помер 1444 
року. —  Це крадіжка, і вона суперечить Божим заповідям, тому тре-
ба повставати проти лихварства і проти тих, хто ним займається»38. 
Бернардино закликав позначати євреїв особливою міткою. В Італії 
євреїв час від часу зобов’язували носити жовтий знак, segno del  O. 
У 1463 році у Флоренції ухвалили закон, за яким єврея без такої міт-
ки могли оштрафувати на чималу тоді суму —  двадцять п’ять лір. 
1452 року такий закон запровадили і в Мілані, і це була ціна, яку єв-
реї платили за право жити в місті, будувати синагоги й відзначати 
свої свята. Жовте коло, очевидно, символізувало монету —  в  такий 
спосіб усіх євреїв зараховували до спільників Юди39.

Офіційна влада говорила до євреїв часто дуже жорстко. 1406 року 
всіх євреїв-лихварів Флоренції позбавили прав на підставі того, що 
«євреї і юдеї суть вороги Хреста, Господа нашого Ісуса Христа і всіх 
християн»40. Через кілька десятиліть, 1442  року, міська рада Фло-
ренції чітко сформулювала ставлення церкви до євреїв, зарахував-
ши їх, поруч із «єретиками та схизматиками», до людей, яким «не 
судилося життя вічне і які горітимуть у вічному вогні, приготов ле-

Лео нар до да Вінчі. Юда.  

Ескіз для «Тайної вечері». 

Сангіна
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ному для диявола і його ангелів»41. Здається, мало що з цієї теологіч-
ної огиди до євреїв ввійшло в повсякденне життя Італії XV століття. 
Вазарі розповів історію, як у  Флоренції один коваль і  слюсарних 
справ майстер, сучасник Лео нар до, на прізвисько Капарра відмов-
лявся працювати на євреїв і  «не раз заявляв, що гроші їхні гнилі 
й смердять». Однак Вазарі підкреслює, що Капарра взагалі був лю-
диною гарячковою, ексцентричною і «з химерами», і його нетерпи-
мість, схоже, —  це все-таки погляд меншості42. У Мілані, наприклад, 
стосунки між євреями і християнами складалися цілком сердечні, 
з великою часткою взаємної толерантності і навіть приятелювання. 
Вони часто разом трапезували, брали участь у  спільних святку-
ваннях. Євреї навчали шляхетних християнок музики й  танців, 
а християнки нерідко були акушерками і навіть повитухами в єв-
рейських родинах43. Ґалеаццо-Марія Сфорца, будучи в  багатьох 
сенсах справжньою почварою, до євреїв ставився з подиву гідною 
терпимістю і 1466 року звільнив їх від обов’язку носити segno del O, 
а пізніше, 1475 року, заборонив духовенству ганити їх у проповідях.

Лео нар до, очевидно, ставився до євреїв так само ліберально, як 
і більшість його сучасників-міланців. Він міг зазнайомитись із ни-
ми, зокрема, при дворі Лодовіко Сфорци, який заохочував заняття 
з  гебраїстики. У  1490  році він запросив ученого Бенедетто Іспа-
но очолити новостворену кафедру гебрейських студій. Ще один 
учений- єврей, Саломоне Ебрео, отримав від Лодовіко запрошення 
пожити в Кастелло, де він працював над перекладом старовинних 
рукописів із давньогебрейської мови на латину44.

Один із фахівців по Лео нар до стверджує, що Юда в «Тайній ве-
чері» належить до «виразно семітського типу»45. Власне, семітські 
риси бачимо в  кількох апостолів. Етнограф Вільям Едвардз, який 
жив у XIX столітті, навіть використовував обличчя з «Тайної вече-
рі» Лео нар до, доводячи чистоту й багатовікову спадкоємність єврей-
ських «національних рис»: на його думку, обличчя євреїв XIX  сто-
ліття «один в  один» збігалися з  обличчями на картині Лео нар до46. 
Едвардз помилково вважав, що моделями Лео нар до були євреї, хо-
ча насправді ми не певні навіть у тому, що з єврея написано бодай 
Юду. Один із нечисленних ключів до особи натурника —  розповідь 
Джованні Баттисти Джиральді, який стверджував, нібито Лео нар-
до часто бував у передмісті Мілана під назвою Борґето, щоб зама-
льовувати з натури потворні й розбещені обличчя (євреїв при цьому 
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не згадано ані словом). Борґето («маленьке передмістя») не слід плу-
тати з єврейським ґетто —  на зразок того, яке за кількадесят років пе-
ред тим було створено у  Венеції. Тут це була купка невеликих бу-
диночків на південно-східному кінці Мілана, одразу за міськими 
мурами. Вирушаючи в ці злиденні місця —  десь півтора кілометра 
по прямій від Корте дель Аренґо, Лео нар до не обов’язково відшу-
кав би там натурника-єврея. Справді, якщо вірити Джиральді, то 
Лео нар до розглядав як модель Юди щонайменше одного христия-
нина: Вінченцо Банделло, настоятель монастиря, так замучив його 
вимогами чимшвидше здати роботу, що Лео нар до пообіцяв увічни-
ти набридливого пріора в образі Юди.

Теоретично Джиральді —  надійне джерело, адже інформацію він 
отримував від свого батька, який знав Лео нар до особисто і стежив за 
його роботою на риштуванні. З іншого боку, Джиральді любив вига-
дувати історії (зі збірника його оповідань, опублікованого 1565 року, 
Шекспір запозичив сюжети для п’єс «Міра за міру» й  «Отелло»). 
Отож не можна відкинути, що він перебільшував слова й дії Лео нар-
до заради гарного слівця. До речі, ці спостереження наведено у його 
книжці під назвою «Роздуми про писання комедій і трагедій». Мож-
ливо, його історія (яку повторює Вазарі) далека від правди. Схоже, 
моделлю для Юди Лео нар до послужив один із ченців: на виконано-
му сангіною ескізі Юдиної голови виразно видно тонзуру —  голену 
маківку, характерну для домініканців. А отже, Лео нар до не доводи-
лося блукати по міланських нетрях у пошуках моделі, —  можливо, 
досить було просто роззирнутися по монастирю.

На обличчі Юди майже не залишилося оригінальної фарби. Пер-
вісний задум Лео нар до можна уявити лише з ескізу сангіною. Судя-
чи з нього, моделлю для Юди була людина аж ніяк не «семітського 
типу», крім того, що в неї гачкуватий ніс (якщо тільки гачкуватий 
ніс можна вважати суто семітською ознакою). У Юди довгий ніс, але 
аж ніяк не гіпертрофований гак, який часто використовували ху-
дожники, щоб показати типового або карикатурного єврея. Мало 
того, в  замальовках Лео нар до є десятки облич із гачкуватими но-
сами, адже це одна з десяти форм носа, які він виділив. У добу Ре-
несансу в Італії гачкуваті, або ж орлині носи не вважалися гротеск-
ними: названі за формою орлиного дзьоба (aquila), їх сприймали як 
ознаку шляхетності47. У  кількох апостолів однакові римські носи, 
особливо у Симона, якого показано в профіль на дальньому кінці 
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столу праворуч. Власне, Симона майже напевно написано з тієї са-
мої моделі, що і Юду: носи й роти (запалі, з опущеними донизу ку-
тиками) у них майже ідентичні. Цікаво, що у Вінченцо Банделло на 
гравюрі зображено не тільки належну для ченця тонзуру, а й вираз-
ний орлиний ніс48.

У кожному разі Юда у Лео нар до —  це аж ніяк не груба карикату-
ра на єврея. Його на позір лихе обличчя —  почасти результат послі-
довних зусиль реставраторів, які потрохи спотворили його риси, 
а  почас ти провина копіїстів, які свідомо надавали зрадникові зло-
го вигляду. Ґете відзначав, що Юда в Лео нар до «аж ніяк не потвор-
ний», але дехто з  копіїстів, наприклад Андреа Веспіно, який між 
1612 і 1616 роками створив копію в натуральний розмір, перетвори-
ли його на «потвору», риси й вираз обличчя якої свідчать про «під-
ступну любов до зла»49. Утім, ці зміни не обов’язково мали на меті 
підкреслити семітські риси Юди. Та дедалі більше очорнення його 
образу стало традицією італійських «Тайних вечерь». Юду нерідко 
зображали як одинокого нехристиянина за столом, утіленням 
єврей ства як такого —  народу, який, згідно із середньовічними бо-
гословами, закатував і  вбив Христа. За показовий приклад може 
правити «Причастя апостолів», яке для Братства Тіла Христового 
в Урбіно написав Йоос ван Ґент 1474 року. На цій вівтарній картині 
бачимо Юду, який стискає в руці гаманець, а на плечі його накину-
то таліт (талес), єврейське молитовне покривало. За північноєвро-
пейською традицією (ван Ґент фламандець), у Юди руде волосся: ру-
дих людей, як і шульг, вважали небезпечними й підозрілими50.

* * *

Багато хто звернув увагу, що на «Тайній вечері» Лео нар до Юда —  
єдиний апостол, чиє обличчя лишається в  тіні. Лео нар до справді 
підкреслив контраст між затіненим і  трохи відвернутим від гля-
дача обличчям Юди та осяйними рисами Христа, що їх, наче нім-
бом, опромінює світло з вікна. Та Юду принижено не тільки цим. 
Художник вбрав його у фіолетовий хітон і синій плащ (рукави, на 
які падає світло, здаються зеленими). Лео нар до щедро використо-
вував ультрамарин у  цій роботі, особливо малюючи плащ Хрис-
та, на якому найтовщий і  найгустіший шар фарби, але так само 
для одягу Варфоломія, Петра, Матвія і Філіпа. Юду теж одягнуто 
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в  синє, але, на відміну від Христа й  інших апостолів, він не заслу-
жив на ультрамарин, дорогий пігмент, який художники, як ми вже 
знаємо, притримували для найважливіших елементів картини. 
Вбрання Юди написано азуритом, який коштував у тридцять разів 
дешевше51.

Нарешті, можна сміливо спростувати ще одну легенду про Юду 
на картині Лео нар до. Цитуючи Лоренцо Валлу, ця легенда —  «низь-
копробна фальшивка». Схоже, поширив її в Америці в перші деся-
тиліття XX століття один пресвітеріанський євангеліст з Індіани на 
ім’я Дж. Вілбур Чепмен. Він же, очевидно, запозичив її з першої дру-
кованої згадки —  це були «Промови з  нагоди вручення дипломів» 
Генрі Кессела Дейвіса, збірник «напутніх слів, привітань, промов, 
нарисів, віршів, виступів випускників, тостів; а також промов і звер-
нень з нагоди національних свят та інших урочистих подій», який 
вийшов 1898 року.

Це легенда про Лео нар до і юнака на ім’я П’єтро Бандінеллі. Ім’я 
здається цілком правдоподібним, але воно не фігурує в жодному 
документі, пов’язаному з Лео нар до. Його називають то хористом, то 
семінаристом, і начебто Лео нар до вибрав його моделлю для голови 
Христа. Після того Лео нар до взявся шукати модель для Юди. Йому 
не щастило, аж поки через багато років, у мить осяяння, він побачив 
жебрака, чиї порочні риси здалися йому ідеальними. Виявилося, що 
цей бридкий злиденний дід і є П’єтро Бандінеллі, чиї богоподібні 
риси зруйнували —  тут ми доходимо до моралі цієї історії —  роки грі-
ховного життя.

Це типовий зразок божевільних вигадок, які оповивають Лео-
нар до. У  ній безліч очевидних помилок (скажімо, стверджується, 
що Лео нар до працював над розписом багато років), зігноровано той 
факт, що навіть ціле життя в найнестримнішій розпусті не може пе-
ретворити риси Христа на риси Юди. В інших версіях легенди дія 
відбувається навіть не в Мілані, а в Римі, а «Тайну вечерю» начебто 
написано на полотні, а не стіні. Й хоча всі такі історії рідко спира-
ються на вірогідні факти, лише за останні десять років її без хоч яко-
гось критичного осмислення переказали щонайменше у восьми різ-
них книжках. Легенда про П’єтро Бандінеллі далі мандрує світом, 
і покласти їй край так само важко, як побороти вигадки про золотий 
перетин або загадкову підміну святого Івана Марією Магдалиною52.
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Розділ 15 

«Ніх то не любить герцога»

Улітку 1497-го спливало вже кілька років, як Лео нар до більш-менш 
інтенсивно працював над «Тайною вечерею». Іноді він, звісно, нех-
тував своїми обов’язками в Санта-Марія делле Ґраціє заради інших 
замовлень і занять. Він захопився математичними дослідженнями 
і наполегливо працював над ілюстраціями до «Божественної про-
пор ції» Луки Пачолі. Очевидець, який у  ті роки жив у  Мілані, зго-
дом писав, що час, який Лео нар до «мав присвячувати своєму розпи-
су… він цілковито віддавав геометрії, архітектурі й анатомії»1.

Минуло півтора року, відколи Джованні да Монторфано завер-
шив своє «Розп’яття» на протилежній стіні, і Лодовіко Сфорца нетер-
пляче чекав, коли ж Лео нар до закінчить свою роботу. Наприкінці 
червня він доручив секретареві «змусити флорентійця Лео нар до за-
вершити почату роботу в трапезній Ґраціє». Лодовіко хотів, щоб Лео-
нар до чимшвидше покінчив із «Тайною вечерею», бо вже вигадав 
для нього наступне замовлення: художник мав «узятися за другу 
стіну трапезної»2.

Чи то Монторфано залишив кілька нерозписаних фрагментів на 
своїй фресці, чи то Лодовіко хотів заново заштукатурити частину 
переднього плану, щоб звільнити місце для доповнень —  портретів 
його самого, покійної герцогині і їхніх двох дітей. Цього разу, нав-
чений історією з «Тайною вечерею», герцог не хотів більше ризику-
вати через примхливого художника. Він згадує якийсь договір на 
портрети, який Лео нар до поки що не підписав. Секретар мав зму-
сити Лео нар до «підписати договір власною рукою і зобов’язатися за-
вершити роботу в погоджені терміни»3.

На вівтарних картинах і фресках часто малювали портрети за-
мовників, допускаючи анахронізм: люди в сучасному вбранні сто-
яли навколішки біля підніжжя хреста або навіть, як на «Причасті 
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апостолів» Йооса ван Ґента, сиділи поруч з апостолами й Христом 
на Тайній вечері. На фресці Монторфано передбачалося зобразити 
Лодовіко в профіль у лівій частині композиції, де він мав стояти на-
вколішки поряд із великомучеником-домініканцем святим Петром 
Веронським, а збоку біля нього —  його син Массиміліано. Беатріче 
і їхній другий син, Франческо, мали розміститися праворуч, поруч 
зі святою Катериною Сієнською. На початку року Беатріче померла, 
її портрет набрав особливого значення, отож Лодовіко нетерпели-
вився побачити його завершеним.

Ці портрети мали стати лише частиною тієї шани, яку Лодовіко 
віддав пам’яті покійної дружини, котру він, без сумніву, обожню-
вав, попри численних коханок. Він планував відкрити нову браму 
в міських мурах і назвати її Порта Беатріче; медальйон із її портре-
том мав прикрасити двері церкви Санта-Марія делле Ґраціє. Усере-
дині церкви теж планувалися пам’ятні знаки: Кристофоро Соларі 
різьбив мармурову скульптуру для її надгробка, де вона мала мир-
но спочивати на ложі, зі складеними на грудях руками і заплюще-
ними очима, у  сукні, пошитій з  нагоди народження її старшого 
сина. Руки її вкривало хутро куниці, що вельми показово, бо цю тва-
рину вважали заступницею породіль.

Як колись Беатріче щодня бувала на могилі Б’янки, так тепер Ло-
довіко, загорнувшись у  чорний плащ, по багато годин оплакував 
свою дружину в Санта-Марія делле Ґраціє. «Він щодня навідується 
в храм, де поховано його дружину, —  писав молодий венеціанський 
політик, —  і ніколи не пропускає, а ще він багато часу проводить із 
тамтешньою братією». Насправді Лодовіко ходив на дві-три служби 
щодня. «Він дуже побожний, —  провадить свою розповідь венеціа-
нець, —  щодня молиться, дотримується постів, живе цнотливо і бла-
гочестиво. Його кімнати досі завішено чорним, а трапези він спожи-
ває тільки стоячи»4. Через два тижні після смерті Беатріче Лодовіко 
на знак спокути поголив голову.

Хтозна, як далеко просунувся Лео нар до в роботі над «Тайною ве-
черею» до літа 1497 року. Можливо, вона наближалася до завершен-
ня, хоча нетерпляча записка Лодовіко до секретаря, у якій він на-
казує спонукати Лео нар до «завершити почату роботу», свідчить 
радше, що працював художник уривками і  кінця цьому не було 
видно. Утім, 1497 року, після торішнього «скандалу», Лео нар до взяв-
ся за роботу серйозно. В  січні Маттео Банделло, небіж настоятеля, 
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спостерігав, як художник невтомно працює на риштуванні у своє-
рідній хаотичній манері: то несамовито пише від світанку до смер-
кання, не перериваючись навіть на їжу, то годинами вивчає розпис, 
навіть не торкаючись пензля.

Банделло розповів і інші подробиці про те, як у той час працював 
Лео нар до. Він стверджував, що в трапезній збиралася публіка, щоб 
поспостерігати за художником і висловити свої думки про його ро-
боту, Лео нар до це заохочував. Хто були ці відвідувачі, Банделло не 
вказує, лише завважує, що на початку 1497 року серед них опинив-
ся француз Раймон Пероді, єпископ Гуркський, який спинився в мо-
настирі під час візиту в Мілан. Схоже, побачене єпископа не вразило. 
Він уважав, що дві тисячі дукатів —  забагато за таку роботу. Можли-
во, це зачепило Пероді, бо його річний дохід становив лише три ти-
сячі дукатів. Без сумніву, він уважав, що він, єпископ і кардинал, за-
слуговує на більше, ніж якийсь там маляр у трапезній5.

Банделло також стверджує, що одна з  причин, чому Лео нар до 
іноді не приходив у трапезну, —  він далі працював над «велетенсь-
ким глиняним конем» у  Корте дель Аренґо. Можливо, Банделло 
трохи плутає факти, адже свої спогади він записував багато років 
потому. Хоча, можливо, Лео нар до й через два роки не хотів відмови-
тися від свого неймовірного проекту і мріяв таки відлити свій твір 
у бронзі, а тому хоробро працював над конем одночасно з «Тайною 
вечерею». Лео нар до, звичайно, не забув про свій задум, із його нота-
ток випливає, що між 1495 і 1497 роками він ще міркував, як найкра-
ще відлити цю гігантську скульптуру. Від Лодовіко він не дочекався 
ні схвалення, ані грошей6.

Крім того, 1497 року Лео нар до відволікали й інші проекти. Того 
року він нарешті отримав архітектурне замовлення —  перебудува-
ти віллу Маріоло де Ґвіскарді, неподалік від Порта Верчелліна, зов-
сім поруч із Санта-Марія делле Ґраціє. Про Маріоло відомо небагато, 
тільки те, що він був управителем Лодовіко і володів власною стай-
нею, а  одного з  його коней Лео нар до розглядав як кандидата на 
модель для своєї кінної статуї. Вілла Маріоло стояла за міськими 
мурами, у районі, який віднедавна перетворився на передмістя, де 
жили заможні міланські придворні. Ґалеаццо Сансеверино, який 
теж мав власну стайню, був одним із сусідів Маріоло.

Лео нар до отримав точні вказівки щодо перебудови вілли, яка 
мала бути зручною, але не надто розкішною. У ній передбачалися 
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вітальня завдовжки тринадцять метрів і чотири спальні, зокрема, 
як прописав Маріоло, «для моєї дружини і її служниць». Крім того, 
при віллі мали бути двір, вартівня та їдальня для прислуги завдовж-
ки десять метрів. Лео нар до залюбки взявся за це завдання, зробив 
багато нотаток, малюнків і  розрахунків. Схоже, він продумав усе: 
кухню, комору, посудомийню, курник, стайню на шістнадцять ко-
ней, навіть дровітню і приміщення для зберігання гною. На перше 
місце він ставив комфорт і зручність. «Кімната для прислуги за кух-
нею, —  позначив Лео нар до на плані, —  щоб господар не чув шуму»7.

На віллі почалася робота, а Лео нар до мусив відволікатися й на 
інші, менш приємні справи. Салаї, який підріс і став підлітком, так 
само випробовував його терпіння, всупереч —  а може, завдяки —  то-
му, що Лео нар до далі йому потурав. У квітні 1497 року Лео нар до по-
дарував йому дорогий плащ із сріблястої тканини, облямований 
зеленим оксамитом і оздоблений позліткою. Коштувало вбрання 
двадцять шість лір —  будівельник стільки заробляв за тиждень. Лео-
нар до нерозважно дав ці гроші Салаї в руки. «Гроші Салаї вкрав», —  
записує він з утомленою покірністю долі8.

* * *

Раймон Пероді, чия єпархія лежала на території нинішньої Австрії, 
прибув у Мілан, щоб укріпити міцні взаємини між Лодовіко і Мак-
симіліаном. Після провалу своєї виправи в  Пізу імператор попро-
щався з Лодовіко в останні тижні 1496 року і покинув Італію, як від-
значив один венеціанець, «ще більше збентежений, ніж коли туди 
прибув»9. 1497 рік став роком постійних бунтів і заворушень. У Не-
аполі у віці двадцяти семи років помер Фердинанд ІІ, залишивши 
своє королівство у  становищі «хиткішому, ніж будь-коли досі»10. 
У Флоренції Джироламо Савонарола запалив своє перше «багаття 
мар нославства». Із флаконів з  парфумами, перук, капелюхів, ма-
сок, ляльок, шахових фігур, гральних карт, музичних інструмен-
тів, книжок, рукописів, картин і  статуй спорудили тридцятиме-
трову піраміду, на верхівці посадили опудало Сатани, всю цю 
блискучу купу обсипали порохом і підпалили. «Вони нищили все 
з  надзвичайним захватом», —  писав один очевидець. Після цього 
присутні заспівали пісню, у якій Христос проголошувався королем 
Флоренції11.
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Через три місяці, в травні, папа Олександр VI відлучив Савона-
ролу від церкви за «поширення шкідливого вчення, яке баламу-
тить і несе горе простосердим»12. У червні в Римі вбили сина папи 
Джованні Борджіа, герцога Гандійського: його тіло з ножовими ра-
нами виловили в Тибрі. Папа вважав загадкову смерть сина Божою 
карою, але був певний, що до його смерті причетна, крім руки Гос-
пода, ще й  рука брата Лодовіко Сфорци, кардинала Асканіо. Не-
вдовзі в Римі почали зустрічати на вулицях неприкаяний привид 
Джованні, а в жовт ні в Кастель Сант-Анджело вдарила блискавка 
і  спричинила вибух, після якого місто вкрило друзками марму-
ру. «Правління папи Олександра, —  писав один венеціанський хро-
ніст, —  супроводжували страшні й зловісні події». У папи була своя 
думка про те, звідки ці численні біди. «Нехай Господь простить 
того, хто покликав французів в Італію, —  сказав він флорентійсько-
му посланцеві, —  бо це джерело всіх наших нещасть»13.

Один венеціанець, який заздрісно оцінював статки Лодовіко 
Сфорци 1496 року, дійшов утішного висновку: «Гадаю, він недовго 
процвітатиме, Господь справедливий і покарає його, адже він зрад-
ник і ніколи не дотримується слова»14. Схоже, для Лодовіко справ-
ді настав час розплати. Смерть дружини й  доньки стали для ньо-
го страшним ударом. Крім того, величезні витрати: посаг, виданий 
Максиміліану, кошти, надіслані в Пізу, гроші на будівництво церков 
та оздоблення Мілана й Віджевано, не кажучи про нескінченні пиш-
ні бенкети й  інші витребеньки, —  змушували його постійно підви-
щувати податки. Було запроваджено новий податок, який називав-
ся inquinito і який на 20 % збільшив збори на такі продукти, як м’ясо, 
вино та хліб. Ще до кінця року в Кремоні, Лоді й Павії спалахнули 
перші бунти. «У всьому герцогстві Міланському заворушення й не-
вдоволення, —  писав один венеціанець. —  Ніхто не любить герцога»15.

Загроза чигала й за межами володінь Лодовіко. Французи гото-
ві були знову рушити в Італію, а Карл VIII, як завважив один із його 
послів, плекав «великі сподівання відомстити герцогу Мілансько-
му»16. Схоже, знаряддям для знищення герцога мав стати Людовік 
Орлеанський, котрий 1496 року зібрав в Асті багатотисячне військо, 
готуючись до вторгнення в  Ломбардію, щоб підтвердити свої пре-
тензії на корону Міланського герцогства. Проти Лодовіко виступи-
ли й  інші правителі, не лише французи. Допомогу Людовіку обі-
цяли Флоренція, Болонья, герцог Мантуї і навіть —  така безжальна 
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природа італійської політики —  тесть Лодовіко Ерколе д’Есте, гер-
цог Феррарський. Венеціанці теж охоче долучилися б до французів, 
щоб покарати Лодовіко за зраду.

Однак вторгнення не сталося ні 1496-го, ні 1497 року. Попри закли-
ки італійських союзників, Людовік далі вагався. Він вичікував, і мож-
ливо, це було мудро. Після смерті дофіна наприкінці 1495 року він 
став спадкоємцем французького трону, а Карл, як завжди легковаж-
ний і гулящий, підупав на здоров’ї. Попри втрати в Неаполі —  йому 
довелося відмовитися від усіх земель, завойованих 1495 року, —  фран-
цузький король не вживав жодних рішучих заходів, щоб поверну-
ти свої втрачені володіння. Він роздумував про «численні помилки», 
яких припустився під час італійської кампанії і тимчасом планував 
наступну, постановивши цього разу досягнути кращих результатів17. 
Утім, більшість часу він усе-таки віддавав розвагам —  бенкетам і тур-
нірам. Крім того, він часто гостював у Турі, начебто для поклоніння 
могилі святого Мартіна, а насправді, як відзначали цинічні спостері-
гачі, для поклоніння одній дамі з почту королеви.

Десь в обід 7 квітня 1498 року, на Вербну неділю, король Карл узяв 
королеву за руку і відвів її в ту частину замку в Амбуазі, яку вона 
ще ніколи не бачила, —  в галерею Акельбак. Звідти подружжя мало 
спостерігати за грою в теніс, або jeu de paume. Теніс колись уже став 
причиною смерті одного з  далеких предків короля, Людовіка  X, 
який 1316 року помер у віці двадцяти шести років, випивши забага-
то охолодженого вина в  прохолодному гроті після енергійної гри 
в  теніс під палючим сонцем. У  випадку Карла до цього спричини-
лося не вино, а  архітектура. Повернувшись з  Італії, натхненний її 
архітектурними дивами, він почав реконструкцію замку в Амбуазі 
й  перетворив його, як висловився один вражений придворний, на 
«найвеличнішу і  найпрекраснішу будівлю, якою володів хтось із 
правителів за останні сто років»18. 

На жаль, королівські архітектори ще не взялися за галерею Акель-
бак, яка була «найпаскуднішим приміщенням у  цілому замку»19. 
Пробираючись у закидану галерею, Карл, хоч і був низькорослим, 
за іронією долі вдарився головою об одвірок. Він ще подивився ча-
стину поєдинку, безжурно бесідуючи з  присутніми, але раптом 
знепритомнів і впав. Його поклали тут-таки в галереї на поспіхом 
збите ложе, і через дев’ять годин він помер у віці двадцяти семи ро-
ків. Одного з його придворних засмутив цей негідний фінал: «Ось 
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так і помер великий і могутній монарх, в убогому й брудному за-
капелку»20.

Людовіка Орлеанського коронували на французький престол 
28 травня 1498 року в Реймсі. Тепер його іменували Людовіком XII, 
але він одразу ж додав собі ще один титул —  герцог Міланський.

* * *

Спонукання Лодовіко Сфорци примусили Лео нар до зосередитися. 
За два тижні до смерті Карла  VIII канцлер герцога сповістив його 
лис том, що робота в трапезній Санта-Марія делле Ґраціє просуваєть-
ся «без марнування часу»21. Можливо, йдеться про портрети герцога, 
його дружини й дітей, що їх мали домалювати на «Розп’ятті» Мон-
торфано, адже навесні 1498 року Лео нар до вже закінчив «Тайну ве-
черю». На жаль, у нас немає достеменних відомостей, коли саме він 
відклав пензлі й розібрав риштування. Це сталося десь між червнем 
1497 року, коли Лодовіко написав роздратованого листа, і лютим на-
ступного року. 9 лютого 1498 року Лука Пачолі скомпонував і дату-
вав присвяту до свого трактату «Про божественну пропорцію», три 
ілюміновані рукописи якої буде закінчено до кінця року. З цієї при-
святи випливає, що роботу Лео нар до в Санта-Марія делле Ґраціє за-
кінчено. Пачолі вихваляє фреску «як творіння радше божественне, 
ніж людське» —  важко уявити прихильніший перший відгук22.

Можливо, Лео нар до завершив настінний розпис уже влітку 1497 
року. У  кожному разі в  серпні того року він отримав щедрий дар 
від Лодовіко —  ділянку землі з  виноградником поблизу Порта Вер-
челліна. Імовірно, землю йому видали як частину оплати, а  може, 
як додаткову винагороду за роботу в  трапезній. Ділянка була зов-
сім поруч, за кілька метрів на південний схід від Санта-Марія делле 
Ґраціє і на південь від нинішнього Корсо Маджента. Цей подарунок, 
завдяки якому художник став сусідом монастирської братії, —  най-
поважніший доказ того, що роботу над «Тайною вечерею» було за-
вершено. Сам факт, що Лодовіко розплатився з художником землею, 
а не грішми, багато каже про стан герцогської скарбниці 1497 року. 
Та водночас це засвідчує вдячність Лодовіко —  додаткова винагорода 
за роботу, виконану на совість23.

Земельна ділянка, що колись належала одному з  монастирів, 
була десь двісті метрів завдовжки і  п’ятдесят завширшки. Поруч 
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збереглися круглі руїни стародавнього храму Марса, римський те-
атр, який давним-давно перетворили на церкву, та порфіровий над-
гробок римського імператора Валентиніана ІІ. Лео нар до тішився 
своїми новими володіннями, докладно обміряв їх і підрахував вар-
тість. У нього вийшла сума 1931,25 дукатів, а якщо додати сюди дві 
тисячі дукатів, про які згадував Банделло, то його загальна винаго-
рода, рахуючи в сучасних грошах, дорівнювала десь 700 тисячам 
доларів.

Хоча на ділянці стояв невеликий будинок, Лео нар до, мабуть, мрі-
яв збудувати для себе пишнішу будівлю. Місце було дуже вигідне, 
неподалік від володінь знатних представників двору Сфорца, таких 
як Ґалеаццо Сансеверино і Маріоло де Ґвіскарді. Нарешті Лео нар до 
мав власність, і цей знак високого статусу, маленький клаптик зем-
лі посеред маєтків міланської політичної еліти, він зберіг до кінця 
свого життя. У заповіті він описав його як «свій сад, розташований за 
мурами Мілана», і розділив його між Салаї (який у підсумку збудує 
там собі дім) та іншим вірним слугою. Лео нар до очевидно вважав 
сад однією з найбільших цінностей, які він міг передати у спадок24.

* * *

Свідчень про те, як Лодовіко Сфорца сприйняв «Тайну вечерю», не 
збереглося. Однак після того як риштування розібрали, він, а також 
багатостраждальний Вінченцо Банделло з його братією, —  могли на-
решті роздивитися творіння Лео нар до без жодних перешкод.

Зайшовши в трапезну через маленькі двері праворуч від настін-
ного розпису, вони насамперед бачили, як завдяки грі кольорів, світ-
ла й перспективи Лео нар до дивовижним чином оживив зображену 
сцену. Один відвідувач, який зайшов у ті самі двері через кілька ро-
ків, відзначив, що його увага «зосередилася на хлібі, який лежить на 
одній лінії з лівою рукою Христа, відкритою так, наче він пропонує 
цей хліб людині, яка входить у двері»25. Рука Христа, простягнута 
для привітання (одночасно вона вказує на священний хліб причас-
тя), —  ось що бачили глядачі першої миті, вступивши до приміщен-
ня. Цей жест не лише підкреслював священний вимір твору —  він та-
кож вдало затягував глядачів усередину зображеної ілюзії.

Ілюзія присутності Христа з апостолами в трапезній не зникала 
й тоді, коли ченці розсідалися за столами. Ґете уявив собі цю сцену: 
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«Певно, цікаве було видовище, коли під час трапези сусіди настояте-
ля за столом і сусіди Христа за столом зустрічалися одні з одними 
поглядами, наче в дзеркалі, а ченцям за іншими столами здавало-
ся, ніби вони сидять поміж них»26. Ця ілюзія, мабуть, була ще силь-
нішою, якщо, як підозрював Ґете, скатертину на столі з  її тугими 
складками і дрібним синім візерунком було скопійовано з тих, які 
зберігалися в монастирській скрині з білизною. Ба більше, всі ченці, 
як і апостоли, сиділи по один бік довгих столів.

Відвідувачів напевно дивувала ще одна річ —  яскравість розпису, 
сліпучі фарби, які стали можливими, бо Лео нар до відмовився від 
фрескової техніки на користь «олійної темпери». У вбранні апосто-
лів поєдналися червоний, зелений, жовтий, ультрамарин, які здава-
лися ще яскравішими завдяки ретельно продуманій грі контрастів. 
Як ми вже бачили, Лео нар до знав, що інтенсивність кольору підви-
щується, якщо його помістити поруч із додатковим. Саме тому зе-
лений плащ Варфоломія підкреслено глибоким червоним плаща 
Якова Молодшого, синє вбрання Матвія —  жовтим спалахом одягу 
Тадея, а  жовтогарячу накидку Філіпа —  його синіми рукавами. Ба 
більше, кольори їхнього одягу старанно синкоповано по лінії сто-
лу —  вони утворюють візерунок із поперемінних відтінків, і погляд 

Трапезна церкви  

Санта-Марія делле Ґраціє
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перебігає по строкатій вервиці темних і світлих плям, які почерго-
во відштовху ють і притягують, увиразнюючи жестикуляцію апос-
толів.

Один із найдивовижніших колористичних ефектів пов’язано 
з одягом Юди. Лео нар до захоплювався тим, що можна зробити з ко-
льором за допомогою світла й тіні. Він писав, що тінь впливає на від-
тінок, а «істинна суть» кольору виявляється лише при світлі27. На по-
шкодженому розписі вбрання Юди здається двотонним: його права 
рука —  в синьому, а ліва —  в зеленому. Сьогодні про первісний ефект 
можна дізнатися з точної копії, яку близько 1520 року виконав учень 
Лео нар до Джампетріно (імовірно, він працював поруч із Лео нар до 
на риштуваннях). Джампетріно показує, що в тіні плащ Юди синій, 
але він здається зеленим на лівій руці, простягнутій до хліба, —  там, 
де світло з вікна падає на тканину. Те саме з лівою рукою Христа, яка 
вказує на хліб. І знову через утрату фарби ми не можемо оціни ти 
оригінальний ефект, але копія Джампетріно свідчить, що перед-
пліччя і  ліве плече Христа було затемнено, а  долоню й  зап’яс ток, 
простягнуті вперед, освітлено; це наголошує його слова («Це є тіло 
моє») і пояснює, чому відвідувачам здавалося, ніби рука Христа ви-
тягується за межі розпису й запрошує в трапезну.

Ця надзвичайно тонка, дивовижна гра світла —  одна з найприк-
ріших утрат унаслідок руйнування фрески. На копії Джампетріно 
видно, що Лео нар до зумів зробити цю картину частиною трапезної, 
добившись, щоб світло на картині, яке ллється з невидимого джере-
ла ліворуч, співвідносилося зі світлом, яке падає з  реальних вікон 
напроти входу. Ця гра світла й  тіні продовжувалася на підлозі, де 
ніжки стола (так на копії Джампетріно) відкидають похилі тіні злі-
ва направо. Ілюзію посилюють три глибокі вікна на задньому плані 
розпису —  здається, ніби північну стіну трапезної пробито наскрізь. 
Краєвид, який відкривається з цих вікон, —  осяйна просторінь і да-
лекі пагорби —  типовий італійський пейзаж, а церква з квадратною 
дзвіницею і шпилястим дахом, що видніється за головою Христа, ха-
рактерна для ломбардської архітектури в сільській місцевості дов-
кола Мілана.

Але в ілюзії є межі. Між картиною і реальним простором трапез-
ної існувала низка розбіжностей. По-перше, фігури у Лео нар до біль-
ші за натуральний розмір: апостоли наполовину більші за ченців, 
а Христос іще більший. Крім того, вони перебували не на одному 
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рівні: розпис Лео нар до починається десь за два з половиною метри 
від підлоги, тобто Христос і  апостоли підносилися над головами 
ченців, які сиділи за столами.

Є в картині Лео нар до й інші тонкі візуальні хитрощі. Хоча він 
був майстром перспективи, він не захотів робити те, що від нього, 
мабуть, очікували, —  не зробив архітектурний простір розпису при-
родним продовженням реального архітектурного простору трапез-
ної. Художники вже навчилися пропонувати глядачам переконли-
ві тривимірні ілюзії, на яких зображений на фресці архітектурний 
простір поставав як продовження справжньої кімнати або склепін-
ня. Один із найкращих прикладів такої ілюзії —  хори в церкві Санта- 
Марія прессо Сан-Сатиро в Мілані, яку в 1480-х роках збудував Бра-
манте і куди помістили чудотворний образ Богородиці. Одразу за 
церквою пролягала дорога і  для повноцінних хорів не вистачало 
місця, тому Браманте розписав задню (пласку) стіну, зобразивши на 
ній напівкруглі хори з кесонною стелою, —  це один із перших і най-
дивовижніших зразків ефекту trompe l’oeil в історії мистецтва.

Цю техніку змішування реальності з ілюзією успішно викорис-
товували в наступні два століття. Художники часто підказували іде-
альну точку, з якої їхня ілюзія була найпереконливішою. Ось знаме-
нитий приклад: уявну архітектурну композицію Андреа Поццо на 
стелі церкви Сант-Іґнаціо в Римі, з її путті, ангелами і святими на 
хмарах, найкраще роздивлятися з точки по центру головного нефа, 
яку завбачливо позначено диском із жовтого мармуру.

У братії за столами в трапезній Санта-Марія делле Ґраціє такої 
ідеальної точки огляду не було28. Зв’язок між картиною і реальним 
простором неоднозначний, адже бокові стіни трапезної не простя-
гаються (як можна було б сподіватися) в завішене гобеленами при-
міщення на фресці Лео нар до. Якщо стати лівіше або правіше від 
центру, то одна з бічних стін трапезної більш-менш збігається зі сті-
ною на картині, але тоді з іншого боку стик між реальним просто-
ром і зображенням зміщується. Науковці лише недавно з’ясували, 
що ідеальна точка огляду (та, де перспектива виправляється й ілю-
зія максимальна) міститься приблизно за десять метрів від фрески 
і за п’ять метрів над підлогою, себто там, де монахи аж ніяк не мог-
ли опинитися.

Лео нар до багато писав про те, як контролювати та оптимізувати 
сприйняття живописного твору глядачем. Він зрозумів: проблема 
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з лінійною перспективою полягала в тому, що в приміщенні існує 
лише одна-єдина точка, з якої картина має ідеальний вигляд, а змі-
на місця огляду спотворює ефект. «Позаяк площину, на якій пишеш, 
розглядатиме кілька людей, —  писав він, —  виникне кілька точок, із 
яких зображення здаватиметься невідповідним і  помилковим». 
Інакше кажучи, те, що одному ченцеві бачитиметься гарним, іншо-
му, який сидітиме поблизу, здаватиметься спотвореним. Щоб якось 
згладити цю невідповідність, Лео нар до пропонував художникам 
обирати ідеальну точку огляду якнайдалі від стіни, «на відстані 
щонайменше вдесятеро більшій за розміри предметів». В  іншо-
му записі він радить збільшувати відстань до двадцяти розмірів 
предметів у висоту й ширину, бо з такої відстані можна уникнути 
«будь-яких помилкових співвідношень і неузгоджень у пропорціях» 
та «задовольнити кожного глядача, який стоятиме будь-де навпро-
ти картини»29.

У роботі в Санта-Марія делле Ґраціє Лео нар до не скористався тим, 
що пропонував у своєму трактаті. Ідеальну точку огляду він поміс-
тив не якнайдалі від стіни, а підніс її на недосяжну висоту, ще й за-
маскував невідповідності за допомогою хитрих живописних прийо-
мів. Отже, в трапезній немає місця, звідки можна було б побачити 
ідеальну перспективу, але завдяки оптичним трюкам немає й тако-
го, звідки вона постає надто спотвореною.

Мартін Кемп продемонстрував, що за позірним реалізмом кар-
тини криється те, що він називає «низкою візуальних парадоксів»30. 
Наприклад, гобелени на стінах неоднакового розміру: що далі вони 
висять, то вони ширші. Крім того, їх зображено не в перспективі: кві-
ти на стіні написано плоско, без скорочення по діагоналі. Кесонна 
стеля на розписі не збігається з  горизонтальним карнизом під ку-
том дев’яносто градусів, натомість її трохи піднято, певно, щоб про-
довжити рівень центрального люнета. Так само не означено чітко 
простір столу. Він здається зашироким для такої кімнати й одночас-
но замалим для такої кількості людей, які довкола нього зібралися: 
ми не бачимо, на чому сиділи Петро з Томою, перш ніж скочили на 
ноги. Нарешті, як ми вже знаємо, Лео нар до використав не лінійну, 
а зворотну перспективу, зробивши фігуру Христа набагато більшою 
за інших апостолів. Він здається велетнем порівняно з Іваном, який 
сидить коло нього, і так само високий, як Варфоломій і Філіп, хоча 
він сидить, а вони стоять.
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Це все-таки не візуальний парадокс у  стилі Ешера, але ті, хто 
придивляться уважніше, виявлять на розписі багато фокусів, таких 
хитромудрих, що їх майже ніхто не помічає.

* * *

Лодовіко поки що не прощався з Лео нар до. Доки вороги Моро зби-
рали сили, ще залишався час на кілька нових замовлень. Навесні 
1498 року Лео нар до поїхав оглядати зруйновані оборонні споруди 
в гавані Генуї —  давньому французькому володінні, яке останні два 
десятиліття належало Мілану. Минулого місяця шторм пошкодив 
мол, і  герцог хотів відремонтувати його до того, як французи, які 
рік тому вже намагалися відвоювати Геную, нападуть з моря. Десь 
тоді Лео нар до також вивчав, як пробивати мури снарядами31. Щой-
но на кордонах Міланського герцогства знову забряжчала зброя, 
відродилися, без сумніву, мрії Лео нар до конструювати гармати, ка-
тапульти й велетенські арбалети.

Та якщо Лео нар до сподівався, що його талант і винахідливість 
стануть у пригоді для оборони батьківщини, його знову чекало гір-
ке розчарування: уже незабаром він мусив повернутися до інтер’єр-
них робіт. Він вписав портрети Лодовіко і  його покійної дружини 
в «Розп’яття» Монторфано, а потім завершив оздоблення одного з по-
коїв замку, відомого як Сала делле Ассе (кімната з дерев’яними па-
нелями). Крім того, він готувався повернутися до роботи, початої 
наприкінці 1495 року, в Салетта Неґра (чорній кімнатці) —  одному 
з приватних покоїв всередині Понтічелли, критого мосту через рів.

Від оздоблення Лео нар до в чорній кімнатці нічого не зберегло-
ся, але з назви можна здогадатися, що декор мав бути в темних то-
нах. Один очевидець, який відвідав Мілані за рік перед тим, одразу 
по смерті герцогині, відзначив, що Лодовіко завісив усі стіни замку 
чорним; очевидно, жалобні обряди проходили і в Понтічеллі, де Ло-
довіко з  Беатріче усамітнювалися на дозвіллі, подалі від придвор-
них обов’язків.

Ще один інтер’єр, який Лео нар до виконав на замовлення герцога 
в Сала делле Ассе в північно-східній вежі замку, був пишнішим, але 
однаково з нотами скорботи. Лео нар до і його помічники створили 
чудовий живописний ліс. Шістнадцять дерев (очевидно, шовковиць) 
розкинули по стінах складний візерунок переплетених гілок, а над 
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вікнами й дверима буйні крони сягали аж на склепіння. У вставних 
фрагментах на склепінні прославлялися здобутки Лодовіко остан-
ніх років, як-то інвеститура титулу герцога Міланського, політично 
вигідний шлюб його небоги Б’янки, подорож із Беатріче в Німеччи-
ну для зміцнення союзу з Максиміліаном. У візерунок було вплете-
но позлітку, яка тягнеться і в’ється нескінченною ниткою повсюди.

Ці розкішні оздоби, особливо позлітка, нагадували про покійну 
герцогиню. Беатріче й сама виготовляла вузли з позументу —  мод-
ні серед міланців прикраси одягу в  1490-х роках, це бачимо і  на 
«Прекрасній принцесі» Лео нар до. Їх називали fantasie dei vinci, від-
силаючи до вислову dolci vinci (солодкі пута любові), про які зга-
дано в  Пісні  XIV «Раю» Данте. Імовірно, позлітка, що звивається 
серед шовковичного гілля, —  алюзія на пута любові, якими Беатріче 
прив’язала Лодовіко32.

Лео нар до не мусив розписувати Сала делле Ассе сам: частину ро-
біт він доручив учням. Але вигадливий дизайн, —  без сумніву, спра-
ва його рук. Як і Беатріче, він любив вузли, а італійське слово vinci 
означає також «вузол». Лео нар до вони приваблювали не менше, ніж 
кучері й правильні многогранники. Складаючи невдовзі після пере-
їзду в Мілан перелік своїх малюнків та інших творів, Лео нар до вніс 
туди «безліч задумів вузлів» і «голову дівчини з волоссям, зібраним 
у вузол»33. На його портреті Чечилії Ґаллерані, відомому як «Дама 
з горностаєм», виріз сукні оздоблено вузлами, а в «Прекрасній Фер-
роньєрі» візерунками з вузлів прикрашено рукава й у вузол зібрано 
волосся. Цілком можливо, що мода на вузли в одязі й на волоссі, яка 
в 1490-х захопила Мілан, чимось завдячує смакам і фантазії Лео нар-
до. В одній із нотаток про свою роботу костюмера й дизайнера він 
описує, як пошити «гарну сукню» з тонкої тканини і прикрасити її 
«візерунком із вузлів»34.

Може бути також, що Лодовіко хотів зробити Лео нар до ще одне 
замовлення. У 1497 році, як ми вже знаємо, він захотів, щоб «худож-
ник узявся за другу стіну трапезної». Зазвичай уважають, що йдеть-
ся про портрети герцогської родини, які Лео нар до мав дописати 
на «Розп’ятті» Монторфано. Це замовлення було виконано 1497 або 
1498 року, імовірно самим Лео нар до. Портрети дійшли до нас у та-
кому поганому стані (вся фарба обсипалася), що встановити внесок 
Лео нар до в розпис просто неможливо. Один дослідник його твор-
чості запропонував іншу, ще несподіванішу теорію: він припустив, 
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що Лодовіко захотів, аби Лео нар до взагалі зчистив фреску Монтор-
фано, геть бліду на тлі «Тайної вечері», і заново розписав південну 
стіну трапезної35. Якщо це правда, то дальші події видаються ще 
трагічнішими.

* * *

Кінець Лодовіко був швидким і безжальним. На початку 1499 року 
французи й венеціанці підписали в Блуа договір, за яким збирали-
ся, усунувши Лодовіко від влади, розділити герцогство між собою. 
Венеціанці негайно виставили дванадцятитисячне військо до схід-
ного кордону Мілана.

Ці дві ворожі держави запросили папу приєднатися до їхньої «ан-
тисфорцівської» коаліції. Олександр попервах відмовлявся і навіть 
закликав Людовіка  XII не нападати на Мілан. Та незабаром Олек-
сандр і Людовік порозумілися, а приводом стали два весілля. Людо-
вік хотів отримати в папи дозвіл на розлучення зі своєю дружиною 
Жанною, надзвичайно побожною жінкою, чий багатий посаг свого 
часу переконав його заплющити очі на її тілесну потворність («Пові-
рити не можу, що вона така страшна!», —  начебто вигукнув її власний 
батько, король Людовік XI, уперше побачивши дочку в одинадцяти-
річному віці)36. Тепер же він захотів собі нову дружину, свою небогу 
і вдову Карла VIII Анну Бретонську, яка принесла б йому Бретонське 
герцогство (а також, як він сподівався, народила б йому спадкоємця, 
бо шлюб із Жанною був бездітним).

Папа, своєю чергою, намагався влаштувати політично вигідний 
шлюб для свого сина Чезаре. Перспектива одружити Чезаре з фран-
цузькою принцесою (Людовік запропонував йому двох на вибір) 
і в такий спосіб забезпечити йому власне герцогство, змінила став-
лення папи і  до розлучення короля, і  до протистояння Франції 
й Мілана. «Папа став майже французом, відколи Його Християнсь-
ка Королівська Величність запропонував герцогство його синові», —  
похмуро повідомляв братові Асканіо Сфорца37. Асканіо висловив 
незгоду і заявив папі, що від’їзд Чезаре у Францію перетворить Іта-
лію на руїну; папа ж нагадав йому, що саме Моро першим запросив 
до Італії французів. Асканіо невдовзі завбачливо вислизнув із Рима 
й повернувся в Мілан. Лодовіко тимчасом склав заповіт, у якому на-
казував поховати його в Санта-Марія делле Ґраціє, поруч із Беатріче.
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Друзів в Італії у Лодовіко майже не залишилося. Навіть серед йо-
го підданців, обтяжених великими податками, багато хто потай 
підтримували французьке вторгнення: літописець повідомляв, що 
«більшість міланців бажає приходу короля»38. Розраховувати на до-
помогу Максиміліана теж не випадало. Зайнятий війною зі швей-
царцями імператор не мав охоти повертатися в Італію, де перед цим 
так зганьбився. Лодовіко вже не раз, боліючи за власну шкуру, закли-
кав в Італію небезпечних ворогів і цього разу попросив про допомо-
гу султана Османської імперії Баязида ІІ. У липні пішов поголос, що 
Лодовіко, попри майже спустошену казну, надіслав Великому тур-
ку двісті тисяч дукатів в обмін на допомогу в боротьбі з венеціанця-
ми. «Турки будуть у Венеції, —  цитують його слова в одному дипло-
матичному звіті, —  щойно французи вступлять у Мілан»39.

Улітку 1499 року турки справді почали нападати на територію 
Венеції —  палили села, брали в полон тисячі людей; якось вони з’яви-
лися за тридцять кілометрів від Венеційської лагуни. Однак навіть 
втручання Великого турка не врятувало Лодовіко. На початку серп-
ня в Асті зібралася французька армія в складі близько тридцяти ти-
сяч людей на чолі з Тривульціо. 13 серпня вони перейшли в наступ, 
брали фортецю за фортецею і (повторивши «жах Мордано») виріза-
ли всю залогу в Анноне. На сході герцогства венеціанська армія пе-
ретнула кордон з піснею «Ora il Moro fa la danza» («Ось тепер Мавр 
затанцює!»). У Мілані запанували паніка й безлад. Почалися напа-
ди на будинки вірних Сфорці людей. Палац і стайні Ґалеаццо Сан-
северино розграбували, а  скарбівничого Лодовіко натовп забив на 
вулиці на смерть. Міланський літописець описав, як зруйнували ін-
ший будинок по сусідству, «недавно зведений і ще не завершений», 
який належав Маріоло де Ґвіскарді, управителеві Моро40. Схоже, 
єдиний архітектурний твір Лео нар до пішов з димом, навіть не бу-
дучи закінченим.

Лодовіко було не під силу стримувати розшалілий натовп і фран-
цузьку сталь. 2 вересня, хворий на подагру й астму, він утік із міста 
разом із Сансеверино в супроводі озброєної охорони і, шукаючи по-
рятунку, попрямував на північ у Німеччину. Перш ніж рушати, він 
осідлав чорного жеребця, загорнувся в чорний плащ і поїхав у Сан-
та-Марія делле Ґраціє, щоб востаннє вклонитися могилі дружини.

Одного венеціанця, який вів щоденник, приголомшив несподі-
ваний крах герцога: «Лише уяви, дорогий читачу, —  писав він, —  які 
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неймовірні горе й сором відчував цей славний володар, якого вважа-
ли наймудрішим з-поміж монархів і найздібнішим з-поміж прави-
телів, за кілька днів утративши розкішну державу і навіть не вий-
нявши меча з піхов»41.

* * *

Як і венеціанця, Лео нар до вразив крах Лодовіко. Крім того, він стра-
шенно розгнівався. Його спостереження, нашкрябане на задній 
об кла дин ці одного з  нотатників, звучить гірко: «Герцог утратив 
держа ву, власність, свободу, і жоден свій намір не довів до кінця»42. 
Жорстокий присуд, але гіркоту Лео нар до можна зрозуміти. Можли-
во, він став очевидцем руйнування вілли, яку будував для Маріоло 
де Ґвіскарді, крім того, ще дорожчий для нього задум —  кінна ста-
туя —  так само пішов у небуття після вторгнення французів.

Найпевніше, ті кілька тижнів, що передували падінню Моро, 
Лео нар до вів звичне життя, далі завзято працюючи над своїми до-
слідженнями в Корте дель Аренґо. «1 серпня 1499 року, —  читаємо 
в одній із його нотаток, —  я писав тут про рух і вагу»43. Крім того, він, 
схоже, чи відновив, чи продовжив роботу над кінним пам’ятником, 
бо, як випливає з іншої нотатки за той самий період, його досліди 
з відливання величезних бронзових статуй не припинялися. Поруч 
із малюнком, на якому зображено скульптуру чоловіка в ливарній 
формі (можливо, це Франческо Сфорца), він написав: «Закінчивши 
її і висушивши, поклади її у форму»44. Імовірно, Лео нар до планував 
перетворити частину свого нового майна поблизу Санта- Марія дел-
ле Ґраціє на ливарню, де він міг би відлити коня і вершника. А може, 
у  якийсь момент 1498  або 1499  року він перевіз величезну глиня-
ну модель із Корте дель Аренґо на свій виноградник, відстань між 
ними по прямій —  десь півтора кілометра.

Найпевніше, глиняна модель коня була на винограднику, коли 
9 вересня, через тиждень після втечі Лодовіко з Мілана, у місто всту-
пив французький авангард —  через браму Порта Верчелліна побли-
зу церкви Санта-Марія делле Ґраціє. Через багато років, 1554-го, ли-
цар ордену госпітальєрів на ім’я Сабба да Кастільйоне описав дальші 
події. Кастільйоне народився в Мілані близько 1480 року і, напев-
но, був очевидцем вторгнення. Навіть через півстоліття він ще не 
міг згадувати ті події без «жалю і обурення». Модель кінної статуї, 
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нарікає Кастільйоне, «безсоромно розбили» —  гасконські арбалетни-
ки використовували її як мішень45. Хоча Кастільйоне не уточнює, де 
саме стояла модель, арбалетникам найлегше було до неї добратися 
якраз на винограднику біля Порта Верчелліна.

У Лео нар до були підстави боятися і за долю свого творіння в Сан-
та-Марія делле Ґраціє. Одна з причин, чому арбалетники вибрали 
собі за ціль кінну статую, полягала в тому, що це був символ прав-
ління Сфорци. Лодовіко хотів, щоб «Тайна вечеря», як і бронзовий 
пам’ятник, прославляли ім’я Сфорца. Родові герби й  портрети ви-
датних придворних викликáли однозначні й  небезпечні асоціа-
ції з поваленим герцогом. Існувала також небезпека, як і завжди 
з французами, випадкового грабунку. Коли вони окупували Фло-
ренцію 1494-го і  Неаполь 1495  року, мародерство було повсюдним. 
Через п’ять років повторилося те саме. У Павії вкрали двадцять сім 
портретів членів родин Вісконті і Сфорца. У Мілані з Кастелло ви-
несли коштовності й мармур, а Тривульціо поцупив гобелени Лодо-
віко. Будинки соратників Лодовіко (себто нових сусідів Лео нар до) за 
межами кварталу Порта Верчелліна зайняли французи. Захопили 
вони й замок, що його каштелян Лодовіко зрадницьки здав за гро-
шову винагороду. «У  Кастелло немає нічого, крім бруду й  пустки, 
сеньйор Лодовіко нізащо в світі такого не дозволив би! —  скаржився 
один венеціанець, який бачив усе на власні очі. —  Французькі офіце-
ри плюють на підлогу в покоях, а солдати на вулицях глумляться 
над жінками»46. У Сала делле Ассе одну з чотирьох вставок на сте-
лі, яка прославляла здобутки Лодовіко, спотворили так, що й  не 
пізнати.

Після прибуття в Мілан Людовіка XII «Тайна вечеря» Лео нар до 
дивом уникла такої долі. Тріумфальний в’їзд у місто короля, вбра-
ного в герцогські шати, відбувся 6 жовтня. Супроводжував його Че-
заре Борджіа в пурпурному одязі: він ішов під обшитим горностаєм 
паланкіном, який несло восьмеро міланських аристократів. Поча-
лися численні святкування, наприклад, тріумфальна колісниця 
із зображенням Перемоги, яку пітримували Доблесть, Покаяння 
і Слава, проїхала під тріумфальною аркою, увінчаною кінною ста-
туєю французького короля. Населенню роздавали монети з викар-
буваним написом «Людовік, король Франції і герцог Міланський».

Наступного дня нового герцога Міланського привезли в Санта- 
Марія делле Ґраціє подивитися на фреску, виконану на замовлення 
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його попередника. Очевидно, слава про картину вже облетіла всі 
усюди. Людовік не цікавився живописом, за винятком тих картин, 
на яких було зображено його самого, бажано верхи на коні. Втім, ро-
бота Лео нар до справила на нього належне враження. Він навіть захо-
тів вивезти її із собою —  найвищий комплімент, доступний францу-
зові. За словами Паоло Джовіо, король «так цим загорівся, що почав 
жваво розпитувати тих, хто стояв поруч, чи можна відді лити карти-
ну від стіни і негайно переправити її у Францію». Від свого наміру 
він відмовився лише тоді, коли його запевнили, що, відокремивши 
розпис, він «просто знищить знамениту трапезну»47.

Вазарі доповнює цю розповідь, стверджуючи, що король навіть 
замовив архітекторам спорудити дерев’яні й залізні стояки та бруси, 
щоб за їх допомогою перевезти розпис у Францію. Людовік, за сло-
вами Вазарі, «не зважав на те, скільки це буде коштувати, так йому 
хотілося мати цю картину»48. Те, що Людовіку не вдалося забрати 
твір Лео нар до, стало однією з небагатьох перемог міланців.

* * *

Після втечі Лодовіко Сфорци з Мілана Лео нар до залишився без по-
кровителя, під захистом якого прожив останні шістнадцять років. 
Його сувора оцінка герцога, що той «жоден свій намір не довів до 
кінця», виказує його розчарування й невдоволення через утрачені 
можливості, зокрема особисто для нього. Хоча Моро, безперечно, 

Король Франції  

Людовік XII
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недооцінював свого художника й  інженера і  не використовував 
сповна його таланти, задіюючи головно як театрального постанов-
ника, декоратора і просто майстра на всі руки, він принаймні забез-
печував Лео нар до творчу свободу і  фінансову підтримку. Майже 
двадцять років Лео нар до міг вільно йти своїм звивистим науковим 
шляхом, який петляв між аеронавтикою, анатомією, архітектурою, 
математикою і механікою.

Після відходу Лодовіко Лео нар до мусив негайно шукати нового 
покровителя. Він навіть був готовий запропонувати свої послуги во-
рогу, тому, попри заворушення, залишався в Мілані. Не збереглося 
документальних свідчень про те, чи був він присутній під час візиту 
Людовіка XII в Санта-Марія делле Ґраціє, але король напевне захотів 
зустрітися з художником, чия робота його захоплювала. Можливо, 
Лео нар до, зі свого боку, теж охоче повторив би шлях скульптора Ґві-
до Мадзоні, чиї твори так вразили Карла VIII в Неаполі 1495 року, аж 
той запропонував митцеві добре оплачуване місце при французько-
му дворі.

Та Лео нар до знайшов принаймні одного покровителя. У певний 
момент його послугами скористався впливовий секретар Людові-
ка XII Флоримон Роберте, у чиєму замку в долині Луари, збудова-
ному в  італійському стилі, розмістилася одна з  найбільших при-
ватних мистецьких колекцій XVI століття, де був (утрачений нині) 
бронзовий «Давид» Мікеланджело. Роберте замовив Лео нар до кар-
тину, нині відому як «Мадонна з веретеном», —  невеликий образ Бо-
городиці з Немовлям, на якому (за словами очевидця, котрий бачив 
роботу пізніше) «Мадонна сидить так, ніби збирається намотати пря-
жу на веретено», а немовля Ісус, опустивши ніжки в кошик із нитка-
ми, тримає предмет у формі хреста і «не хоче віддавати його матері, 
котра, здається, хоче забрати його в дитини»49.

Крім Роберте, Лео нар до налагодив іще один контакт в оточенні 
Людовіка  XII: «Дізнався в  Жана Паризького метод писання темпе-
рою», —  читаємо в одній із його нотаток50. Жан Паризький —  це при-
дворний художник і  королівський valet de chambre (камердинер) 
Жан Перреаль, так би мовити, «колега» Лео нар до при французько-
му дворі. Імовірно, Лео нар до запізнався з ним 1494 року, коли Пер-
реаль супроводжував Карла VIII в Мілан. Обоє, як виявилося, ціка-
вилися астрономією. «Вимірювання сонця, яке мені обіцяв маестро 
Джованні, француз», —  зазначено в  іншій нотатці51. У  1499  році 
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Перреаль повернувся в Мілан у почті Людовіка XII. Як peintre du roi 
(придворний живописець), він, напевно, відповідав за організацію 
урочистостей та оформлення святкувань з  нагоди тріумфального 
в’їзду Людовіка в місто. Можливо, також він був одним із тих, хто су-
проводжував короля під час візиту в Санта-Марія делле Ґраціє.

Лео нар до покладав надії на ще одне знайомство серед завойовни-
ків. Ближче до кінця 1499 року він почав планувати від’їзд із Мілана, 
схоже, назавжди. «Продай те, що не можеш взяти із собою», —  запи-
сує він на сторінці з архітектурним кресленням, яке зробив десять 
років тому52. Є там і перелік речей, які він збирався забрати із собою: 
постільна білизна, взуття, носовички й рушники, книжка про пер-
спективу, ще одна, з геометрії, чотири пари штанів і камізеля, на-
віть насіння —  усе спаковано у «дві закриті коробки, які везтимуть 
на мулах». Третю коробку погонич мулів мав привезти на сховок 
у Вінчі, де досі жив дядько Лео нар до.

У цій нотатці, чи не єдиний раз у своєму житті, Лео нар до викорис-
товує шифр. Починається записка загадково: «Знайти Ingil і сказати 
йому, що чекатимеш його в Amor і поїдеш із ним в Ilopan». Розгадати 
цей шифр несподівано просто, адже Лео нар до всього-на-всього за-
писав слова задом наперед: Amor —  це Рим (Roma), а Ilopan —  Неаполь 
(Napoli). Очевидно, Лео нар до збирався їхати в Рим, а звідти —  після 

Меморандум Ліньї
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зустрічі з Ingil —  у Неаполь. Курйозна деталь цього шифру Лео нар-
до —  те, що він записав нотатку «дзеркальним почерком» і тепер пе-
ревернуті слова прочитати легше, ніж решту тексту; отож, його 
спроба приховати важливу інформацію провалилася.

Ingil —  це Людовік Люксембурзький, який, серед іншого, носив 
титул графа Ліньї (Ligni). Він був управителем королівського двору 
при Людовіку XII, а також, як правитель Пікардії і каштелян Лілль-
ського замку, одним із головних його воєнних радників. Найпевні-
ше, Лео нар до познайомився з ним іще під час першого вторгнення 
1494  року, коли Ліньї став губернатором Сієни. Через п’ять років 
Лео нар до сподівався вступити до Ліньї на службу. Французи все ще 
мали плани на Неаполь, але щоб іти завойовувати італійський пів-
день, треба було спочатку захопити фортеці в Тоскані і Папській 
державі. Нотатка Лео нар до завершується нагадуванням: «…дізнати-
ся про нівелювання і скільки ґрунту може викопати за день одна 
людина». З цього випливає, що він справді мав намір поринути в бу-
дівництво земляних та інших укріплень і здійснити в такий спосіб 
свою мрію стати військовим інженером.

Зрештою, Ліньї так і не став покровителем Лео нар до: невдовзі він 
покинув Мілан і повернувся у Францію. Французи, за винятком Ро-
берте, схоже, трималися подалі від Лео нар до, можливо, не довіряю-
чи колишньому наближеному до Сфорци. Серед його найкращих 
друзів був вірний прибічник Сфорци, архітектор Джакомо Андреа 
да Феррара, за чиїм обіднім столом колись пустував десятилітній 
Салаї. Джакомо Андреа був настільки близький із Лео нар до, що Па-
чолі в передмові до трактату «Про божественну пропорцію» назвав 
його братом художника. У грудні 1499 року Джакомо Андреа поїхав 
в  Інсбрук, щоб допомогти Лодовіко з  планами як повернути собі 
владу. Французи йому цього не забули, і коли він повернувся в Мі-
лан, його скарали через повішення, випотрошення і четвертування.

Схоже, бажання служити новим політичним володарям вивітри-
лося в Лео нар до так само швидко, як і в інших. Спершу Людовік за-
воював серця міланців, знизивши податки, та незабаром поведінка 
французів стала жорстокою і нестерпною. Багато придворних уже 
втекли з міста. Донато Браманте перебрався в Рим, де швидко знай-
шов собі заняття —  вимірював античні руїни і  малював папський 
герб на церкві Сан-Джованні ін Латерано. Лука Пачолі теж лашту-
вався до від’їзду.
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Ніщо не тримало тепер Лео нар до в Мілані. Ще до кінця грудня 
він звільнив приміщення в Корте дель Аренґо, а свої пожитки спа-
кував або розпродав. Найпевніше, наостанок він побував у  Санта- 
Марія делле Ґраціє: у переліку справ, які треба зробити до від’їзду 
з Мілана, вказано: «Забрати жаровню з Ґраціє».

І ось, коли століття добігало кінця, він разом зі своїми мулами 
й пакунками вирушив по замерзлих шляхах у дорогу.
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Епілог

Ск а жи мені, чи зробив я бод ай щось?

У наступні роки Лео нар до переслідували схожі злигодні: поневірян-
ня, невдачі з покровителями, загибель усіх вигадливих, ба навіть ге-
ніальних проектів.

Мантуя, розташована за сто шістдесят кілометрів на південний 
схід від Мілана, стала першою зупинкою Лео нар до. Маркіза Іза бел-
ла д’Есте, сестра Беатріче, хотіла замовити йому свій портрет. Іза-
бел ла прославилася своїм норовом: «жінка з власною думкою», яка, 
за словами її чоловіка, «все і завжди робила по-своєму»1. Співпраця 
Лео нар до з Ізабеллою не обіцяла нічого доброго. Уже за кілька тиж-
нів він вирушив до Венеції, залишивши їй тільки ескіз крейдою і ту-
манні обіцянки дописати портрет.

У Венеції загострилася воєнна ситуація. На початку весни 1500 ро-
ку Лео нар до запропонував сенату свої послуги інженера, зокрема, 
порадив збудувати шлюз на річці Ізонцо, щоб заповнити долину 
водою і  втопити турків-нападників2. Навіть чималі територіальні 
втрати не переконали венеціанців пристати на цю пропозицію.

Під час перебування у Венеції дещо глибоко зачепило Лео нар до: 
кінна статуя Вер рок кіо стала для нього болісним нагадуванням про 
втрачену нагоду з бронзовим конем. Хоча в перші місяці 1500 року 
його надії завершити статую ненадовго ожили. У перший тиждень 
лютого Лодовіко Сфорца тріумфально повернувся в Мілан, відвою-
вавши чималу частину герцогства за допомогою швейцарських і ні-
мецьких найманців. Міланці, для яких правління французів ста-
ло огидною тиранією, захоплено зустріли його, вітаючи вигуками 
«Моро! Моро!». Якщо Лео нар до планував повернутися в Мілан і жити 
там, як раніше, то через два місяці, коли французи знову здолали 
герцога, всі його сподівання розвіялися. Лодовіко, якого покинули 
власні воїни, намагався втекти, переодягнувшись швейцарським 
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солдатом, але 10 квітня його схопили в Новарі. Там розігралася сце-
на зради, сповнена біблійних алюзій: один зі швейцарських най-
манців видав його ворогові й  отримав за це гроші від французів. 
Цього Юду —  його звали Ганс Турманн —  швейцарці негайно страти-
ли як зрадника 3.

Через тиждень після полону Лодовіко Лео нар до, не маючи інших 
можливостей, повернувся у Флоренцію. Йому виповнилося сорок ві-
сім років. Його батько був ще живий і мешкав на Віа Ґібелліна з чет-
вертою дружиною й  одинадцятьма дітьми, найменшому з  яких, 
Джованні, було два роки. Лео нар до зняв кілька кімнат у монасти-
рі Сантиссима Аннунціата, де його батько, який досі мав чимало 
зв’язків, організував йому замовлення на вівтарний розпис для сво-
їх клієнтів, ченців-сервітів. Старі звички невитравні. «Довгий час 
вони його утримували, а роботи він не розпочинав», —  пише Вазарі 4. 
Пояснення його неспішності знаходимо у  звіті підглядача, якого 
Ізабелла д’Есте підіслала до Лео нар до, щоб дізнатися, як просува-
ється робота над її портретом. Агент похмуро доповів, що Лео нар до 
поринув у математичні студії. Звички художника, повідомляв він 
Ізабеллі, «мінливі й незрозумілі», і він, здається, живе одним днем. 
Ба більше, Лео нар до «зненавидів свій пензель»5. Ченці з Аннунціати, 
як і Ізабелла, так ніколи й не отримають своє замовлення.

У 1502 році з’явилася нагода попрацювати військовим інженером. 
Лео нар до пішов на службу до Чезаре Борджіа, але жорстокість цьо-
го воєначальника його приголомшила й розчарувала. Війна, дійшов 
він висновку, —  «найбрутальніша форма божевілля»6. Після цього 
він запропонував султанові Османської імперії побудувати міст че-
рез Золотий Ріг. Але Великий турок не виявив до ідеї ні найменшо-
го інтересу. Інший інженерний проект —  амбітний план викопати 
канал і відвести в нього річку Арно з її русла —  схвалили флорентій-
ські батьки міста, а одним із найпалкіших його прибічників був Нік-
коло Мак’явеллі. План цей зазнав несподіваної і прикрої невдачі 7.

Може, Лео нар до й набрид живопис, але інші його замовлення че-
кала однакова й передбачувана доля. У 1503 році він почав портрет 
Лізи, молодої дружини заможного торговця тканинами на ім’я 
Франческо дель Джокондо. Як завжди, Лео нар до нікуди не поспі-
шав: за словами Вазарі, «…попрацювавши над ним чотири роки, за-
лишив його незакінченим»8. Портрет, хоч і дописаний урешті-решт, 
так ніколи й не потрапив до замовника.
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До нас не дійшли сердиті скарги Франческо і його дружини, але 
інший замовник —  уряд Флоренції —  гнівно і роздратовано висловлю-
вався про невиконані зобов’язання художника. У жовтні 1503 року, 
десь тоді як він приступив до роботи над «Моною Лізою», Лео нар до 
доручили настінний розпис «Битва при Анґ’ярі» на стіні зали Вели-
кої ради в палаццо Веккіо. За картину він узявся в червні 1505 року, 
використовуючи нову експериментальну техніку, але невдовзі по-
кинув роботу. Ранні джерела наводять безліч причин його невдачі: 
від поганого тинькування і неякісної лляної олії до нездатності жа-
ровень висушити фарбу (яка, схоже, стікала по стіні), а іноді й «пев-
не обурення» Лео нар до, —  можливо, повторився «скандал» кілька-
річної давнини, коли він кинув свої робочі риштування в  Мілані. 
Хай там як, на цей проект чекав, за словами Паоло Джовіо, «дочас-
ний кінець»9. У 1506 році Лео нар до залишив Флоренцію і повернувся 
в Мілан, батьки міста лютували і звинувачували його в безсовісній 
поведінці: «Він отримав чималу суму грошей і щойно приступив до 
великої роботи, яку йому замовили»10. Та Лео нар до був глухим до 
їхніх благань, і «Битву при Анґ’ярі» так ніколи й не було завершено.

Мости, канали, літальні апарати, численні картини —  усе це при-
падало пилом на креслярській дошці або на мольберті. Навіть улю-
блені математичні й геометричні студії врешті-решт зазнали невдачі. 
Тоскний запис у нотатнику ставить сумну крапку в його досліджен-
нях: «Ніч святого Андрія. Покінчив із квадратурою кола, закінчи-
лося світло, закінчилася ніч, закінчився папір, на якому я писав»11.

Свічка гасне, світанок зазирає крізь віконниці, і Лео нар до, в оку-
лярах і нічному ковпаку, стомлено відкладає перо.

* * *

«Скажи мені, чи зробив я бодай щось», —  знову й знову питався Лео-
нар до на сторінках своїх записників. З’явившись серед усього цього 
недбальства і нехтування обов’язками, «Тайна вечеря» стала тріум-
фальним свідченням, що його геній сплатив свій борг перед істо-
рією. За три роки він зумів —  чи не єдиний раз у житті —  приборка-
ти й  зосередити свою нестримну енергію та невгамовні пориви. 
Наслідком стало 450 квадратних метрів фарби й штукатурки, твір 
мистецтва, якого доти світ не бачив, щось таке, що перевершувало 
найвищі досягнення майстрів попереднього століття.
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«Тайна вечеря» поєднала яскраві кольори і найтонші відтінки, бур-
хли вий рух і делікатну вишуканість ліній, символізм із жвавою роз-
повіддю й виразними характерами. А головне, у цьому творі надзви-
чайно правдоподібні деталі —  від виразів облич апостолів до тарелів 
із їжею і складок на обрусі, —  такого ще ніхто не створив на площині. 
З нього відкривається нова доба в історії мистецтва. «Сучасна епоха 
почалася з Лео нар до, —  заявив 1586 року художник Джованні Баттис-
та Арменіні, —  з першої зірки в сузір’ї великих, які досягли цілкови-
тої зрілості стилю»12.

«Тайна вечеря» справді стала важливою віхою в живописі. Мис-
тецтвознавці з неї ведуть відлік періоду, який називають Високим 
Ренесансом, —  епохи, коли творили такі митці, як Мікеланджело 
й Рафаель, працюючи в надзвичайному, інтелектуально-вишукано-
му стилі, наголошуючи гармонію, пропорцію, рух. Лео нар до здійс-
нив справжній переворот у мистецтві, викликав потоп, який змив 
усе, що існувало до нього. Цей радикальний переворот можна про-
стежити на кар’єрі одного з його сучасників. У 1489 році людина, яка 
відповідала за оздоблення собору в  Орв’єто, впевнено заявила, що 
«найзнайменитіший художник у всій Італії» П’єтро Перуджино. Че-
рез десять років багатий банкір із Сієни Аґостино Кіджі далі ствер-
джував, що Перуджино «найкращий майстер в Італії», другим він 
називає Пінтуріккіо, а  третього й  зовсім немає. Та коли 1505  року 
Перуджино представив свій новий вівтар, його висміяли за нездар-
ність і неоригінальність. На той час світ уже познайомився з могут-
нім творчим генієм Лео нар до 13.

Важко переоцінити значення «Тайної вечері» в житті та спадщи-
ні Лео нар до. Саме цій роботі понад усе інше в його доробку він зав-
дячує своєю репутацію великого художника. За життя Лео нар до, 
а потім довгі десятиліття і навіть століття по його смерті більшість 
його картин (а вціліло з них лише п’ятнадцять, чотири з яких не за-
вершено) були недоступні і широкій публіці, і іншим художникам. 
Триста років —  від його смерті до початку XIX століття —  багато його 
нині відомих творів було розпорошено по світу —  невпізнані, недо-
ступні для глядачів, узагалі забуті.

«Мону Лізу» до XIX століття ніхто, по суті, не бачив. За життя Лео-
нар до вона була у нього, і бачити її могли тільки відвідувачі майстер-
ні. Анонімо Ґадьяно знав про неї лише з чуток —  він уважав, що на 
картині зображено чоловіка. Після смерті Лео нар до Салаї продав 
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портрет, і той опинився в купальні короля Франції, а потім, через 
кілька століть, у спальні Наполеона. Відомою картина стала лише 
після того, як її забрали з особистих покоїв французьких монархів 
і на початку XIX століття виставили на показ у Луврі. Отож Санта- 
Марія делле Ґраціє залишалася одним із небагатьох місць, де мож-
на було безперешкодно подивитися на справжню роботу Лео нар до 
й подивуватися величі його генія.

«Я хочу творити дива», —  написав Лео нар до одного разу. Прикмет-
но, що в XVI столітті найчастіше його роботи описували саме сло-
вом «дивовижні»14.

* * *

«Це річка, яка тече через Амбуаз», —  писав Лео нар до в одній з остан-
ніх своїх нотаток, поруч з  ескізом русла Луари 15. Йому, як і  його 
покровителю Лодовіко Сфорці, судилося померти в  долині Луари, 
у Франції, з різницею в тридцять кілометрів і одинадцять років: Ло-
довіко помер у в’язниці, а Лео нар до —  в королівському замку.

Полон Лодовіко в Новарі у квітні 1500 року став, за словами хро-
ніста, «видовищем до того гідним жалю, що зворушило до сліз на-
віть багатьох його ворогів»16. Герцога зрештою ув’язнили в  замку 
Лош, за двісті п’ятдесят кілометрів на південний захід від Парижа. 
Хроніст оспівав його правління: «Так у вузькій темниці замкнули 
думки й  наміри людини, задумам якої раніше було тісно навіть 
у межах Італії»17.

Лодовіко дозволяли товариство блазня, іноді —  книжку або від-
віду ва ча, а поза тим людина, яка замовила один із найвеличніших 
творів за всю історію людства, збавляла час, розмальовуючи стіни 
своєї тюрми зміями, зірками й  сентенціями. Провівши у  в’язниці 
майже вісім років, він одного разу ледь не втік, підкупивши варто-
вих, які вивезли його із замку на возі з сіном. Та він заблукав у лісах 
під Лошем, його швидко спіймали й надалі тримали в суворіших 
умовах під пильним наглядом. Здоров’я його було підірвано, і в трав-
ні 1508 року він помер, за два місяці до свого п’ятдесятишестиріччя. 
Місце його поховання невідоме, але в Мілані ченці Санта-Марія дел-
ле Ґраціє згадували про нього дуже тепло і спробували повернути 
його тіло в Мілан, щоб поховати поруч із Беатріче 18.
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На час смерті Лодовіко Лео нар до повернувся в Мілан і найнявся 
на службу до ворога й тюремника Лодовіко, короля Людовіка XII.  
Колесо описало повне коло, коли в грудні 1511 року, через дванадцять 
років після першої втечі з Мілана, Лео нар до довелося тікати вдруге, 
бо швейцарські найманці вигнали французів. Знову почалися поне-
віряння. Провівши кілька років у Римі, Лео нар до назавжди покинув 
Італію —  1516 року він перебрався до Франції, де став придворним ху-
дожником нового французького монарха Франциска І. Він забрав із 
собою всі свої нотатники —  близько двадцяти тисяч сторінок записів 
і малюнків, а також кілька картин, зокрема «Мону Лізу».

Лео нар до отримав маєток Клу в Амбуазі, за якихось тридцять кі-
лометрів на північ від похмурої в’язниці в Лоші. У красивому замку 
з червоної цегли були центральна вежа й гвинтові сходи, звідти від-
кривався краєвид із королівським замком —  їх сполучав підзем-
ний перехід: як пише Вазарі, Франциск «мав звичай часто і  ласка-
во відвідувати»19 уславленого художника. Але більше Лео нар до не 
малював. Натомість він продовжував свої геометричні студії, пра-
цював над проектом нового королівського палацу, вивчав течію Лу-
ари, а також брав участь у багатьох театральних виставах при дворі. 
Станом на 1517 рік він уже пережив удар, після якого його здоров’я 
стрімко погіршало. У квітні 1519 року, «усвідомлюючи неминучість 
смерті і невизначеність часу її», він склав заповіт і висловив свою ос-
танню волю, подбавши про Салаї, своїх учнів та слуг 20. Через дев’ять 
днів, 2 травня, у віці шістдесяти семи років він помер у своєму маєт-
ку, поховали його, згідно з його волею, в церкві Сен-Флорантен в Ам-
буазі. Шістдесят бідних парафіян несли свічки на похороні.

Лише через місяць родина Лео нар до у Флоренції дізналася про 
його смерть. Одного червневого дня із Франції прийшов лист від 
Франческо Мельці, одного з помічників Лео нар до, з такими слова-
ми: «Усі ми в жалобі через утрату людини, рівної якій природа со-
творити неспроможна»21.

* * *

«Прекрасне в людині минуще, —  написав якось Лео нар до, —  а в мис-
тецтві —  ні»22. На жаль, прекрасне в мистецтві теж іноді виявляєть-
ся минущим, і  «Тайна вечеря» аж надто промовисто це доводить. 
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Якщо стиль Лео нар до справді досконалий, то про його техніку цьо-
го сказати не можна. «Тайна вечеря» постраждала від того, що один 
останній її реставратор назвав, надзвичайно применшуючи, «не-
повним прилипанням» фарби до поверхні стіни23. Лео нар до відмо-
вився від техніки фрески, а тому фарба не вступила в непорушний 
зв’язок із штукатуркою і вже через кілька років почала відшарову-
ватися. «Розп’яття» Монторфано на протилежній стіні трапезної, 
яке чудово збереглося, за винятком написаних Лео нар до портре-
тів Сфорца —  їх цілковито втрачено, —  це ніби німий докір великому 
майстру, який припустився трагічної помилки.

До невдалої техніки додалося безліч інших обставин. Трапезна 
міститься в низині, Лео нар до писав на вогкій північній стіні, на яку 
потрапляли не тільки пара і дим з монастирської кухні, а й чад від 
свічок і жаровень, які запалювали в трапезній. Крім того, саму тра-
пезну було збудовано вкрай недбало (що сумно відзначав Ґете), з по-
щербленої цегли та «решток старих будівель»24.

Розпис почав руйнуватися вже через двадцять років після завер-
шення. Антоніо де Беатіс, який побував у трапезній 1517 року, запи-
сав у своєму щоденнику, що фреска, хоч і «неймовірно прекрасна», 
починає псуватися, можливо, припускає він, через вогкість 25. Це 
був перший голос у незабаром потужному хорі подібних нарікань: 
ті, хто бачили «Тайну вечерю», від захоплення неймовірною силою 
картини незмінно переходили до жалю з приводу її поганого стану 
та, як здавалося, неминучої загибелі. Через покоління після Беатіса 
Арменіні повідомляв, що розпис «наполовину знищено», а 1582 року 
Ломаццо знайшов його «в стані цілковитої руйнації»26.

Далі ще гірше. Якщо спершу розпис страждав лише від технічних 
недоліків і неналежних кліматичних умов, то поступово у справу 
почали втручатися інші, більш руїнницькі сили. Справжні непо-
добства почалися 1652  року, коли братія Санта-Марія делле Ґраціє 
з  якогось дива вирішила пробити в  північній стіні двері, ампуту-
вавши так Христу ступні, від ударів їхніх кайл посипалися фарба 
й тиньк. Іще через кілька поколінь, до 1726 року, робота стала такою 
тьмяною і нечіткою, що ченці надумали звернутися до художника 
на ім’я Мікеланджело Беллотті. Зі знаменитим тезкою у нього мало 
спільного: це була людина, за словами Ґете, «з вельми скромними 
вміннями й знаннями». Беллотті звів риштування і, сховавшись за 
ними, взявся за свою «нечестиву справу»27.
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У 1770  році з’явився ще один партач, Джузеппе Мацца. Він ви-
шкріб стіну залізними інструментами і перемалював сцену у згоді 
з власними смаками, не чіпаючи тільки голови Матвія, Тадея і Си-
мона. Переконаний, що перед ним фреска, цей попсуй-майстер про-
мив стіну їдким натром. Вибухнув скандал. Маццу вигнали геть, 
а  настоятеля, відповідального за цю невдалу реставрацію, переве-
ли в інший монастир. Протягом двох наступних століть розпис по-
кривали чим завгодно —  воском, лаком, клеєм, шелаком, смолами, 
спиртом, розчинниками, відчайдушно намагаючись завадити даль-
шому руйнуванню. Крім того, картину кілька разів переписували. 
Внаслідок однієї реставрації ступня Варфоломія перетворилася на 
ніжку стільця, а рука Томи —  на паляницю хліба.

У 1796 році знову прийшли французи-завойовники, цього разу на 
чолі з Наполеоном, і один із його генералів влаштував у трапезній 
стайню. Коні пітніли й били копитами, а солдати жбурляли в апо-
столів шматками цегли. Через чотири роки сталася повінь. П’ят-
надцять днів трапезну було на півметра затоплено, стіни ввібрали 
вологу, розпис вкрився зеленою пліснявою. Один відвідувач побу-
вав там кілька років потому і описав, як, торкнувшись розпису ру-
кою (схоже, це нікому не заборонялося), відчув, що до пальців при-
липли «крихітні пластівці» фарби: справжній сувенір на згадку 28. 
У 1821 році реставратор на ім’я Стефано Барецці, теж помилково вва-
жаючи «Тайну вечерю» фрескою, спробував зняти фарбу зі стіни 
і перенести твір на величезне полотно. Коли з цього нічого не вийш-
ло, він безуспішно спробував приклеїти фарбу назад на стіну.

Наочна трагічна руйнація розпису стала гірким символом мину-
щості земної краси. Кітс помилявся: краса не є вічною утіхою *, на-
впаки, прекрасне псується, руйнується і зникає в небутті. У 1847 році 
ще один англійський письменник скрушно зітхав, що картину Лео-
нар до «ніколи вже не побачить людське око… Більшу її частину втра-
чено назавжди»29. З цієї покори зрозуміло, чому через десять років 
трапезну перетворили на сінник 30.

У підсумку «Тайна вечеря» уславилася своїм безнадійним, загро-
женим станом не менше, ніж своїми художніми чеснотами, став-
ши найзнаменитішим приреченим на загибель шедевром в історії 

* Алюзія на перший рядок вірша англійського поета-романтика Джона Кітса «Ен-
диміон», який дослівно звучить так: «A thing of beauty is a joy forever». —  Прим. пер.
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мистецтва. Письменник Генрі Джеймс назвав її «найсумнішим мис-
тецьким твором на світі», порівнявши з «працьовитим калікою, яко-
го люди провідують, щоб побачити, як він доживає дні, а виходячи, 
скрушно зітхають, ніби навшпиньки відступаючи від смертного ло-
жа»31. У 1901 році поет Ґабріеле д’Аннунціо написав «Оду на смерть 
шедевра», у  якій тужив за «дивом, якого більше немає»32. Спроби 
відродити розпис у першій половині XX століття нагадували радше 
процедури в салоні краси —  ін’єкції воску та «збадьорливі» розтиран-
ня гумовими валиками.

Найнебезпечніший день у своїй історії картина пережила 16 серп-
ня 1943 року, коли в будівлю Санта-Марія делле Ґраціє влучила бом-
ба, скинута з британського літака, —  знесло дах трапезної, сусідню 
галерею було зруйновано. «Тайна вечеря», яку захищали мішки 
з піском і матраци, дивом уціліла, але кілька місяців стояла відкри-
та всім стихіям, бо замість даху її поки що затягнули брезентом. 
Трапезну поспіхом відбудували, після чого розпис почав зникати 
під шарами плісняви й бруду. Під час наступної реставрації застосу-
вали шелак, щоб закріпити на стіні фарбу, яка невпинно відшарову-
валася, а також (як читаємо в одному зі звітів) надзвичайно передо-
ву для 1950-х років технологію —  «теплові промені, ультрафіолетові 
промені, лабораторні досліди тощо»33. Однак під лаком порушилася 

Після британського авіанальоту під час Другої світової війни в руїнах 

трапезної Санта-Марія делле Ґраціє дивом уціліла «Тайна вечеря»
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циркуляція повітря, і між фарбою й стіною незабаром почала утво-
рюватися пліснява.

У 1977 році почалася остання на сьогодні реставрація, яка тривала 
двадцять два роки й завершилася тільки в травні 1999-го. Ця високо-
технологічна консервація й реставрація передбачала цілу систему 
життєзабезпечення: датчики тепла й вологи, безліч діагностичних 
тестів за допомогою сонарів, радарів, інфрачервоних і  мініатюр-
них камер, які вводили в  крихітні дірки в  стіні, щоб узяти з  них 
мікроскопічні проби. Зі стіни зчистили все, крім фарб, які поклав 
Лео нар до: шари шелаку, бруду і фарб попередніх реставраторів зні-
мали за допомогою розчинників, якими просочували аркуші япон-
ського паперу. Ті ділянки, де фарби Лео нар до повністю втрачено, 
реставратори заповнили аквареллю нейтральних тонів.

Дехто з критиків заявляє, що нинішня «Тайна вечеря» —  це на 80 % 
справа рук реставраторів і лише на 20 % твір Лео нар до34. Реставрація 
розпису стала мозаїчним часопросторовим континуумом, майже 
як корабель Тесея, який дбайливо берегли афіняни і поступово за-
мінили в  ньому всі зогнилі дерев’яні частини, аж урешті-решт 
почалися філософські дискусії, чи той самий це корабель. Звісно, те, 
що можна побачити нині, вистоявши в довгій черзі і пройшовши по 
килимах, які вбирають пил, крізь фільтраційну камеру, що затри-
мує забруднення, щоб нарешті провести в трапезній свої заповітні 
п’ятнадцять хвилин, —  лише далеке відлуння оригінального творін-
ня Лео нар до. Проте зусилля реставраторів стабілізувати розпис і по-
вернути його до первісного стану —  наскільки це в межах людських 
і технологічних можливостей —  були дуже делікатними. Тепер ми 
набагато більше знаємо про техніку Лео нар до (особливо про те, як 
він користувався олійними фарбами) і можемо вповні оцінити його 
віртуозну майстерність: прозорість скла, тарелі з їжею, запрасовані 
складки на скатертині. Ще важливіше, що обличчя апостолів (рес-
тавратори, де була змога, взорувалися на малюнки Лео нар до), без 
сумніву, тепер куди ближчі до оригінальних задумів Лео нар до, осо-
бливо обличчя Юди —  він перестав бути злісною карикатурою, яку 
з нього зробили попередні реставратори.

Надзвичайно допомогли реставраторам численні ранні копії роз-
пису, на яких видно деталі, втрачені або пошкоджені в оригіналі: га-
ман Юди, перекинута сільничка, вирази облич апостолів, кольори 
їхнього вбрання. Найвірогіднішою вважається велика олійна копія, 
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яку 1520 року виконав Джампетріно, можливо, для одного із синів 
Лодовіко Сфорци. Цілком можливо, що в  1490-х роках Джампетрі-
но працював із Лео нар до, тому йому як інтерпретатору найбільше 
довіряють, адже він, імовірно, допомагав учителеві під час роботи 
в  трапезній. У  1987  року його восьмиметрову картину надіслали 
з Оксфорда в Мілан для допомоги реставраторам.

Копія Джампетріно —  лише одна з багатьох. Слава «Тайної вечері» 
була до того велика, що запит на копії і списки виник, по суті, ще до 
того як на розписі висохла фарба. Церкви, монастирі, лікарні, кар-
динали, правителі —  усі хотіли мати копію, так само як усі прагнули 
добути тріску з Животворного Хреста або фалангу пальця якогось 
святого. У  1498  році невідомий автор зробив з  «Тайної вечері» гра-
вюру, а через кілька десятиліть після її завершення з’явилися копії- 
фрески, копії на дереві, полотні, мармурі й теракоті, у вигляді гобе-
ленів і розписаних дерев’яних скульптур. Копії з’являлися повсюди: 
у Венеції, Антверпені, Парижі. У Чертоза ді Павія було навіть два ва-
ріанти —  олійними фарбами і в мармурі.

Ці копії стали першими артефактами в індустрії, яка нині охо-
плює все —  від листівок і цифрових репродукцій-жикле до семи ва-
ріантів воскових скульптур, які Умберто Еко нарахував дорогою 
між Лос-Анджелесом і  Сан-Франциско. Сьогодні можна витатую-
вати собі «Тайну вечерю» на грудях або заповісти, щоб вас похова-
ли в труні, де по боках викарбувано сцени Лео нар до. Можна поста-
вити собі на комп’ютер цифрову версію з неймовірною роздільною 
здатністю в шість мільярдів пікселів —  за словами її творців, Halta-
definizione, ця онлайн-копія —  «фотографія з найбільшою чіткістю 
у  світі». Ще крутіша візуальна «піротехніка» з’явилася 2010  року, 
коли британський кінорежисер Пітер Ґріневей у  нью-йоркському 
мистецькому центрі Park Avenue Armory створив мультимедійну 
інсталяцію, яка містить не лише «клон» «Тайної вечері» (виконаної 
на струменевому принтері) в  натуральний розмір, а  й  «клон» тра-
пезної. Копіюють навіть копії «Тайної вечері»: за зразок для шовко-
графії Енді Воргола правив не розпис Лео нар до (Воргол не міг його 
бачити в  1985–1986  роках, коли працював над своїми творами, бо 
тоді ще тривала реставрація), а його численні копії: відома гравюра 
XIX столітя Рафаеля Морґена, дитячі книжки, релігійний кіч, а та-
кож, напевно, репродукція, яка колись висіла на кухні в його рідно-
му домі в Пітсбургу 35.
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«Тайна вечеря» —  найвідоміша картина на світі, її одинокою супер-
ницею може виступати хіба що інший шедевр Лео нар до —  «Мона 
Ліза», а гучна слава розпису ледь пов’язана з тим, що нині можна 
побачити в трапезній Санта-Марія делле Граціє. Як сказав би афін-
ський філософ, найзнаменитішої картини більше не існує. Однак її 
зникомість лише зміцнила її славу, адже тепер її можна нескінчен-
но інтерпретувати і перевідкривати. Цей розпис не лише переказує 
нам історію з Євангелій, він творить власну історію, яка починаєть-
ся з дивовижного тріумфу Лео нар до, далі йдуть століття занепаду, 
втрат і, нарешті, через п’ять століть, —  своєрідне воскресіння. Лео-
нар до, схоже, був правий: прекрасне в мистецтві не може зникнути 
остаточно.



1. Леонардо да Вінчі. Мадонна в скелях. 1483 — бл. 1485. Лувр, Париж



2. Джампетріно (Джованні П’єтро Ріццолі).  

Копія «Тайної вечері» Леонардо да Вінчі. Бл. 1520.  

Ця копія роботи Леонардо, яку виконав його  

колишній учень, уважається однією з найточніших





3. Йорис Гефнаґель. Карта Мілана. Бл. 1572. Кольорова гравюра.  

Ілюстрація з «Civitates orbis terrarum» Георга Брауна та  

Франса Гоґенбурґа. Вгорі — Кастелло Сфорцеско ( ↺ )



4. Леонардо да Вінчі.  

Тайна вечеря. Фрагмент: 

голова Христа

5. Джованні Донато Монторфано. Розп’яття. 1495



6. Леонардо да Вінчі. 

Дама з горностаєм 

(Портрет Чечилії 

Ґаллерані). Бл. 1489

7. Леонардо да Вінчі.  

Прекрасна Ферроньєра. 

Бл. 1490–1495



8. Леонардо да Вінчі. Пропорції людського тіла за Вітрувієм. Бл. 1490



9. Енді Воргол. Тайна вечеря. 1986. ( ↺ )
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Под яки

Хочу подякувати всім, хто допомагав мені й підтримував матері-
ально та / або морально, поки я збирав матеріали і писав цю книжку. 
Як завжди, було приємно і повчально працювати з моїм нью-йорк-
ським редактором Джорджем Гібсоном: завдяки його уважним, 
тактовним і  проникливим зауваженням книжка стала набагато 
кращою. Я у великому боргу перед Мартіном Кемпом, почесним 
професором мистецтвознавства Оксфордського університету, який 
неймовірно щедро вділяв мені свій час і знання. Він прочитав ру-
копис, відповів на низку питань і дозволив мені ознайомитися зі 
скарбами його колекції, присвяченої Лео нар до, яка зберігається 
в дослідницькому центрі історичного факультету Оксфордського 
університету.

Рукопис книжки прочитали ще кілька людей, які висловили свої 
коментарі й  поради. Мій друг доктор Марк Есквіт, як і  завше, ви-
явився пильним і прискіпливим читачем. Читали рукопис інший 
мій друг, Том Смарт, якому дякую за поради й підбадьорення, та 
мій відданий літературний агент Кристофер Сінклер-Стівенсон. 
Дейва Соубел, Кіт Девлін і мій брат доктор Браєн Кінг люб’язно від-
повіли на мої питання в різних царинах, де знання Лео нар до не змір-
но перевершують мої. Доктор Метью Лендрус люб’язно дозволив 
мені скористатися його малюнком «Тайної вечері» в перспективі. 
Натаніель Кнебел із видавництва «Блумсбері» майстерно перетво-
рив рукопис на книжку, і я вдячний Полі Купер за блискуче й уваж-
не літературне редагування. Лія Бересфорд підібрала ілюстрації, ви-
користані в книжці, та допомогла вирішити інші технічні питання. 
Також хочу подякувати Біллу Свенсону і  лондонським працівни-
кам «Блумсбері».

Сподіваюся, мою вдячність дослідникам творчості Лео нар до на-
лежно засвідчено в примітках і бібліографії. Я багато користував-
ся науковими працями, книжками й відкриттями Кенета Кларка, 
Мартіна Кемпа, Чарлза Ніколла та Карло Педретті —  і це лише кіль-
ка імен. Особливу насолоду під час роботи над цією книжкою мені 
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подарувало читання записів самого Лео нар до, які дозволяють по-
глянути на шалену діяльність його неймовірно винахідливого 
розуму, який хапався за все з дивовижною жадобою. Я читав перше 
видання його записників, яке 1883 року підготував і переклав Жан-
Поль Ріхтер. За доступ до цієї й інших книжок дякую Лондонській 
бібліотеці та Бібліотеці Секлера в Оксфордському університеті.

І нарешті, як завжди, я дякую своїй дружині Мелані за її любов, 
підтримку й терпіння протягом усіх цих років, які я віддав Лео нар-
до. Цю книжку присвячено її батькові, Банні Гаррісу, з нагоди його 
вісімдесятих уродин. Цей чоловік уже багато років залишається для 
нас обох вірним співрозмовником та надійним джерелом доброзич-
ливої моральної підтримки, не кажучи про невичерпні поклади  
харчів і напоїв.
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Мистецький архів/Музей д’Орсе, Париж/Колекція Дальї Орті.

22. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Ескіз кінної статуї. Бл. 1485–1490. Ґрунтований блакитним 

тоном папір, металевий олівець. Королівська колекція © 2011 Її Величність Королева Єли-

завета ІІ/Мистецька бібліотека Бріджмен.

27. Невідомий художник. Портрет Карла VIII, короля Франції. Фото: akg-images.

40. Андреа Вер рок кіо (1435–1488) і Леонардо да Вінчі (1452–1519). Хрещення Христа. Бл. 1475. 

Дерево, олія. Галерея Уфіці, Флоренція, Італія/Мистецька бібліотека Бріджмен.

41. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Пейзаж долини Арно. Папір, перо, чорнило. 19,4  × 28,6. 

Фото: akg-images/Рабатті-Доміньє.

46. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Поклоніння волхвів. 1481–1482. Дерево, олія. Галерея Уфіці, 

Флоренція, Італія/Мистецька бібліотека Бріджмен.

57. Власник прав невідомий.

72. Невідомий художник. Тайна вечеря. Мозаїка. Візантійська школа. VI ст. Сант-Аполлінаре 

Нуово, Равенна, Італія/Мистецька бібліотека Бріджмен.

74. Доменіко Ґір лан да йо (Доменіко Біґорді) (1449–1494). Тайна вечеря. 1480. Фреска. Церква 

Оньїсанті, Флоренція, Італія/Алінарі/Мистецька бібліотека Бріджмен.

78. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Ескіз чоловіків, які сидять і розмовляють. Надано Royal Col-

lection Trust/© Її Величність Королева Єлизавета II 2012.

79. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Ескіз фігур для «Поклоніння волхвів». Папір, перо, чорнило. 

Лувр, Париж, Франція/Жиродон/Мистецька бібліотека Бріджмен.

89. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Дві голови в профіль. Фрагмент. Бл. 1500. Папір, сангіна. Га-

лерея Уфіці, Флоренція, Італія/Алінарі/Мистецька бібліотека Бріджмен.

94. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Ескіз перспективи для заднього плану для картини «Покло

ніння волхвів». Папір, перо, чорнило. Галерея Уфіці, Флоренція, Італія/Алінарі/Мистецька 

бібліотека Бріджмен.

95. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Ескізи для «Тайної вечері» й архітектурні геометричні ескізи. 

Бл. 1494. Папір, перо, чорнило. Королівська колекція © 2011 Її Величність Королева Єлиза-

вета II/Мистецька бібліотека Бріджмен.

97. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Ескіз голови св. Якова Старшого для «Тайній вечері» й архі-

тектурні ескізи. Надано Royal Collection Trust/© Її Величність Королева Єлизавета II 2012.

129. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Тайна вечеря. Фрагмент. 1495–1497. Фреска після реставра-

ції. Церква Санта-Марія делле Ґраціє, Мілан, Італія/Мистецька бібліотека Бріджмен.

142. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Чоловік, якого обдурили цигани. Надано Royal Collection 

Trust/© Її Величність Королева Єлизавета II 2012.

147. Мікеланджело Буонаротті (1475–1564). Пророк Йоіл. Фреска на стелі Сікстинської капе-

ли (до реставрації). Ватиканські музеї й  галереї, Ватикан, Італія/Мистецька бібліотека 

Бріджмен.

148. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Ескіз голови св. Варфоломія для «Тайної вечері». Надано 

Royal Collection Trust/© Її Величність Королева Єлизавета II 2012.
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149. Карадоссо. Медаль. Реверс.

150. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Автопортрет із «Кодексу про політ птахів».

151. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Портрет бородатого чоловіка (імовірно, автопортрет). 

Бл. 1513. Папір, сангіна. Бібліотека Реале, Турин, Італія/Мистецька бібліотека Бріджмен.

154. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Літальні апарати. 1488–1490. Папір, перо, чорнило. Паризь-

кий манускрипт В. Fol. 83v (див. також 162317). Бібліотека Інституту Франції, Париж, Фран-

ція/Алінарі/Мистецька бібліотека Бріджмен.

160. © Метью Ландрус.

166. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Тайна вечеря. 1495–1497. Фрагмент. Фреска, після реставра-

ції. Церква Санта-Марія делле Ґраціє, Мілан, Італія/Мистецька бібліотека Бріджмен.

181. Якопо де Барбарі (1440/50–1516). Портрет математика фра Луки Пачолі. Мистецький архів/

Музей Каподімонте, Неаполь/Колекція Дальї Орті.

188. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Додекаедр. Ілюстрація до трактату Луки Пачолі «Про боже-

ственну пропорцію» (1509, Венеція). Гравюра. Національна бібліотека, Париж, Франція/

Жиродон/Мистецька бібліотека Бріджмен.

191. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Св. Єронім. Бл. 1480–1482. Дерево, олія, темпера. Ватикан-

ські музеї й галереї, Ватикан, Італія/Мистецька бібліотека Бріджмен.

201. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Тайна вечеря. 1495–1497. Фреска, після реставрації. Церква 

Санта-Марія делле Ґраціє, Мілан, Італія/Мистецька бібліотека Бріджмен.

203. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Тайна вечеря. 1495–1497. Фреска, після реставрації. Церква 

Санта-Марія делле Ґраціє, Мілан, Італія/Мистецька бібліотека Бріджмен.

207. Фра Беато Анджеліко (Ґвідо ді П’єтро) (бл. 1387–1455). Причастя апостолів. 1451–1453. Де-

рево, темпера. Національний музей Сан-Марко, Флоренція, Італія/Мистецька бібліотека 

Бріджмен.

210. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Св. Іван Хреститель. 1513–1516. Полотно, олія. Лувр, Париж, 

Франція/Мистецька бібліотека Бріджмен.

213. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Ескіз голови апостола Філіпа для «Тайної вечері». Надано 

Royal Collection Trust/© Її Величність Королева Єлизавета II 2012.

214. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Тайна вечеря. 1495–1497. Фреска, після реставрації. Церква 

Санта-Марія делле Ґраціє, Мілан, Італія/Мистецька бібліотека Бріджмен.

224. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Тайна вечеря. 1495–1497. Фреска, після реставрації. Церква 

Санта-Марія делле Ґраціє, Мілан, Італія/Мистецька бібліотека Бріджмен.

240. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Ескізи рук. Надано Royal Collection Trust/© Величність Коро-

лева Єлизавета II 2012.

241. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Тайна вечеря. 1495–1497. Фреска, після реставрації. Церква 

Санта-Марія делле Ґраціє, Мілан, Італія/Мистецька бібліотека Бріджмен.

243. Сторінка з трактату Андреа де Йорйо. «La Mimica degli antichi investigata nel gestire napole-

tano». Малюнки 19 і 20. Відтворено з люб’язного дозволу уповноваженого представника 

бібліотеки Кембриджського університету (бібл. шифр: Lib.5.83.21).

246. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Ескіз рук апостола Івана для «Тайної вечері». Надано Royal 

Collection Trust/© Її Величність Королева Єлизавета II 2012.

248. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Тайна вечеря. 1495–1497. Фреска, після реставрації. Церква 

Санта-Марія делле Ґраціє, Мілан, Італія/Мистецька бібліотека Бріджмен.

250. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Тайна вечеря. 1495–1497. Фреска, після реставрації. Церква 

Санта-Марія делле Ґраціє, Мілан, Італія/Мистецька бібліотека Бріджмен.
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250. Приписується Франческо Мельці (або Мельцо) (1493–1570). Портрет Леонардо в профіль. 

Бл. 1515. Сангіна. Королівська колекція © 2011 Її Величність Королева Єлизавета II/Мисте-

цька бібліотека Бріджмен.

256. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Ескіз голови Юди для «Тайної вечері». Бл. 1495. Ґрунтований 

блідо-червоним тоном папір, сангіна. Королівська колекція © 2011 Її Величність Королева 

Єлизавета II/Мистецька бібліотека Бріджмен.

269. Власник прав невідомий.

279. Майстерня Жана Перреаля (бл. 1455–1530). Портрет Людовіка XII, короля Франції. Бл. 1490. 

Дерево, олія. Королівська колекція © 2011 Її Величність Королева Єлизавета II/Мистецька 

бібліотека Бріджмен.

281. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Малюнок сценічних декорацій (деталь одного з двох на-

півкруглих елементів, поставлених у заглибленні сцени) з «Атлантичного кодексу». Folio 

669 recto. Амброзіанська бібліотека, Мілан, Італія/De Agostini Picture Library Metis e Mida 

Informatica/Veneranda Biblioteca Ambrosiana/Мистецька бібліотека Бріджмен.

Кольорова вкладка

1. Джамп’єтрино (Джованні П’єтро Ріццолі). Копія «Тайної вечері» Леонардо да Вінчі © Коро-

лівська академія мистецтв, Лондон; Фотограф: Prudence Cuming Associates Limited.

2. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Мадонна в скелях. Бл. 1478. Дерево, олія, перенесено на по-

лотно. Лувр, Париж, Франція/Мистецька бібліотека Бріджмен.

3. Йорис Гефнаґель (1542–1600). Мапа Мілана. Бл.1572. Кольорова гравюра. Ілюстрація з «Ci-

vitates orbis terrarum» Георга Брауна (1541–1622) і Франса Гоґенбурґа (1535–1590). Приватна 

колекція/Колекція Стейплтон/Мистецька бібліотека Бріджмен.

4. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Тайна вечеря. 1495–1497. Фреска, після реставрації. Церква 

Санта-Марія делле Ґраціє, Мілан, Італія/Мистецька бібліотека Бріджмен.

5. Джованні Донато Монторфано (1440–1510). Розп’яття. 1495. Фреска. Трапезна церкви Санта- 

Марія делле Ґраціє, Мілан/Мауро Ранцані/Алінарі. Відтворено з дозволу Ministero per 

i Beni e le Attivita Culturali/Мистецька бібліотека Бріджмен.

6. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Дама з горностаєм (Портрет Чечилії Ґаллерані). 1496. Дере-

во, олія. © Музей Чарторийських, Краків, Польща/Мистецька бібліотека Бріджмен.

7. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Прекрасна Ферроньєра. Бл. 1490–1495. Дерево, олія. Лувр, 

Париж, Франція/Жиродон/Мистецька бібліотека Бріджмен.

8. Леонардо да Вінчі (1452–1519). Пропорції людського тіла за Вітрувієм. Бл. 1492. Папір, перо, 

чорнило. Галерея Академії, Венеція, Італія/Мистецька бібліотека Бріджмен.

9. Енді Воргол. Тайна вечеря. 1986. Акрилова шовкографія, колаж на папері. 23 5/8 × 31 1/2 дюй-

ма. © 2012 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc./Artists Rights Society (ARS), 

New York.
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