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ДЖОРДЖО ВАЗАРІ 
1511—1574

І

Епоха Відродження в Італії, де в XV—XVI століттях ми
стецтво досягло нечуваного розквіту, епоха, яка, за словами 
Ф. Енгельса, «потребувала титанів і яка породила титанів 
щодо сили думки, пристрасті й характеру» *, найяскравіше по
стає перед нами зі сторінок книги Базарі, людини, що донесла 
до нас живий подих тих буремних століть і живу мову вели
ких митців. Науковий подвиг Базар і— саме так можна назвати 
його титанічну працю над першою в світі історією мистецтв — 
не можна переоцінити, хоча в різні часи по-різному ставилися 
до цієї праці мистецтвознавці, так само як і до її автора.

Творчість відомого італійського живописця і архітектора 
середини XVI століття Джорджо Базарі протягом певного часу 
не дуже цікавила істориків мистецтва. Базарі не був зіркою 
першої величини на обрії заключного періоду епохи Відро
дження— доби Чінквеченто (тобто XVI століття) **. У першій 
половині XVI століття ще жили Боттічеллі і Леонардо да Вій
ні, працювали Рафаель 1 Мікеланджело. Навіть згодом на фоні 
загальної кризи мистецтва Відродження сучасниками Базарі 
були такі видатні митці, як Джорджоне і Тіціан, Віньйола і 
Палладіо.

У живопису Базарі був представником занепадницької 
течії Пізнього Відродження (так званого маньєризму), і 
згадується він в історії мистецтва більше з негативного, ніж

* К. Маркс і Ф. Енгельс. Твори, 2 вид., т. 20, Політвидав 
України, 1965, стрр. 326.

** Термін походить від італійських назв століть: «Дученто», 
тобто «двохсоті роки» — XIII століття, «Треченто» — XIV 
століття, «Кватроченто» — XV століття, «Чінквеченто» — 
XVI століття.
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з позитивного боку. Більше значення мала його архітектурна 
творчість, хоч і вона не відкривала перед архітектурою того 
часу нових шляхів. До того ж Базарі докладно розповів сам 
про себе: про своє життя і про свою творчість. Дослідникам 
лишалося тільки посилатися на нього самого.

Свого часу Базарі був досить популярним живописцем та 
архітектором. Він виконував величезну кількість замовлень, 
був найактивнішим діячем в художньому житті. Про Базарі 
було б написано лише кілька сторінок в історії мистецтва, 
може, трохи більше — в історії архітектури, якби він часом 
не міняв пензля художника на перо письменника. І тут до 
Базарі прийшла величезна і, можна сказати, єдина в своєму 
роді, слава першого в світі мистецтвознавця і історика мисте
цтва, автора книг, що вже чотири століття перечитуються всі
ма, хто віддає шану великому реалістичному мистецтву доби 
Відродження.

У книгах Базарі зібрано найважливіші відомості майже 
про всіх більш-менш помітних живописців, скульпторів та архі
текторів за два з половиною століття, і в цьому найбільша 
цінність «Життєписів». З першої ж сторінки книга Базарі пере
носить нас у добу Відродження. З нами розмовляє його сучас
ник і діяч, що близько знав багатьох митців Чінквеченто, вчився 
у них і працював з ними, приятелював і ворогував.

Важливе значення мають і теоретичні концепції Базарі. 
Він винайшов метод стилістичного аналізу і тим відкрив перші 
сторінки мистецтвознавства як науки. До речі, він же запро
вадив і термін «Відродження» («Ніпазсііа»).

На сторінках книг Базарі ми вперше зустрічаємося з по
няттям стилю (або «манери», як його зве Базарі) як історич
ної категорії. Базарі, користуючись своїми професійними знан
нями, не тільки характеризує особливості творчості того чи 
іншого митця, а й намагається визначити стилістичні риси 
окремих етапів розвитку мистецтва доби Відродження в Італії, 
застосовує мистецтвознавчу періодизацію, що нею ми користує
мося і в наші дні.

Базарі правильно розуміє особливості розвитку середньо
вічного мистецтва в Італії і виділяє той його етап, що пізніше 
будуть звати Передвідродженням (Проторенесансом). Далі Ба
зарі виділяє періоди Раннього і Високого Відродження, і лише 
період Пізнього Відродження він не спромігся визначити, бо 
був сам його діячем і не міг або й не хотів його критично 
осмислити.
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Звичайно, Базарі дуже далекий від сучасного розуміння 
Історії мистецтва. Він абсолютно не розуміє візантійського 
мистецтва, відкидаючи його художню цінність. Його оцінки 
античного мистецтва наївні і плутані, що й не дивно, зважаючи 
па їх чотирьохсотрічну давність, а також переконання та по
гляди їх автора.

Ставлення до книг Базарі в різні часи було різним. 
У XVI столітті сучасники черпали з них практичні знання. 
У XVII столітті Базарі був вищим художнім авторитетом. 
У XVIII столітті вивчали його теоретичні твори, а в XIX століт
ті його почали критикувати та розвінчувати. Численні дослід
ники, вивчаючи архівні, літературні та епіграфічні джерела, 
раз у раз знаходили помилки та огріхи в праці Базарі. Вияви
лося, що Базарі часом не тільки наводив неточні дати або 
відомості, але іноді з двох різних художників робив одного, 
плутав імена та прізвища тощо. В самого Базарі біографи по
чали відмічати негативні риси: міщанську обмеженість і хваль
куватість, улесливість перед аристократами, і особливо перед 
його патроном — флорентійським герцогом Козімо Медічі. Кри
тика Базарі у деяких дослідників, в тому числі і радянських, 
була настільки суворою, що А. В. Луначарський у передмові 
до російського видання 1933 року писав, що після ознайомлен
ня з критичними статтями про Базарі, читача може «взяти 
сумнів, чи варто взагалі знайомитися з біографіями Базарі, 
якщо він вважається свідком до такої міри недостовірним». 
Але тут же А. В. Луначарський зазначав: «Важливо те, що 
Базарі дає винятково велику кількість живого матеріалу, без 
знайомства з яким і без оцінки якого мистецтвознавець-мар- 
ксист і, більше того, марксист—історик культури не зможуть 
скласти собі ясного уявлення про одну з найважливіших і 
найзнаменитіших епох в історії мистецтва» *.

У наші дні Базарі «реабілітовано». Всі його помилки й 
огріхи під уважним зором новітніх дослідників знайшли пояс
нення. Точно встановлено, де Базарі помиляється, а де його 
свідчення є достовірними. І от перед нами видатний для свого 
часу архітектор і непоганий художник, закоханий у ренесансне 
мистецтво дослідник, талановитий письменник, автор чудової 
книги, яку з величезним інтересом читають через чотириста 
років після її видання.

* Джорджо Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых
живописцев, ваятелей и зодчих.— А. В Луначарский. Пре
дисловие, т. I, М.— Л., Academia, 1933, crop. 7.
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II
Джорджо Базарі народився у 1511 році в тосканському 

місті Ареццо, що стоїть на шляху з Рима у Флоренцію, за 
60 кілометрів від останньої. Ареццо, мальовничо розташоване 
на узгір’ї, здавна було відоме як центр художніх та культур
них традицій. Звідси вийшли художники Спінелло Аретіно 
(1350—1410) і Паррі Спінеллі (1387—1453), скульптор Ніколло 
ді П'єро (помер 1456), видатний письменник ГГєтро Аретіно 
(1492—1556). В Ареццо, у церкві Сан Франческо, в 1452— 
1466 роках великий живописець Раннього Відродження П'єро 
делла Франческа створює чудовий ансамбль фрескових розпи
сів, що становлять гордість світового мистецтва.

Ареццо було відоме як центр художнього ремісництва. 
З ремісничої сім'ї походив і Джорджо ВазарІ. ПрадГд його, 
Ладзаро ді Ніколло Тальді, був лимарем та майстерно розпи
сував скрині — «касоне», що були важливим елементом ін
тер'єра ренесансного будинку і являли цілу галузь художнього 
промислу тих часів. Базарі навіть намагається видати його за 
живописця, що начебто був відомий в усій Тоскані.

Син Ладзаро — Джорджо — був гончарем і майстерно 
виробляв посуд, звідки й пішло його прізвище (Vasa — посу
дина).

Батько Вазарі наслідував фах свого діда і також був 
лимарем. Від традицій ремісничої сім’ї у Джорджо Вазарі вели
чезна повага до праці, інтерес до професійних знань. У своїх 
працях Вазарі часто віддає перевагу практичним знанням над 
теоретичними. «Хто не вправляється,— пише він,— той не на
вчиться, а хто не навчиться — той нічого доброго не створить». 
Від ремісничого оточення у Вазарі яскрава народна мова, 
любов до жартів і дотепів.

Рано втративши батька, Вазарі їде у Флоренцію, де в той 
час вирувало мистецьке життя. Серед митців, що працювали 
тоді у Флоренції, чільне місце належало Мікеланджело. На
вряд чи можна справді вірити словам Вазарі, що він двана
дцятирічним хлопцем стає учнем Мікеланджело, проте вплив 
геніального митця позначився на всій творчості Вазарі.

Сімнадцятирічним юнаком Вазарі привертає до себе увагу 
кардинала Іпполіто Медічі і їде в Рим, назавжди зв'язавши 
себе «вірнопідданою службою» у тиранів флорентійської сво
боди — представників династії Медічі. Ця служба дала забез
печене життя та вигідні замовлення, можливість багато доба
чити і багато чого навчитися, розкрила перед ним двері в кола
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питої знаті. Художник стає головним виконавцем замовлень 
к'риога і радником у справах мистецтва.

У 1563 році з його ініціативи була заснована Флорентій
ська академія малюнка. Придворна кар'єра Базарі закінчується 
тим, шо він дістає знатне звання, возводиться в кавалери 
ордена св. Петра, стає багатим поміщиком і домовласником, 
вдається, важко уявити собі людину, більш далеку від про
гресивних ідей! Проте, як побачимо далі, Базарі — придвор
ний реакційного медічійського двору і Базарі — письменник і 
теоретик мистецтв — це не завжди одне і те саме.

У першій половині XVI століття остаточно виявилися риси 
глибокої кризи ренесансного мистецтва. Феодальна реакція 
знову запанувала в італійських містах. Католицька церква, 
отямившись після ударів, що завдав їй «найбільший прогре
сивний переворот з усіх пережитих до того часу людством» *, 
як назвав епоху Відродження Ф. Енгельс, перейшла в контр
наступ. Римські папи плекають думку про всесвітнє панування 
і закликають на свою службу митців. Браманте будує веле
тенські споруди Ватіканського палацу і закладає собор свя
того Петра. Рафаель розписує кімнати в папських апартамен
тах. Мікеланджело, найбільш «ренесансний» з усіх титанів 
епохи Ренесансу, переживає велику творчу трагедію: його ре
волюційно-бунтарський дух не може скоритися реакції. Він 
залишає незакінчені роботи і зі зброєю в руках захищає остан
ні бастіони ренесансної свободи під час облоги Флоренції вій
ськами іноземців та Медічі.

А згодом, у 30-х роках XVI століття, в часи затишшя, що 
настали в Італії після воєн та ворожих навал, під гнітом фео
дальної деспотії в італійській гуманістичній культурі почи
нають виявлятися ознаки кризи. У мистецтві поширюється той 
епігонський напрям, що дістав назву маньєризм (manierismo, 
від «maniera» — манера).

У живопису це виявилося в надуманих, бездушних компо
зиціях, що прославляють замовника, у суб'єктивізмі, у манерній 
витонченості форм. Характерними для маньєризму були роботи 
живописців Якопо Каруччі да Понтормо (1494—1557), Фран- 
ческо Парміджаніно (1503—1540), Россо Фйорентіно (1495— 
1540), скульптури Бенвенуто ЧеллінІ (1500—1571) та інших.

В архітектурі тих часів намітилися два напрями: акаде
мізм, що повторював, а подекуди й розвивав у бік класицизму 
ренесансні традиції (це особливо було характерним для

* К. Маркс і Ф. Енгельс. Твори, т. 20, стор. 326.
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творчості Андреа Палладіо— 1518—1580), і барочний, в якому 
все більше проступали риси нового стилю. Очолював цей 
напрям Джакомо Бароцці да Віньйола (1507—1573).

В архітектурі Базарі належав до академічного напряму. 
Він наполегливо і послідовно намагався протистояти новій, 
«барочній» моді і виступав за ренесансні архітектурні прин
ципи. Але якщо у Палладіо ми бачимо творчий і навіть нова
торський підхід до ренесансної спадщини, то у Базарі на це 
не вистачає хисту, і він обмежується епігонством.

Проте архітектурним роботам Базарі не можна відмовити 
ні в майстерності, ні в талановитості. Так, у своїй найбільш 
відомій споруді в галереї Уффіці у Флоренції (1560—1574) 
Базарі вдало розв'язав винятково складне планувальне зав
дання і створив цікавий ансамбль вулиці, що йде від ріки Арно 
до площі Синьйорії. Фасади Уффіці виконано з майстерністю. 
Чудові лоджії — галереї нижнього поверху, великі віконні про
різи. Все це створює враження легкості і витонченості будівлі. 
Добре прорисовано всі архітектурні форми. Велике художнє 
враження справляють бокові галереї, що їх відомий дослідник 
мистецтва доби Відродження Я. Буркхарт вважав найкраси
вішими в Італії. Але в цілому архітектура Уффіці сухувата 
і поряд із спорудами площі Синьйорії здається маловиразною.

На формах споруди почувається вплив Мікеланджело; на
віть у скульптурах, що завершують арки торцевих фасадів, 
повторюється композиція надгробків Медічі роботи Мікел
анджело. Проте якими вони здаються жалюгідними в порів
нянні з геніальними оригіналами! На замовлення Козімо Ме
дічі Базарі будує для нього критий перехід від палаццо Пітті 
до палаццо Веккйо майже через півміста.

Ряд споруд виконує Базарі в своєму рідному місті — Арец- 
цо. Хорошою архітектурою відзначаються церква Санто Фйоре 
е Лучілла (1565) і так звана Лоджія Базарі (1573)— остання 
робота митця,— і особливо його власний будинок. В усіх цих 
будівлях майже не виявляються риси маньєризму.

Живопис, і особливо монументальний, у Базарі пройнятий 
рисами маньєризму в значно більшій мірі, ніж архітектура. 
Правда, треба зважити на те, що в основному Базарі працю
вав над розписами приміщень на замовлення герцога чи папи, 
тому панегіристична тематика тут була запрограмована.

Цикл розписів Базарі в палаццо Веккйо (1554—1572) на 
теми прославлення Медічів є прикладом живопису маньєризму 
з характерними для останнього надуманістю помпезних компо
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зицій, вибагливістю форм, несподіваними ракурсами тощо. 
Виконує монументальні розписи Базарі дуже швидко, і це, 
звичайно, також позначається на якості живопису. Мікеланд- 
жело нібито сказав, прочитавши напис у залі папської канце
лярії про те, що Базарі виконав розписи цього величезного 
приміщення лише за 100 днів: «Воно й видно».

Значно менше рис маньєризму ми помічаємо в станковому 
живопису Базарі — луврському «Благовіщенні» з його чіткою 
композицією і спокійним колоритом, численними портретами, 
в тому числі у добре написаному автопортреті.

Особливо виявився талант Базарі в декоративному мисте
цтві. Оформлення інтер'єрів палаццо Веккйо у Флоренції, кім
нати герцога Козімо Медічі та інші роботи Базарі свідчать 
про неабиякий художній смак і творчу фантазію автора. Але 
в усьому почувається рука придворного художника, який гото
вий зробити все що завгодно, аби догодити своєму господареві.

III
Книга Базарі «Життєписи найславетніших живописців, 

скульпторів та архітекторів» вийшла в світ у Флоренції в 
1550 році. У ній Базарі опублікував 133 біографії митців — від 
Чімабуе (1240—1300) до Мікеланджело Буонарроті, що був 
тоді ще живий. Книга мала величезний успіх і швидко розі
йшлася серед читачів.

Вдруге Базарі видав її лише через 18 років, у 1568 році, 
після грунтовної переробки та значних доповнень.

У новому виданні — в трьох частинах — було подано вже 
161 біографію митців як минулого, так і сучасних Базарі. До 
життєписів додано теоретичний трактат «Вступ до трьох ми
стецтв малюнка, а саме: архітектури, живопису і скульптури»,— 
«Присвяту Козімо Медічі», «Присвяту майстрам у мистецтвах 
малюнка», «Вступ до всього видання» і «Вступ до життєпи
сів». Біографії було доповнено, а теоретичні концепції більш 
переконливо аргументовано.

Праця справді титанічна, якщо взяти до уваги те, що дже
рел у автора було не так уже й багато, а тисячі фактів, дат, 
імен потребували систематизації й перевірки. Якщо зважити 
на те, що Базарі доводилося виконувати великий обсяг жи
вописної та архітектурної роботи, то можна лише захоплю
ватись тим науковим подвигом, що його звершив Базарі.

У літературі про Базарі існувала думка, що свою історію 
мистецтв він написав, «як Колумб відкрив Америку: ненароком,
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ідучи до іншої мети». Уважний аналіз як архітектурної і худож
ньої, так і літературної творчості Базарі спростовує це твер
дження. Мета у Базарі була дуже чітко визначена, і, може, 
саме це й вирішило успіх книги, а також значення її для 
наступних поколінь.

Дійсно, розповідь Базарі про те, як розпочав він свою робо
ту над рукописом, може навести на думку, що це було випадково. 
Цю розповідь (до речі, дуже цікаву і побудовану в характері 
літературної новели) Базарі відносить до того періоду свого 
життя, коли мешкав у Римі і був близько знайомий з колом 
гуманістів-письменників, поетів, учених та публіцистів, що 
збиралися в домі кардинала Алессандро Фарнезе. Ось вона:

«У цей час часто вечорами, закінчивши денну працю, виру
шав я повечеряти до вельможного кардинала Фарнезе, де по
стійно були присутніми, розважаючи його витонченою і серйоз
ною розмовою, Мольца, Аннібале Каро, месер Гандольфо, 
Клаудіо Толомеї, месер Ромоло Амазео, моисиньйор Джовіо та 
багато інших учених і світських людей, якими завжди був 
переповнений двір цього синьйора. Б один з таких вечорів 
мова зайшла, між іншим, про музей Джовіо і портрети знаме
нитих людей, що були в ньому розміщені у відповідному по
рядку, з прекрасними написами. Переходячи від одного пред
мета до другого, як це буває в розмові, монсиньйор Джовіо 
сказав, що йому дуже хотілося, і тепер ще хочеться, приєднати 
до музею і до своєї «Книги похвал» трактат про людей, 
славетних в образотворчому мистецтві, який містив би в собі 
відомості про найвидатніших художників, починаючи від Чіма- 
буе. Говорячи з цього приводу, Джовіо виявив свої знання 
і розуміння нашого мистецтва. Але коли він від загальних 
положень перейшов до деталей, то наробив багато помилок 
і в іменах різних художників, і в прізвищах, і в Тх походжен
ні, і в описі їх творів. Коли Джовіо закінчив свою промову, 
кардинал звернувся до мене і сказав:

— Що ви скажете про це, Джорджо? Чи не правда, що 
це буде прекрасний твір, вартий того, щоб над ним попра
цювати?

— Прекрасний, ваша вельможність,— відповів я,— при тій 
умові, що Джовіо допоможе який-небудь художник, здатний 
розмістити факти по своїх місцях і описати речі так, як вони 
були в дійсності; кажу це тому, що в промові Джовіо, незва
жаючи на все те, що в-ній заслуговує уваги, я помітив багато 
непорозумінь.
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— Ви могли б ,— вів далі кардинал, якого підтримали 
Каро, Толомеї та інші,— ви могли б дати йому стислі відо
мості про художників і про їхні твори, зберігаючи хроноло
гічний порядок. Цим ви зробили б мистецтву нову послугу.

Я охоче прийняв це доручення, хоч і усвідомлював, що 
воно понад мої сили. Я взявся розшукувати всі мої помітки 
й записки, що з молодих років сам для себе збирав про май
стрів, пам'ять про яких була для мене найдорожча; упорядку
вав ці матеріали і відніс їх Джовіо. Той дуже хвалив мою 
працю і сказав мені:

— Я хочу, дорогий мій Джорджо, щоб цю роботу вико
нали ви самі і цілком; я прекрасно бачу, що ви з нею впорає
тесь. Щодо мене, то я не почуваю в собі для цього сміливості, 
я не розбираюся в манерах і не маю багатьох фахових знань, 
якими ви, очевидно, володієте досконало... Послухайте мене, 
Базарі, зробіть те, що я вам раджу, і у вас вийде чудова 
книга; нарис, який ви принесли,— вірна тому запорука.

Бачачи, що я не можу зважитися, Джовіо послав мене до 
Каро, Мольца, Толомеї та інших моїх друзів, які так наполег
ливо мене умовляли, що я зважився нарешті» *.

Люди, яких згадує в своїй розповіді Базарі,— це цвіт іта
лійської інтелігенції XVI століття. Вчений, історик, письменник 
Паоло Джовіо, поет і новеліст Франческо Мольца, відомий 
знавець античної літератури Аннібале Каро, гуманіст і зна
вець класики, професор Болонського університету Романо Ама- 
део, філолог Клаудіо Толомеї — всі вони належали до куль
тури Ренесансу, всіх їх турбувала доля вітчизни. Цілком при
родно, що саме серед них могла знайти гарячу підтримку ідея 
створення наукової праці, яка б мала привернути увагу до 
славетного і героїчного минулого доби Відродження, до вели
ких досягнень італійської ренесансної культури та мистецтва, 
а можливо, і знайти шляхи, щоб відвернути їх загибель.

Дослідники доводять, що не було такого вечора у карди
нала Фарнезе в 1546 році, як про те пише Базарі. По-перше, 
не можна уявити, щоб ця титанічна праця була пророблена 
за якихось два-три роки, бо в 1550 році книга вже вийшла 
з друку. Та й сам Базарі натякав, що цією темою він, власне, 
займався вже дуже давно. Мольца помер у 1544 році і,

* Автобіографія Базарі. De scricione delle Giorgio Vasari.
Розділ 38. Укр. переклад у кн.: Джорджо Базарі. Життя
найслаьетніших живописців, скульпторів та архітекторів, К-,
«Мистецтво», 1937, стор. 12—14.

13



природно, не міг бути присутнім на цьому вечорі. Вважають, 
що і кардинала Фарнезе не було тоді в Римі, та й сам Базарі, 
здається, в ті часи був у Флоренції. Таким чином, новела являє 
собою лише літературний прийом, що за його допомогою автор 
розповів про розмови й думки, що їх висловлювали члени гурт
ка в різні часи.

Безумовно, без сторонньої допомоги Базарі не впорався б 
з таким складним завданням. Його твір було задумано колек
тивно, і роботу доручено саме йому через те, що Базарі був 
єдиним в гуртку художником-професіоналом, який зміг би в 
цій галузі продовжити роботу Джовіо. Досвідчені письменники 
беруться йому допомагати. Джовіо дає свої поради, а Аннібале 
Каро і Матео Фаетані редагують праці Базарі, переробляючи 
дещо навіть всупереч самому авторові.

Вважають, що найбільше допоміг Базарі його найближчий 
друг — флорентійський канонік дон Віченцо Боргіні, учений 
секретар Флорентійської академії мистецтв. Мабуть, він вико
нав усю основну роботу по редагуванню книги Базарі; він 
і сам складав життєписи славетних італійських митців, розпо
відав про їхню творчість як повчання і приклад сучасним 
і майбутнім художникам.

IV

Мету своєї праці Базарі уявляв дуже чітко. Звертаючись 
до «майстрів у мистецтвах малюнка», він писав, що вивчення 
минулого «зможе всемірно надихнути нас на звитяжну працю 
і показати новизну та велич нашого мистецтва... наштовхнути 
і запалити всіх нас на те, щоб ми прикрасили світ численними 
творами, рідкісними за якістю, щоб він, діставши від нас цю 
красу, поважав би і нас тією мірою, в якій він поважав ті 
вічно чудові і найславетніші уми» *.

Критики Базарі часто дивуються, чому він вихваляє сучас
не йому мистецтво маньєризму. Невже ж він не розуміє: те, 
що робиться навкруги, і те, що робить він сам, є занепадом 
великого стилю,, що одностайно констатують у своїх песимі
стичних творах такі історики, як, наприклад, Нікколо Макіа- 
веллі, Джанмікеле Бруто або Якопо Нарді. Чому ж твір Ва-

*Джорджо Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых
живописцев, ваятелей и зодчих, т. I, М., «Искусство», 1956,
стор. 10.
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зарі пройнято оптимістичною ідеєю? Чи не тому, що сам 
Базарі як посередній митець, не зміг зрозуміти суті тієї кризи, 
що охопила італійське мистецтво в середині XVI ст.?

Безумовно, певна обмеженість поглядів і намагання дого
дити своїм замовникам і патронам відіграли свою роль. Про
тягом усього життя Базарі прагнув до багатства і вірно служив 
своїм високопоставленим господарям.

Але на сторінках своєї праці Базарі — придворний Медічі, 
і Базарі — письменник і теоретик, часто суперечать один одно
му. Так, наприклад, Базарі через усю свою книгу намагається 
провести думку, що тільки за правління родини Медічі мисте
цтво досягло найвищого ступеня. Однак, що це не так, було 
зрозуміло всім, у тому числі й Базарі. Адже Мікеланджело 
категорично відмовився повернутися на батьківщину, що сто
гнала під тиранією Козімо Медічі, хоча останній, за посеред
ництвом того ж таки Базарі, не раз запрошував великого 
митця приїхати у Флоренцію.

І водночас сам Базарі розуміє, що сучасне йому мисте
цтво перебуває в критичному стані. Він не бачить попереду 
нічого втішного і вважає, що єдиною панацеєю від зла може 
бути лише повернення до минулого. Звідси і основна філософ
ська ідея Базарі про круговий розвиток мистецтва. Базарі 
пише:

«Якщо трапиться, що воно (мистецтво,— Ю. А.) коли-не
будь (чого не дай боже) на якийсь час через недбалість 
людей, лихоліття або ж за велінням небес, яким, здається, 
не бажано, щоб земні речі довго залишалися в одному стані, 
знову буде зазнавати такого ж самого безладдя занепаду, хай 
ці мої праці, якими б вони не були (коли їх доля буде щасли
вою)... підтримають його життєздатність або хоча б вселять 
бадьорість в уми більш високі, що подадуть йому кращу допо
могу; і тоді з моєї легкої руки і при наявності їх творів воно 
достатньою мірою дістане допомогу і прикраситься, чого йому 
(хай дозволено мені буде відверто сказати правду) до цього 
часу бракувало» *.

І хоч намагається Базарі довести, що мистецтво його часів 
було вершиною розквіту доби Відродження, а не останніми 
щаблями його спаду, як це було насправді, остання фраза до
водить, що для себе автор це розумів або принаймні відчував.

Теоретичні концепції Базарі не становлять послідовної
♦Джорджо Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых
живописцев, ваятелей и зодчих, т. I, стор. 155.
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системи, хоча в основі своїй не відступають від положень реа
лістичної ренесансної естетики. «Речі мають тим більшу благо
родність і досконалість, чим ближче вони до правди» *,— пише 
він. «Люди... маючи своїм керівником природу, вчителем — най
чистіший розум, прикладом— такий чудовий взірець будови 
всесвіту, і породили ці благородні мистецтва і, постійно їх 
поліпшуючи, від малого початку довели їх зрештою до доско
налості» **.

У теоретичних працях Вазарі не раз підкреслює, що він 
практик і його мова — це мова його товаришів-художників, до 
яких він головним чином і звертається. Саме такою професій
ною мовою відзначається трактат Вазарі «Вступ до трьох ми
стецтв малюнка», де викладено безліч практичних порад для 
художників. Але як тільки він переходить до «Життєписів», 
письменник часто переважає. Вазарі недарма вважається одним 
з класиків італійської літератури.

Розповіді, окремі новели, діалоги та сюжетні відхилення 
написано майстерно і талановито. Коли читаєш ці сторінки, 
стає прикро, що поряд з ними йдуть нудні та витіюваті всту
пи, де за принципом риторики тих часів викладається мораль, 
а також сухі і стомливі переліки робіт окремих митців.

Твір Вазарі був історико-біографічним, теоретичним, прак
тичним, публіцистичним і, нарешті, белетристичним. Сам Вазарі 
не ставив собі за мету диференціювати ці аспекти, як це ми 
робимо тепер. Таким чином, те, що потрібно для Вазарі-беле- 
триста, часто суперечить Вазарі-історикові. Так, наприклад, 
для літературної правди потрібно було Вазарі вигадати вечір 
у кардинала Фарнезе. Часто Вазарі наводить такі анекдоти 
з життя того чи іншого майстра, що їхня недостовірність і 
йому самому добре була відома. Навіть смерть деяких худож
ників Вазарі обставляє легендарними подробицями з чисто 
літературних міркувань. Однак усі неточності, помилки й огрі
хи Вазарі походять не тільки від белетристичної специфіки. 
Вазарі часто користується неперевіреними джерелами, перека
зами, плітками тощо. Дещо Вазарі наплутав і сам.

Проте, оцінюючи в цілому працю Вазарі, працю, де зіб
рано величезну кількість найцінніших і в основній масі досто
вірних фактів, можна сказати, що літературних перебільшень 
або відхилень від правди у ній не так уже й багато.

* Джорджо Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых
живописцев, ваятелей и зодчих, т. 1, стор. 16.

** Там же, стор. 139.
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Чимало джерел, що ними користувався Базарі, залишаю
ться нам невідомими; мабуть, це були в основному усні пере
кази. Саме тому найчастіше Базарі помиляється в хронології.

Ряд джерел, що ними користувався Базарі, можна назва
ти. Це, по-перше, відомий твір Гіберті «Сотепіагі», звідки 
Базарі бере всі основні дані для біографій тречентистів (май
стрів XIV століття), правда, часто перекроюючи їх на свій 
лад. Так само Базарі використовує анонімну біографію Бру- 
иеллескі та книгу Антоніо Біллі про майстрів Треченто і Ква
троченто. Для біографії Мікеланджело п другому виданні він 
використовує книгу Кондіві.

Широко користується Базарі відомими трактатами Альбер
ті, Леонардо да Вінчі, Палладіо, Віньйоли, Серліо. Серед дже
рел не останнє місце займають у нього надгробні епітафії, що 
ними він часто закінчує біографії. Широко користується Базарі 
і класичною літературою доби Відродження, цитуючи терцини 
Данте, сонети Петрарки, новели Боккаччо, станси Аріосто і 
сонети Мікеланджело.

V

Першу частину своїх «Життєписів» Базарі присвячує май
страм другої половини Дученто (XIII століття) і Треченто 
(XIV століття).

Центральними фігурами в італійському мистецтві цієї доби 
були живописці Чімабуе і Джотто, скульптори Ніккола і Джо- 
ваині Пізано та архітектор Арнольфо ді Камбіо (у Базарі — 
Арнольфо ді Лапо). Саме на їх біографіях Базарі зосереджує 
свою увагу, вбачаючи в роботах Чімабуе і Ніккола Пізано 
початок нового мистецтва. Цей початок, коли «небо повернуло 
мистецтво Тоскани до первісного стану» *, тобто до античності. 
Базарі датує 1250 роком, звідки згодом цей рік увійшов в 
історію мистецтва як початок Відродження..

Другу частину присвячено майстрам епохи Кватроченто 
(XV століття), тобто Ранньому Відродженню.

Найбільшу увагу Базарі тут приділяє великому реформа
торові архітектури Філіппо. Брунеллескі, який, за словами Ба
зарі (і це не далеко під істини), створив новий архітектурний 
стиль.

Не меншого значення надає Базарі творчості неликнх

* Див.: Джорджо Базари. Жизнеописания наиболее зна
менитых живописцев, ваятелей и зодчих, т. I, стор. 153.
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кватрочентистів — скульптора Донателло і живописця Мазач
чо, справедливо вважаючи їх засновниками скульптури і жи
вопису доби Відродження.

Належне місце в книзі займають видатні митці XV сто
ліття: архітектори Мікелоццо Мікелоцці, Джуліано да Майано, 
Бенедетто да Майано, скульптори Лоренцо Гібертї, Андреа 
Верроккйо, живописці Паоло Учелло, Мазоліно да Панікале, 
Філіппо Ліппі, Доменіко Гірландайо, Сандро Боттічеллі, Андреа 
Мантенья, П'єтро Перуджіно.

Дещо зневажливе ставлення художника-практика до тео-

бетиків позначилося у Вазарі на біографіях одного з титанів 
ідродження — Леон-Баттісти Альберті і відомого теоретика 

архітектури Антоніо Філарете. Обом Вазарі приділяє порів
няно мало уваги.

Дуже цікавою є маленька біографія флорентійського інже
нера і декоратора Мекки, в якій читач ознайомиться з оформ
ленням вистав, карнавалів та процесій, що становило важливу 
сторону ренесансного мистецтва.

Головний наголос у своїй роботі Вазарі ставить на третій 
частині, де зібрано біографії майстрів Високого Відродження 
(кінець XV — початок XVI століття) і сучасників Вазарі. Най
більшу увагу приділяє тут автор Леонардо да Вінчі, Рафаелю 
Санті. і особливо Мікеланджело Буонарроті, якого він вважає 
найвидатнішим з усіх митців, що жили на землі, а його твор
чість— найвищим досягненням людського художнього генія.

Цікавою є біографія великого зодчого Високого Відро
дження— Донато д’Анджело Браманте.

Привертають увагу яскраві портрети сучасників автора — 
живописців Тіціана і Джорджоне, архітекторів Джакопо Ба- 
роцці да Віньйоли та Андреа Палладіо. Не забув Вазарі і сам 
себе, подавши докладну свою біографію.

Майже до кожної біографії Вазарі додає портрет митця. 
Виконав портрети для видання художник Крістофано Коріо- 
лано, а зібрав сам автор. Про ці портрети він пише так: «Якщо 
зображення і портрети, що їх я вмістив у цей твір, іноді не 
зовсім схожі з дійсністю і не всі мають ті якості і подібність, 
що їх звичайно надає живість фарб, все ж і малюнок і окрес
лення взяті з натури, відповідають дійсності і є натуральні, 
незважаючи на те що не всі вони намальовані вмілою рукою, 
бо більшу частину їх прислали мені друзі» *.

* Джорджо Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых
живописцев, ваятелей и зодчих, т. 1, стор. 6.
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За 400 років, що минули від часу другою видання «Жит
ії писів», їх перевидавали багатьма мовами, багато разів.

Учені-вазарісти докладно досліджують творчість Вазарі. 
Г.еред досліджень виділяються роботи Й. Шлоссера, В. Кал- 
либа, Р. Гардена та інших.

Кілька разів вибрані твори Вазарі перекладалися на росій
ську мову. Найкращим було двотомне видання 1933 року 
иидавництва «Academia» (Москва—Ленінград) з передмовою 
А. В. Луначарського та змістовними статтями про Вазарі 
А. К. Джівелегова та А. М. Ефроса. У цьому виданні було 
вміщено 20 біографій. Повне видання творів Вазарі у перекладі 
на російську мову (М., «Искусство») ще не закінчено; вийшли 
з друку І та II томи.

Вперше українською мовою вибрані твори Вазарі вийшли 
друком у видавництві «Мистецтво» (Київ) у 1937 році за ре
дакцією і з вступною статтею С. О. Гілярова. У книзі було 
вміщено лише шість біографій.

Трохи раніше, в 1935—1936 роках, в українському пере
кладі було видано «Вступ до скульптури і живопису» Вазарі 
в альманахах «Мистецтво» (том II і III).

У нашому виданні увазі читача пропонується 16 біографій 
найвидатніших митців епохи Відродження. Більшість із них 
перекладено на українську мову вперше; це біографії Джован- 
ні Чімабуе, Ніккола і Джованні Пізано, Джотто, Мазаччо, 
Філіппо Брунеллескі, Донато, Чекки, Леон-Баттіста Альберті, 
Сандро Ботічеллі, Донато Браманте, Тіціана. (Життєпис До- 
иато Браманте ще не видано російською мовою). їх з інтере
сом прочитають наші сучасники, так само, як читали наші 
попередники і будуть читати нащадки.

Книга Вазарі завжди буде їм вірним супутником у подо
рожі до світу мистецтва.

Ю. С. АСЄЄВ





ж w r r e  п иси
НАЙСЛАВЄТНІШИХ 
ЖИВОПИСЦІВ, 
СКУЛЬПТОРІВ 
ТА АРХІТЕКТОРІВ





ЖИТТЄПИС ДЖОВАННІ ЧІМАБУЕ,
ф л о р е н т ій с ь к о г о  ж и в о п и с ц я

Коли лихоліття, які без кінця-краю спостигали 
сердешну Італію, не тільки руйнували те, що справді 
називалось витворами мистецтва, а й (що важить 
набагато більше) знищили багатьох митців, у місті 
Флоренції літа 1240 народився, за волею господньою, 
аби заново показати людям мистецтво живопису, 
Джованні \  на прізвище Чімабуе, з тогочасної шля
хетної сім’ї Чімабуе. Коли хлопець підріс і батько, 
та й інші, помітили, що він тямущий і здібний, його 
було послано в Санта Маріа Новелла, щоб набирав
ся різних наук у одного вчителя, родича їхньої фа
мілії, що навчав тамтешніх послушниць. Тільки ж 
Джованні, замість дослухатись до лекцій, витрачав 
усі дні на те, до чого мав уроджений нахил — малю
вав на сторінках книжок та інших аркушах напо
хваті людей, коней, будівлі та ще багато чого іншого, 
що на думку набіжить.

Цьому природному нахилові сприяла сама доля: 
тодішнім правителем Флоренції було викликано з 
Греції кілька художників, щоб повернути місту ми
стецтво, яке не стільки загинуло, як збилося з шляху. 
Крім інших замовлених робіт, вони взялися понов
ляти капелу Гонді2, склепіння й фасад якої уже 
добре-таки пошкодив час, її можна бачити й нині 
в Санта Маріа Новелла, де вона стоїть обіч голов
ної капели. Тож Чімабуе, почавши самотужки за
йматися любим його серцю мистецтвом, часто тікав
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зі школи й простоював цілісінькі дні побіля отих 
майстрів, спостерігаючи їхню роботу. Тим-то бать
ко, порадившись із тими художниками і спільно з 
ними розсудивши, що його син здатний до малюван
ня і з нього будуть люди, коли він серйозно візьме
ться за це діло, віддав хлопця до них у науку, на 
превелику радість останнього. Хлопчина із запалом 
став до праці і за невеликий час із своїм хистом так 
наважив руку, що досяг значних успіхів як в олівці, 
так і в фарбах, перевершивши манеру своїх учите
лів, які, не піклуючись про те, аби розвивати її далі, 
малювали, як ми в цім можемо пересвідчитись і 
сьогодні, не в добрий древньогрецький спосіб, а за
веденим на той час незграбним стилем. Хоч Чімабуе 
й наслідував тих греків, однак додав великої довер
шеності своєму мистецтву, майже відкинувши їхню 
незграбну манеру, і тим прославив батьківщину 
своїм іменем і творіннями.

Це доводять нам картини, створені ним у Фло
ренції, як-от: розписаний запрестольний образ в 
Санта Чечіліа 3 та Богоматір на дошці в церкві Сан
та Кроче4, що висить там і досі на пілястрі, право
руч від хорів. Пізніше він зобразив на дошці на 
золотому тлі св. Франціска, до того ж намалював 
ного (що було новиною у ті часи) з натури і як 
тільки міг краще, а довкола нього, в двадцяти клей
мах, дрібними фігурками, теж на золотім тлі, напи
сав історії з житія цього святого \

Взявши після цього малювати замовлення від 
ченців із монастиря Валломбрози для абатства 
Санта Трініта у Флоренції на велику дошку, він по- 
явив у ній, доклавши чималого старання, аби ви
правдати славу, що вже розійшлася про нього, іще 
більше вигадки і доброї манери в змалюванні на
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золотому тлі Мадонни з немовлям і багатьма анге
лами, які їй поклоняються6. Коли він закінчив цю 
дошку, ченці поставили її на головний вівтар у зга
даній церкві, пізніше її було знято, аби звільнити 
місце для дошки Алессо Бальдовінетті7, яка є там 
і нині, і перенесено до малої капели тієї ж церкви, 
де її можна бачити в малій капелі лівого нефа. По
тім він розписав фресками лікарню Порчеллана на 
розі Віа Нуова, що веде до передмістя Оньїссанті, 
де посеред переднього фасаду є головний вхід. З од
ного боку було зображено благовіщення діві Марії, 
а з другого — Ісуса Христа з Клеофою і Лукою — 
майже в натуральний зріст *. Чімабуе дещо поновив 
старі картини, подавши одяг, тканину та інші речі 
більш природно і ніжно, аніж би те зробили греки, 
що, як у мозаїці так і в живопису, визначались пога
нючою, незугарною манерою, модною в той час, що 
віками переходила в спадщину від художника до 
художника, які ніколи й не замислювались над тим, 
аби покращити рисунок, дібрати ліпшу фарбу або 
вигадати ще щось гарне.

Після цієї роботи його запросив той самий на
стоятель, якому він виконав раніше роботу в церкві 
Санта Кроче, і Чімабуе зробив для нього з дерева 
велике розп’яття, що збереглось там і до сьогодні8. 
Він знов догодив замовникові, і останній запросив 
його до свого монастиря св. Франціска в Пізі, щоб 
він змалював на дошці портрет цього святого9. Цей 
витвір був для тамтешнього люду рідкісним, бо всі 
вбачали в нім неабиякий хист, а в образі, поставі, 
драпіровках — манеру, що доти не була заведена у 
греків і якою ніхто не малював не тільки в Пізі, а й 
ніде в Італії. Для цієї ж церкви Чімабуе намалював 
великий образ Богоматері з немовлям, що обіймає
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її за шию, та з численним гуртом ангелів довкола, 
теж на золотім полі10; незабаром її знято з того 
місця, де вона перше стояла,— щоб там спорудити 
мармуровий вівтар, який зберігся й досі,— і постав
лено в церкві ліворуч від входу. Цей витвір пізанці 
дуже хвалили й добре заплатили за нього Чімабуе. 
Так само в Пізі він написав на прохання абатства 
Сан Паоло ін Ріла д’Арно на невеликій дошці зобра
ження св. Агнеси, а довкола неї, мініатюрами,— її 
житіє в історіях (ця дощечка й досі стоїть над вів
тарем св. Діви у згаданій церкві) *. Всі ці роботи 
гучно прославили ім’я Чімабуе, і його запросили до 
Ассізі, умбрійського міста, де він, спільно з деякими 
грецькими майстрами, розмалював у долішній церк
ві св. Франціска кілька склепінь, а на фасадах подав 
житія Ісуса Христа і св. Франціска, якими далеко 
перевершив греків. Потім, пойнявшись натхненням, 
він почав сам від себе розписувати фресками горіш
ню церкву п, де в головній абсиді над хором на всіх 
чотирьох стінах понамальовував деякі історії з жи
тія Богоматері; між ними й ЇЇ смерть, коли Христос 
несе її душу до неба над громаддям хмар і одягає 
їй на голову вінець, в оточенні сонму ангелів, а вни
зу видно безліч святих — чоловіків і жінок. Нині ця 
картина геть поблякла від часу.

Далі на хрестових склепіннях згаданої церкви 
(а їх усього п’ять) він теж понамальовував багато 
історій. На першім, над хором, він зобразив понад 
натуральну величину чотирьох євангелістів і зробив 
їх дуже гарно, це добре видно й досі. Свіжість тілес
них кольорів показує те, що Чімабуе, завдяки своїм 
старанням, уже добре набив руку в живопису фрес
ками. Друге склепіння рясніє золотими зірками по 
ультрамариновому полі. На третьому він зобразив
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у кількох тондо Ісуса Христа, Пресвяту Діву — 
його матір, св. Іоанна Хрестителя і св. Франціска — 
по одній фігурі в кожному тондо, що їх було по 
одному в кожній чверті склепіння. А четверте між 
цим і п’ятим склепінням він розмалював, як і дру
ге, золотими зорями на ультрамариновому тлі. На 
п’ятім він подав чотирьох отців церкви, а побіля 
кожного — один з чотирьох чернечих орденів. На
певне, то була нелегка праця, але виконана вона з 
неабиякою дбайливістю.

Закінчивши склепіння, він розписав фресками всі 
верхні стіни лівого боку церкви, зобразивши в на
прямку до головного вівтаря, між вікнами і аж до 
склепіння, вісім найбільш визначних історій із Вет
хого завіту, починаючи від створення світу. А в про
міжку довкола вікон, що виходять на галерею, яка 
вздовж стіни обходить ізсередини всю церкву, по
дав, теж у восьми історіях, решту Ветхого завіту. 
А навпроти цієї роботи, в шістнадцяти історіях зма
лював житіє Богоматері та Ісуса Христа. А на ниж
ньому фасаді, над головним входом, навколо вікна, 
він намалював Взяття Матері Божої на небеса, а 
також Святого Духа, що входить в апостолів. Цей 
витвір, справді величний, багатий і вельми гарно 
виконаний, мав, як мені здається, здивувати того
часний світ; адже стільки часу живопис лишався 
схований від ока людського. Мені, що побачив ро
боту року 1563, вона теж видалась прекрасною, і я 
подумав: як то Чімабуе в таких потемках бачив 
стільки світла. Але з усіх картин (а на це треба зва
жати) оті, що на склепіннях, бувши менше ушко
джені пилом та іншими чинниками, збереглися кра
ще. Закінчивши ці роботи, Джованні приступив до 
нижніх частин стін, тобто тих, що нижче вікон,
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і зробив на них кілька витворів, однак вимушений 
від’їхати до Флоренції у якихось там своїх справах, 
він так і не закінчив цієї роботи. її, як про те буде 
сказано в іншому місці, через багато років довів до 
кінця Джотто.

Вернувшись до Флоренції, Чімабуе розмалював 
у дворі монастиря Санто Спіріто (де грецьким сти
лем розписаний іншими майстрами весь бік, що од 
церкви) три арочки історіями з житія Ісуса Хри
ста * і зробив це, звісно, з великим знанням справи. 
І водночас відіслав кілька зроблених ним у Флорен
ції речей до Емполі, де вони й по сьогодні дуже 
шануються в парафіяльній церкві цього міста *. По
тому він намалював для церкви Санта Маріа Новел
ла образ Богоматері12, що його поставлено вгорі 
між капелами Ручеллаї і Барді да Верніо: робота 
зроблена, як на той час, із великим хистом; ангели, 
понамальовувані довкола, засвідчують, що він воло
дів і тією грецькою манерою, яка почасти наблизи
лася до сучасного стилю. Цей витвір викликав таке 
велике захоплення у людей тієї доби, які ніколи доти 
не бачили нічого кращого, що його несли по-свят
ковому урочистою процесією під звуки сурми від 
його дому аж до церкви, а самого Чімабуе за це 
добре винагороджено й опісля вельми шановано. 
Повідають (та й можна читати в деяких спогадах 
старих художників), що коли Чімабуе малював зга
дану картину в саду неподалік од Порта Сан П’еро 
і Флоренцією проїжджав старий король Карл Ан- 
жуйський, то, крім влаштованих його величності 
родовитими флорентійцями почестей, короля повели 
подивитись картину Чімабуе. А що її доти ніхто не 
бачив, то поглядіти на неї збіглась вся Флоренція, 
старі й малі, зібравшись величезним натовпом, мов
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у яке свято. Тож, на знак радощів і веселості того 
дня те місце пойменрвано Веселим Передмістям 
(Борго Аллегро), яке, хоч і огороджене потім мі
ськими мурами, назавжди зберегло свою назву.

В церкві Сан Франческо в Пізі (де він, як ска
зано вище, виконав кілька робіт) в закуті побіля 
иходу до церкви пензлю Чімабуе належить невелич
кий образ темперою — Ісус на хресті, з кількома 
ангелами довкола *. Плачучи, вони тримають в ру
ках слова, написані круг голови Христа і підносять 
їх до вух Богоматері, що плаче праворуч, і на лівий 
бік св. Іоанну Євангелісту, пойнятому невтішною 
скорботою. Ось слова, звернені до Богоматері: «Mil
lier, ессе filius tuus» [Жінко, ось син твій], а ось 
слова, сказані Іоанну: «Ессе mater tuà» — [Ось мати 
твоя], а ті, що їх тримає в руках ангел, який стоїть 
дещо осторонь, промовляють: «Ex illâ horâ accepit 
earn discipulus in suam» [3 тієї години прийняв 
його своїм учнем].

Тут слід зауважити, що Чімабуе перший почав 
удаватись до такої вигадки, помагаючи малюнку 
словами, аби ясніше показати задум, що, звісно, теж 
було примхливою і новою річчю на той час.

А що Чімабуе через свої творіння здобув собі на 
користь вельми гучне ім’я, його запросили разом з 
Арнольфо Лапо, прекрасним архітектором за того 
часу, на будівництво храму Санта Маріа дель Фио
ре до Флоренції13.

Врешті, доживши до шістдесяти літ і майже 
воскресивши мистецтво живопису, сам пішов з жит
тя року 1300 м. Він залишив по собі чимало учнів, 
між ними був і Джотто І5, який став опісля чудовим 
художником. Цей Джотто мешкав після смерті сво
го вчителя в одному з його будинків на Віа дель
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Кокомеро. Поховано Чімабуе в храмі Санта Маріа 
дель Фйоре з такою надмогильною епітафією, що її 
склав хтось із фамілії Ніні:

Credidit ut Cimabos picturae castra tenere.
Sic tenuit vivens; nunc tenet astra poli.
[Думав Чімабуе, що оволодів твердинею 
живопису.
Так, за життя він нею оволодів; тепер же 
володіє зірками у небі].

Не обмину мовчанням і того, що якби славу Чі
мабуе не перевищила велич його учня Джотто, то 
він би й досі був славен над усіх, як те підтверджує 
Данте в своїй «Божественній комедії», посилаючись 
в одинадцятій пісні «Чистилища» на цю епітафію, 
такими рядками:

Був Чімабуе славен, поки жив,
Та нині Джотто у живописанні 
Учителя свого перевершив.

Подаючи зауваги до цих рядків, один тлумач 
Данте 16, який писав за життя Джотто, десять або 
дванадцять років після смерті поета, тобто десь 
літа 1334 після народження Христового, сказав про 
Чімабуе такі слова: «Коли жив автор, знаменитим 
живописцем був Чімабуе з Флоренції, був він вод
ночас найшляхетніший чоловік, до того зарозумілий 
і гордий, що, коли хто вказував йому на якусь ваду 
в його роботі або він її помічав сам (найчастіше 
таке буває у митця через вади в матеріалі, над яким 
він працює, або ж в інструменті), той одразу кидав 
роботу, яка б дорога вона не була».

А Джотто був і є найславетніший з-поміж фло
рентійських художників, як про те свідчать його ро-
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боти, що знаходяться в Римі, Неаполі, Авіньйоні, 
Флоренції, Падуї та ще багато де. Ця заувага є 
тепер у високошановного дона Вінченцо Боргіні І7, 
настоятеля монастиря дельї Інноченті, котрий був 
знаменитий не тільки своєю шляхетністю, чеснотами 
й ученим розумом, а й як закоханий у всі прекрасні 
мистецтва і їх знавець, що його слушно вибрав 
синьйор герцог Козімо за свого замісника в нашій 
Академії малюнка.

Але повернімось до Чімабуе: Джотто справді 
затьмарив його славу, достоту як велике світило 
потьмарює маленьке. Тим-то, хоч Чімабуе і перший 
воскресив живопис, його учневі Джотто, спонукано
му достохвальним честолюбством, з поміччю гос
подньою та вродженим хистом, випало, сягнувши 
думкою далі, широко розчинити двері до справж
нього мистецтва перед тими, що потім довели його 
до такої довершеності й величчя, яким ми його ба
чимо і в наш вік. А наш вік, звиклий щодня бачити 
чудеса, а то й просто неможливі речі, створені рука
ми митців, більше до божих, аніж до людських, 
творінь подібні, нічому вже більше не дивується.

А тим, котрі хвально трудяться, добре і те, коли 
вони заживають слави замісто хули, а то й наруги, 
що трапляється нерідко.

Портрет Чімабуе, писаний рукою Сімоне з Сіє- 
ни, є в капітулі церкви Санта Маріа Новелла 18. Його 
намальовано в профіль в історії Віри: лице худор
ляве, з маленькою гострою рудуватою борідкою, а 
на голові, як було заведено в той час, капюшон, 
що, облігши її, гарно зав’язаний на шиї.

А побіч нього стоїть сам Сімоне, майстер, який 
робив цю картину. Свій образ він малював через 
два дзеркала, поставивши їх так, щоб голову було
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видно у профіль. А отой вбраний у лати лицар, що 
стоїть поміж ними,— то, як кажуть, граф Гвідо Но- 
велло, тодішній синьйор Поппі.

Про Чімабуе мені зосталось іще сказати, що на 
початку однієї нашої книги, де я зібрав рисунки 
усіх майстрів, починаючи від нього й посьогодні |9, 
є й декілька зроблених ним картинок на зразок мі
ніатюр; хоч вони, може, н видаються нині незграб
ними, та явно видно, наскільки покращився рисунок 
завдяки його творінням.



ЖИТТЄПИС НІККОЛА ТА ДЖОВАНН! 
ПІЗАНО, СКУЛЬПТОРІВ І АРХІТЕКТОРІВ

Потому як у життєписі Чімабуе ми говорили про 
малюнок і живопис, у життєписі Арнольфо Лапі про 
архітектуру, в життєписі Ніккола та Джованиі Пі- 
зано мова піде про скульптуру, а також про зведені 
ними будівлі, що мають неабияку вагу, бо їхні 
скульптурні та архітектурні твори ще й тому заслу
говують на велику хвалу, що вони не тільки про
сторі й пишні, але й дуже добре замислені; адже 
вони в своїх роботах у мармурі й будівлях майже 
відмовились від давньої грецької манери, незграб
ної й непропорційної, виявляючи в своїх історіях 
більше вигадки і надаючи фігурам кращої постави.

І от, коли Ніккола Пізано працював під орудою 
кількох грецьких скульпторів, що ставили фігури й 
різьбили прикраси в Пізанському соборі та храмі 
Сан Джованні, серед численних мармурових фраг
ментів, добутих пізанським військом, там було кіль
ка античних саркофагів (вони й сьогодні на Кампо 
Санто, в цьому ж місті), і на одному з найкращих 
вирізьблено Мелеагрові лови та калідонського веп
ра в прегарній манері — бо й голі, й одягнені фігури 
виконані з великим досвідом і досконалим малюн
ком. Саркофаг той 1 за його красу поставили пізанці 
перед фасадом собору проти Сан Рокко при бічних 
головних воротах, і правив він для праху матері гра
фині Матільди, якщо пойняти віри таким словам, 
на мармурі вибитим:
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Anno Domini MCXVI. IX Kal. Aug obiit D. M atil
da felicis memorial comitissa, quae pro anima genit- 
ricis suae Dominae Beatricis comitassae venerabilis, 
in hac tumba honorabili quiescentis, in multis parti- 
bus mirificoe hanc dotavit ecclesiam: quarum animae 
requeseant in pace.

[У дев’яті календи серпня 1116 року померла пані 
Матільда, графиня, що залишила по собі щасливу 
пам’ять і обдарувала сей храм багатьма чудовими 
приношеннями за упокій душі своєї родительки, 
шановної пані Беатріси, графині, яка у цій гробниці 
достойно покоїться; хай спочивають у мирі їхні 
душі].

А потім:
Anno Domini МСССПІ sub dignissimo operario 

Burgundio Tadi, occasione graduum fiendorum per 
ipsum circa ecclesiam supradictain tumba superius 
notata bis translata fuit, tunc de sedibus primis in 
ecclesiam, nunc de ecclesia in hunc locum, ut cernitis, 
excellentem.

[У 1303 p. за достойного попечителя Бургундіо 
Таді з нагоди улаштування сходів у церкві сій вище
зазначена гробниця двічі переносилася тоді з ко
лишнього свого місця у церкві, тепер же із церкви 
у місце сіє, як бачите, чудове].

Ніккола зауважив, який то добротний твір, і 
вельми його вподобав і, наслідуючи цю манеру й 
інші гарні скульптури, що були на античних сарко
фагах, він своєю старанністю і невтомністю незаба
ром зажив уже слави кращого скульптора свого 
часу, бо Тоскана тоді після Арнольфо не мала жод
ного доброго майстра, окрім Фуччо, флорентійського 
архітектора й скульптора — той спорудив у Фло
ренції 1229 року церкву Санта Маріа сопра Арно,
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де написав своє ім’я над дверима 2, а в церкві Сан 
Франческо в Ассізі він виконав з мармуру надгро
бок королеви Кіпрської з багатьма фігурами й зо
браженням самої королеви, де вона сидить на леві, 
аби показати силу її духу. На завершення цієї спо
руди вона залишила по смерті чималі гроші.

Отож-бо Ніккола, майстра куди кращого за Фуч- 
чо, викликано 1225 року до Болоньї будувати по 
смерті св. Домініка Калагорського, першого заснов
ника ордену братів-проповідників, мармурову гроб
ницю цьому святому, і тому, домовившись зі своїми 
замовниками, він усю її вкрив фігурами так як це 
можна бачити й сьогодні, і завершив надгробок 
1231 року собі на велику хвалу, бо його роботу ви
знано за річ надзвичайну і на той час найкращу з 
усіх скульптурних груп3. З таким самим успіхом 
зробив він модель цієї ж церкви і майже всього 
монастиря. Потому, повернувшись до Тоскани, Нік
кола довідався, що Фуччо покинув Флоренцію й 
подався до Рима в ті дні, коли папа Гонорій коро
нував імператора Фрідріха, а з Рима разом із Фрід- 
ріхом — до Неаполя, де закінчив Кастель ді Капоа- 
на, нині званий Вікаріа, що в ньому зараз усі трибу
нали королівства, а також і Кастель дель Уово; далі 
заклав вежі і звів браму над річкою Вальтурно в 
місті Капуї, обгородив муром сад для лову птахів 
коло Гравінн, а в Мельфі — інший, для зимового 
полювання (всього зробленого не згадую, щоб не 
говорити багато) 4.

Перебуваючи у Флоренції, Ніккола не лише за
ймався скульптурою, але й будував палаци — їх 
зводили по всій Італії, а надто в Тоскані, за пога
ними проектами. Так він доклав рук до будівництва 
абатства в Сеттімо, не завершеного виконавцями
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волі графа Уго ді Андеборго, подібно до шести ін
ших, уже згаданих. І хоча можна прочитати на дзві
ниці того абатства на мармуровій епітафії: «Gugliel5 
me fecit» [Гульєльмо мене зробив], а все ж легко 
знати з манери, що там не обійшлося без настанов 
Ніккола — той будував тоді в Пізі старий палац 
дельї Анціані, нині зруйнований герцогом Козімо, 
щоб поставити на тому самому місці, користуючись 
почасти старим, пишний палац і монастир нового 
ордену лицарів св. Стефана за проектом й моделлю 
аретінця Джорджо Базарі, скульптора й архітек
тора, котрий пристосував його якнайкраще до ста
рих мурів, переробивши їх по-новому. Ніккола спо
рудив і в Пізі чимало інших палаців та церков і 
перший поновив у Пізі добрий, але вже забутий зви
чай — будувати на стовпах, виводячи на них потім 
арки; спершу під тими стовпами заганяються палі, 
бо як перший шар підмурка давав тріщини, то мури 
завжди осідали; а на палях, як показав досвід, бу
дівлі стають дуже міцні. За його ж проектом збудо
вано церкву камальдульських ченців Сан Мікеле 
ін Борго.

Але найкращою, найщасливішою і найхимерні- 
шою архітектурою, створеною коли-небудь Ніккола, 
була дзвіниця Сан Ніккола в Пізі, де живуть бра- 
ти-августинці, бо зовні вона восьмигранна, а всере
дині кругла, з крученими сходами, які ведуть до 
верху, залишаючи посередині вільний проліт, мов 
той колодязь, і через кожні чотири східці колони з 
кривими арками піднімаються кругом разом із скле
пінням, на ті арки спертим, і так аж до вершини; 
отож як стояти внизу, то видно того, хто піднімає
ться, а як підніматися, то видно того, хто стоїть на 
землі, а як зупинитися на півдорозі, то видно і того,
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хто нагорі, і того, хто внизу. Цю дотепну вигадку 
згодом втілено ще краще, з правильнішими розмі
рами і ще чепурніше архітектором Браманте6 в 
римському Бельведері для папи Юлія II, а також 
Лнтоніо да Сангалло7 в колодязі, вимурованому в 
Орв’єто за велінням папи Клімента VII, про що ми 
згадаємо ще свого часу.

Вернімося, проте, до Ніккола, такого ж чудового 
скульптора, як і архітектора; на фасаді церкви Сан 
Мартіно в Луцці, під портиком, над малими дверми, 
з лівого боку, при вході до церкви, там, де Христос 
із хреста знятий, він зробив мармурову історію 
иапіврельєфом, усю вкриту фігурами, виконаними 
дуже ретельно8; він свердлив мармур і опоряджав 
ціле так, що ті, хто раніше багато працював у цьо
му мистецтві почали сподіватися: мабуть, такий 
майстер зможе скоро показати, як полегшити їхню 
працю.

Той самий Ніккола зробив 1240 року проект церк
ви Сан Якопо в Пістойї і запросив туди на мозаїчні 
роботи кількох тосканських майстрів, котрі викона
ли склепіння ніші, яке хоча на ті часи це було спра
вою важкою й дорогою, викликає в нас тепер швид
ше сміх і жалість, аніж подив; і тим більше, що така 
незграбність, спричинена недоліком малюнка, була 
не тільки в Тоскані, але й у всій Італії, де багато 
споруд та інших речей, виконаних без правил та 
малюнка, свідчить і про вбогість талантів, і про 
незмірне розбазарювання статків тодішніх людей — 
бракувало майстрів, щоб виконати в добрій манері 
їхні задуми.

Отож, Ніккола своїми скульптурними й архітек
турними роботами все більшої слави набував порів
няно зі скульпторами й архітекторами в тодішній
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Романы, що ми й бачимо в Сан Іпполіто і Сан Джо- 
ванні в Фаенці, в соборі у Равенні там же в Сан 
Франческо, в будинках Траверсарі і в церкві ді Пор
то, а в Ріміні — в палаццо Пуббліко, в будинках 
Малатесті та інших спорудах, куди гірших за старі 
кам’яниці, вимуровані на той час у Тоскані. Сказа
не про Романью можна повторити і про частину 
Ломбардії: гляньте-но на собор у Феррарі та інші 
будови маркіза Аццо, і ви зрозумієте, яка слушна 
ця думка і наскільки різняться вони від Сан Анто- 
ніо в Падуї, спорудженого за моделлю Ніккола, і 
від церкви братів-міноритів у Венеції, будівель пиш
них і гідних пошани. Багато хто в часи Ніккола з 
похвальною ретельністю ще більше, ніж колись, став 
братися до скульптури, а надто в Мілані — там со
бор зводили багато німців і ломбардійців, пізніше 
вони через незгоду між міланцями та імператором 
Фрідріхом роз’їхалися по всій Італії. Змагаючись 
отак один з одним у мармурі та в будовах, худож
ники ті дечого досягли.

Те саме сталося і в Флоренції, коли там поба
чили твори Арнольфо й Ніккола, котрий, поки на 
майдані Сан Джованні будувалася за його проек
том церковка Мізерікордіа, витесав сам із мармуру 
Богоматір між св. Домініком та іншим святим (її 
видно ще й досі на зовнішньому мурі тієї церков
ки). У часи Ніккола флорентійці заходилися розби
рати численні вежі, всюди по місту в варварській 
манері споруджені, щоб люд менше страждав від 
частих зіткнень між гвельфами й гібелінами, тобто 
для більшої громадської безпеки. А проте зруйну
вати вежу Гвардаморто, на майдані Сан Джованні, 
як виявилося, було не так уже й легко: її міцні мури 
не піддавалися кайлам, та й сама вона була дуже
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висока. Тому-то Ніккола звелів підтяти вежу біля 
підніжжя з одного боку, зміцнивши її короткими 
підпірками на півтора ліктя; відтак він підпалив їх, 
і, коли підпірки згоріли, вежа завалилась і розси
палася сама по собі. Це визнано за річ дотепну й 
корисну для такої роботи, і згодом стало звичаєм 
будь-яку споруду руйнувати за короткий час у та
кий найлегший спосіб.

Ніккола брав участь у закладинах Сієнського 
собору і склав проект храму Сан Джованні в тому ж 
місті. Повернувшись того ж таки року до Флоренції, 
коли туди знову прийшли гвельфи, вій склав проект 
церкви Санта Трініта9 та жіночого монастиря у 
Фаенці, нині зруйнованого при будівництві цитаделі.

Потім його запрошено до Неаполя, але він по
слав туди свого учня, скульптора й архітектора 
Мальоне І0, щоб не кидати тосканських справ. Той 
побудував там у часи Конрада церкву Сан Лоренцо 
неаполітанського, добудував частину епіскопства і 
звів кілька надгробків, наслідуючи вірно свого вчи
теля Ніккола. Тим часом 1254 року Ніккола на за
прошення вольтеррців, підкорених уже флорентій
цями, розбудував тісний собор, надав йому кращої 
форми і більшої пишноти; а втім, він так і лишився 
незграбний.

Зрештою після повернення до Пізи, він зробив з 
усією ретельністю мармурову кафедру Сан Джован
ні 11 — на згадку про себе батьківщині. Він витесав 
там, між іншим, і Страшний суд із багатьма фігу
рами, що вирізняються, якщо не бездоганним ма
люнком, то в кожному разі зроблені терпляче і дуже 
дбайливо (як це й тепер видно). А оскільки він, ціл
ком справедливо, думав, що звершив твір, гідний 
хвали, то вибив такі вірші:
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Anno milleno centum bis bisque trideno 
Hoc opus insigne sculpsit Nicola Pisanus 
[У 1260 p. цю чудову роботу вирізьбив Ніккола 
Пізанець].

Сієнці, підлещені славою цього твору, що припав 
до смаку не тільки пізанцям, а й усім, хто його 
бачив, замовили Ніккола, за претора Гульєльмо 
Маріскотті, для собору кафедру 12 — з неї читано 
Євангеліє, на ній Ніккола зробив багато історій з 
життя Ісуса Христа — з мармуру круг усієї кафедри 
виступали фігури. Ця нелегка робота принесла йому 
славу.

Ніккола також склав проект церкви й монастиря 
Сан Доменіко в Ареццо для синьйорів П’єтрамала, 
що їх збудували. А на прохання епіскопа дельї 
Убертіні він перебудував парафіяльну церкву в 
Кортоне і заклав церкву Санта Маргаріта для бра- 
тів-францісканців, на найвищому міському горбі. 
А що ці немалі роботи множили славу Ніккола, то 
1267 року папа Клімент IV запросив його до Вітер- 
бо, де він, окрім багато чого іншого, перебудував 
церкву й монастир братів-проповідників. З Вітербо 
він подався в Неаполь до короля Карла І, який, роз
громивши і вбивши в долині Тальякоццо Конрадіна, 
звелів поставити на цьому місці церкву й пребагате 
абатство і поховати там тіла сили-силенної полег
лих того дня і наказав потім, щоб ченці день і ніч 
молилися за їхні душі. Задоволений роботою Нік
кола, король Карл ушанував його і щедро наго
родив.

Повернувшись із Неаполя до Тоскани, Ніккола 
затримався на будівництві собору Санта Маріа 
д’Орв’єто, і разом із кількома німцями зробив
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з мармуру для фасаду цієї церкви кілька круглих 
постатей, зокрема дві історії Страшного суду — рай 
і пекло 13. І так само як у раю він надав душам бла
женних якої тільки міг краси, у пеклі він показав 
у найхимерніших подобах дияволів, що запекло мор
дують душі грішників. Цією роботою він перевищив 
самого себе, а не тільки тих німців — і примножив 
свою славу. Він виконав там стільки фігур і так 
завзято працював, що його й досі славлять більше, 
ніж будь-кого, всі знавці архітектури.

Серед інших дітей у Ніккола був син Джованні. 
Батько всюди брав його з собою і вчив скульптури 
й архітектури. За небагато років Джованні не тіль
ки наздогнав батька, а й в  дечому перевищив його. 
І тому, постарівшись, Ніккола повернувся до Пізи 
і жив там собі, передавши справи всі синові. А як 
в Перуджі помер папа Урбан IV, то послано по 
Джованні, котрий, подавшись туди, звів мармурову 
гробницю тому папі. Пізніше, коли перуджінці роз
будовували своє єпіскопство, її було розібрано ра
зом з надгробком папи Мартіна IV; отож можна 
було бачити лише деякі рештки цих надгробків, роз
киданих по церкві. А коли того часу заходами одного 
винахідливого брата-сільвестрииця перуджінці про
вели з гір Паччано за дві милі від міста свинцевими 
трубами дуже великі води, то Джованні Пізано до
ручено виконати всі оздоби фонтана — бронзові й 
мармурові м; отож-бо він і спорудив три ряди во
дойм, дві мармурові, одну із бронзи: перша, два
надцятигранна, стоїть на дванадцяти приступках 
сходів, друга — на кількох колонах, опертих на рів
ні першої водойми, тобто посередині, а третя, брон
зова, приміщена вгорі з трьома фігурами посередині 
і кількома бронзовими грифонами ,5, що ллють воду
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на всі боки. Оскільки ця робота сподобалася й са
мому Джованні, то він поставив на ній своє ім’я. 
Близько 1560 року, коли майже всі арки і труби 
цього фонтана, що коштував сто шістдесят тисяч 
золотих дукатів, зіпсувались і поруйнувалися, Він- 
ченцо Д ан ті16, скульптор перуджінський, аби не 
витрачати великих коштів на перероблення арок, 
дуже дотепно, собі на велику славу, провів воду до 
фонтана тим самим способом.

По скінченні роботи Джованні схотів відвідати 
старого й недужого батька і вирушив з Перуджі на
зад до Пізи. Але, переїжджаючи Флоренцію, зму
шений був там зупинитися і собі докласти рук до 
будівництва млинів на Арно (їх майстрували в Сан 
Грегоріо коло майдану де’Моцці). Але зрештою там 
його застала звістка про смерть батька, Ніккола, і 
він вирушив до Пізи; ціле місто вшановувало його 
за високі прикмети, бо всі раділи, що їм зостався 
Джованні, хоча вони й позбулися Ніккола. А син 
успадкував від батька не тільки могутність, але й 
високі прикмети. Джованні не обманув їхні споді
ванки, коли випала нагода показати себе, бо треба 
було опорядити невелику, але чепурну церкву Санта 
Маріа делла Спіна; діставши замовлення, Джованні 
разом з кількома своїми учнями прикрасив увесь 
той ораторій з такою досконалістю, що її видно й 
нині. Як на ті часи, ця робота мала бути якимсь 
дивом, тим більше, що в одній з фігур він майстерно 
зобразив з натури Ніккола. Побачивши теє, пізанці, 
що вже давно думали і мріяли, щоб не заповню
вати собору гробницями, ховати всіх мешканців 
міста, і благородних, і простолюд, у якомусь іншому 
місці, доручили Джованні спорудити на соборному 
майдані по той бік мурів будівлю Кампо Санто. І от
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за добрим проектом і з великою тямущістю він збу
дував її в тій манері і з тими мармуровими оздо
бами і такою величною, як ми тепер бачимо. А що 
коштів не шкодували — перекриття було зроблено з 
свинцю, а зовні над головною брамою ми бачимо 
такі слова, викарбувані на мармурі:

A. D. MCCLXXXVIII, tempore Domini Friderigi 
archiepiscopi Pisani, et Domini Tarlati potestatis, 
operario Orlando Sardella, Iohanne magistro edi- 
ficante.

[У 1288 році, в часи пана Федеріго, архієпіскопа 
Пізанського, і пана Тарлати, подести, в опікування 
Орландо Сарделла, споруджено майстром Джо- 
ванні].

По скінченні цієї роботи, Джованні того самого 
1283 року подався до Неаполя 17. Він збудував там 
для короля Карла неаполітанський Кастель Нуово. 
Для розбудови й зміцнення його довелося зруйну
вати багато будинків і церков, зокрема монастир 
братів-францісканців — його потім відбудували ще 
більший за розмірами і ще пишніший, ніж колись, 
далеко від замку і під назвою Санта Маріа делла 
Нуова. Коли те будівництво почалось і розгорну
лося, Джованні покинув Неаполь, щоб повернутися 
до Тоскани. Але коли він доїхав до Сієни, його там 
затримали, поки він не зробив моделі фасаду собо
ру в цьому місті; за нею пізніше й зведено той 
фасад, вельми багатий та пишний 18.

Потому, 1286 року, як за проектом Маргаріто- 
не 19, архітектора аретінського, будувалося єпіскоп- 
ство в Ареццо, Джованні запрошено з Сієни до 
Ареццо від епіскопа цього міста Гульєльміно Убер- 
тіні; він виконав там з мармуру дошку головного
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вівтаря *, покрив її всю різьбленими фігурами, ли
стям та іншими прикрасами й розмістив по всій 
роботі окремі деталі, виконані тонкою мозаїкою та 
смальтами на срібних платівках. Посередині — Бо
гоматір з немовлям на руках, по один бік — св. Гри
горія, папу (обличчя зображене з натури із папи 
Гонорія IV), по другий бік — св. Доната, епіскопа 
й патрона цього міста, похованого разом зі св. Ан- 
тіллою та іншими святими під цим же вівтарем. 
А що вівтар той стоїть окремо, а довкола в горельєфі 
відбито історії з життя св. Доната, то завершують 
роботу кілька табернаклів (вівтарів), заставлених 
мармуровими круглими постатями, дуже тонко зроб
леними. В золотій скриньці на грудях названої Ма
донни, кажуть, нібито зберігались цінні скарби. 
У війну їх, либонь, спільно з кількома круглими 
фігурками, що були нагорі і навколо цієї роботи, 
вкрали солдати, котрі не шанують часто навіть свя
тих дарів. Як свідчать записи, аретінці витратили 
на все те тридцять тисяч флоринів золотом. Та й не 
дивно, бо на ті часи річ та була коштовна й рідкіс
на. Тим-то і Фрідріх Барбаросса20, вертаючись піс
ля своєї коронації з Рима через Ареццо вже багато 
років по тому, як її зроблено, дуже вподобав її і 
вихваляв без міри, а проте слушно, бо, крім усього 
іншого, всю роботу складено з безлічі шматочків, 
скріплених й допасованих дуже точно. Не дуже 
тямущим у творах мистецтва могло здатися, що вона 
зроблена з однієї брили.

У тій самій церкві Джованні побудував капелу 
Убертіні2І, одної вельми шляхетної родини (Уберті- 
ні й тепер вельможі). Багато мармурових прикрас 
нині не видно за великими оздобами з мачіньйо, ви
конаних 1535 року за малюнком Джорджо Базарі,

44



щоб підперти розташований угорі надзвичайно доб
рий і гарний орган. Джованні Пізано склав і проект 
церкви Сайта Маріа де’Серві, тепер зруйнованої 
разом з багатьма палацами найшляхетніших родин 
міста (про це вже говорилося вище)-

Не умовчу і про допомогу кількох німців під час 
роботи Джованні над згаданим мармуровим вівта
рем. А втім, вони попросилися до нього вчитися, а 
не заробляти гроші. Подавшись по тій науці до Ри
ма, вони прислужилися Боніфацію VIII в багатьох 
скульптурних роботах для Сан П’етро та архітек
турних на будові Чівіта Кастелляна. Послані ним 
до Орв’єто, вони виконали багато мармурових по
статей для фасаду Сайта Маріа, на ті часи пристой
них. Але серед інших помічників Джованні, що 
працювали для аретінського єпіскопства, сієнські 
скульптори та архітектори Агостіно й Аньоло 22 не
забаром випередили всіх (я розповім про це в своїм 
місці).

Повернімося, проте, до Джованні; поїхавши з 
Орв’єто, він прибув до Флоренції подивитися на 
Санта Маріа дель Фйоре, що її будував Арнольфо. 
А ще він хотів побачитися з Джотто, про якого в ін
ших місцях чимало чув. Але тільки-но приїхав до 
Флоренції, як патрони названої будови (Санта Ма
ріа дель Фйоре) доручили йому виконати Мадонну 
між двома невеликими ангелами23 — вона над пор
талом цієї церкви, що веде до канонікату. За всю 
ту роботу його дуже хвалили. Потім він виконав ма
леньку купіль св. Іоанна і барельєф з життя цього 
святого24. Подавшись до Болоньї, він збудував там 
головну капелу домініканської церкви 25. Потім епіс
коп і брат цього ордена Теодоріко Боргоньйоні з 
Лукки замовив йому мармуровий вівтар. Трохи
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згодом там же він виконав мармурову дошку з 
Богоматір’ю та вісьмома іншими гарними поста
тями *.

А 1300 року кардинал Ніккола з Пратор, пап
ський легат, посланий мирити флорентійців, доручив 
йому збудувати жіночий монастир у Прато, що на 
його честь названо Сан Ніккола, і перебудувати в 
тій же окрузі монастир св. Домініка, а також мона
стир у Пістойї26; на обох них ще видно герби згада
ного кардинала. А оскільки пістойці вельми шану
вали ім’я Ніккола, батька Джованні, за його творін
ня в цьому місті, то вони й замовили цьому самому 
Джованні мармурову кафедру для церкви Сайт Ан
дреа, подібну до зроблених ним для Сієнського 
собору27. Вони хотіли порівняти її з кафедрою в 
церкві Сан Джованні Еванджеліста. її перед тим 
виконав один німець, якого за це дуже хвалили. 
Джованні закінчив свою кафедру за чотири роки, 
поділивши всю роботу на п’ять історій з життя 
Христа і Страшний суд і виконав її надзвичайно 
старанно, бо хотів перевершити кафедру в Орв’єто, 
таку на ті часи прославлену. Йому здавалося, що 
його робота велика й прекрасна (так воно й було 
насправді як на ті часи), і він круг кафедри над її 
колонами викарбував на архітраві такі вірші:

Hoc opus sculpsit Iohannes, qui res non egit
inanes,

Nicoli natus... meliora beatus,
Quem genuit Pisa, doctum super omnia visa. 
[Роботу цю створив Джованні, народжений 
від Ніккола, який пустих речей не робив... 
в кращих місцях блаженний, що стояв 
вище всіх учених, породжений Пізою].

46



Того ж таки часу Джованиі виконав мармурову 
кропильницю28 для святої води в церкві Сан Джо- 
ианні Еванджеліста з трьома постатями-підпора- 
ми — Поміркованості, Розважливості і Справедли
вості; кропильницю поставили посеред церкви, як 
річ надзвичайну, і всім вона подобалася. А від’їж 
джаючи з Пістойї, він зробив модель кампаніли Сан 
Якогіо29, головної церкви міста (хоча роботи ще 
тоді й не починалися), і на кампанілі, що стоїть на 
майдані св. Іакова біля церкви, значиться дата: 
А. О. 1301. Потому, коли в Перуджі помер папа Бе- 
иедікт XI, туди викликано Джованні; по прибутті 
до Перуджі він у старій церкві Сан Доменіко бра- 
тів-проповідників звів мармуровий надгробок для 
того первосвященика 30, котрий, зображений з нату
ри, лежить у вбранні первосвященика на саркофазі: 
обабіч несуть полог два ангели; нагорі ж, посеред 
двох рельєфних святих — Богоматір, а круг усього 
надгробка багато інших різьблених оздоб. Так само 
в новій церкві тих братів-проповідників він виконав 
надгробок перуджінця месере Нікколо Гвідалотті 31, 
епіскопа Реканаті і засновника нового університету 
в Перуджі. В тій новій церкві, закладеній раніше 
кимось іншим, він вивів, кажу, середній неф, куди 
стрункіший за всю церкву. Підмурок у церкві під
ведено так погано, що вона перехилилася і загро
жує впасти. Отож-бо як починаєш будувати і робити 
важливі речі, то треба радитися з людьми тямущи
ми, а не з невігласами; бо коли справу зроблено, то, 
зазнавши збитків, пізно вже каятися, що дістав 
погану пораду, як вона надто була потрібна.

Скінчивши зі справами в Перуджі, Джованні 
захотів поїхати до Рима повчитися, як і колись його 
батько, на небагатьох старожитніх речах, що там
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ще можна було побачити; але йому перешкодили 
поважні причини; до того ж він почув, нібито пап
ський двір переїхав недавно до Авіньйона. Коли він 
повернувся до Пізи, патрон Нелло ді Джованні 
Фальконі замовив йому велику кафедру собору32 — 
вона прилягає до хору з правого боку, як іти до го
ловного вівтаря; він узявся до неї і почав багато 
круглих фігур, заввишки три лікті, для неї призна
чених, і поступово надав їм тієї форми, що її видно 
й понині; почасти вона спирається на ті фігури, 
почасти — на кілька колон, що їх несуть леви; оба
біч її він зобразив кілька історій з житія Ісуса Хри
ста. І справді, шкода, що при таких витратах, такій 
старанності і такій праці не було доброго малюнка, 
не було ні закінченості, ні винахідливості, ні вишу
каності, пі доброї манери, що їх знати в наші часи 
в будь-якому творі, виконаному з меншими витра
тами й працею. А проте люди того часу звикли ба
чити лише незграбні речі і тому дивувалися з неї. 
Закінчено ту роботу 1320 року — це видно з деяких 
віршів на тій кафедрі:

Laudo Deum verum, per quem sunt optima
rerum,

Qui dédit has puras homini formare figuras;
Hoc opus his annis Domini sculpsere Iohannis
Arte manus sole guondam, natique Nicole,
Cursis undenis tercentum, milleque plenis і т. д.
[Хвалю бога істинного, через якого все

найкраще у речах,
І який дав створити людині чисті ці фігури.
Роботу цю свого часу виконав Джованні, син

Ніккола.
Мистецтвом рук своїх в році 1320].
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Палаццо П’еве на головній площі м. Ареццо, батьківщини 
Джорджо Базарі. Архітектор Дж. Базарі.



Чімабуе. Мадонна з немовлям. Флоренція. Уффіці.



І ще тринадцять інших віршів — їх не виписую, 
щоб не знудити читача. А втім, і так вони доводять, 
що та кафедра зроблена рукою Джованні і що люди 
того часу в усьому були такі. Роботи Джованні й 
мармурова Богородиця між св. Іоанном Хрестите
лем та іншим святим, що її видно над головними 
дверми собору33. Кажуть, нібито навколішки біля 
ніг Мадонни стоїть патрон ГГєро Гамбакорті. А про
те на цоколі із зображенням Богородиці викарбу- 
вано такі слова:

Sub Petri cura haec pia fuit sculpta figura;
Nicoli nato sculptore Iohanne vocato.
[Турботою Петра вирізьблена сія благочестива

статуя
Прикликаним скульптором Джованні, сином

Ніккола].
Над бічними дверми — напроти дзвіниці — та

кож стоїть мармурова Богородиця роботи Джован
ні. По один бік її — навколішках жінка з двома 
дітьми — образ Пізи, по другий — імператор Ген
р іх34. На цоколі, де стоїть Богоматір,— такі слова:

Ave, gratia plena, Dominus tecum 
і поруч:

Nobilis arte manus sculpsit Iohannes Pisanus
Sculpsit sub Burgundio Tadi benigno...,
[Радій, благодатна, Господь з тобою...
...Благородна у мистецтві рука Джованні

Пізанця
Вирізьбила при ласкавому Бургундіо Таді].

На цоколі, під постаттю Пізи:
Virginis ancilla sum Pisa quieta sub ilia...,
ІЯ Піза, служниця Діви, спокійна під нею].
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На цоколі статуї Генріха:
Imperat Henricus qui Christo tertur amicus.
[Імператор Генріх, що вважається другом

Христа].
У старій парафіяльній церкві в окрузі Прато під 

вівтарем головної капели уже багато років збері
гався пояс Богоматері. Його привіз на батьківщину 
Мікеле з Прато, повернувшись із Святої землі 
1141 року, і передав на схов Уберто, настоятелеві 
названої парафії, котрий поклав його, де сказано і 
де його завжди побожно зберігали; і ось 1312 року 
пояс спробував викрасти один чоловік із Прато, зло
чинець у житті, начебто другий сер Чаппелетто35. 
Проте його було викрито і скарано рукою правосуд
дя, як осквернителя. Обурені цим мешканці Прато 
постановили спорудити, аби зберігати той пояс у 
безпеці, місце міцне й зручне; і тому вони послали 
по Джованні, уже тоді старого, і за його настано
вами в головній церкві збудовано капелу, де збері
гається й нині той пояс Богоматері. Згодом за його 
проектом названу церкву розбудували й інкрусту
вали зовні білим і чорним мармуром. Так само і 
дзвіницю (як це можна бачити й тепер) 36.

Зрештою 1320 року, уже в глибокій старості, 
Джованні помер. Крім згаданих, він створив ще ба
гато скульптурних та архітектурних робіт. І справді, 
ми багато чим завдячуємо йому і Ніккола, його 
батькові, бо в той час не було зовсім доброго ма
люнка, вони ж у тій темені осяяли дороги цим 
мистецтвам і були з них, як на той час, художники 
справді чудові. Поховано Джованні з почестями на 
Кампо Санто в одній гробниці з батьком своїм Нік
кола.
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Джованні мав багато учнів. Вони процвітали, 
надто сієнський скульптор та архітектор Ліно 37, що 
збудував у Пізанському соборі капелу, де спочиває 
тіло св. Раньєрі, геть оздоблену мармуром, а також 
купіль з його іменем у тому ж таки соборі.

І хай ніхто не дивується, що Ніккола та Джован
ні звершили стільки творів, бо жили вони довго та 
й були того часу першими майстрами в Європі. Як 
бачимо з численних, крім наведених, написів, жодної 
серйозної роботи не починалося без їхньої участі. 
А оскільки через цих двох скульпторів та архітек
торів говорилося про пам’ятники Пізи, то я не про
мовчу і про таке: на сходах, що ведуть до Спедале 
Нуово, круг цоколя, на якому лежить лев, підтри
муючи порфірову колону з посудиною на ній, викар- 
бувано слова:

Ц я  п о с у д и н а , д а р о в а н а  в ід  Ц е з а р я , ім п ер а т о р а  
П ізи , щ о  н ею  м ір я л о с я  п р и н е с е н у  й о м у  д а н и н у ; с п о 
р у д ж е н а  н а  ц ій  к о л о н і й л е в і  в  ч а си  Д ж о в а н н і Р о с -  
со, пат рона пат ронат у Сант а М а р іа  М а д ж о р е  в  П із і .  
А . Ц. М С С С Х І І І , березня ІпсШіопе Бесипсіа.
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ж и т т є п и с  ДЖОТТО, 
ФЛОРЕНТІЙСЬКОГО ж и в о п и с ц я ,  
СКУЛЬПТОРА Й АРХІТЕКТОРА

Майстри пензля — боржники матінки-прнродн, 
яка споконвіку появляе взірець тим, хто, вихоплю
ючи в неї найвідбірніше, найпрекрасніше, повсякчас 
намагається наслідувати її спосіб та підробитись 
під неї. Як на мене, то й флорентійський живопи
сець Джотто того ж десятка. Відгриміли багатолітні 
чвари та війни, поховавши під руїнами прекрасне 
мистецтво, а він сам-один, народившись і зрісши се
ред малярів-квачомазів, запалений божим натхнен
ням, померле воскресив і до такої довершеності 
довів, що її вже й мистецькою наректи гоже. І на- 
правду, видається чудом, як це той тупоумний, без
дарний вік спромігся пробудити в Джотто такий 
хист, що живопис, про який люди того часу знали 
мало, а то й геть нічого не відали, завдяки його 
руці ожив.

Як там не є, а цей великий чоловік народився 
1276 року в селищі Веспіньяно, що за чотирнадцять 
миль від Флоренції — головного міста тодішнього 
графства за тією ж назвою. Батька його, хлібороба, 
уродженця того краю, звали Бондоне. Коли у нього 
народився хлопець, він нарік його Джотто і виховав, 
як личило його станові, благопристойно. Коли Джот
то доріс до десяти літ, проявляючи, однак, у всіх 
своїх ще дитячих вчинках особливу тямучість і би- 
строумність, на превелике задоволення не тільки 
батька, а й усіх односельчан і земляків, котрі його
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знали, Бондоне доручив синові пасти кілька овець. 
Вівці бродили в полі на попасі, а хлопець, заохочу
ваний вродженим художнім нахилом, малював де 
трапиться — на каменях, землі або піску те, що мав 
перед очима, або й те, що просто так на думку на
вернеться.

Отам-то, прямуючи у якійсь своїй справі з Фло
ренції до Веспіньяно, і застав його Чімабуе за улюб
леною забавкою. Вівці паслися собі неподалік, а 
хлопець, орудуючи гострим крем’яшком, малював 
з натури вівцю на плоскому гладенькому камені. 
Ніхто його зроду цієї штуки не вчив — він почав 
малювати сам по собі. Чімабуе був вражений і, на
звавшись, спитав хлопця, чи не хотів би той піти 
до нього в науку. Хлопець відповів, що охоче піде, 
аби лиш батько пустив. Коли Чімабуе запитався в 
Бондоне, той люб’язно віддав йому сина, і майстер 
забрав його до Флоренції К Завдяки своїм прита
манним здібностям та ще й маючи такого великого 
вчителя, як Чімабуе, хлопець не тільки зрівнявся з 
ним манерою, а й став схоже зображати природу, 
і тим самим, власне, зрікся незграбного грецького 
стилю і започаткував сучасне красне мистецтво жи
вопису. Він запровадив малювання людей з натури, 
до чого не вдавались більше двохсот років, а коли 
хто й пробував це робити, як уже мовилось попе
реду, то в того це, може, й виходило, тільки ж да
леко не так, як у Джотто.

Останній, крім усього іншого, намалював у ка
пелі палаццо дель Подеста у Флоренції портрет, що 
зберігся й донині, свого близького друга й ровес
ника — поета Данте Аліг’єрі, на той час не менш 
прославленого, аніж Джотто-художник. Портрет був 
удостоєний великої похвали од месера Джованні
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Боккаччо2 в передньому слові до новели про Форезе 
да Рабатта, де мовиться про Джотто-живописця.

У тій же капелі є так само його рукою намальо
вані портрети сера Брунетто Латіні, вчителя Данте, 
і месера Корсо Донаті, великого флорентійського 
громадянина того часу3.

Перші картини Джотто побачили світ у капелі 
головного вівтаря Флорентійського абатства, де він 
створив чимало речей, визнаних за чудові, а надто 
Благовіщення. Тут художник яскраво показав пере
ляк діви Марії, що її повітав архангел Гавриїл: до 
краю переполошена, вона, здається, от-от кинеться 
тікати. Витвором Джотто є так само дошка голов
ного вівтаря названої капели, що й нині там збері
гається більше задля шаноби до таланту цього чо
ловіка, ніж через що інше4.

А в церкві Санта Кроче так само є чотири капе
ли, прикрашені його рукою — три поміж сакристією 
й великою капелою і одна — з другого боку5. У пер
шій з трьох, капелі месера Рідольфо Барді, тій самі
сінькій, де мотузи від дзвонів, зображена історія з 
житія св. Франціска. В сцені смерті вдало показано, 
як гурт ченців виявляє сльозами свою скорботу. 
В другій капелі, власності роду Перуцці, подано дві 
історії з житія св. Іоанна Хрестителя, на його честь 
і було вибудовано цю капелу. Тут яскраво показано 
танок Іродіади із скоками та запопадливість деяких 
служників у прислуговуванні за столом. Там же чу
дово подано дві історії з житія св. Іоанна Єванге
ліста, а саме: воскресіння ним Друзіани та його 
ушестя. У третій капелі, яка належить сім’ї Джуньї 
і споруджена во ім’я дванадцяти апостолів, пензлем 
Джотто змальовані історії мук багатьох з них. 
У четвертій, по той бік церкви, з півночі, що нею
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спільно володіли Тозінгі й Спінеллі, і яка присвя
чена ушестю Богоматері, Джотто зобразив її Наро
дження і Заручини, Благовіщення та Поклоніння 
волхвів, і те, як Марія подає маленького Ісуса Си- 
меонові. Ця річ особливо гарна, бо ж і мати, і малий, 
що, побачивши близько старого, злякано тягнеться 
до неї рученятами, і знаний своєю лагідністю дід — 
все де подано, як тільки можна вдало. Дуже гарно 
змальовані апостоли і чималий гурт ангелів із сві
тильниками в руках на картині, що зображає ушестя 
Богородиці. В капелі Барончеллі, в тій же церкві, 
є образ темперою, теж витвір Джотто, де у Вінчан
ні Богородиці вельми старанно виведено багацько 
дрібненьких фігурок, а також сонми ангелів і свя
тих. А що під цією картиною написано золотом його 
ім’я, а також Дату, то прийдешні митці, зваживши 
на час, коли Джотто без нічиєї настанови започат
кував хорошу манеру орудувати пензлем, тим паче 
змушені будуть вельми шанувати його талант. У тій 
же церкві Санта Кроче, над мармуровою гробницею 
Карло Марсуппіні, аретинця, є Розп’яття, Богома
тір, св. Іоанн, Марія Магдалина при підніжжі хре
ста, а по інший бік церкви, якраз навпроти неї, на 
могилі Ліонардо Аретинця б, біля головного вівтаря, 
є Благовіщення, переписане новими живописцями 
на чиєсь замовлення. Хто таке сказав зробити, мало 
замислювався над тим, що вчинив.

У трапезній, на одній з перекладин хреста, теж 
є намальована його рукою історія Людовіка і Тайна 
вечеря, а на шафах сакристії — дрібними фігура
ми історії з життя Ісуса Христа і св. Франціска 7. 
В церкві Карміне, в капелі св. Іоанна Хрестителя *, 
він написав все житіє цього святого, вклавши його 
в кілька картин, а в палаццо Гвельфської партії
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у Флоренції його пензлеві належать чудові фрески 
з історії християнської віри. Там же є і зображення 
папи Клімента IV, який заснував цей магістрат, по* 
дарувавши йому свій герб, що так і лишився за ним 
аж по сьогодні *.

Завершивши ці роботи й вирушивши з Флоренції 
до Ассізі, аби закінчити картини, початі Чімабуе, 
Джотто опинився дорогою в Ареццо, де розписав у 
парафіяльній церкві капелу св. Франціска. Там на 
колоні, трохи нижче од старовинної і дуже гарної 
корінфської капітелі він змалював у натуральний 
зріст святих Франціска й Домініка 8, а в соборі по
близу Ареццо в маленькій капелі він намалював 
побиття камінням св. Стефана з гарним розташу
ванням фігур *.

Попоравши тут свої справи, він вирядився до 
Ассізі, міста в Умбрії, куди його запросив фра Джо- 
ванні ді Муро делла Марка, тодішній генерал бра- 
тів-францісканців. Там у горішній церкві Джотто 
написав фресками попід галереєю, що перетинає 
вікна, тридцять дві історії з житія і діянь св. Фран
ціска 9, тобто по шістнадцять на кожній стіні, та ще 
й таких довершених, що про нього далеко розкоти
лася гучна слава. І справді, в цім витворі ми доба
чаємо велику одміну не тільки в жестах і поставі 
кожної фігури, а й у самій композиції історій, не 
мовлячи вже про приємну для ока розмаїтість одягу 
тієї доби, а також достеменне відтворення природи, 
завдяки тонкій примітливості художника. Поміж ін
шими там є чудова історія, де спраглий чоловік (а 
що він хоче пити, подано дуже яскраво) вкляк перед 
джерелом. П’є він справді страшенно жадібно, здає
ться, нібито перед нами жива людина. Іще там є 
чимало інших речей, вартих уваги, про які я, щоб
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надто не затягувати розповіді, розводитись не буду. 
Скажу тільки, що ця робота принесла Джотто пре
велику славу за гарно вималювані фігури, пропор
ційність, яскравість зображення і притаманну йому 
зроду легкість руки, що він її, завдяки науці і впра
вам, збільшив і вмів виразно виявити через будь-яке 
своє творіння. А через те що, маючи уроджений 
хист, Джотто був дуже старанний і придумував або 
брав од природи щось завжди нове, то його заслу
жено пойменували учнем природи.

Упоравшись із згаданими попереду сюжетами, 
Джотто там же, тільки в нижній церкві, де останки 
св. Франціска, розписав верхні стіни обабіч голов
ного вівтаря, а так само й усі чотири паруси горіш
нього склепіння, і всюди робота зроблена гарно, з 
примхливою вигадкою 10. На першім парусі Фран- 
ціскові воздається хвала в небесах, округ нього всі 
доброчинності, необхідні для того, аби перебувати 
в господній благодаті. З одного боку Послух надя
гає на шию якогось ченця, що вкляк перед ним, 
ярмо, од якого віжки потяглись до чиїхось рук у 
небесах. Палець Послуху, як принука до мовчання, 
притулений до уст, очима він вказує на Ісуса Хри
ста, в якого точиться із ребра кров. Поруч з ним 
стоять Розсудливість і Смирення, аби показати, що, 
де є воістину послух, там завжди і смирення й роз
судливість, з якими легко чинити будь-які справи. 
В другому парусі — Чеснота, стоячи на недоступній 
скелі, не вабиться Ні на багатства, ні на корону, ані 
на пальмову гілку, що їй пропонується. Внизу — 
Чистота, яка обмиває нагих людей, і Сила, що веде 
інших купатись і очищатись. Біля Чееноти з одного 
боку Покаяння, що жене бичем крилатого амура і 
примушує тікати Нечисть. На третьому парусі —
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Бідність, що ступає босоніж по тернових колючках, 
гавкаючи, біжить пес, збоку ангелок жбурляє в неї 
камінням, а другий коле їй ноги колючою гілкою. 
Далі Бідність бере шлюб зі св. Франціском: Ісус 
Христос тримає її за руку, а збоку потай стоять 
Надія й Милосердя. На четвертому й останньому 
парусі — св. Франціск, повитий славою, в білій рясі 
диякона, тріумфує на небесах серед сили-силенної 
ангелів, що сонмом згромадились довкола нього, над 
ними стяг із хрестом і сімома зірками, а ще вище — 
Святий Дух.

На кожному з цих парусів понаписувані латиною 
слова, що пояснюють змальовані історії. Подібно до 
цього, окрім згаданих попереду чотирьох парусів, на 
стінах — прегарні роботи, що мають досить дорого 
цінитись за їх явну довершеність і за те, що, бувши 
так ретельно написані, вони збереглися свіжі й до- 
сьогодні. Є між ними й вельми гарно зроблений 
автопортрет Джотто. А над входом до сакристії ба
чимо фреску: св. Франціск приймає стигмати з та
кою смиренною і набожною подобою, що з усіх 
справді гарних і похвали вартих картин Джотто у 
названім храмі оця видається мені найдосконалі
шою. Домалювавши згаданого св. Франціска, якраз 
останню свою там картину, Джотто повернувся до 
Флоренції, де з великою дбалістю написав на дошці, 
аби потому переслати до Пізи, св. Франціска на 
страшній скелі Вернія м.

Не кажучи вже про краєвиди, порослі деревами 
й утикані скелями,— що було нове для тогочасного 
живопису,— в поставі вкляклого святого видно го
товність, з якою він приймає стигмати, палке ба
жання їх дістати, а також безмірну любов до Ісуса 
Христа, котрий в оточенні серафимів посилає їх свя-
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тому з небес. Все це таке виразне, що краще важко 
собі уявити.

Внизу на картині подано три історії з житія свя
того, теж дуже гарні. Картина й нині висить в церкві 
Сан Франческо в Пізі на пілястрі обіч головного вів
таря, і досі вельми шанована в пам’ять про худож
ника. Цей твір і спонукав пізанців — щойно було 
вибудовано Кампо Санто за кресленнями Джованні, 
сина Ніккола Пізано, про що мовилось попереду,— 
попросити Джотто розписати частину внутрішніх 
стін. Вони хотіли, щоб ця споруда, зовні інкрусто
вана мармуром і коштовною різьбою, перекрита 
свинцевим дахом, а всередині рясна античними сар
кофагами і надгробками язичників, звезеними до 
цього міста з усіх кінців світу, мала й належно роз
писані найблагороднішими картинами стіни. Тож, 
добравшись до Пізи, Джотто виписав фресками з 
одного краю стіни згаданого Кампо Санто шість 
великих історій із життя довготерпеливого Іова. 
А поскільки він розсудливо зважив, що мармурові 
плитки з того боку, де він мав працювати, обернуті 
до моря і овіювані вітром сірокко, завжди мокріти
муть і братимуться сіллю,— як це здебільшого тра
пляється з пізанськими цегляними стінами,— через 
що линятимуть і злазитимуть фарби, то, щоб яко
мога більше зберегти плоди своєї праці, Джотто 
загадав виготовити з вапна, крейди і товченої цегли 
суміш і вкрити цим, так би мовити, тинком всі ті 
місця, де він мав малювати фрески. Тож картини, 
що їх він писав на отакому грунті, уціліли й посьо- 
годні. Вони були б збереглися іще краще, коли б 
не недбальство тих, кому припоручалось за ними 
пильнувати, бо вони кинули їх на поталу волозі. 
Оцей недогляд, якого легко можна було б не допу-
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отити, і спричинився до того, що твори в деяких 
місцях попсувалися, тілесні фарби почорніли, шту
катурка пооблуплювалась; не мовлячи вже про те, 
що змішаний докупи з вапном гіпс за своєю приро
дою із часом набирається вологи й псується, через 
що потім ушкоджується й малюнок, хоча спочатку 
штукатурка ніби добре береться й виходить міцна. 
Крім портрета месера Фаріната дельї Уберті|2, є 
там ще багато гарних фігур, надто виразно змальо
вані селяни, що несуть Іову скорботні новини про 
мор худоби та про інші лихі напасті. Здається, не
має поважніших, пригніченіших од цих облич. Так 
само чудово зображено раба, що стоїть з віялом 
біля вкритого виразками, майже всіма кинутого Іо- 
ва; він не тільки прегарно вимальований в усіх дета
лях, а й вражає своєю поставою: однією рукою він 
зганяє мух із прокаженого хазяїна, а тим часом дру
гою, скривившись від огиди, затикає носа, щоб не 
чути жахливого смороду. Є там і інші фігури, дуже 
гарні чоловічі й жіночі голови, м'якими тонами випи
сано вбрання людей. Тож не дивно, що ця робота 
принесла Джотто таку славу в тім місті13 і поза 
ним, що папа Бенедікт XI 14 послав з Тревізі до 
Тоскани одного із своїх придворних, аби той поди
вився, що воно за чоловік Джотто та як він малює, 
бо саме малося на меті прикрасити живописом цер
кву Сан ІТєтро, Посланець поїхав. По дорозі вій 
спочатку завернув до Сієни і розпитався, які ще є 
у Флоренції знамениті майстри живопису та мозаї
ки. Узявши від кожного рисунок, він врешті виру
шив до Флоренції і, завітавши одного ранку в май
стерню Джотто, виклав, що хотів би від нього папа, 
а наостанку попросив намалювати щось, аби пере
дати це його превелебності, щоб той оцінив сам.

60



Джотто, що був дуже вихований, взяв аркуш 
наперу і, вмочивши пензель у червону фарбу та при
тиснувши руку до бока, вивів коло, таке подібне до 
виписаного циркулем, що посланця подив узяв. Зро
бивши це, майстер з усмішкою сказав: «Оце вам і 
малюнок». Посланець спантеличено спитав: «Ви 
мені намалюєте ще щось?» — «Забагато з вас і цьо
го! — одказав Джотто.— Ото прикладіть його до 
решти і подайте папі, а там побачите, чи його оці
нять».

Посланець, побачивши, що більше од того нічого 
не доб’ється, пішов від нього злий, вважаючи, що 
майстер взяв його на глум. Однак разом з іншими 
малюнками, підписаними іменами тих, хто їх зро
бив, він послав і малюнок Джотто, описавши при 
цьому, яким чином той його вивів без циркуля — 
самою тільки притиснутою до бока рукою. І папа, 
так само, як і деякі тямущі придворні зметикували, 
до якої міри Джотто перевищив майстерністю інших 
живописців своєї доби.

Коли потому ця історія набула широкого розго
лосу, вродилася (і зараз ще ходить) приказка про 
дуже дурних людей: «Він кругліший, ніж «О» у 
Джотто». Ця приказка не тільки має цікаве джере
ло походження, а й цінна своїм подвійним значен
ням: на тосканському діалекті словом «круглий» 
називають не тільки правильне коло, а й некмітли
вих або тупоумних. Тож папа запросив Джотто при
їхати до Рима, де, зустрівши майстра з почестями 
й всіляко виказуючи повагу до його високих прик
мет, замовив йому написати в абсиді Сан П’єтро 
п’ять історій із житія Ісуса Христа і головний об
раз в сакристії *. Все це майстер виконав з не
звичайною дбалістю, ще ніколи з-під його руки не
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виходила така чиста робота темперою. За це папа, 
вважаючи, що той як не можна краще уволив його 
бажання, наказав видати йому шістсот золотих ду
катів та обдарував його іншими щедротами, про що 
тоді гомоніла вся Італія.

Щоб не пустити в непам’ять вартих згадки по
дробиць про тодішнє мистецтво, годиться зауважи
ти, що в той час у Римі перебував дуже близький 
приятель Джотто, Одеріджі д’Агоббйо, чудовий мі
ніатюрист тієї доби, котрий на замовлення папи 
ілюстрував чимало книг з бібліотеки при палаці. 
Більшу їх частину нині вигубив час. Я маю книгу 
старовинних ілюстрацій, де є кілька мініатюр-релік- 
вій, зроблених його рукою. Це був воістину визнач
ний чоловік, хоча його набагато перевищував май
стерністю мініатюрист Франко, болонець 15. Остан
ній тоді ж таки на замовлення того самого папи 
для тієї ж книгозбірні виконав доволі багато речей 
так само чудово, як я це можу бачити в вищезгада
ній книзі, де є виконані його рукою малюнки та мі
ніатюри, а між ними гарно вималюваний орел і пре
чудовий лев, що ламає дерево. Про ці дві довершені 
мініатюри згадує Данте в одинадцятому розділі 
«Чистилища», де розмірковує про марнославців, у 
таких рядках:

Сказав я: «Ти ж д’Агоббйо Одеріджі!
Навіки слава неподільная твоя, 
«Іллюмінур!» — як кажуть у Парижі».
«Е, братику, вже слава не моя,
А Франко із Болоньї,— він одмовив.—
На небесах нова зоря сія».

Побачивши роботу Джотто на власні очі і вельми 
вподобавши його манеру, папа замовив йому пона
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мальовувати в Сан П’етро історії зі Старого й Но
вого завіту. Джотто, почавши з фрески над органом, 
де зобразив ангела в сім ліктів заввишки, виконав 
і багато інших живописних робіт. Частину з них 
переписано в наші дні, частину або попсовано при 
перемуруванні стін, або перенесено до старого при
міщення Сан П’єтро, як, наприклад, Богоматір на 
стіні під органом. її вирізали і, щоб вона не розпа
лася при перенесенні, скріпили за допомогою балок 
та ланцюгів. Потому підняли й поставили, як того 
й була гідна її довершена краса, в належному місці, 
де забажав флорентійський учений месер Нікколо 
Аччайуолі, благочестивий чоловік і аматор витворів 
мистецтва, який потім пишно прикрасив гіпсовими 
ліпленнями та іншими сучасними картинами цей 
мистецький витвір Джотто. Так само робота його 
рук мозаїчний корабель, що височіє над трьома две
рима портика в притворі Сан П’єтро ,6. Він справді 
предивний і зажив заслуженої похвали од інших 
талановитих митців і цінителів мистецтва не тільки 
за рисунок, а й за розташування апостолів, які, ко
жен на свою стать, борються проти розбурханої 
морської стихії. Над ними цупко напнулося велике 
вітрило, і то так виразно і справді, немов од вітру. 
Все-таки неймовірно важко скласти із шматків скла 
таку єдність, яку ми бачимо в грі світла й тіней. 
Навіть пензлем, доклавши неабиякої праці, нелегко 
зобразити щось подібне, не кажучи вже про рибал
ку, який ловить рибу під скелею: в усій його постаті 
відчувається безмірне, властиве людям його гарту 
терпіння, а лице пройняте надією й водночас бажан
ням зловити щось на гачок. Трохи нижче — три 
розписані фресками арочки, а що вони майже 
геть ушкоджені, я нічого не можу про них більше
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сказати. Отже, ця робота заслуговує на ті похвали, 
що їх їй в один голос віддають майстри.

Намалювавши опісля в Мінерві, у церкві братів- 
проповідників, на великій дошці темперою розп’яття 
Христове *, що теж дістало тоді великої похвали, 
Джотто вернувся на батьківщину, де не був шість 
років. Та, оскільки не в довгім часі папа Бенедикт XI 
помер і його наступником став Клімент V в Перуджі, 
Джотто змушений був помандрувати услід за новим 
папою, разом з двором аж до Авіньйона, щоб там 
намалювати кілька картин. І не тільки в Авіньйоні, 
а й у багатьох інших місцях Франції він поробив 
чимало прекрасних фресок, які страшенно подоба
лися його превелюбиості і всьому двору 17. Коли 
Джотто виконав усі роботи, папа з ним ласкаво роз
платився, щедро його обдарувавши, і він вернувся 
додому багатий, великошановний і вкритий славою. 
Між іншим, він привіз із собою й портрет папи, що 
його опісля подарував Таддео Гадді, своєму учневі. 
Це його повернення припадає на 1316 рік. Та Джот
то не випало затриматись довгий час у Флоренції; 
його запросили до себе в Падую синьйори делла 
Скала, і там він дуже гарно розмалював капелу 
в збудованій під ту пору церкві Саито. Звідти він 
вирядився до Верони, де зробив у палаці месера 
К ане18 кілька картин, а також і портрет цього 
синьйора *; а в церкві братів св. Франціска нама
лював вівтарний образ. Попоравши всю роботу і 
вертаючись до Тоскани, він був змушений зупини
тись у Феррарі і намалювати на замовлення синьйо
рів Есте в палаці і в церкві Сант Агостіно деякі 
речі *, що їх іще й сьогодні можна там бачити. Тим 
часом флорентійський поет Данте почув, що Джотто 
в Феррарі, і зробив так, що той завітав до Равенни,
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де поет був у вигнанні. Він сприяв тому, що Джотто 
зробив для синьйорів Полента в Сан Франческо 
круг всієї церкви кілька доволі гарних історій фрес
кою з життя святих *. Переїхавши з Равенни до 
Урбіно, він і там лишив по собі дещо. Потім, їдучи 
через Ареццо 19, не міг не вволити бажання П’єро 
Сакконе, який ного так любив, і намалював фрес
ками на замовлення останнього на пілястрі головної 
капели єпіскопату *, св. Мартина, котрий, розірвав
ши навпіл свій плащ, віддає одну половину якомусь 
бідакові, що стоїть перед ним трохи не голий. Зро
бивши потому в абатстві Санта Фйоре темперою по 
дереву велике Розп’яття, яке й понині стоїть посеред 
храму 19, Джотто врешті вернувся до Флоренції, де, 
крім інших багатьох речей, виконав у монастирі 
фаенцських черниць кілька робіт фресками і темпе
рою, яких сьогодні вже немає, бо монастир зруйно
вано. Так само року 1322 (якраз через рік потому, 
як, на превелику скорботу Джотто, вмер його близь
кий друг Данте) він виїхав до Лукки. Там на 
прохання Каструччо20, синьйора й уродженця міста, 
він виконав у церкві Сан Мартіно Ісуса Христа у 
небесах із чотирма святими, покровителями міс
та*, як-то: св. Петром, св. Регулом, св. Мартином і 
св. Павліном. З них один схожий на папу, а дру
гий — на імператора (як дехто гадає, натякалось 
на Фрідріха Баварського і антипапу Миколу). Так 
само дехто виказує здогад, що у церкві Сан Фріано 
в тій же Луккській області Джотто нарисував план 
замку і неприступної фортеці Джусти. Коли Джотто 
вернувсь до Флоренції, неаполітанський король Ру- 
берто написав своєму первісткові Карлові, королеві 
калабрійському 2|, що пробував під ту пору в Фло
ренції, аби той будь-що прислав Джотто до нього
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в Неаполь, бо там спорудили жіночий монастир 
Санта Кьяра і королівську церкву, і він бажає, щоб 
її розписав своєю рукою Джотто. Останній, прочув
ши, що його запрошує такий прославлений і знаме
нитий король, вельми охоче найнявсь до нього і по
намальовував у деяких капелах монастиря чимало 
історій із Старого й Нового завіту *. Історії з Апо
каліпсиса *, що їх він теж зобразив в одній із зга
даних капел, були, як розповідають, вигадані Дайте, 
до того ж, відколи він понамальовував такі самі в 
Ассізі, про них поширилась і довго не вмовкала сла
ва. На той час Данте вже помер, однак, коли той 
був живий, вони, очевидячки, як це заведено між 
близькими друзями, не раз їх обговорювали. Та по
вернімось до Неаполя: там, в Кастель дель Уово, 
Джотто повикопував багато робіт, зокрема розма
лював капелу, чим вельми догодив королеві. Той 
так уподобав Джотто, що часто навідувався до ньо
го, коли той працював. Король полюбляв дивитися, 
як той малює, та слухати його міркування. Джотто, 
завжди маючи напохваті якийсь жарт або гостре 
слівце, із свого боку, розважав його величність доте
пами. Так, якось король сказав, що хоче зробити 
його першим чоловіком у Неаполі. Джотто на те 
відмовив: «Тим-то я й мешкаю біля Королівських 
воріт, що я перший чоловік в Неаполі». Іншим ра
зом король сказав: «Слухай, Джотто, бувши тобою, 
я б на часинку кинув малювати й перепочив — адже 
зараз така жарота». Джотто відповів: «І я, звісно, 
вчинив би так само, будучи вами». Однак з подяки 
до короля, він розписав йому залу, що її зруйнував 
король Альфонсо І при спорудженні замку. А також 
в Інкоронаті він виконав багацько живописних ро
біт, серед яких було чимало портретів визначних
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людей того часу, а також автопортрет Джотто. 
Одного дня король, спонуканий примхою, загадав 
йому змалювати його царство. Джотто (як про це 
розповідають) намалював нав’юченого осла, перед 
яким долі лежить іще одна кладь, осел її обнюхує 
і, як виказує вся його постава, бажає взяти на себе; 
на одній кладі королівська корона, на другій — 
скіпетр подести. Коли король спитав у Джотто, що 
та картина значить, художник відповів: «Ото вам 
ваше царство і ваші підданці. Вони щодня хочуть 
мати над собою нового синьйора».

Коли Джотто вирушив із Неаполя до Рима, то 
спинився в Гаеті, де в Нунціаті він мав написати 
кілька історій з Нового завіту. їх досі попсував час, 
однак не до такої міри, щоб не можна було виразно 
бачити побіля великого, вельми гарного Розп’яття 
автопортрет Джотто. Повернувши цю роботу і не 
мігши відмовити синьйорові Малатесті, він спершу 
затримався задля якоїсь послуги тому на кілька 
днів у Римі, а звідти вирядився до міста Ріміні, де 
названий Малатеста був синьйором. Там у церкві 
Сан Франческо він виконав чимало живописних ро
біт, що їх потім було знищено, коли церкву розва
лили й перебудували на замовлення сина Пандольфо 
Малатести Джісмондо. Він також написав фресками 
в тамтешнім монастирі супроти церковного фасаду 
історію блаженної Мікеліни 22. Серед усіх речей, що 
їх Джотто будь-коли виконав, це найчудовіша і най- 
довершеніша, зважаючи на численні й прекрасні 
спостереження, зроблені Джотто, коли він її малю
вав. Окрім краси, грації й чудесних облич, там на
мальована одна гарна — якою тільки можна уявити 
собі жіночу стать — молодичка, котра, аби зняти з 
себе звинувачення в перелюбстві, напрочуд виразно
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присягає на Біблії, дивлячись пильно в вічі мужеві, 
що примусив її до цієї клятви, бо ніяк не міг при
знати за своє породжене нею чорне дитя. Однак 
жона, проти якої чоловік виказує зневагу й недовіру 
на виду, запевняє вірним, необлудним поглядом 
втуплені в неї очі у своїй невинності й чистосерді і, 
навпаки, звинувачує того, хто, взявши її за повію, 
присилував до присяги. Так само сильно передано 
ним людські почуття у творі, де зображено геть 
вкритого виразками прокаженого і довкола нього 
жінок, що гидливо поскривлялись від страшного 
смороду. Мало де в світі можна побачити виразнішу 
картину. А щодо деяких скорочень, які ми бачимо 
в іншій картині, де показані покорчені жебраки, то 
вони вельми похвальні і, мабуть, були гідно оцінені 
митцями, бо саме вони дали початок отакій манері 
рисунка. Щоправда, її не можна назвати доверше
ною, бо вона застосовувалась уперше. То понад усе 
інше в цій картині вражає жест вищезгаданої бла
женної супроти лихварів, які виплачують їй виру
чені за її майно гроші, що їх вона має роздати бі
дарям. Усім своїм видом вона виказує зневагу до 
грошей та інших світових марнот, що, як видно, їй 
осоружні; лихварі ж — це голий образ скнарості й 
зажерливості. Добре зображено лихваря, який, від
лічуючи їй гроші, щось вказує нотареві, що пише. 
Хоч він і дивиться на нотаря, однак прикриває гроші 
руками, виявляючи цим своє любострастя до копій
чини, пожадливість і підозру.

Так само три постаті, що несуть у небі одежу 
св. Франціска, уособлюючи собою Послух, Терпели
вість і Бідність, варті щонайвищої похвали. Тут 
манера рисунка якнайповніше передає природність 
складок на тканині, з чого видно, що Джотто наро-
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дився, аби появити світові справжнє мистецтво жи
вопису. Крім цього, він там так природно змалював 
синьйора Малатесту на кораблі, що той постає перед 
нами як живий, так само добре зроблені кілька 
мореплавців то інші люди — жваві, виразні, в пев
них поставах. Особливо вирізняється один чоловік, 
що, розмовляючи з іншими, приклав руку до лиця 
і плює в море. Всюди дає себе знати довершена май
стерність Джотто.

І можна з певністю сказати, що це один з кра
щих живописних витворів майстра, бо серед усіх 
тих фігур нема жодної, що не була б зроблена із 
своєрідною майстерністю, в якійсь тільки їй власти
вій поставі. Тож і не дивно, що синьйор Малатеста, 
прийнявши роботу, щедро його обдарував похвалою 
й грошима. Упоравшись із замовленням цього синь
йора, Джотто на прохання одного флорентійця, кот
рий тоді був пріором в церкві Сан Катальдо в Рімі- 
ні, нарисував ззовні церковних дверей св. Фому 
Аквінського, що проповідує перед своєю братією *. 
Виїхавши звідси, художник вернувся до Равенни і в 
Сан Джованні Еванджеліста розписав фресками ка
пелу, що удостоїлась високої похвали 23.

Вернувшись потому до Флоренції, великошанов- 
ний і ще з більш розквітлим талантом, він намалю
вав темперою по дереву в Сан Марко Розп’яття на 
золотому полі, дещо більше од натуральної величи
ни 24,— його поставили праворуч у церкві. Друге, 
подібне Розп’яття він виконав у Санта Маріа Но
велла 25 — в цій роботі йому допомагав його учень 
Пуччо Капанна 26. Воно є й досі від головних воріт 
церкви праворуч, над гробницею Гадді. В цій же 
церкві, над вівтарним перестінком він намалював 
св. Людовика для Паоло ді Лотто Ардінгеллі, а в
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ногах портрет його та його дружини з натури *. 
Наступного року 1327 Гвідо Тарлаті із П’єтра- 
мала, епіскоп і синьйор Ареццо, віддав душу богові. 
Вмер він у Масса ді Маремма, вертаючись із Лук
ки, куди їздив провідувати імператора. Тіло його 
перевезено до Ареццо і поховане з якнайбільшими 
почестями. П’єро Сакконе і Дольфо з П’етрамали, 
епіскопів брат, постановили зробити йому мармуро
вий надгробок, належний пам’яті такого високодо- 
стойного чоловіка, що був володарем духовним і 
світським, а також головою партії гібелінів у Тоска
ні. Тим-то вони й написали Джотто, аби він виготовив 
креслення багатої й якомога пишнішої гробниці, 
і послали йому розміри. Крім того, вони просили, 
щоб він нараяв їм найобдарованішого, на його дум
ку, скульптора, з тих, що є в Італії, вони, мовляв, 
цілком здаються на його розсуд. Джотто, що був 
люб’язною людиною, зробив і переслав їм креслен
ня, за яким, як буде сказано пізніше, і споруджено 
надгробок27. П’єро Сакконе безмежно любив до
стоїнства цього чоловіка, тож незабаром, захопивши 
Борго Сан Сеполькро, він привіз до Ареццо роботу 
Джотто з безліччю маленьких фігурок. Вона потім 
розбилась у друзки, і Бачо Гонді, флорентійський 
дворянин, закоханий у живопис та різні благородні 
мистецтва, бувши комісаром Ареццо, довго вишу
кував шматочки цієї картини і, знайшовши декілька, 
привіз до Флоренції, де береже їх як дорогоцінний 
скарб разом з деякими іншими витворами того ж 
Джотто. Останній понамальовував стільки, аж віри 
не йметься, коли все перелічити*. Не-так багато 
років тому, бувши у Камальдульськім монастирі, де 
мені випало виконати багато робіт для преподоб
них отців, бачив я в одній келії невеличке і напро-
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чуд гарне Розп’яття на золотому полі *, підписане 
власною рукою Джотто (перевіз його туди з Пізи 
вельмишановний дон Антоніо, тодішній голова Ка- 
мальдульської конгрегації). Це Розп’яття зберігає
ться зараз, як мені казав камальдульський чернець, 
преподобний дон Сільвано Рацці, в монастирі дельї 
Анджелі у Флоренції, в келії настоятеля, як рідкісна 
річ, вкупі з прегарною картиною Рафаеля з Урбіно.

Для братів-уміліятів в Оньїссанті у Флоренції 
Джотто розписав капелу, а також чотири дошки, 
між ними є Богоматір із немовлям на руках, оточена 
ангелами, й велике дерев’яне Розп’яття28. Опісля 
Пуччо Капанна змалював його і понаписував багато 
таких по всій Італії, добре засвоївши манеру Джот
то. Коли вперше друкувалася ця книжка життєписів 
живописців, скульпторів і архітекторів, в трансепті 
цієї церкви ще була дошка, мальована Джотто тем
перою з превеликою дбалістю. На ній показано 
ушестя Богоматері *. Довкола неї стоять апостоли, 
а її душу приймає Христос. Ця картина зажила ве
ликої похвали од майстрів пензля, а надто від Мікел- 
анджело Буонарроті, якому належать слова, мною 
вже десь згадувані: «Цю історію не можна було 
намалювати фарбами більш правдоподібно». За 
цією картиною кинулись, коли вже був виданий зга
даний життєпис, однак хтось її зняв і сховав, мож
ливо, якийсь закоханий у мистецтво або ж богобояз
ливий, щоб, мовляв, уберегти її од наруги. На ту добу 
така довершеність малюнка, як у Джотто, справді 
видавалась чудом, тим паче, зваживши на те, що 
він навчився свого мистецтва, в певному розумінні, 
без учителя.

Після цього, року 1334, липня 9 дня, він взявся 
за побудову кампаніли Санта Маріа дель Фйоре.
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За підмурок для неї правила площадка з п’єтра- 
форте. Спочатку на глибину в двадцять ліктів ви
черпали воду і гравій. Потому зробили забутовку в 
дванадцять ліктів увишки, а далі вже муляри вивер
шили вісім ліктів кам’яного мурування. На закла
дення підмурка прибув епіскоп міста, який у при
сутності всього духовенства та магістрату урочисто 
заклав перший камінь.

І поки тривали роботи за моделлю, виготовленою 
заведеним на той час готичним стилем, Джотто на
рисував усі історії, призначені для прикраси, а та
кож старанно позначив білою, чорною і червоною 
фарбами місця на моделі, де мали розташуватись 
різні камені та фризи. Кампаніла внизу дорівнювала 
ста ліктям, тобто на кожний бік припадало двадцять 
п’ять ліктів, а висота цієї споруди мала досягти ста 
сорока чотирьох ліктів. І коли те правда,— осо
бисто я вважаю істинною правдою те, що пише Ло
ренцо ді Чоне Гіберті29,— то Джотто виготовив не 
тільки модель цієї кампаніли, а й поробив до неї 
частину скульптурних рельєфних мармурових істо
рій, де були зображені всі мистецтва30. Лоренцо 
запевняє, що бачив моделі рельєфів Джотто, при
значені саме для цієї кампаніли, чому легко пові
рити, бо малюнок і винахідливість — батько й мати 
всіх мистецтв, а не якогось одного. За моделлю 
Джотто кампаніла мала завершуватись шатром у 
вигляді квадратної піраміди п’ятдесят ліктів зав
вишки, а що вона була готичного стилю, та ще ії 
на старовинний лад, архітектори, подумавши, що без 
неї краще, порадили її не робити. За всю цю роботу 
комуна не тільки проголосила Джотто громадяни
ном міста Флоренції, а й поклала йому за нагороду 
щорічно сто золотих флоринів31, а це на той час
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були великі гроші; крім того, його настановлено 
керувати спорудженням кампаніли. В цьому його 
заступив Таддео Гадді, бо Джотто не дожив до часу, 
коли її закінчили. А поки її там потроху будували, 
він намалював на замовлення черниць Сан Джорд
жо образ *, а в Флорентійськім абатстві, на арці над 
дверима всередині церкви він виписав три поясні 
фігури * (нині їх забілили, щоб зробити церкву світ
лішою). А у великій залі флорентійського подести 
він намалював Комуну, зобразивши її у вигляді 
судді (останній сидить із жезлом в руці, над голо
вою в нього зрівноважені терези, аби показати його 
справедливість, йому допомагають чотири доброчес
ності, а саме: Сила — духом, Розважливість — зако
нами, Справедливість — зброєю, Поміркованість — 
словами. Це дуже гарний живопис, пройнятий своє
рідним і правдивим задумом *.

Згодом він знов вирушив до Падуї, де виконав 
багато речей та розписав багато капел; крім того, 
він зобразив на місці, яке звуть Арена, Світську 
Славу, що принесла йому велику похвальбу й гро
ші 32. Бувши в Мілані, він також написав у різних 
кінцях міста багато картин, що й досі вважаються 
прекрасними *. Врешті, невдовзі по тому, як повер
нувся із Мілана, цей чоловік, що створив за життя 
стільки гарних речей і був не тільки чудовим живо
писцем, а й добрим християнином, року 133633 від
дав душу богові, на превелику скорботу всіх своїх 
земляків, навіть тих, що його не знали, а тільки про 
нього чули. Поховали Джотто, як того й заслугову
вали його достоїнства, дуже пишно, адже всі любили 
цього чоловіка, а надто визначні люди. Крім Данте, 
про якого ми вже згадували попереду, Джотто та 
його творіння вельми шанував Петрарка. В його
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заповіті, між іншим, записано, що він передає Фран
ческо де Каррара, синьйорові Падуї, окрім інших 
речей, якими він дуже дорожить, і картину роботи 
Джотто, де Богоматір зображена. Цю річ він беріг 
як раритет, і була вона йому дуже люба. Ця ча
стина заповіту каже слово в слово таке:

Transeo ad dispositionem aliarum rerum: et prae- 
dicto igitur domino meo Paduano, quia et ipse per 
Dei gratiam non eget, et ego nihil aliud habeo dignum 
se, mitto tabulam meam sive historiam Beatae Vir- 
ginis Mariae, opus Jocti pictoris egregii, quae mihi 
ab amico meo Michaele Vannis de Florentia missa 
est, in cuius pulchritudinem ignorantes non intelligunt, 
magistri autem artis stupent: hanc iconem ipsi domi
no lego, ut ipsa Virgo benedicta sibi sit propitia apud 
filium suum Jesum Christum тощо.

[Переходжу до розподілу інших речей; і назва
ному пану моєму Падуанському — бо і сам він ми
лістю божою не бідує, і я нічим іншим гідним його 
не володію — залишаю дошку, що належить мені, 
із зображенням благословенної Діви Марії роботи 
Джотто, чудового живописця, надіслану мені із Фло
ренції другом моїм Мікеле Ванні, краси якої неві
гласи не розуміють, майстри ж мистецтв якою за
хоплюються; образ сей самому пану моєму запові
даю, аби сама благословенна Діва була йому 
заступницею перед своїм сином Ісусом Христом].

І той же Петрарка в однім своїм посланні лати
ною (п’ята книга) пише:

Atque (ut a veteribus ad nova, ab extemis ad 
nostra transgrediar) duos ego novi pictores egregios, 
nec formosos, Joctum Florentinum civem, cujus inter 
modemos fama ingens est, et Simonem Senensem. 
Novi scultores aliquot тощо.
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[Знав я іще (переходячи від старого до нового, 
від чужоземного до свого) двох живописців не 
тільки чудових, але й прекрасних: флорентійського 
громадянина Джотто, слава якого серед нових 
художників велика, і Сімоне сіенця. Знав і деяких 
скульпторів].

Поховали його в Санта Маріа дель Фйоре, ліво
руч від дверей, де в пам’ять про цю людину постав
лено мармурову плиту. І, як уже мовилось в життє
писі Чімабуе, один тлумач Данте, що жив у часи 
Джотто, сказав: «Джотто стояв і стоїть вище од усіх 
флорентійських живописців, як це доводять його 
картини в Римі, Неаполі, Авіньйоні, Флоренції, Па- 
дуї та ще багато де».

Учнями Джотто були: Таддео Гадді, його хреще
ник, як уже сказано, і флорентієць Пуччо Капанна. 
Останній в Ріміні, в Сан Катальдо, церкві ченців- 
проповідників, намалював довершеною фрескою ко
рабель, що тоне в морі, а люди викидають все в 
воду. Серед гурту моряків Пуччо намалював себе 
з натури. Після смерті Джотто той же Пуччо Ка- 
панно виконав у церкві Сан Франческо в Ассізї 
багацько робіт, а у Флоренції в церкві Санта Трі- 
ніта він розписав капелу Строцці, оту, що поруч 
бічних дверей, од річки, де фрескою зображено Він
чання Мадонни. її оточує сонм ангелів, а з боків — 
прегарно зроблені історії св. Лючії. Все це дуже 
нагадує манеру Джотто. У флорентійському абат
стві він розмалював біля ризниці капелу св. Іоанна 
Євангеліста, яка належить родині Ковані, а у Пі- 
стойї розписав фресками головну капелу церк
ви Сан Франческо, а так само капелу св. Людо- 
віка дуже повчальними сценами з житія цих двох 
святих.
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Посеред церкви Сан Доменіко в тім же місці є 
Розп’яття, Мадонна і св. Іоанн — всі вони мальовані 
з великою м’якістю,— а побіля підніжжя (що було 
незвично для того часу) цілий людський кістяк. 
Цією роботою Пуччо хотів показати основні засади 
мистецтва. На витворі можна прочитати його влас
норучний підпис, поданий так: «Мене створив Пуччо 
з Флоренції».

Іще в тій церкві, на арці над дверима Санта 
Маріа Нуова ним зображено три півпостаті: Богома
тір з немовлям, а обабіч — св. Петро і св. Франціск.

Твердою, досвідченою рукою в нижній церкві 
Сан Франческо, що є в згаданому місті Ассізі, випи
сано в фресках деякі сцени мук Ісуса Христа, а в 
капелі церкви Санта Маріа дельї Анджелі, теж 
фрескою, — Христос у славі з Непорочною Дівою, 
яка молиться йому про спасіння люду християн
ського. Робота ця ще добре збереглася, але геть 
закопчена димом од лампад та евічок, що повсякчас 
горять тут у великій кількості. І справді, як можна 
судити, Пуччо, опанувавши манеру і спосіб свого 
вчителя Джотто, добре знав, де і як користуватись 
здобутим досвідом. Однак, як розповідає дехто, він 
довго не прожив, бо захворів і вмер від того, що 
багато працював над фресками. Наскільки відо
мо, його пензлеві також належить розпис капели 
св. Мартина в тій же церкві, а також історії з житія 
цього святого, виконані фресками на замовлення 
кардинала Джентіле.

Ще й досі бачимо на половині вулиці, що зве
ться Портіка, Христа, а в рамці — Богоматір між 
св. Катериною і св. Кларою. Роботи цього худож
ника є в багатьох інших місцях, згадаймо, для прик
ладу, трансепт церкви в Болоньї із сценою мук
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Христа, історії в церкві Сан Франческо та інші, про 
які ми не будемо згадувати, аби не затягувати нашої 
розповіді. Скажу тільки, що в Ассізі, де є найбільше 
його витворів34 і де він допомагав Джотто малю
вати, його, як я оце почув, вважають своїм земля
ком. Там іще й зараз є кілька Капанна. Легко пові
рити, що то його праправнуки: він, як про те і сам 
написав, народився у Флоренції і був учнем Джот
то, а опісля одружився в Ассізі. Потому він мав 
дітей, а їх нащадки живуть там й досі. Та для нас 
важить не це: головне, що він був добрий майстер.

Учнем Джотто35, а до того ж досвідченим жи
вописцем, був так само Оттавіано з Фаенци, який 
багато попрацював в Сан Джорджо в Феррарі в 
обителі .ченців Монте Олівето. А в самій Фаенці, де 
проживав і вмер, він намалював на арці над воріть
ми церкви Сан Франческо Богоматір, св. Петра і 
св. Павла та ще поробив чимало інших речей на 
своїй названій вище батьківщині та в Болоньї *.

Учнем Джотто так само був Паче да Фаенца, що 
досить довго жив разом з ним, багато в чому йому 
допомагаючи. В Болоньї на надвірній стіні церкви 
Сан Джованні Деколлато є його рукою зроблені 
кілька історій у фресках *. Цей Паче був обдарова
ний майстер, а надто добре вдавались йому дрібні 
фігури, що їх можна бачити й до сьогодні в церкві 
Сан Франческо в Форлі на дерев’яному хресті або 
картині темперою, де зображено житіє Христа, а 
також чотири історії з житія Богоматері — всі вони 
зроблені досить майстерно *. Кажуть, що він зробив 
фрескою в Ассізі, в капелі св. Антонія, кілька історій 
з житія цього святого *, на замовлення одного гер
цога із Сполеті. Останній там і похований укупі зі 
своїм сином: обидва загинули в бою в однім з перед-
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мість Ассізі, що видно з довгого надпису на сарко
фазі в названій гробниці. В старовинній книзі това
риства живопису знаходимо, що його учнем був 
такий собі Франческо, на прізвисько Франческо ді 
маестро Джотто, але про нього я більше нічого не 
можу сказати.

Був учнем Джотто і Гульельмо з Форлі. Цей, 
крім багатьох інших речей, розписав капелу голов
ного вівтаря церкви Сан Доменіко в Форлі *. Учня- 

**ми Джотто були так само сіенці П’єтро Лаураті, 
Сімоне Меммі, флорентієць Стефано та римлянин 
П’єтро Кавалліні36. А що про кожного з них мови
ться в відповідному життєписі, тут досить сказати, 
що всі вони були учнями Джотто, який чудово ма
лював у свій час і мав гарну манеру, як про це 
свідчать численні його малюнки * в нашій книзі, 
зроблені на пергаменті аквареллю, обведеною пером 
із світлотінню і вибіленими місцями. Супроти тво
рів тих художників, що жили до нього, вони справді 
видаються предивними.

Як уже мовилося попереду, Джотто був дуже 
дотепний і веселий чоловік, хоч і гострий на слово, 
про що й досі жива пам’ять у його місті. Бо ж, окрім 
того, що написав Джованні Бокаччо, Франко Сак- 
кетті в своїх трьохстах оповідках переказує про ньо
го ще багато чого цікавого; мені не коштує великої 
праці переповісти дещо словами самого Франко, 
щоб, крім всього, показати, якою мовою розмовляли 
в ті часи. Ось одна з оповідок, що подається під 
рубрикою:

«Новела XIII — великому художникові Джотто 
чоловік дрібного стану приносить щит, щоб той його 
розписав. Той у жарт розписує його у такий спосіб, 
що замовник зостається присоромлений».
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«Всяк, мабуть, чував ім’я Джотто, так само і те, 
який то був більший від усіх майстер живопису. 
Один простий ремісник, прочувши цю славу і мавши 
намір влаштуватись на службу в якийсь замок, за
хотів, щоб йому розписали щита. Він негайно по
дався до майстерні Джотто, маючи слугу, який ніс 
за ним його щит, а діставшись до Джотто, прорік: 
«Помагайбіг, маестро: я хотів би, аби ти нарисував 
на цьому щиті мій герб». Джотто, роздивившись 
добре, що то перед ним за один, не відмовив на те 
нічого, окрім як запитався: «На коли тобі це зро
бити?»— і той відповів. Тоді Джотто сказав: «Га
разд, зроблю, що ти бажаєш», і той пішов геть. 
Зоставшись сам, Джотто мовив до себе: «Що воно 
за знак? Невже його послано мені задля поглумки? 
Ніхто ще не приносив мені розмальовувати щит. 
А тим паче гербом. Той, хто приніс його мені — про
стий чоловік, а все ж просить намалювати йому 
герб, ніби він французького королівського роду. 
Треба придумати йому щось потішне». Отак міркую
чи собі подумки, став перед щитом і, намалювавши, 
що перше спало на думку, загадав своєму учневі 
викінчити малюнок, що той і зробив. А було там на
мальовано: шолом, нашийник, пару нарукавників, 
пару залізних рукавиць, кірасу, два набедреники, 
два наколінники, меч, ніж і спис. От прийшов той 
чоловік, який і сам не знав, хто він такий, став 
перед Джотто й спитався: «То як, маестро, нама
лював мені герб?» «Так»,— відповідає на те Джот
то і наказує учневі принести щита перед очі госпо
даря. Подивився той, а відтак і каже до Джотто: 
«Що це ти мені тут наквацяв?» А Джотто на те: 
«За це квацяння ти ще й гроші заплатиш».— «Я тобі 
за це й шеляга не дам»,— мовить той.
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А Джотто годі: «Що ж ти мені казав намалю
вати?» — «Мій герб», — відповідає той. «А це що 
перед тобою? Чого тут бракує?»,— питає Джотто. 
«Нічого»,— відказує хазяїн 37. Оттоді Джотто й мо
вить: «Ти був і є тим, ким тебе сотворив господь — 
великим дурнем! Коли б тебе хто спитав, що ти 
таке, ти навряд чи й годен був би відповісти. А ти 
ще припхався сюди й кажеш: «Намалюй мені гер
ба». Був би ти з роду Барді — то інша справа. А який 
твій герб? Яка твоя предківщина? Страмота, та й 
край! Щойно виповзе отаке в світ і туди ж: тягне
ться до герба, справжнісінький тобі герцог бавар
ський! Я тобі намалював увесь твій обладунок. 
Коли ще чогось бракує, домалюєм, тільки скажи».

«Твої слова — грубощі, до того ж ти мені зіпсу
вав щит»,— одказав той і подався до суду з позовом 
на Джотто. Джотто прийшов до суду і подав стріч
ний позов на того, вимагаючи сплатити за роботу. 
Вислухавши докази обох позивачів, а що Джотто 
казав краще, суд присудив, щоб той чоловік забрав 
свій у такий спосіб розмальований щит і віддав 
Джотто шість лір, бо останній мовить слушно. Тож 
хазяїн забрав свого щита, заплатив художникові, і 
його відпустили. Отак було оцінено того, хто не міг 
собі ціни скласти. Всякий пройда хоче мати герб 
і фамілію, а у декого й батько був у притулку під
кинутих дітей».

Розповідають і таке: коли Джотто ще вчився у 
Чімабуе, і той якось, малюючи портрет, десь вийшов, 
хлопець намалював одній фігурці на носі муху, та 
таку подібну до справжньої, що, коли Чімабуе вер
нувся, він разів кілька змахував рукою, аби її зігна
ти, перш ніж постеріг свою помилку. Я міг би роз
повісти іще про багато які штуки та гострі слівця
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Джотто, однак вважаю за досить у цій книзі таких, 
що стосуються мистецтва, полишаючи решту Франко 
та іншим. Бо пам’ять про Джотто живе не тільки 
у витворах його рук, а й у тих творіннях, що ви
йшли з-під пера письменників за тієї доби.

Це він відкрив і полишив нам справжнє мисте
цтво живопису, загублене чимало літ до нього, тож 
громадським указом та завдяки особливим старан
ням старого Лоренцо де Медічі Старшого, на пам’ять 
про доброчесності цього митця, в церкві Санта Ма- 
ріа дель Фйоре висічено з мармуру майстерною 
рукою скульптора Бенедетто да Майяно бюст Джот
то 38. Нижче подаємо вірші, писані месером Андже
ло Поліціано, аби ті, що незрівнянно піднялись над 
іншими, могли сподіватись на таку ж шанобу й па
м’ять од людей, що її вельми заслужив Джотто:

Ille ego sum, per quem pictura extincta revixit,
Cui quam recta manus, tarn fuit et facilis.
Naturae deerat nostrae quod defuit arti:
Plus licuit nulli pingere, nec melius.
Miraris turrim egregiam sacro aere sonantem?
Haec quoque de modulo crevit ad astra meo.
Denique sum Jottus, quid opus fuit ilia referre?
Hoc nomen longi carminis instar erit.
[Я — це той, ким загаслий живопис знову

воскреснув,
Чия рука була стільки ж тонкою, скільки

й легкою.
У чому недолік мистецтва, того не дала

і природа:
Більше ніхто не писав, краше ніхто не умів.
Чи дивуєшся з башти великої, що бринить

священною міддю?
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Циркулем вірним моїм піднесена вона до зірок.
Джотто — прозвання моє. Чий витвір

висловить це?
На ім’я моє чекає довга, як вічність, хвала].

Щоб ті, що колись прийдуть у світ, побачили 
витвори рук Джотто і пізнали по них велич цього 
чоловіка, я у вищезгаданій книзі вмістив кілька 
чудових малюнків, що їх мені вдалося знайти після 
довгих, старанних і нелегких пошуків.



ЖИТТЄПИС МАЗАЧЧО, 
ЖИВОПИСЦЯ З ВАЛЬДАРНО

Якось воно так уже заведено в природі, що коли 
вона наділяє чоловіка якимсь великим хистом, то 
частенько обдаровує не тільки його одного, а водно
час, та ще й десь у близькому сусідстві, не проми
нає таким же талантом когось другого, аби вони 
потім могли змагатися, показуючи один перед одним 
і собі на користь свої здібності й майстерність.

І оце змагання не кінчається тільки на них, а 
запалює й інших, котрі приходять їм на зміну у на
ступних віках. Докладаючи всіх зусиль і старань, ці 
силкуються дістати таких же почестей і гучної сла
ви, що й їхні попередники. За доказами недалеко 
ходити: сама тільки Флоренція дала в однім століт
ті Філіппо, Донато, Лоренцо, Паоло Учелло 1 й Ма
заччо, і кожен був високоталановитий по-своєму. 
Вони не тільки відкинули поганий, незграбний стиль, 
модний до того часу, а й запалили нащадків. Тим-то 
мистецтво досягло тієї величі й довершеності, що їх 
ми засвідчуємо і в наш вік.

Отож ми воістину повинні велико завдячувати 
першим майстрам, які своїми творіннями вказали 
шлях до вищої досконалості. Що ж до гарної мане
ри живопису, то тут слід відзначати найбільшу за
слугу Мазаччо, бо вважається, що саме він був у 
цім неперевершений, чим і зажив собі великої сла
ви. Він вважав, що малювання — це точне відобра
ження створених природою речей як за обрисами,
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так і за барвами. Отак думаючи, Мазаччо вперто 
творив і набив руку настільки, що може числитись 
серед перших, хто подолав основні завади, труднощі 
и недосконалості тодішнього мистецтва. Він запо
чаткував прекрасну манеру подання постави, рухів, 
вдачі й життєвості образів, додавши до всього ще 
й певну справді властиву речам природну рельєф
ність, яка доти не стрічалась у жодного живописця. 
А поскільки він був вельми тямучий, то слушно 
розсудив, що фігури, які тоді зображались ніби 
навшпиньках без скорочень, втрачають основне в 
зображенні, і той, хто так малює, показує тільки 
своє нерозуміння постави й скорочення. І хоча Пао
ло Учелло й почав наслідувати його манеру і дещо 
зробив подібне, однак Мазаччо, немало урізноманіт
нюючи свою манеру, малював скорочення незрівнян
но краще, ніж хто інший до нього. Він подавав кар
тини в чудових композиціях м’якими фарбами, за
барвлюючи в тілесний колір обличчя та інші голі 
частини тіла, відтінюючи їх іншими кольорами оде
жі, яку він зображав просто, не загромаджуючи 
великою кількістю складок, щоб вона виходила при
родно. Все це стало у великій пригоді іншим худож
никам. Йому ж, як зачинателеві, належить за те 
похвала. Картини, пороблені до нього, можуть нази
ватись тільки нарисованими, зате його витвори — 
справжнім живописом.

Родом він був із Сан-Джованні Вальдарно. Ка
жуть, там і досі збереглись деякі фігури, мальовані 
ним іще за першої молодості. Був він дуже задум
ливий, неуважний, як і всі ті, хто, вклавши до остан
ку серце й душу в мистецтво, мало піклуються про 
себе й інших, тим-то він був байдужий до дрібних 
людських турбот і мирської суєти. Він не дбав про
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те, в чому ходив, а гроші зі своїх боржників правив 
тільки тоді, коли потрапляв до великої скрути. Із 
повного ім’я Томмазо, його перейменовано на дещо 
презирливе Мазаччо, і не за якісь там пороки, а 
просто за отаку байдужість. Він же був утіленням 
доброти, од щирого серця робив послуги і помагав 
іншим, тож лагіднішої людини годі було й шукати.

Почав він займатись малюванням у той час, 
коли Мазоліно да Панікале 2 розписував у флорен
тійській церкві Карміне капелу Бранкаччі3. Він на
слідував, наскільки був на те спроможний, Філіппо 
і Донато — щоправда в нього виходило дещо інше — 
і знай намагався, докладаючи великого старання, 
змалювати живіші образи, якомога подібніші до 
справжніх. І він настільки краще за інших володів 
пензлем, що його роботи за лініями і добором фарб 
можна без вагання ставити на один рівень з будь- 
якою сучасною картиною. Він був дуже старанний 
в роботі і напрочуд вигадливо долав труднощі пер
спективи. В цім можна пересвідчитись, бачачи в 
домі Рідольфо дель Гірландайо зроблену ним істо
рію з дрібними фігурками, де, крім Христа, який 
виганяє духів із біснуватого 4, змальовані гарненькі 
будівлі, та так, що водночас видно все усередині й 
надворі, бо вид на них взято не збоку, а навскіс 
згори. Мазаччо більше від інших майстрів малював 
людей голими та в ракурсі, що до нього майже не 
було заведено. Робота йому давалась легко, і, як 
уже нами сказано, він зовсім просто зображав оде
жу. Він зробив темперою картину на дошці, на якій 
змалював Мадонну з св. Анною та немовлям 5, що 
обійняло її за шию; ця картина прикрашає нині в 
Сант Амброджо у Флоренції капелу побіч дверей, 
що ведуть до чернечої приймальні. А в церкві Сан
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Нікколо, що по той бік Арно, висить на вівтарній 
перегородці його картина, мальована темперою на 
дошці6. Тут, крім Благовіщення Непорочно! діви, 
подано в перспективі прегарну будову з багатьма 
колонами. Крім довершеності ліній, ми бачимо ще 
й дуже ніжні переходи кольорів — будова, поступо
во світлішаючи й поволі беручись імлою, зовсім гу
биться з очей. З цього видно, як добре Мазаччо 
знався на перспективі. А в флорентійському абат
стві він написав фрескою на стовпі, якраз проти 
арок головного вівтаря, що держиться на таких же 
пілястрах, св. Іва Бретонського, зобразивши його в 
ніші у такий спосіб, щоб ноги, якщо на них дивитися 
знизу, скорочувались. Поскільки таке не у всіх вихо
дило гаразд, він заробив цим немалої похвали. Тро
хи нижче од згаданого святого, на карнизі, він по
намальовував удів, сиріт і бідаків, яким святий 
допомагав у нужді.

Під трансептом церкви Санта Маріа Новелла він 
написав Трійцю, розташовану над вівтарем св. Ігна- 
тія, а обабіч — Богоматір та св. Іоанна Євангеліста, 
які дивляться на розп’ятого Ісуса Христа 7. З боків 
стоять навколішках дві фігури, котрі, наскільки 
можна про теє судити, є портретами тих, хто цю 
роботу замовив, але їх погано видно, бо нині вони 
вкриті золотим орнаментом. Та що там найгарніше, 
крім фігур,— це циліндричне склепіння, змальоване 
в перспективі й поділене на касети з розетками, які 
чим далі, то менші, і подані так майстерно, що сті
на, здається, й справді йде вглиб.

Він також намалював на дошці в одній з капел 
церкви Санта Маріа Маджоре, при бокових дверях, 
що виходять до церкви Сан Джованні, Богоматір, 
св. Катерину й св. Юліана, а на пределлі зобразив
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кілька дрібних фігур із житія св. Катерини, а також 
св. Юліана, який вбиває своїх батьків. Посередині 
він подав Різдво Христове в простих живих обра
зах, що й було властиве його творам 8. А в капелі 
трансепта в церкві Карміне в Пізі зобразив на дош
ці Богоматір з немовлям, а їм біля ніг прималював 
ангеляток, які грають9. Той ангелок, що грає на 
лютні, уважно прислухається, чи гарно вона бри
нить. Довкола Богоматері стоять св. Петро, св. Іоанн 
Хреститель, св. Юліан і св. Миколай — всі зроблені 
дуже майстерно, мов живі. Внизу, на пределлі зо
бражено дрібнішими фігурами історії з житія цих 
святих, а посередині — трьох волхвів, що принесли 
дари Христу. В цій же частині є кілька коней, зма
льованих з натури — гарніших од них годі й шукати. 
Люди з почту трьох волхвів убрані так, як ходили 
в той час. Вгорі, біля краю дошки, зображено в 
кількох клеймах довкола розп’яття чимало святих. 
Гадають, що фігура святого, вбраного епіскопом, 
змальована в цій церкві фрескою побіч дверей, що 
ведуть до монастиря,— теж робота Мазаччо, та я 
певний того, що це витвір фра Філіппо, його учня.

Повернувшись із Пізи до Флоренції, він виписав 
на дошці картину, на якій намалював голих чоло
віка та жінку, що здаються живими. Нині вона збе
рігається в домі Палли Ручеллаї *. Невдоволений 
зі свого перебування у Флоренції та спонуканий по
тягом і любов’ю до мистецтва та бажанням перевер
шити інших, він вирішив податися до Рима, що він 
і зробив. А там, здобувши гучну славу, найнявся 
розмалювати на замовлення кардинала в церкві Сан 
Клементе, капелу, де зобразив фресками муки Хри
ста із розп’ятими обабіч розбійниками та сцени з 
житія святої мучениці Катерини ,0.
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Крім того, він поробив темперою чимало картин 
на дошках, що багато їх в часи лихоліття або зни
щено або ж загублено. Одна є в церкві Санта Ма- 
ріа Маджоре, в маленькій капелі біля ризниці. На 
ній так гарно вимальовано чотирьох святих, що 
вони видаються рельєфними: посередині намальова
но закладення церкви Санта Маріа делла Неве, де 
папа Мартін, написаний з натури, позначає засту
пом майбутні підмурки згаданої церкви, а біля ньо
го стоїть імператор Сігізмунд II п .

Якогось дня Мікеланджело та я розглядали цю 
картину. Він її дуже хвалив, а потім зауважив, що 
всі оті змальовані особи ще жили за часів Мазаччо. 
Саме тоді, коли в Римі, на замовлення папи Мар- 
тіна, Пізанелло та Джентіле 12 розмальовували сті
ни церкви Санто Янні, Мазаччо теж було замовлено 
частину роботи, але він, почувши звістку, що Козімо 
Медічі, який йому був покровителем і багато допо
магав, повернено з вигнання, і собі повернувся до 
Флоренції, де йому після смерті Мазоліно да Пані- 
кале замовлено розмалювати почату тим капелу 
Бранкаччі в церкві Карміне ,3. Перш ніж стати до 
роботи, він написав біля мотузів дзвонів св. Пав
ла *, аби показати, як він поліпшив мистецтво живо
пису. І він дійсно показав свій незрівнянний хист 
у живопису, зобразивши голову того святого, що є 
портретом Бартоло ді Анджоліно Анджоліні з на
тури. Останній вийшов дуже подібний до живого, 
тільки й того, що не говорить. І хто ще не знав 
св. Павла, то, подивившись на цей образ, добре по
бачить його римське громадянство разом з непобор
ною твердістю цієї вельми набожної душі, до остан
ку відданої служінню вірі. Цією ж картиною він іще 
раз показав своє вміння зображати скорочення, коли

88



дивитись знизу догори. Цей його хист був справді 
гідний подиву — ми в цім пересвідчуємось і нині, 
дивлячись на майстерно змальовані ним ноги цього 
апостола, що аж ніяк не зрівняти з отією незграб
ною манерою, про яку я вже мовив попереду,— 
малювати всі фігури навшпиньках. Ця манера побу
тувала до нього, ніхто її не поліпшував, і тільки 
він, і перший од усіх, довів її до сьогочасної доско
налості. Саме коли він виконував цю роботу, освя
чували церкву Карміне м, і Мазаччо на згадку про 
цю подію намалював зеленою вохрою світлотінню 
на дверях до монастиря увесь обряд посвяти *. Ми 
бачимо силу-силенну городян у плащах з відлогами, 
іцо йдуть за процесією, між якими є Філіппо ді сер 
Брунеллескі в дерев’яних сандаліях, Донателло, Ма- 
золіно да Панікале — колишній учитель Мазаччо, 
Антоніо Бранкаччі, який замовив йому капелу, 
Нікколо да Удзано, Джованні ді Біччі деі Медічі, 
Бартоломео Валлорі 15. Усіх їх він намалював 
також і в домі флорентійського дворянина Сімона 
Корсі.

Зобразив він так само й Лоренцо Рідольфі, який 
тоді був послом від флорентійської республіки у 
Венеції. Він показав не тільки згаданих дворян у на
туральний зріст, а й самі ворота, при яких стоїть 
воротар із ключами в руці.

Твір цей — вельми довершений. Мазаччо зумів 
по-мистецькому зобразити площу й процесію по 
п’ять або й шість чоловік, що поступово дрібнішають 
у перспективі. Цей витвір, далебі, викликає захоп
лення, а надто, коли знаєш і змальованих осіб за 
життя. Художник зміряв цих людей не однією мір
кою, а, проявивши спостережливість, порізнив малих 
і великих, товстих і тонких. Крім того, всі йдуть
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у ногу, злагодженою колоною, як ото й буває насправ
ді. А потім, знову повернувшись до роботи в капелі 
Бранкаччі16, він намалював сценки з житія св. Пет
ра, початі ще Мазоліно, й закінчив деякі з них, 
як-от: історію з папським престолом, зцілення хво
рих, воскресіння мертвих та вилікування кульгавих 
тінню св. Петра, що йде в храм разом із св. Іоан- 
ном. Та найпримітнішою видається та картина, де 
св. Петро за вказівкою Христа дістає гроші для 
сплати податку з черева риби. В однім з апостолів 
ми пізнаємо портрет Мазаччо, який він зробив із 
себе через дзеркало і де він, мов викапаний, схожий 
на себе. Крім того, ми бачимо, як палко звертається 
св. Петро до Христа, з якою увагою апостоли, що 
стоять довкола, дослухаються до всього. Вони дожи
даються рішення у таких виразних поставах, що 
здаються справді живими, а надто св. Петро, добу
ваючи гроші з риб’ячого живота, розчервонівся на 
лиці, бо стоїть нахилений. Іще краща сценка, де він 
сплачує податок: в ній показано, з якою любов’ю 
і жадобою лічить гроші збирач податей, з якою на
солодою тримає їх в руках.

Він намалював там також воскресіння царської 
дочки, сотворене св. Петром і св. Павлом. Щоправ
да, цей твір залишився недоробленим через смерть 
Мазаччо, і його опісля докінчив Філіппіно 17. В сцені 
хрещення св. Петром вельми впадає в око голий 
чоловік, що, стоячи серед інших хрещеників, дри
жить від холоду. Вона зроблена в гарному рельєфі, 
тією м’якою манерою, яка завжди викликала шано
бу й захоплення у тодішніх і сьогочасних худож
ників.

Тим-то нині безліч майстрів-живописців наві
дують цю капелу, де ще й до сьогодні збереглись
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деякі голови, до того живі й гарні, що можна з пев
ністю сказати: жоден художник за тієї доби не на
близився так до сучасних майстрів, як він. Тож його 
творіння здобули велику похвалу, а особливо за те, 
що він своєю майстерністю започаткував прегарну 
манеру наших часів. І це справді так: найбільш 
відомі художники й скульптори від нього аж до сьо
годні, що вправлялись у своєму мистецтві, маючи 
ту капелу за взірець, стали чудовими, славними 
митцями. З них ми можемо назвати фра Джованні 
да Фьєзоле, фра Філіппо, Філіппіно, що її закінчив, 
Алессо Бальдовінетті, Андреа дель Кастаньйо, Ан
дреа дель Верроккйо, Доменіко дель Гірландайо, 
Сандро ді Боттічеллі, Леонардо да Вінчі, П’єтро 
Перуджіно, фра Бартоломмео ді Сан Марко, Ма- 
ріотто Альбертінеллі і божественного Мікеланджело 
Буонарроті. Та й Рафаель з Урбіно взяв відти поча
ток своєї прегарної манери. Заслуговують на згадку 
Граначчо, Лоренцо ді Креді, Рідольфо дель Гірлан
дайо, Андреа дель Сарто, Россо, Франчабіджо, 
Баччо Бандінеллі, Алонзо Спаньйоуолло, Якопо да 
Понтормо, П’еріно дель Вага, Тото дель Нунціата,— 
одне слово, всі ті, що прагнули опанувати це мисте
цтво, неодмінно йшли до цієї капели, аби вивчати 
засади й правила, за якими були змальовані доско
налі фігури Мазаччо. Я не назвав багатьох чужо
земців, та й флорентійців, які теж ходили вчитися 
до цієї капели, та досить знати те, що там побували 
всі знамениті митці, а, куди ходила голова, там 
бували й ноги. Все, що зробив Мазаччо, принесло 
йому велику славу, але вважається, що коли б не 
передчасна смерть, яка забрала його від нас у два
дцять шість років, то світ би побачив іще багато 
витворів його рук. Чи то його зурочила чужа за-
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здрість, а чи, може, хороші люди довго не живуть,— 
він помер у розквіті юних літ, і так нагло, що на
йшлись і такі, які вважали: його смерть сталася 
швидше від отрути, аніж з якої іншої причини.

Розповідають, що, почувши про його смерть, 
Філіппо ді сер Брунеллескі сказав: «Із смертю Ма
заччо ми зазнали величезної втрати, несила описати 
ту скорботу, яка сповнює серце». Адже саме Ма
заччо доклав великої праці, навчаючи його основ 
художньої перспективи та архітектури. Поховано 
Мазаччо в тій же церкві Карміне, року 1443, хоч 
тоді на його гробницю й не поставлено ніякого па
м’ятника, бо за життя його мало цінували, однак 
після смерті чимало вшановувано його й такими 
епітафіями:

Від Аннібала Каро:
Схоже на те малював я, що бачили очі:
В поставі живій, із словами в устах.
Я научив Буонарроті та інших,—
Сам же я тільки від себе учивсь.

І від Фабіо Сеньї:
Invida cur, Lachesis, primo sub flore juventae
Pollice discindis stamina funereo?
Hoc uno occiso, innumeros occidis Apelles:
Picturae omnis obit, hoc obeunte, lepos.
Hoc Sole extincto, extinguuntur sydera cuncta.
Heu! decus omne périt, hoc pereunte, simul.
[Лахезіс, о навіщо ти, заздрісна, прапором

чорним
Зрізала квіточку юну, ніжну нещадним

перстом?
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Так, одного уразивши, багато кого уразив
Апеллес:

Живопис свою ліпоту із цим одним поховав. 
Так, лише сонце погасне, погаснуть зірки всі

на небі,
Із цим, що загибло, на жаль! Гине

прекрасне усе].



ЖИТТЄПИС Ф1Л1ПП0 БРУНЕЛЛЕСКИ
ф л о ре н т ій с ьк о г о  ск у л ьп то ра
Й АРХІТЕКТОРА

Багато хто з людей малого зросту й непоказної 
вроди мають таку велич духа, а в- серці таку звагу, 
що, поки не візьмуться до речей важких і майже 
нездійснимих і не довершать їх на подив тих, хто 
їх споглядає, годі їм заспокоїтися, і хоч які б недо- 
стойні та ниці були всі ті речі, що їм дає нагода, 
і хоч скільки б їх було, вони перетворюють їх на 
коштовне щось і високе. Отож не треба копилити 
губу, зустрічаючи людей, які не мають на вигляд 
тієї безпосередньої чарівливості й принадності, що 
їх повинна б давати природа з народження всякому, 
хто виявляє в чомусь високі свої прикмети, бо нема 
сумніву, що під груддям землі ховаються золото- 
дайні жили. І часто в людях недолугої будови наро
джується така щедрість духу і така щирість серця, 
що з огляду ще й на шляхетність, від них тільки 
й можна чекати найбільших чудес. Бо вони прагнуть 
прикрасити свою тілесну бридоту силою свого хисту. 
Цеє ми добре бачимо на прикладі Філіппо ді сер 
Брунеллескі, такого ж непоказного з себе, як Форе- 
зе да Рабатта і Джотто, але такого високого світоча, 
що, здавалося, саме небо його послало, аби надати 
нової форми архітектурі. Вона вже кілька сторіч як 
збилася на манівці, і люди того часу витрачали 
марно на неї безмірні скарби, зводячи будівлі — без 
усякого ладу й краси, погано виконані, вбогі за 
малюнком, з найхимернішими вигадками і напрочуд
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кепсько опоряджені. І захотіло небо, протягом стіль
кох років не даючи землі жодної людини з високою 
душею й божественним духом, щоб Філіппо лишив 
по собі світові найбільшу, найвищу і найкращу спо
руду з усіх, створених не лише нашої доби, але й 
за старожитності, і показав, що геній тосканських 
майстрів, хоча й був утрачений, а все ж не вмер. 
Та ще й небо прикрасило його високими чеснотами: 
в приязні, приміром, важко було знайти когось щи
рішого й чуйнішого за нього. Міркував він завжди 
безсторонньо і цінував інших по заслузі, незважаю
чи на свою користь і на інтерес приятелів своїх. Він 
знав самого себе, багатьох підтримував від щедрості 
свого хисту і завжди рятував ближнього в скруті. 
Він виявив себе безжальним ворогом людських хиб 
і другом тих, хто вправлявся в чеснотах. Ніколи він 
не гаяв часу — або сам працював, або допомагав 
іншим, відвідував приятелів під час своїх прогуля
нок і завжди підтримував їх порадою.

Жив у Флоренції, кажуть, один чоловік, добрий, 
чесний і працьовитий, на ім’я сер 1 Брунеллескі ді 
Ліппо Лапі, і мав він діда, на прізвисько Камбіо, лю
дину вчену й сина славетного на той час лікаря, 
званого магістр Вентура Бакеріні. Отож-бо, побрав
шися з добре вихованою дівчиною шляхетного роду 
Спіні, сер Брунеллескі дістав як посаг будинок і жив 
там з дітьми своїми аж до смерті. Оселя та стоїть 
проти церкви Сан Мікеле Бертеллі, навскоси в за
вулку, як поминути майдан дельї Алы. І от, поки 
він жив собі отак на втіху, в нього 1377 року зна
йшовся син, котрого названо Філіппо — на честь 
діда-небіжчика. Його народження відсвяткували 
бучно. З дитинства Філіппо добре засвоїв основи 
письменства: він виявив тут такі здібності й такий
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високий розум, що іноді навіть не силував свій мо
зок, ніби не хотів удосконалюватися в тій царині; 
вірніше, здавалося, ніби він поривався думками до 
речей корисніших. Сер Брунеллескі, прагнучи, щоб 
хлопець, як і його батько, став нотарем або, як 
прадід, лікарем, вельми через те засмутився. А про
те, бачивши, що син кохається в усяких дотепних 
вигадках та ручних виробах, навчив його лічити й 
писати, а потім віддав до позолотної майстерні в нау
ку одному своєму приятелеві. Філіппо дуже тішився 
і, почавши вчитися і вправлятися в тому мистецтві, 
через кілька років уже оправляв самоцвіти краще 
старих майстрів. Він працював черню і виконував 
великі вироби з золота й срібла, як-от: деякі срібні 
фігури, на зразок двох півфігур пророків, уміщених 
на чолі иістойського вівтаря св. Іакова (речі пре
гарні, виконані для церковного патронату цього 
міста), а також барельєфи, де він показав таку силу 
цього ремесла, що мимоволі сягнув за межі цього 
мистецтва. Тому-то, познайомившись з деякими вче
ними людьми, почав він, мавши жваву уяву., замис
люватись, що таке час і рух, тягарі й колеса і як їх 
можна крутити, і чому вони зрушуються. І дійшов 
до того, що власноруч змайстрував кілька дуже доб
рих і дуже гарних годинників. Але він цим не вдо
вольнився, в його душі прокинувся величезний потяг 
до різьбярства. А все це сталося після того, як Фі
ліппо спізнався з Донателло, дуже здібним юнаком, 
справжньою надією в цьому мистецтві. І кожен із 
них настільки підносив хист іншого, й обидва одне 
одного так любили, що, здавалося, жити не могли 
один без одного. Філіппо, був талановитіший у всьо
му, брався до різної роботи. Проте скоро її облишив, 
бо здобув серед знавців славу чудового архітектора.
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Він уже опорядив чимало будинків, як-от: будинок 
свого родича Аполлоніо Лапі на розі вулиці деї Чаї, 
по дорозі до Старого ринку, вкладаючи в цей дім 
усю свою душу, поки його зводив. Він показав себе 
й за межами Флоренції при розбудові вежі й дому 
вілли Петрайї в Кастелло. У палаці, забраному під 
Синьйорію, він назначив і поділив всі ті покої, де 
міститься контора урядовців ломбарду, та зробив 
там вікна й двері в манері, перейнятій від стародав
ніх — в нашу добу не дуже її вживають, бо тоскан
ська архітектура була надзвичайно груба. Потім у 
Флоренції Філіппо взявся зробити з липи для братів 
св. Духа статую покаянної св. Марії Магдалини, 
щоб поставити її в одну з капел; він уже виконав 
був чимало дрібних скульптурних фігурок і тепер 
хотів досягти успіху і в більших речах. Коли він її 
завершив і поставив на місце, усі його дуже хвали
ли. Згодом, під час пожежі цього храму 1471 року, 
статуя згоріла разом з іншими знаменитими речами.

Він дуже цікавився перспективою, що з нею ні
хто тоді не міг дати раду — стільки допускалося 
там помилок. Він згаяв багато часу, аж поки сам 
прибрав способу, щоб вона виходила правильною і 
досконалою — креслив план і профіль, а потім пере
тинав лінії — річ справді надзвичайно дотепна й 
корисна в мистецтві малювання. Він настільки захо
пився, що своєю рукою зобразив майдан Сан Джо- 
ванні з інкрустацією то білого, то чорного мармуру 
на стінах церкви, яка зменшувалась надзвичайно 
вишукано. Так само він зробив будинок Мізерікор- 
дії, з рундуками вафельників і Вольта деї Пекорі, 
а по той бік — колону св. Зіновія. Робота ця при
несла йому хвалу художників і тямущих людей у 
мистецтві і так його запалила, що через якийсь час

97 7 877



він узявся до іншої — зобразив палац, майдан і 
лоджію Синьйорі! разом із піддашшям пізанців та 
всіма будівлями довкола. Роботи ці збудили ціка
вість до перспективи інших художників, і вони від
тоді заходилися коло неї з великою старанністю. 
А надто він навчив її Мазаччо, живописця на той 
час ще молодого й доброго його приятеля, котрий 
ушанував його науку своїми роботами, як видно, 
наприклад, з будов, зображених на його картинах. 
Не забув він просвітити й тих, хто працював в інтар
сії, тобто в мистецтві добору кольорових гатунків 
дерева, і збудив у них такий запал, що треба за 
ними визнати добрі способи й багато корисних ре
чей, у цьому вмільстві здобутих, а також силу чудо
вих творів, що давали Флоренції славу й користь.

Якось месер Паоло дель Поццо Тосканеллі2, зби
раючись після студій повечеряти в саду з прияте
лями своїми, запросив і Філіппо, котрий, слухаючи 
його думки про математичне мистецтво, так з ним 
заприятелював, що навчився в нього геометрії. 
І хоча Філіппо не був книжник, він завдяки при
родним доказам із щоденного досвіду настільки ро
зумно йому все тлумачив, що часто збивав його з 
пантелику. І так ідучи далі, він цікавився святим 
письмом, повсякчасно втручався в суперечки і про
повіді учених людей; його дивовижна пам’ять ста
вала йому в прислузі. Згаданий месер Паоло, ви
хваляючи його, мовив, що, коли він слухає роздуми 
Філіппо, йому здається, ніби то новий святий Павло. 
Окрім того, він тоді пильно студіював витвори Дай
те, правильно збагнувши розташування списаних 
там місць та їхніх розмірів; посилаючись на них у 
порівняннях, він користувався ними в своїх розмо
вах. А думки його тільки й витали, що коло май-
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стрування вигадливих та важких речей. І ніколи вій 
не зустрічав співрозмовника, для нього цікавішого, 
ніж Донато, вони по щирості гомоніли з ним, тіши
лися і разом обговорювали своє важке ремесло.

Тим часом Донато саме завершив дерев’яне Роз
п’яття — його згодом поставили у флорентійській 
церкві Санта Кроче, під фрескою руки Таддео Гад
ді, що зображала історію юнака, котрого воскресив 
св. Франціск. Він захотів узнати думку Філіппо, але 
потім розкаявся, бо Філіппо відповів, що він, мов
ляв, розп’яв мужика. Той відказав: «Візьми шматок 
дерева і сам спробуй» (звідси й пішов цей вислів), 
як про це докладно оповідається в життєписі До
нато. Тим-то Філіппо, що хоч і мав чого сердитися, 
але ніколи не брав із серцем сказане йому що-не- 
будь, мовчав цілі місяці, аж поки закінчив дерев’яне 
Розп’яття такого самого розміру, але куди доброт
ніше і виконане мудріше й старанніше. Коли він 
послав навмисне Донато поперед себе додому (той 
не знав, що Філіппо зробив таку річ), у товариша 
вислизнув з рук фартух, що був повний яєць і всякої 
їжі на спільний сніданок, поки він дивився зачудо
вано на те Розп’яття; розгледівши, як дотепно й умі
ло Філіппо зробив ноги, тулуб і руки тієї постаті, 
надзвичайно цільної й узагальненої в своїй поставі, 
Донато не тільки визнав себе переможеним, але й 
вихваляв її як диво3. Річ ця нині в церкві Санта 
Маріа Новелла, між капелою Строцці і капелою 
Барді з Верніо вельми уславлена й у наш час. 
Дізнавшись таким чином про доблесть обох справді 
чудесних майстрів, різницький та льоновий цехи за
мовили їм на свої ніші в Ор Сан Мікеле дві марму
рові фігури. Але Філіппо мав іншу роботу і передав 
їх Донато, і той сам довів їх до завершення.
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Пізніше, 1401 року, враховуючи такі високі здо
бутки архітектури, було порушено питання про двоє 
нових дверей бронзових для баптистерія Сан Джо- 
ванні, бо від самої смерті Андреа Пізано не знахо
дилося майстрів, котрі зуміли б до цього взятися. 
Тому, сповістивши про цей задум усіх присутніх на 
той час у Тоскані скульпторів, по них послано і по
кладено платню і рік часу на виконання, кожному 
по одній історії. Запрошено також Філіппо й Дона
то. Вони мали кожен окремо зробити одну історію, 
змагаючись із Лоренцо Гіберті, Якопо делла Фонте, 
Сімоне да Колле, Франческо ді Вальдамбріна й 
Нікколо д’Ареццо. Завершені того ж таки року і 
виставлені на порівняння, історії ті виявились усі 
добрі й відмінні одна від одної. Та була добре нама
льована й кепсько виконана, як у Донато, а в тій 
і малюнок чудесний, і виконання старанне, але в 
композиції хиби і фігури скорочено, неспівмірно, як 
от у Я копо делла Кверча. А третя, що її упорав 
Франческо ді Вальдамбріна, була вбога задумом і 
мала надто дрібні фігури. Найгірші були історії, 
подані Нікколо д’Ареццо й Сімоне да Колле. Най
краща за всі була історія, виконана Лоренцо ді 
Чоне Гіберті. Вона відрізнялася малюнком, дотеп
ним задумом, умільством і гарно виліпленими по
статями. Але не гіршою була й історія Філіппо, що 
зобразив у ній, як Авраам приносить у жертву Ісаа- 
ка; поруч служник, чекаючи Авраама і пустивши 
попасом осла, дістає в себе з ноги колючку: фігура 
заслуговує на велику похвалу. Отож, як історії ви
ставлено, Філіппо й Донато, потішені тільки робо
тою Лоренцо, визнали, що він у своєму витворі пе
реважив їх самих та інших майстрів. Так-бо вони 
розумними доказами переконали консулів доручити
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замовлення Лоренцо: мовляв/від цього вийде пожи
ток і громаді, і окремим людям. І було то справді 
добре діло вірних приятелів, чеснота, заздрощів по
збавлена, здорове судження в пізнанні самих себе. 
За теє вони заслужили більшу хвалу, ніж коли б 
виконали самі найкращий утвір. Щасливі мужі, що, 
допомагаючи один одному, тішились, підносячи чу
жу працю, і які ж нещасливі наші сучасники, котрим 
мало чинити шкоду, а треба лопатися від заздрощів 
і під’їдати ближнього.

Консули попрохали Філіппо працювати спільно 
з Лоренцо, але він відмовився, воліючи бути першим 
в одному лише мистецтві, ніж рівним чи другим у 
цьому ділі. Тим-то свою історію, в бронзі відлиту, 
подарував він Козімо Медічі, і той помістив її в 
стару ризницю церкви Сан Лоренцо на чільному 
боці вівтаря, де вона стоїть і тепер. Робота ж Дона
то потрапила до майстерні міняйл 4.

Після того як Лоренцо Гіберті дістав замовлен
ня, Філіппо й Донато надумали разом поїхати з 
Флоренції й провести кілька років у Римі, щоб Фі
ліппо вивчав архітектуру, а Донато — скульптуру. 
Філіппо зважився на такий крок, бажаючи переви
щити і Лоренцо, і Донато настільки, наскільки архі
тектура потрібніша для людей, ніж скульптура й 
малярство. І ось, коли Філіппо продав свій малень
кий маєток у Сеттіньяно, вони обоє залишили Фло
ренцію й подалися до Рима. Там, побачивши велич 
палаців і довершеність святинь, Філіппо не міг стя
митися від захвату. Отож, поклавши собі виміряти 
карнизи і зняти плани всіх цих споруд, він і Дона
то, працюючи невтомно, не шкодували ні часу, ні 
коштів і не залишили жодного місця в Римі чи на
вколо нього без огляду й виміру ВСЬОГО ТОГО, ІЦО
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змогли знайти гарного. Вільний від хатніх клопотів, 
Філіппо, віддавшись увесь своїм студіям, забув і 
про сон, і про їжу: бо ж єдина мета його була архі
тектура, що вже згасала,— кажу про добрі ордери 
античні, а не про німецьку й варварську архітектуру, 
що була в ужитку на ті часи. А виношував він у 
собі два величезних задуми: по-перше, підняти з 
руїн добру архітектуру, бо, віднайшовши її, гадав 
він залишити по собі не меншу пам’ять, ніж Чімабуе 
і Джотто; по-друге, знайти, якомога, спосіб звести 
купол Санта Маріа дель Фйоре у Флоренції; зав
дання було таке важке, що по смерті Арнольфо 
Лапі ніхто не зважився б звести її без величезного 
накладу на риштовання. Одначе він не звіряв свого 
наміру ні Донато, ні будь-кому і все обдумував 
труднощі, що виникали на будові Ротонди, спосіб 
зводити купол. Він зазначив і змалював усі античні 
склепіння і повсякчас їх студіював. А як вони ви
падково знаходили закопані уламки капітелей, ко
лон, карнизів і підмурків якихось палаців, то найма
ли робітників і змушували їх копати, щоб дістатися 
аж до основи. Римом уже ходили чутки, і, коли 
вони, абияк убрані, простували вулицею, їм гукали: 
«Копачі», бо люд гадав, що вони чаклунством шу
кають скарби. А все через той знайдений якось 
череп’яний горнець старожитній з медалями. Філіп
по бракувало грошей, і він перебивався, оправляючи 
самоцвіти для своїх приятелів-ювелірів.

Донато вже повернувся до Флоренції, і Філіппо 
тепер один у Римі ще завзятіше й старанніше роз
шукував руїни, аж поки позамальовував усі види 
святинь, округлих, чотири- й восьмикутних, будов, 
базілік, акведуків, терм, арок, цирків, амфітеатрів, 
а також і всі цегляні храми, вивчаючи в них хре-
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стовини й скріпи та ще мурування склепінь. Він за
нотував усі способи зв’язувати камені, замкові й 
консольні. Побачивши в усіх великих каменях дірку, 
видовбану посередині підложжя, він з’ясував, що 
туди вводиться залізний пристрій, званий у нас «улі- 
велла», і підважується ним камінь. Філіппо ввів 
його в ужиток, і відтоді ним знову стали користу
ватися. Отож він установив різницю між ордерами 
дорійським, іонійським і корінфським, і ті його сту
дії були такі, що його геній міг уявляти собі Рим 
таким, яким той був ще до руїни.

Року 1407 Філіппо стало недобре від незвичного 
для нього клімату цього міста. Приятелі йому ра
дять переїхати в іншу місцевість, і він повертається 
до Флоренції. Поки його не було, багато чого встиг
ло змінитися в міських будівлях, і він для них після 
повернення висунув багато проектів і дав багато 
порад.

Того ж таки року патрони Санта Маріа дель 
Фйоре й консули вовняного цеху зібрали місцевих 
архітекторів та інженерів порадитись, як звести ку
пол. Філіппо запропонував підняти трохи будівлю 
над дахом і не йти за проектом Арнольфо, а зробити 
фриз п’ятнадцяти ліктів заввишки і вивести на ко
жен бік велике слухове вікно; це б розвантажило 
не тільки рамена абсид, але й полегшило б будову 
склепіння. Отож зроблено моделі, і взялися їх здійс
нювати. Коли Філіппо за кілька місяців уже цілком 
одужав і якось вранці був на майдані Санта Маріа 
дель Фйоре разом з Донато та іншими художника
ми, мова йшла про старовинні витвори скульптури, 
і Донато розповів, що він повертався з Рима через 
Орв’єто, щоб лише подивитися на славетне мар
мурове чоло собору — голосний на ті часи витвір
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різних майстрів. А переїздячи Кортону, зайшов до 
парафіяльної церкви і побачив прегарний стародав
ній саркофаг, де висічено з мармуру історію — річ на 
ті часи рідкісна, бо ще не розкопано їх було так 
багато, як сьогодні. І ось, провадячи далі свою роз
повідь, Донато пояснив, якого способу вжив майстер 
у цьому творі і як тонко тут поєднано довершеність 
з добротністю вмільства. Філіппо дуже захотів його 
побачити і, як був, у плащі, каптурі й дерев’яниках, 
мовчки пішов од них і подався пішки до Кортони — 
так захоплювався він мистецтвом. А побачивши сар
кофаг, дуже його вподобав і зобразив його в малюн
ку пером; вій повернувся з ним до Флоренції, і ні 
Донато, ні будь-хто інший не помітили його відсут
ності, гадаючи, що він, певне, щось малює або зо
бражує. Отож, повернувшись до Флоренції, він 
показав малюнок надгробка, що його ретельно від
творив. Донато дивувався без міри, бачивши, яке 
замилування має Філіппо до мистецтва. Не один 
місяць він пробув ще у Флоренції, де нишком май
стрував моделі й машини, щоб звести купол. А проте 
не забував і своїх товаришів і саме тоді утнув жарт 
з одним товстуном і з Матео. Аби розважитись, він 
учащав до Лоренцо Гіберті — допомагати йому оз
доблювати двері баптистерія. Та, почувши, що наби
рають будівельників зводити купол, він надумав 
якось уранці повернутися до Рима, бо вважав, що 
з ним більше рахуватимуться, коли доведеться його 
викликати здалеку, ніж коли б він зостався у Фло
ренції.

Справді, поки він був у Римі, згадали про його 
роботи і його проникливий розум, що показав у своїх 
міркуваннях ту певність і одвагу, яких бракувало 
іншим майстрам — ті зневірилися разом із камеия-
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рами, знесилилися і вже не сподівалися знайти спо
собу звести купол і зруб досить міцні, щоб витри
мати снасть і вагу такої величезної споруди. Отож 
ухвалено довести це діло до кінця і написати Філіп- 
по в Рим прохання повернутися до Флоренції. Фі- 
ліппо тільки цього й бажав і люб’язно згодився 
вернутися. Коли ж по приїзді зібрався патронат 
собору Санта Маріа дель Фйоре з консулами вовня
ного цеху, він повідомив Філіппо про всі завади — 
і малі, й великі,— що їх чинили майстри, присутні 
тут же, на зборах. Філіппо одказав так: «Панове 
патрони, кожне велике діло зустрічає, безперечно, 
на своїй дорозі перешкоди, а в нашому ділі їх, може, 
більше, ніж собі гадаєте, бо я не знаю, щоб навіть 
у минулі часи люди зводили колись купол такий 
високий, як наш. Я не раз міркував, як можна без
печно працювати на риштованнях усередині і на
дворі, і так ні на що й не зважився. Висота будови 
лякає мене не менше, ніж її поперечник. Справді, 
аби її вдалося звести на колі, тоді б стало способу, 
що вживали римляни на будові купола Пантеону, 
так званої Ротонди. Але тут доведеться зважати на 
вісім граней і вводити кам’яні скріпи й зубці, що 
буде дуже важко. Пам’ятаймо про те, що святилище 
це возвеличує Господа і пречисту Діву. А як воно 
будується на славу їй, то сподіваймося, що вона 
додасть розуму тому, кому його бракує, і примно
жить силу, мудрість і талант того, хто керуватиме 
таким ділом. Але чим же я можу допомогти вам, 
не бувши причетний до його виконання? Сказати по 
щирості, що аби його доручили мені, то, безперечно, 
мені б стало духу знайти спосіб звести купол без 
усяких труднощів. Однак я ще нічого не обмірку
вав, а ви хочете, щоб я показав вам цей спосіб. Але
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тільки ви, панове, ухвалите будувати купол, то буде
те змушені випробувати не лише мене (моїх порад, 
гадаю, не досить на таке велике діло), але доведе
ться вам зібрати своїм коштом певного дня протягом 
року будівничих у Флоренції, не тільки тосканських 
та італійських, але й німецьких, і французьких, і 
всіх інших. Ви запропонуєте їм цю роботу, щоб після 
обговорення й ухвали стількох майстрів до неї взя
лись і передали її тому, хто найкраще досягне мети 
чи матиме кращий спосіб виконати це діло. Дати 
вам іншу пораду чи показати краще розв’язання я 
не годен».

Консулам і патронам сподобалася порада й роз
в’язання Філіпно. Правда, вони воліли б, аби він за 
цей час приготував модель і все обміркував. Проте 
він удав, що йому до цього байдуже, і навіть поки
нув їх, кажучи, що його листом відкликають до 
Рима. Нарешті консули, переконавшись, що ні їх
нього прохання, ані прохання патронів не досить, 
щоб його утримати, заповзялися прохати його через 
приятелів. Але він не згоджувався. Тоді якось уран
ці, а саме 26 травня 1417 року, патрони виписали 
йому в дарунок гроші, що значаться на його ім’я у 
видатковій книжці патронату. І все це на те, аби 
його влестити. Проте він, непохитний у своєму на
мірі, все ж поїхав з Флоренції і вернувся до Рима, 
де увесь час працював над цим завданням, підхо
дячи і готуючись до завершення цього діла. Він був 
певний, що ніхто, крім нього, не зможе довести його 
до краю. Філіппо радить виписати нових архітекто
рів лише на те, щоб вони виявилися свідками його 
генія в усій його величі, а не тому, що він гадав, 
ніби вони дістануть замовлення зводити купол і 
візьмуть на себе завдання, для них надто важке.
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І так збігло чимало часу, перш ніж прибули кожний 
зі свого краю, ті архітектори, котрих викликали зда
леку через флорентійських купців — ті мешкали у 
Франції, в Німеччині, в Англії та Іспанії і мали до
ручення не шкодувати грошей, домагаючись від 
урядовців тих країв послати найдосвідченіших і най
здібніших майстрів. Коли настав 1420 рік, у Фло
ренції нарешті зібралися всі ці чужі митці, а також 
тосканські і всі визначні флорентійські малюваль
ники. Повернувся з Рима й Філіппо. Усі зібралися 
в патронаті Санта Маріа дель Фйоре в присутності 
консулів і патронів разом з вибраними представни
ками найрозважливіших громадян. Перш ніж ухва
лити, яким способом звести те склепіння, треба було 
вислухати думку кожного. І от їх скликано на раду, 
вислухано думку всіх і проект кожного архітектора, 
обміркований на цей випадок. І дивно було слухати 
химерні й усілякі інші висновки в такій справі. Тон 
казав -г- треба від рівня землі поставити стовпи, як 
підпору на арки, що підтримували б вагу зрубу. 
А той — добре було б зробити купол з туфу, щоб 
полегшити його вагу. Багато сходилися на тому, щоб 
поставити стовп посередині і звести шатро, як у фло
рентійському баптистерії Сан Джованні. Дехто ка
зав, що добре було б наповнити його зсередини 
землею і замішати в неї дрібні монети, щоб по вивер
шенні купола було дозволено кожному, хто захоче, 
брати цієї землі; люд миттю порозтягав би її без 
усяких витрат. Лише Філіппо казав, що склепіння 
можна звести без величезного риштовання і без 
стовпів чи землі; отож не треба витрачатися на чи
сленні арки, навіть і на зруб.

Консули, патрони і всі присутні громадяни чека
ли якогось доброго проекту і подумали, що Філіппо
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сказав дурницю; вони почали кепкувати і сміятися 
з нього, одвернулися від нього і попросили сказати 
щось розумніше, а то слова його такі ж безтямні, як 
і він сам. Філіппо, образившись, відповів: «Панове, 
годі звести склепіння інакше, ніж я кажу. Смійтеся 
скільки завгодно, ви переконаєтесь (якщо тільки не 
покажете своєї впертості), що по-іншому чинити 
не слід. Коли ж зводити його так, як я задумав, то 
треба закруглити його по дузі з радіусом, що дорів
нює трьом чвертям поперечника, і ставити два скле
піння — всередині і зовні, так, щоб можна проходи
ти поміж ними. А на розі всіх восьми схилів будинок 
треба зчепити зубцями в товщині мурування і опе
резати вінцем з дубових сволоків по всіх гранях. 
Годилося б подумати про світло, сходи і ринви, 
щоб відводити дощову воду. Та ще ви забули і про 
внутрішні риштовання, про те, як доведеться кла
сти мозаїку й виконувати інші дуже важкі роботи. 
Я вже бачу купол збудований — повірте, нема іншо
го шляху й іншого способу звести його, ніж той, що 
я оце виклав». Що більше Філіппо розпалювався, 
пояснюючи свій задум, доводячи свою слушність, то 
менше йому вірили. Він здавався їм невігласом і 
балакуном. А що його кілька разів відпускали і він 
не хотів іти, то звеліли нарешті служникам винести 
його на руках зі зборів. Усі гадали, що він боже
вільний. Після такої ганьби Філіппо, як сам згодом 
розповідав, боявся ходити містом, щоб не почути 
вслід: погляньте на цього божевільного!

Консули залишилися на зборах збентежені і 
складними проектами перших майстрів, і останнім 
проектом Філіппо, як на їх думку, нерозумним, бо 
їм здавалося, ніби він заплутав завдання двома ре
чами: по-перше, зробити купол подвійним, що було б
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величезною й марною вагою; по-друге, збудувати 
його без риштовання. Філіппо ж, витративши на 
роботу стільки літ, щоб дістати замовлення, не знав 
і собі, що діяти, і вже лагодився поїхати з Флорен
ції. А проте перемогти можна було тільки терпін
ням, бо він знав, що його співвітчизники мінливі в 
своїх рішеннях. Правда, Філіппо міг показати ма
леньку модель, що її тримав при собі, одначе пока
зати її не захотів, знаючи з досвіду, які нерозваж
ливі консули, які заздрісні художники і які непо
стійні громадяни, прихильні то до одного, то до 
другого, кожен на свій смак. Та й чи ж це дивина, 
бо в цьому містечку кожен має себе за такого ж 
тямущого, як і досвідчені майстри, а насправді мало 
таких, хто таки тямить — хай уже не ображаються! 
І от Філіппо почав добиватися нарізно того, чого не 
зміг зробити на тій раді. Він розмовляв то з кон
сулом, то з патроном, то з якимсь громадянином, 
показуючи їм фрагменти свого проекту. І вони ухва
лили доручити роботу цю йому або комусь із чужих 
архітекторів. Підбадьорені консули, патрони і обра
ні громадяни зібралися разом, і будівничі почали 
обговорювати цю справу, але всі до одного були 
розбиті й переможені доказами Філіппо. Тоді й зчи
нилася, як розповідають, суперечка про яйце, та ще 
й таким чином: вони буцімто зажадали, щоб Філіп
по докладно пояснив свою думку і показав свою 
модель так само, як вони показали свої; але він 
відмовився і ось що відказав чужим і вітчизняним 
майстрам: той із них зробить купол, хто зуміє сторч 
поставити на мармуровій дошці яйце, виявивши 
свою дотепність. І от усі ці майстри намагалися по
ставити яйце, але марно. Коли настала черга Філіп
по, він узяв легенько його в руки і, цокнувши краєм
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об мармурову дошку, змусив його стояти5. Коли 
художники заремствували — мовляв, і вони б таке 
зуміли зробити, — Філіппо зі сміхом одказав, що 
вони і купол зуіиіли б збудувати, якби побачили 
модель і малюнок. Отож ухвалено доручити йому 
вести це діло і запропоновано ознайомити з ним 
ближче консулів і патронів.

І ось, повернувшись додому, він написав свою 
думку щиро, як тільки міг, щоб передати до магі
страту 6, так: «Зважаючи, яка важка ця споруда, 
кажу вам, ласкавії панове патрони: купол ніяк не 
може бути правильним кулястим склепінням — го- 
рішня-бо його поверхня — підпора на ліхтар — така 
велика, що при навантаженні обвалилася б. А про
те, як мені здається, ті архітектори, котрим байду
же, чи довговічною буде споруда, позбавлені любові 
до прийдешньої слави своєї і не знають, навіщо вони 
будують. Тим-то я зважився звести це склепіння 
так, щоб воно мало всередині стільки ж часток, 
скільки зовнішніх стін, а також мало міру й дугу з 
радіусом, що дорівнює трьом чвертям поперечника. 
Така-бо дуга вигинається все вище й вище і, коли 
нестиме ліхтар, то вони зміцнюватимуться взаємно. 
Склепіння буде у своїй основі три і три чверті ліктя 
завтовшки і буде пірамідальне зовні аж до того 
місця, де вони сходяться і де має стояти ліхтар. 
Склепіння має сходитися на товщині одного з чвер
тю ліктя; потім зовні слід звести ще одне склепін
ня — в основі два з половиною лікті завтовшки,— 
щоб захищати внутрішнє склепіння від води. Це 
надвірне склепіння має вивершуватися так само пі
рамідально, подібно першому; отож воно, як і внут
рішнє, зійдеться там, де починається ліхтар, маючи 
в цьому місці дві третини ліктя завтовшки. На кож-
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ному розі повинно бути по ребру (всього вісім) і 
на кожному схилі — по два посередині кожного з них 
(всього шістнадцять). Ребра ж, поміж тими кутами 
розташовані, по два з внутрішнього й зовнішнього 
боку кожного схилу, будуть у своїй основі чотири 
лікті завтовшки. Обидва ці склепіння заокруглюва
тимуться один вздовж одного, пірамідально скоро
чуючись у своїй товщині в однакових пропорціях, аж 
до висоти вічка, замкнутого ліхтарем. Потім треба 
взятися будувати ці двадцять чотири ребра спільно 
із склепіннями, між ними закладеними, а також 
шість арок з міцних і довгих шматків мачіньйо, цин
кованим залізом узятих, а поверх цих каменів на
класти залізні обручі — в’язати склепіння з його 
ребрами. Спершу мурування має бути суцільне, без 
проміжків, аж до висоти п’яти з чвертю ліктя, а далі 
вже продовжувати ребра і розділяти склепіння. Пер
ший і другий вінець знизу повинні зв’язуватися по
перечним муруванням з довгого вапнякового каме
ню, щоб обидва склепіння на них спиралися. А на 
висоті ще дев’яти ліктів обох склепінь треба про
вести між кожною парою ребер маленькі склепіння, 
міцним дубовим зрубом перев’язані, щоб скріпляти 
ребра — підпору внутрішнього склепіння. Ці дубові 
перев’язі годилося б оббити бляхою — задля сходів. 
Ребра треба змурувати цілком із мачіньйо і п’етра- 
форте, а також і самі грані цілком із п’єтрафорте. 
І ребра, і склепіння слід зв’язати між собою аж до 
двадцяти чотирьох ліктів заввишки, звідки можна 
вже починати мурування з цегли чи туфу, залежно 
від вказівки того, хто цим керуватиме, так, щоб це 
було якнайлегше. Знадвору над слуховими вікнами 
треба провести галерею, що правила б у нижній 
частині за балкон з наскрізним поруччям, два лікті

111



заввишки, у відповідності з поруччям нижніх ма
леньких абсид або що, можливо, складалася б із 
двох галерей, одна на одній, на добре оздобленому 
карнизі і так, щоб горішня галерея була відчинена. 
Вода з купола потраплятиме на мармурові лотоки, 
третину ліктя завширшки, що викидатимуть воду 
туди, де внизу лотоки буде складено з пісковику. 
Треба зробити вісім наріжних ребер із мармуру на 
зовнішній поверхні купола, так, аби вони були пев
ної грубизни і виступали над поверхнею купола на 
один лікоть, маючи двосхилий профіль два лікті 
завширшки і являючи собою гребінь з двома ринва
ми на два боки. Від основи своєї до вершини кожне 
ребро повинно пірамідально скорочуватися. Муру
вати купол слід, як сказано вище, без риштовань 
до висоти тридцять ліктів, а звідти вгору способом, 
що обере той майстер, який це робитиме, бо в таких 
випадках учить сама практика».

Коли Філіппо це записав, він уранці подався до 
магістрату. Він передав їм той папір, і вони все 
обговорили і, хоча були нетямущі, проте побачили 
бистрий розум Філіппо (ніхто з архітекторів не ви
явив такого завзяття). Він був впевнений у своїх 
словах і все заперечував одне і те ж, нібито звів 
десь уже з десять куполів. Консули, пішовши, ухва
лили дати замовлення йому, хоча хотіли переко
натися, чи ж змога вивершити це склепіння без 
риштовання, бо все інше вони схвалювали. Доля 
вволила це бажання, бо саме тоді Бартоломео Бар- 
бадорі замислив збудувати капелу в церкві Філічіта 
і домовився з Філіппо, котрий за цей час і без риш
товання спорудив купол до капели — вона при вхо
ді до церкви, праворуч, там, де посудина на святу 
воду його ж роботи; так само збудував він ще одну
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капелу із склепіннями для Стіатти Рідольфі в церк
ві Санта Якопо під Арно, поряд каплиці великого 
вівтаря 7. Ці роботи і спричинилися до того, що ді
лам його повірили більше, ніж словам. І ось кон
сули і патрони, переконані його запискою і побаче
ними спорудами, замовили йому купол і по голосу
ванні призначили його головним керівником робіт 8. 
А все ж вони не захотіли з ним домовитися про 
висоту, більшу за дванадцять ліктів: мовляв, ще 
подивляться, як пощастить йому з роботою, а коли 
пощастить, як він їх запевняв, вони замовлять йому 
решту. Філіппо здивувався, які ті консули й патрони 
вперті й недовірливі; і, аби не певність, що він сам 
зуміє довести це діло до кінця, він би й не доклав 
до нього рук. Але з честолюбства він зобов’язався 
довести роботу до остаточної досконалості. Його 
записку переписано до книги, де постачальник про
вадив прибутки і видатки на ліс і мармур, разом із 
його згаданим вище зобов’язанням, і йому призна
чено утримання на тих самих умовах, що на них 
оплачувалося головних керівників робіт. Коли мит
цям і громадянам стало відомо, яке замовлення 
дали Філіппо, то одні це схвалювали, інші ганили 
(така-бо завжди думка простолюду, дурнів і за
здрісників).

Поки заготовляли матеріал, аби мурувати, серед 
деяких майстрів і громадян почалося ремство: вони 
виступали проти консулів і патронів, кажучи, що з 
цим ділом поквапилися, шо таку роботу не повинна 
провадити на свій розсуд одна людина і що їм мож
на було б вибачити, аби вони не мали гідних людей, 
яких у них було ще й надмір; а так це не додасть 
шани місту, бо може скоїтися якесь лихо, як буває 
на таких будовах, і вони накличуть на себе хулу за
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те, що поклали завелику відповідальність на одного; 
отож, аби не осоромитися цілою громадою, треба 
приборкати зухвальця Філіппо, приставити до нього 
колегу. Тим часом Лоренцо Гіберті здобув собі ви
знання, показавши свій хист на дверях Сан Джо- 
ванні. Його любили, як стало усім очевидно, деякі 
вельми впливові особи; справді, бачачи, як зросла 
слава Філіппо, вони ніби з уваги й любові до тої 
споруди добились від консулів і патронів, щоб Ло
ренцо став колегою Філіппо. Почувши про такий 
вчинок патронів, Філіппо впав у розпач — хотів на
віть тікати з Флоренції; аби не Донато й Лука дел- 
ла Роббіа, що втішали його, він міг би втратити 
над собою владу. Справді нелюдська й жорстока 
злість тих, хто, засліплений заздрістю, завдає небез
пеки чужій славі і чудовим утворам задля марно
славного змагання. Звичайно, вже не від них зале
жало, що Філіппо не розбив моделі, не спалив 
малюнків і десь за півгодини не знищив усю ту ро
боту, що її провадив стільки років. Патрони ж, спер
шу перепросивши Філіппо, умовляли його продов
жувати: мовляв, винахідник і творець будови цієї — 
тільки він сам; а проте поклали Лоренцо таку саму 
платню, що й Філіппо. Останній провадив роботу 
неохоче, знаючи, що йому одному доведеться тяжко 
працювати, а честь і славу потім ділити з Лоренцо. 
Одначе, поклавши собі знайти спосіб, щоб Лоренцо 
не витримав довго цієї роботи, він провадив її разом 
з ним за планом, накресленим у записці своїм па
тронам. Тим часом Філіппо спало на думку зробити 
модель, що її доти ще жодної не зроблено; і ось, 
узявшись до цього діла, він замовив її такому собі 
Бартоломео, столярові, котрий мешкав біля Студіо. 
І в цій моделі відповідно до розмірів самої будови
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вій показав усі труднощі, як, приміром, освітлені 
й темні сходи, всі джерела світла, двері, в’язі й реб
ра, а також зробив як зразок фрагмент ордера гале
реї. Коли про це довідався Лоренцо, то захотів по
бачити її, Філіппо відмовив йому; тоді, розсердив
шись, він надумав і собі зробити модель: мовляв, 
недарма ж він дістав платню і також причетний до 
цього діла. З цих двох моделей роботу Філіппо опла
чено в п’ятдесят лір і п’ятнадцять сольді (це видно 
з книжки Мільйоре і Томмазо за 3 жовтня 1419 ро
ку), а на ім’я Лоренцо Гіберті — триста лір за пра
цю і видатки на виготовлення моделі, що поясню
валося швидше любов’ю і прихильністю, якою він 
тішився, ніж вимогами й потребами будови.

Ця мука тривала для Філіппо, що бачив усе це, 
аж до 1426 року, бо Лоренцо називали винахідни
ком нарівні з Філіппо; докука так гризла душу Фі
ліппо, що жити йому було нестерпно важко. А ос
кільки в нього зродилися нові задуми, то він поклав 
собі зовсім позбутися Лоренцо, знаючи, який він 
недотепний у роботі. Філіппо вже довів купол в обох 
склепіннях до висоти дванадцять ліктів, а там треба 
було накладати кам’яні і дерев’яні пов’язі. Діло це 
було важке, і він надумав поговорити з Лоренцо й 
дізнатися, чи той свідомий труднощів. Справді, він 
побачив, що Лоренцо і в голову не покладав думати 
про такі речі, бо той відповів, що полишає це діло 
йому, як винахідникові. Філіппо слова Лоренцо спо
добалися. Йому здавалося, що таким чином можна 
усунути того від роботи і показати — не такий ро
зумний він чоловік, яким уявляли його приятелі та 
патрони, влаштовуючи на посаду. Усіх каменярів 
уже набрано на роботу, і вони чекали наказу, щоб 
почати виводити і зв’язувати склепіння на рівні
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понад дванадцять ліктів, звідки купол сходився до 
свого верху; проте вони вже мусили будувати риш
товання, аби робітники й муляри могли працювати 
безпечно. Висота була така, що досить було глянути 
вниз, щоб у найбільшого сміливця стислося серце і 
пішов мороз поза спиною. Отож мулярі та інші май
стри чекали вказівки, як будувати в’язі помосту. 
Проте ні Філіппо, ні Лоренцо не давали ніякого роз
порядження. Не бачачи звичної діловитості, муляри 
та інші майстри почали нарікати. Бо вони люди вбо
гі, жили тільки працею своїх рук і мали сумнів, 
чи вистачить в обох архітекторів духу довести все до 
кінця. Вони затягували роботу, залишаючись на бу
дові, і підрівнювали та підчищали уже збудоване.

Якось уранці Філіппо не прийшов на роботу, а, 
пов’язавши собі голову, ліг у постіль і, ойкаючи, 
звелів, нагріти мерщій тарілки та рушники, вдаючи, 
що йому ломить поперек. Коли про це довідались 
майстри, котрі чекали вказівок, вони запитали Ло
ренцо, що ж їм далі робити. Він відказав, що розпо
ряджається Філіппо і що треба почекати. «А ти хіба 
не знаєш його наміру?» — запитав хтось. «Знаю,— 
мовив Лоренцо,— але нічого не робитиму без ньо
го». А сказав так, щоб виправдатися, бо він ніколи 
не бачив моделі Філіппо і ні разу, боячись здатися 
невігласом, не запитав того про його плани, він го
ворив про це діло навмання і відповідав невиразно, 
до того ж знаючи, що приставлений до цієї роботи 
проти волі Філіппо. Останній слабував уже більше 
двох днів і багато майстрів з мулярів ходили відві
дувати його та все прохали сказати їм, що ж роби
ти. А він на те: «Маєте Лоренцо, хай і він щось 
зробить», та й уся була його мова. Коли про це ста
ло відомо, пішли пересуди і різні тлумачення, усі
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ганили цю затію: дехто казав, ніби Філіппо не стало 
духу звести купол і він зліг із горя, гірко каючись, 
що вплутався в це діло; а його приятелі його боро
нили, кажучи: коли це й горе, то з кривди, що до 
нього приставили Лоренцо і що поперек йому ломить 
з перевтоми. І ось за цими балачками діло не посу
валося, і майже всі роботи мулярів та каменярів 
спинилися, і вони почали скаржитися на Лоренцо. 
«Діставати платню він майстер, а розпоряджатися 
роботами — де там! А що як не буде Філіппо? А що 
як Філіппо довго хворітиме? Що тоді він робитиме? 
Хіба вина Філіппо, що він недужий?» Патрони, від
чуваючи ганьбу, навідали Філіппо. Вони поспівчу
вали йому, а далі повідомили, який нелад на будові 
і до якого лиха призвела його хвороба. На те Філіп
по відповів словами, схвильованими, як від удава
ної недуги, так і від любові до свого діла: «Що? 
А де ж Лоренцо? Чому він нічого не робить? Диви
на, та й годі». Тоді патрони відповіли йому: «Він 
нічого не хоче робити без тебе». Філіппо їм відка
зав: «А я робив би і без нього!» Ця дотепна і дво
значна відповідь їх задовольнила, і вони, йдучи від 
нього, зрозуміли: він хворий тим, що хотів працю
вати сам. Тому вони послали до нього його прияте
лів, щоб вони підняли Філіппо з ліжка, а самі намі
рялися усунути Лоренцо від роботи. Одначе, повер
нувшись на будову і бачачи всю силу підтримки, що 
її мав Лоренцо, дістаючи платню без жодного зу
силля, Філіппо придумав, як зганьбити його і виста
вити нетямущим у цій справі. Він звернувся до 
патронів у присутності Лоренцо з таким міркуван
ням: «Панове патрони, аби ми могли так само певно 
мати час, покладений нам на життя, як певні своєї 
смерті, то, безперечно, ми бачили б завершення
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багатьох тільки початих діл, коли насправді вони 
зостаються незакінчені. Моя хвороба могла збавити 
мені віку і зупинити будову; тому, як я коли заслаб
ну або, не дай боже, Лоренцо, щоб один або другий 
міг продовжувати свою частину роботи, я гадав, що, 
подібно тому як ваша милість розділила нам утри
мання, так само слід розділити й роботу; нехай 
кожен із нас, бажаючи показати свої знання, зможе 
певно здобути пошану і виявитися корисним нашій 
державі. Важкими є дві речі, що до них треба взя
тися тепер: перша — це підмостки, вони потрібні 
зсередини і ззовні будови, щоб муляри могли муру
вати, на них слід розмістити людей, каміння й вап
но, а також підйоми та інструмент; друга — вінець, 
що потрібно покласти на вже вибудовані 12 ліктів, 
він скріпив би всі вісім часток купола і зв’язав усю 
будову так, щоб вага, що давить згори, стислася на
стільки, аби не було зайвого навантаження чи роз- 
пору, а весь будинок рівномірно лежав би на самому 
собі. Отож хай Лоренцо візьме собі одне з цих зав
дань, те, що здасться йому легшим; я ж беруся без 
труднощів виконати все інше так, щоб уже не гаяти 
часу». Отож Лоренцо мусив задля гонору не зріка
тися ні однієї з цих двох робіт. Хоч і неохоче, він 
зважився взятися за вінець як за легше діло, розра
ховуючи на поради мулярів і згадуючи, що церква 
Сан Джованні у Флоренції мала кам’яний вінець — 
його будову можна запозичити почасти, як не ціл
ком. Отож один узявся за підмостки, другий — за 
вінець, і обидва скінчили роботу. Підмостки Філіппо 
зроблено так талановито й уміло, що про них склали 
собі думку, зовсім протилежну тій, що її досі багато 
хто про нього мав, бо майстри працювали на них 
так певно, витягали тягарі і спокійно ступали, на-
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чебто стояли на твердій землі; моделі цих підмост
ків збереглися в патронаті. Лоренцо ледве зробив 
вінець на одній з восьми граней купола. Коли він 
його скінчив, патрони показали його Філіппо, кот
рий нічого їм не сказав. Проте він говорив про це 
з деякими своїми приятелями: мовляв, треба було 
зробити інші в’язі й покласти їх у зворотному на
прямку. А так цього вінця не досить під той вантаж, 
що його він ніс, бо стягував менше, ніж потрібно. 
Власне, утримання, що платили Лоренцо — це разом 
з замовленим йому вінцем викинуті на вітер гроші.

Думку Філіппо почуто, і йому доручили показати, 
як узятися до діла, аби збудувати такий вінець. 
А що він уже мав малюнки й моделі, то одразу їх 
показав; коли патрони та інші майстри їх побачили, 
то зрозуміли, як помилялися, протегуючи Лоренцо, 
і, щоб виправити свою помилку і показати, що вони 
розуміють добрі речі, поставили Філіппо дожитте- 
вим керівником цієї будови і ухвалили в усьому слу
хатися його. Бажаючи показати, що вони визнають 
його, видали йому сто флоринів, записаних на його 
ім’я за постановою консулів і патронів 13 серпня 
1423 року рукою нотаря патронату Лоренцо Паоло 
і до виплати через Герардо, сина месера Філіппо 
Корсіні, і призначили йому дожиттєве утримання з 
розрахунку по сто флоринів на рік. І ось, звелівши 
провадити далі справу, він будував так суворо й 
точно, що не мурувалося жодного каменю, перш ніж 
він його не побачив. Лоренцо ж, переможеного і 
ніби присоромленого, настільки щедро обдарували 
і підтримали його приятелі, що він одержував і далі 
платню, довівши, що його не можна звільнити рані
ше, ніж через три роки. Філіппо до кожної наймен
шої нагоди готував малюнки й моделі пристроїв
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до мурування і підйом. А все ж багато лихих людей, 
приятелів Лоренцо, завдавали Філіппо прикрощів, 
змагаючись із ним і виготовляючи свої моделі; одну 
з них подав навіть такий собі майстер Антоніо да 
Верцеллі; змагалися й інші майстри під протекцією 
то одного, то другого з громадян, які виявляли свою 
мінливість і нетямущість, маючи в руках речі довер
шені, але висуваючи недосконалі й непотрібні. Уже 
скінчено вінці кругом по всіх восьми гранях купола 
й охоплені запалом муляри працювали, рук не по- 
кладаючи. А проте Філіппо їх підганяв більше, ніж 
завжди, і давав їм догани під час мурування. Отож 
вони почали на нього ремствувати. Через усе це, та 
ще через заздрощі, їхні старшини, зібравшись, домо
вились і заявили, що робота ця важка й небезпечна 
і що вони не хочуть зводити купол без високої плат
ні (хоча вона була більшою, ніж заведено). Так 
вони гадали помститися Філіппо і щось вигадати 
для себе. Не сподобалося це все патронам, а також 
і Філіппо, котрий по роздумах якось у суботу вве
чері постановив звільнити їх усіх. Діставши розра
хунок і не знаючи, чим діло це скінчиться, вони 
зажурились, особливо тоді, як найближчого поне
ділка Філіппо взяв на будову десятьох ломбардійців. 
Він сам стежив за їх роботою і казав їм: «Чини 
тут отак, а там — так» — і настільки навчив їх за 
один день, що вони працювали потім цілі тижні; 
А муляри, без роботи, присоромлені, не маючи тако
го вигідного місця, послали посередників до Філіп
по: мовляв, вони б охоче вернулись — і запобігали 
перед ним, як тільки могли. Він тримав їх кілька 
днів у непевності: взяти їх чи не брати; а потім 
прийняв на роботу знову, на меншу платню, ніж 
діставали раніше. Так, думаючи вигадати, вони про-
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рахувались і, мстячись Філіппо, самі завдали собі 
шкоди й ганьби.

Усяке пащекування припинилося. Бачачи, як 
легко зводилася будова, всі мусили все-таки визна
ти геній Філіппо; люди безсторонні вже вважали, що 
він появив таку сміливість, як ніхто з стародавніх 
чи новітніх архітекторів. А думали так тому, що 
він нарешті показав свою модель. На ній кожний 
міг бачити, як розумно й дотепно задумано сходи, 
освітлення зовні й усередині, щоб не спотикалися 
в темних місцях, і скільки всілякого залізного по
руччя на крутих підйомах поставлено і добре розпо
ділено, не кажучи вже про те, що він навіть подумав 
про залізні частини на внутрішні помістки, як дове
лося б класти мозаїку і малювати на стінах; він 
також розподілив у безпечніших місцях ринви, де 
закриті, а де — відкриті, і провів мережу продухо
вин і всяких отворів — відводити вітер і щоб випари 
і землетруси не могли чинити шкоди; Філіппо пока
зав, наскільки пішли йому на користь його студії 
протягом цілих років, проведених у Римі. А як зва
жити, що він зробив, аби підносити, мурувати, при
пасовувати і в’язати камені, незмога не дивуватися 
і не жахатися на думку, як геній однієї людини 
вмістив у собі все те, що поєднав у собі геній Філіп
по, котрий зростав безперестану і настільки, що не 
було такої речі, бодай найважчої і найскладнішої, 
яку б він не зробив легкою й простою. Він це пока
зав при підійманні тягарів за допомогою противаги 
і коліс — їх крутив один віл, хоча інакше шість пар 
волів ледве б зрушили їх.

Будівля виросла така заввишки, що вельми не
легко було, піднявшись, знову вернутися додолу, і 
майстри гаяли час, коли ходили їсти й пити, і мучи-
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лися денною спекою. І от Філіппо влаштував так, що 
на куполі відкрилися їдальні з кухнями і продава
лося вино. Отож ніхто не йшов з роботи до вечора, 
що було зручно для людей і дуже вигідно для діла. 
Робота кипіла і виходила на славу. Філіппо так по
бадьорішав, що працював, не покладаючи рук. Він 
сам ходив на цегельні, де місили цеглу, щоб поба
чити і пом’яти глину, а коли цеглу обпалювали влас
норуч, дуже старанно відбирав цеглини. Він стежив 
за каменярами, щоб камені були міцні й без розко
лин, і давав їм моделі підкосів і стиків, зроблені з 
дерева, воску, а то і з брукви. Так само чинив він 
і з ковалями для дужок. Він придумав систему пе
тель із голівкою й гачки і взагалі полегшив буді
вельну справу, що завдяки йому, безперечно, досяг
ла такої досконалості, якої ніколи не мали тосканці.

1423 року9 Флоренція процвітала, коли Філіппо 
обрано на посаду пріора від кварталу Сан Джо- 
ванні на травень та червень, а Лано Нікколіні об
рано на посаду «гонфалоньєра правосуддя» від 
кварталу Санта Кроче. У реєстр пріорів занесено: 
Філіппо ді сер Брунеллескі Ліппі, чому не випадає 
дивуватися, бо так його звано по імені його діда 
Ліппі, а не по роду Лапі, як треба; так стоїть у 
цьому реєстрі. А втім, так записувалося не раз, як 
це добре відомо кожному, хто бачив книжку і хто 
знайомий зі звичаями того часу. Філіппо ніс цю 
повинність, а також інші посади в своєму місті, по
водячись вельми розважливо.

Тим часом він міг уже бачити, як обоє склепінь 
починали змикатися біля вічка, де мав відходити 
ліхтар. І хоча він зробив у Римі й у Флоренції чи
мало моделей їх із глини і дерева, яких ніхто не 
бачив, йому лишалося тільки остаточно зупинитися
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на одному з них. Тоді ж, збираючись закінчити га
лерею, він зробив для неї цілу низку рисунків (вони 
зосталися по його смерті в патронаті, але тепер про
пали через недбальство урядовців). А в наші дні, 
щоб завершити будову, зроблено частину галереї на 
одній з восьми сторін. Та, оскільки вона не відпо
відала задумам Філіппо, її за порадою Мікеланд- 
жело Буонарроті забракували й не добудували.

Філіппо власноруч іще виготовив у відповідних 
до купола розмірах модель восьмигранного ліхтаря, 
дотепну за задумом, своїм розмаїттям і оздобами. 
Він підвів до неї драбину, щоб підніматися до ку
лі,— річ справді прегарну. Куском дерева, зісподу 
вставленим, Філіппо заткнув отвір входу на цю дра
бину, і ніхто не знав, де починає вона підніматися. 
Хоча його хвалили і хоча в багатьох він збив уже 
заздрість і пиху, він усе ж не міг опиратися проти 
того, що всі флорентійські майстри, побачивши його 
моделі, заходились і собі їх виготовляти на всякий 
спосіб. Навіть одна особа дому Гадді зважилася 
змагатися перед суддями з моделлю, що її зробив 
Філіппо. Він же щиро сміявся з чужої самовпевне
ності. І багато хто з його приятелів казав йому, що 
він не повинен показувати своєї моделі митцям, а 
то вони від неї навчаться. А він їм одказував, що 
справжня модель одна, а всі інші — пусте. Деякі 
майстри вмістили в свої моделі частини з моделі 
Філіппо. Побачивши те, він їм сказав: «І ця модель, 
що її зробить інший, буде також моєю». Всі без 
міри хвалили його, проте, оскільки бракувало входу 
на драбину, що вела до кулі, йому вказано на хиби 
в моделі. А все ж патрони постановили замовити 
йому цю роботу з тією умовою, щоб він показав їм 
вхід. Тоді Філіппо, вийнявши з моделі той кусочок
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дерева, зісподу, показав усередині одного стовпа 
драбину (її видно ще й тепер), вона мала форму 
порожнечі духової рушниці, де з одного боку вито
чено жолоб з бронзовими східцями. Ними, ставлячи 
спершу одну ногу, потім — другу, можна піднятися 
нагору. Л що, постарівшись, він не дожив до того 
часу, щоб побачити готовий ліхтар, то заповідав 
письмово збудувати його за моделлю; бо, мовляв, 
інакше будова завалиться — склепіння, маючи дугу 
з радіусом, що дорівнює трьом чвертям поперечни
ка, потребує навантаження, аби бути міцнішим. Аж 
до своєї смерті він так і не побачив цієї частини 
закінченою, а все ж довів її до висоти кількох лік
тів. Він устиг добре обробити і підвезти майже всі 
мармурові частини, що призначались для ліхтаря; 
дивлячись, як їх підвозили, дивувався люд: як це 
можливо, що він надумав навантажити склепіння 
такою вагою. Багато хто з розумних людей гадав, 
що воно цього не витримає, і їм здавалося великим 
щастям, що Філіппо все-таки довів його до тієї точ
ки, а навантажувати його ще більше означало б 
спокушати Господа. Філіппо завжди з цього сміяв
ся і, наготувавши всі машини і все знаряддя, по
трібні на риштовання, не гаяв ні хвилини; він обду
мував кожну дрібничку, навіть таку, як би не оббити 
кути обтесаних мармурових частин, коли їх підні
матимуть, отож усі арки ніш закладалося в ришто
ваннях. Щодо решти, як уже сказано, були його 
письмові вказівки й моделі. Витвір цей сам каже за 
себе, наскільки він прекрасний, вивишаючись від 
рівня землі до рівня ліхтаря на 154 лікті, тоді як 
сам ліхтар має 36 ліктів, мідна куля — 4 лікті, 
хрест — 8 ліктів, а всі разом — 202 лікті, і можна 
певно сказати: стародавні у своїх спорудах ніколи
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не досягали такої висоти і ніколи не наражали себе 
на таку велику небезпеку, бажаючи стати на герць 
із небом, адже справді здається, ніби він стає з ним 
на герць, коли бачиш, як він підноситься на таку 
висоту, що гори довкола Флоренції видаються по
дібними до нього. І правда, немов би саме небо 
йому заздрить, оскільки безперестану, цілими днями 
стріли небесні його вражають.

Під час роботи над цим витвором Філіпно звів 
багато інших споруд |0. Перелічимо їх по черзі: він 
власноручно виготовив модель капели церкви Санта 
Кроче у Флоренції для родини Пацці — річ багату 
й вельми гарну п. Модель дому родини Бузіні для 
двох сімей і далі — модель кам’яниці і лоджії дитя
чого притулку Інноченті12; склепіння лоджії збудо
вано без риштовання, способом, що його й нині може 
спостерігати кожний. Кажуть, Філіппо викликали 
до Мілана зробити модель фортеці для герцога Фі
ліппо Маріа і тому він доручив будувати дитячий 
притулок своєму найближчому приятелеві Фран
ческо делла Луна. А той зробив вертикальне про
довження одного з архітравів, що архітектурно не
правильно. І ось, як Філіппо вернувся і нагримав 
на нього за таку недбалість, він одказав, що пере
йняв це від храму Сан Джованні, роботи стародав
ніх майстрів. Філіппо мовив йому: «Ця кам’яниця 
має одну-єдину помилку, а ти з неї і скористався». 
Модель притулку, виконана рукою Філіппо, про
стояла багато літ у будинку шовкового цеху біля 
брами Санта Маріа, бо на неї зважали для тієї ча
стини будинку притулку, що зосталась незавершена; 
тепер модель ця пропала. Для Козімо Медічі він 
зробив модель монастиря каноніків у Ф’єзоле — 
дуже зручний, чепурний, веселий і взагалі чудесний
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архітектурний витвір23. Церква, перекрита цилін
дричними сволоками, дуже простора, і ризниця кру
гом зручна, як, власне, і весь монастир. Треба ще 
зважити, що, змушений розташувати рівні цієї бу
дови на схилах гори, Філіппо розважливо викори
став нижню частину, де розмістив льохи, пральні, 
печі, стійла, кухні, дров’яні та інші склади — все 
якнайкраще. Отже, у долині він розмістив усю ниж
ню частину будови. Це дало можливість йому збу
дувати на одному рівні лоджії, трапезну, лікарню, 
новіціат, гуртожиток, книгозбірню та інші примі
щення монастиря. Усе це спорудив своїм коштом 
пишний Козімо Медічі, через своє благочестя, що 
він завжди і в усьому проявляв до християнської 
віри і ту прихильність, що він мав до отця Тімотео 
з Верони, чудесного проповідника цього ордену; та 
ще й, аби тішитися його бесідою, він збудував у 
цьому монастирі багато покоїв для себе і мешкав 
там дуже зручно. Витратив же Козімо на цю будову, 
як видно з одного запису, сто тисяч скуді. Філіппо 
також спроектував модель фортеці в Вікопізано, а в 
Пізі — модель старої фортеці. Там же він зміцнив 
морський міст та ще й дав проект сполучення мосту 
з двома вежами нової фортеці. Так само він вико
нав модель укріплень гавані в Пезаро, а повернув
шись до Мілана, він зробив багато проектів для гер
цога і для собору цього міста на замовлення його 
будівників 14.

Того часу в Флоренції почали будувати церкву 
Сан Лоренцо. Парафіяни ухвалили вибрати керів
ником будови настоятеля — людину самовпевнену в 
цій справі й аматора в архітектурі. Уже ставилися 
цегляні стовпи, коли Джованні ді Біччі деї Медічі — 
він обіцяв парафіянам і настоятелеві збудувати
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своїм коштом ризницю й одну капелу — запросив 
якось уранці Філіппо снідати і запитав його думку 
про будову Сан Лоренцо. Поступаючись проханню 
Джованні, Філіппо довелося висловити свою думку 
і, не бажаючи нічого приховувати від нього, він за
судив цей почин людини, котра мала більше книж
ної мудрості, ніж досвіду в таких будовах. Тоді 
Джованні запитав Філіппо, чи можна зробити що- 
небудь кращого. Філіппо відповів: «Авжеж, і я ди
вуюсь, як ви, очолюючи цю справу, не дали кілька 
тисяч скуді і не збудували церковного будинку з 
окремими частинами, гідними і самого місця, і слав
них могил тамтешніх, бо з вашої легкої руки й інші 
наслідуватимуть з усієї сили ваш приклад, будуючи 
такі капели, і тим більше, що від нас не зостанеться 
іншої пам’яті, крім споруд— вони свідчать за свого 
творця протягом сотень і тисяч років».

Натхнений словами Філіппо, Джованні поклав 
собі звести ризницю і головну капелу разом з усім 
церковним будинком. Правда, допомогти йому по
бажало тільки сім родин, бо інші не мали коштів; 
були то Рондінеллі, Джіроні делла Стуфа, Нероні, 
Чаї, Маріньйолі, Мартеллі і Марко ді Лука, капе
ли ж їхні мали будуватися в трансепті храму. Спер
шу просунулося вперед будівництво ризниці, а далі 
помалу й сама церква. А що церква була дуже 
довга, почали поступово віддавати й інші каплиці 
решті громадян, правда, лише парафіянам. Не встиг
ли перекрити повністю ризницю, як Джованні деї 
Медічі помер і лишився Козімо, його син. Той, щед
ріший за свого батька, кохаючись у пам’ятниках, 
довершив ризницю, першу збудовану ним кам’яни
цю; він так тішився, що відтоді аж до смерті не 
переставав будувати. Козімо дуже хотів швидше
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дати раду цій будові; і, поки починалась одна річ, 
він закінчував іншу. Але цю будову він так полю
бив, що завжди на ній був присутній, його участь 
спричинилася до того, що Філіппо скінчив ризницю, 
а Донато виконав ліпні роботи, а також кам’яне 
обрамлення маленьких дверей і великі бронзові две
рі ,5. Козімо замовив гробницю свого батька Джо- 
ванні під великою мармуровою плитою з чотирма 
балясинами-підпорами, посеред ризниці — там, де 
вбираються священики, а для інших своїх родичів — 
окремі усипальні для чоловіків і жінок. В одному 
з двох покоїв, обабіч вівтаря, він розмістив в кутку 
водоймище і кропильню. Взагалі, всі речі в цьому 
будинку зроблено дуже розумно.

Джованні та інші розпорядники на будові свого 
часу веліли, щоб хор був саме під куполом. Козімо 
це скасував за бажанням Філіппо, котрий значно 
розширив головну капелу, задуману раніше як ма
ленька ніша. Хор набрав такого вигляду, який має 
нині; коли капелу завершили, лишалося зробити 
середній купол і решту частин церкви. Одначе і ку
пол, і церкву перекрито лише по смерті Філіппо. 
Церква ця, 144 ліктів завдовжки, і в ній видно ба
гато огріхів. Такий, між іншим, огріх у колонах, що 
стоять просто на землі — без того, щоб до них під
ведено цоколь висотою до рівня основи пілястрів, 
розташованих на сходах. Це надає кособокості всьо
му будинку, і через те пілястри здаються коротшими 
за колони. Винні тут поради його спадкоємців, що 
заздрили його славі, а за життя його змагалися з 
ним, виготовляючи моделі; проте деякі з них були 
свого часу присоромлені сонетами, написаними Фі
ліппо, а по його смерті вони йому помстилися не 
тільки в цьому витворі, а й у всіх тих, що перейшли
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до них після нього. Він залишив модель і закінчив 
частину канонікату того ж Сан Лоренцо, де зробив 
двір з галереєю завдовжки 144 лікті.

Поки йшла робота над цією спорудою, Козімо 
деї Медічі захотів збудувати собі палац і повідо
мив про свій намір Філіппо, котрий, відклавши всі 
інші турботи, зробив йому прегарну й велику мо
дель до цього палацу, що його він хотів поставити 
за церквою Сан Лоренцо, на майдані, на відшибі. 
Мистецтво Філіппо виявилося в цьому настільки, що 
споруда видалася Козімо надто пишною й великою, 
і, злякавшись не так видатків, як заздрості, він не 
взявся до будови. Філіппо ж, поки працював над 
моделлю, не раз казав, що вдячний долі, яка зму
сила його працювати над річчю — його багаторіч
ною мрією і послала людину, котра хоче і може це 
зробити. Та, почувши відмову Козімо, він з серця 
розбив свою модель на друзки. Одначе Козімо все ж 
розкаявся, що не взяв проекту Філіппо, після того 
як уже він здійснив інший проект; і той же Козімо 
часто казав, що йому ніколи не доводилося розмов
ляти з людиною, такою розумною й щирою, як 
Філіппо.

Крім того, Філіппо зробив ще одну модель — 
дуже своєрідного храму дельї Анджелі для шляхет
ної родини Сколарі,б. Він зостався недовершений і 
такий стоїть і нині, бо флорентійці витратили гро
ші, для цієї мети до банку покладені, на інші потре
би міста чи, як кажуть деякі, на війну, яку вони 
саме вели з Луккою. На модель же вони витратили 
ті гроші, що теж були відкладені Нікколо да Удза- 
но на будівництво університету, як про це докладно 
оповідається в іншому місці. Коли б храм дельї 
Анджелі справді було закінчено за моделлю Брунел-
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лескі, то це був би один з найкращих витворів Іта
лії, хоча й так він заслуговує на найбільшу хвалу. 
Аркуші з планом і закінченим виглядом цього вось
мигранного храму, виконані рукою Філіппо, є в 
нашій книжці поряд з іншими малюнками цього 
митця.

А ще й для месера Лукі Пітті зробив Філіппо 
проект пишного й розкішного палацу поза Флорен
цією, за брамою Сан Нікколо, і в місці імені Руша- 
но, проте він куди поступається тому, що Філіппо 
почав для того ж Пітті в самій Флоренції17; він 
довів його до другого ряду вікон, таких великих і 
гарних, що в тосканській манері не будувалося ще 
такої пишноти. Двері цього палацу — два квадрати, 
заввишки 16, завширшки 8 ліктів, перші й другі вік
на в усьому схожі на двері. Склепіння подвійне, і 
всю кам’яницю споруджено так уміло, що годі собі 
уявити чудовішу й прекраснішу архітектуру. Будів
ником цього палацу був флорентійський архітектор 
Лука Фанчеллі, що виконав для Філіппо чимало 
споруд, а для Леона-Баттісти Альберті на замов
лення Лодовіко Гонзага головну капелу флорентій
ського храму Аннунціяти. Альберті взяв його з 
собою до Мантуї, де він виконав цілу низку витво
рів, одружився, жив, помер, залишивши по собі 
спадкоємців, котрі досі носять його ім’я — Лукі. Цей 
палац кілька років тому купила ясна синьйора Лео
нора Толедська, герцогиня флорентійська, за пора
дою свого чоловіка, ясного пана герцога Козімо. 
Вона настільки розширила його довкола, що поса
дила величезний сад внизу — почасти нагорі, поча
сти на схилах, з усіма сортами садових і диких 
дерев, з прегарними боскетами, що зеленіли в усі 
пори року, не кажучи вже про фонтани, джерела,
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лотоки, алеї, садки, вольєри й шпалери та ще всяку 
всячину, гідну великодушного правителя, але за неї 
я промовчу, бо годі тому, хто її не бачив, уявити 
собі всю її велич і всю її вроду. І справді, герцогові 
Козімо ніщо не могло дістатися в руки гіднішого 
могуті й величі його духу, ніж цей палац, що, можна 
подумати, справді збудовано месером Лукою Пітті 
за проектом Брунеллескі саме для його світлої ве
личності. Месер Лука залишив його иедовершеним 
через турботи, що їх він ніс задля держави. Спад
коємці ж його, не мавши коштів його добудувати, 
щоб запобігти його руїні, з радістю поступилися 
ним потішеній синьйорі герцогині, котра, поки була 
жива, весь час витрачалася на нього, не настільки, 
проте, аби могла сподіватися так швидко добуду
вати його. Правда, аби вона ще жила, то, очевидяч
ки, здатна була б витратити на це за один рік сорок 
тисяч дукатів, щоб коли й не добудувати палац, то 
принаймні довести до гарного стану. А що модель 
Філіппо не знайшлася, його ясність замовила іншу 
Бартоломео Амманаті, доброму скульпторові й архі
текторові, і роботи тривають за цією моделлю. Уже 
зроблено більшу частину двору, рустованого, подіб
но до чільного фасаду. І справді, всякий, хто спо
глядає велич цього витвору, дивується, як геній 
Філіппо міг охопити таку кам’яницю, воістину пиш
ну не лише чільним фасадом, але й розташуванням 
своїх кімнат. Я залишу на боці чудесний краєвид і 
той нібито амфітеатр, що його утворюють чарівні 
гори довкола палацу за міськими мурами. Бо над
то, як я вже сказав, нас би захопило бажання ціл
ком про це висловитися, і ніхто, не бачивши цього 
на власні очі, не зміг би уявити собі, наскільки цей 
палац перевищує будь-яку іншу царську споруду.
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Філіпио, як кажуть, винайшов і машини на га
льорку церкви Сан Фелічі — вона на майдані в 
тому ж місті,— аби представляти, чи точніше, свят
кувати Благовіщення за обрядом, що вершиться у 
Флоренції в цьому місці, згідно з давнім звичаєм. 
Була то справді дивовижна річ, і свідчила вона про 
хист і винахідливість того, хто її створив: у вишині 
було видно, як рухається небо, повне живих фігур 
і безконечних світочів, що, мов ті блискавки, то 
спалахували, то знову гасли. Проте не хочу, аби зда
лося, буцімто я лінуюся розповісти, як точно влаш
товано цю машину, бо вона вже вибула з ладу і вже 
нема оповідачів-очевндців, а сподіванки, щоб усе це 
було відновлено, вже нема, бо в цьому місці більше 
не мешкають, як давніше, камальдульські ченці, а 
живуть черниці ордену св. Петра-мученика. А надто 
тому, що і в кармелітів знищено таку машину, бо 
вона відтягала вниз сволоки — підпору дахові. Фі- 
ліппо, щоб створити таке враження, примостив між 
двома бантинами-підпорами церковного даху круглу 
півкулю, нібито порожню миску чи, певніше, таз для 
гоління, звернену порожнечею вниз; цю півкулю 
зроблено з тонких і легких дощечок, вправлених у 
залізну зірку, що крутила цю півкулю по колу. До
щечки сходилися до центра, врівноваженого по вісі, 
що проходила через велике залізне кільце — круг 
нього вертілася зірка з пруття залізного, що підтри
мувало дерев’яну півкулю. І вся ця машина висіла 
на ялиновому сволоку, міцному, оббитому бляхою,— 
той лежав упоперек бантин даху. В цей сволок 
просилено кільце, що тримало в рівновазі півку
лю — вона здавалася людині з долу справжнім не
бесним куполом. А оскільки вона на внутрішньому 
краї свого спіднього кола мала кілька дерев’яних

132



помістків (на них ледве можна було стояти), а на 
висоті один лікоть, також усередині, був ще залізний 
прут — на кожний з цих помістків ставилася дитина 
років дванадцяти і на висоті півтора ліктя оперезу
валася залізним прутом таким чином, що не могла 
упасти, навіть, коли б хотіла. Ці діти, котрих усього 
було дванадцять, прикріплені таким чином до по
містків і вдягнуті, як ангелята, з крилами золоче
ними і волоссям з клоччя золотого, бралися певного 
часу за руки, і, коли ними вимахували, здавалося, 
ніби вони танцюють, а особливо тому, що півкуля 
крутилася безперестанку. А всередині півкулі, над 
головами ангелів, було три кола чи гірлянди сві
тильників — з особливо влаштованих лампадок, що 
не могли перекинутися. З долу світильники ці зда
валися зірками, а помістки, вкриті бавовною,— хма
рами. Від згаданого кільця відходив дуже товстий 
прут — кінець його було друге кільце з прикріпле
ним до нього тоненьким мотузком — він спадав, як 
буде сказано нижче, аж додолу. А оскільки той 
товстий залізний прут мав вісім віток, розташова
них дугою, вона заповнювала порожнечу півкулі — 
і оскільки кінець кожної вітки були помістки, зав
більшки з тарілку, то на кожну з них ставили 
дитину років дев’яти, міцно прив’язану залізячкою, 
прикріпленою до вершка вітки, а проте так вільно, 
що вона могла повертатися на всі боки. Ці вісім 
ангелів, підперті залізним прутом, опускалися по
вільно блоком з порожнечі півкулі на вісім ліктів 
нижче поперечних сволоків під дахом, причому та
ким чином, що їх було видно, проте самі вони не 
застували тих ангелів, котрі стояли колом у півкулі. 
В середині цього «букета» з восьми ангелів» (саме 
так його називали) була мідна мандорла, в її
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отворах уміщалися особливі лампадки, вони ховали
ся в порожнечу мідяного сяєва. Поки пружина була 
вільна, всі вогняні світильники виднілися крізь його 
отвори. Як тільки «букет» досягав свого місця, тон
кий мотуз опускався іншим блоком, і сяєво, до цього 
мотуза прив’язане, тихо опускалося і доходило ко
ну — там розігрувалося святкове дійство, а на цьому 
кону, де сяєво й мало зупинитися, було підвищення, 
аби сідати, з чотирма приступками — посеред нього 
був отвір, куди сторч упирався загострений залізний 
кінець сяєва. Під тим сідалом перебував чоловік, і, 
коли сяєво доходило свого місця, він непомітно 
вставляв шруб у нього, і воно стояло прямовисно 
й нерухомо. Всередині сяєва стояв хлопчик років 
п’ятнадцяти в подобі ангела, підперезаний залізом 
і ногами прикріплений до сяєва з допомогою шрубів 
так, щоб не впасти. Проте, аби він міг стояти навко
лішки, той залізний пас складався з трьох кусків, 
що, як він ставав навколішки, легко всувалися одне 
в одне. І коли «букет» опущено й сяєво поставлено 
на місце, той самий чоловік, який вставляв шруб 
у сяєво, відмикав залізні частини, що зв’язували 
ангела. Отож він, виходячи з сяєва, простував ко
ном і, підступивши до діви Марії, вітав її і виголо
шував вість. Потому, коли він вертався в сяєво і 
знову спалахували світильники, що пригасали під 
час його виходу, чоловік, захований долі, знову брав 
його в залізо, виймав шруб із сяєва, і воно підні
малось, поки ангели в «букеті» і ті, котрі крутились 
у небі, співали, неначе у справжньому раю. Та ще, 
крім хору ангелів і «букета» біля шкаралупи пів
кулі, був ще бог-отець, оточений ангелами, такими, 
як згадані вище, і підпертими залізом. Отож-бо, і 
небо, і «букет», і бог-отець, і сяєво з безконечними

134



посвітачами, і солодка музика — усе це справді ски
далося на рай. Та це ще не все. Щоб відчиняти і 
замикати це небо, Філіппо зробив двоє великих две
рей, п’ять квадратних ліктів кожні, вони мали в 
нижній своїй поверхні залізні і мідяні вали, що 
ходили жолобами. Жолоби ті були такі гладенькі, 
що коли за допомогою невеличкого блока тягли за 
тоненький мотуз, прикріплений обабіч, двері за ба
жанням відчинялись і зачинялись — обидві полови
ни воднораз сходились і розходились, ковзаючи жо
лобами. Така будова дверей давала ось що. По-пер
ше, коли їх зсували, вони гуркотіли (такі-бо важкі 
були), мов той грім; по-друге, коли були зачинені, 
то правили за помісток, щоб убирати ангелів і готу
вати інші речі, потрібні всередині. Отож усі ці при
строї та багато інших винайшов Філіппо, хоча дехто 
й запевняє, нібито їх винайдено куди раніше. Хай 
хоч що було, добре, що ми про них розповіли, бо 
вони зовсім вийшли з ужитку.

Вернімося, проте, до Філіппо. Слава та ім’я його 
так виросли, що по нього здалеку посилав усякий, 
хто збирався будувати, аби мати проекти й моделі, 
виконані рукою такого чоловіка. На те використову
валися приятельські стосунки і дуже великі кошти. 
Так, серед інших маркіз Мантуанський, бажаючи 
дістати його, вельми наполегливо написав про це 
флорентійській Синьйорії, що й послала його до 
Мантуї. Там він 1445 року виконав проекти греблі 
на річці По і цілу низку інших речей по волі цього 
володаря, котрий без краю вщедряв його, кажучи, 
що Флоренція так само гідна мати Філіппо своїм 
громадянином, як він гідний мати своєю вітчизною 
таке шляхетне й гарне місто. Так само і в Пізі граф 
Франческо Сфорца і Нікколо да Піза, котрих він
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повершив у фортифікаційних роботах, хвалили його 
в вічі. Мовляв, аби кожна держава мала такого 
чоловіка, як Філіппо, вона могла б вважати себе 
обороненою і без зброї. Крім того, і у Флоренції 
Філіппо дав проект дому родини Барбадорі, біля 
вежі Россі в Борго Сан Якопо, що його, одначе, не 
було збудовано. А ще він зробив проект будинку 
родини Джунтіні на майдані Оньїстані, на березі 
Арно.

Згодом, коли капітани гвельфської партії наду-_ 
мали збудувати палац, а в ньому — залу й прий
мальні для засідань їхнього магістрату, вони це до
ручили Франческо делла Луна. Він узявся до роботи 
і вже звів споруду у десять ліктів заввишки, допу
стивши чимало помилок. Тоді її передоручили Фі
ліппо, котрий надав палацові тієї форми і тієї пиш
ноти, що їх видно тепер 18. Йому довелося змагатися 
з тим Франческо, якому багато хто протегував. 
Така, втім, була його доля, і йому ціле життя суди
лося змагатися то з одним, то з другим. Воюючи 
з ним, вони постійно мучили його і дуже часто на
магались прославитися його проектами. Зрештою 
дійшло до того, що він більше нічого не показував 
і нікому не йняв віри. Зала цього палацу вже не 
служить потребам капітанів гвельфської гвардії, бо 
після повені 1557 року, що попсувала банкові папе
ри, синьйор герцог Козімо, щоб краще зберегти ці 
вельми цінні папери, вмістив їх і саму контору до 
цієї зали. А щоб управління партії, що вибралося 
з зали, відданої під банк, і перебралося до іншого 
крила палацу, могло користуватися старими схода
ми, за дорученням його світлості замовлено Джорд
жо Базарі нові зручніші сходи — вони ведуть нині 
до банку. За його рисунком зроблено й фільончасту
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стелю, що згідно з задумом Філіппо спочиває на 
кількох кам’яних пілястрах з канелюрами.

Невдовзі в церкві Санта Спіріто проповідував 
магістр Франческо Дзоппо, улюблений у цій пара
фії, і він нагадував у своїй проповіді про монастир, 
школу, а надто про церкву, що недавно згоріла. І от 
старійшини цього кварталу — Лоренцо Рідольфі, 
Бартоломео Корбінеллі, Нері ді Джіно Каппоні і 
Горо ді Стаджо Даті, а також багато громадян 
добилися в Синьйорії розпорядження будувати нову 
церкву Санто Спіріто і патроном призначили Столь- 
до Фрескобальді. Той вельми дбав про відбудову 
старої церкви, де одна каплиця і головний вівтар 
належали його дому. Уже з самого початку, навіть 
перш ніж виручено гроші за кошторисом на окремі 
надгробки і від власників каплиць, він із власних 
коштів витратив багато тисяч скуді, що згодом йому 
повернуто. Отож по нараді послано по Філіппо, щоб 
він зробив модель з усіма частинами, що лише мож
ливі і необхідні на користь і пишноту християн
ського храму. Тому він немало постарався, щоб план 
храму було повернуто в зворотному напрямку, бо 
хотів будь-що довести майдан перед церквою аж до 
берегів Арно, щоб усі подорожні по шляху з Генуї 
чи з Рівери, з Луніджані, з пізанської або луккської 
землі бачили пишноту цієї споруди. Одначе багато 
хто чинив цьому опір, боячись, що зруйнують їхні 
будинки, і бажання Філіппо не здійснилося. Отож 
він зробив модель церкви, а також монастиря для 
братії такими, як ми бачимо їх і понині. Завдовжки 
церква була у 161 лікоть, завширшки — у 54, і роз
міщено її так гарно, що ордером колон та іншими 
оздобами нема витвору багатшого, кращого і лег
шого. І справді, аби не злостивий вплив тих, хто,
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вважаючи, що розуміє більше інших, завжди псує 
добре початі речі, цей будинок був би тепер най- 
довершенішим храмом християнства. А проте й та
кий, як нині, він затьмарює всі красою і плануван
ням, хоча й не виконаний за моделлю (в цьому 
можна переконатися з деяких надвірніх недокінче- 
них частин, що не відповідають внутрішньому роз
ташуванню, хоча модель передбачала відповідність 
поміж дверми й обрамленням вікон). Є й інші огрі
хи, що їх не згадуватиму і що їх він би, певне, не 
допустився, аби сам продовжував будову, бо він усі 
свої утвори доводив до досконалості, розважливо, 
обачно, талановито й дотепно. Цей витвір, як і інші, 
славить його як майстра справді божественного.

Філіппо був неабиякий жартівник у розмові, 
завжди знаходив влучну відповідь, надто як хотів 
подражнити Лоренцо Гіберті, котрий придбав має
ток під Монте Морелло на ім’я Лепріано. А що ви
трачав на нього вдвічі більше, ніж діставав прибут
ку, він остогиднув йому, і він його продав. Коли ж 
запитали в Філіппо, що кращого зі зробленого Ло
ренцо, він одказав: «Продаж Лепріано», згадавши, 
можливо, про ту неприязнь, що за неї мав йому від
платити.

Нарешті, дуже постарівшись, а саме шістдесяти 
дев’яти літ, він 1446 року, 16 квітня пішов у краще 
життя по тяжкій праці, покладеній ним на ті твори, 
що ними заслужив славетне ім’я на землі й оселю 
упокоения в небесах. За ним дуже побивалася його 
вітчизна, що узнала й оцінила його куди більше по 
смерті, ніж за життя. Його поховано пишним обря
дом і з усякою шанобою в соборі Санта Маріа дель 
Фйоре, хоча родинна його усипальня була в церк
ві Сан Марко, під кафедрою, при дверях, де герб
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з двома фіговими листками і зеленими хвилями на 
золотому тлі, оскільки його родина з Феррарського 
краю, а саме з Фікаруоло, маєтку на річці По,— це 
місце означає листя, а хвилі вказують на річку. Його 
оплакували численні приятелі, митці, а надто най- 
убогіші, котрі завжди сподоблялися його ласки. 
Отож, проживши свій вік по-християнському, він у 
світі залишив по собі пахощі своєї доброти і своїх 
великих доблестей.

Гадаю, про нього можна сказати, що від старо
давніх греків і до наших днів не було майстра кра
щого й винятковішого від нього. І він ще більше 
заслуговує хвали, що в його добу німецьку манеру 
шановано по цілій Італії й уживано старими худож
никами, як видно з численних будов. Він же знову 
відкрив старожитні зрізи і поновив тосканський, 
корінфський, дорійський та іонійський ордери в їх
ній первісності.

Мав він учня з Борго в Буджано, на прізвисько 
Буджано, котрий побудував в сакристії церкви 
св. Репрати водойму з зображенням дітей, що вили
вають воду, а також мармурове погруддя свого вчи
теля, зроблене з натури і поставлене по його смерті 
в соборі Санта Маріа дель Фйоре, біля дверей, пра
воруч входу, там же видно ще надгробний напис, 
вибитий за велінням держави, щоб шанувати його 
по смерті так, як за життя шанував він свою бать
ківщину.

D. S.
Quantum Philippus architectus arte Daedalea va- 

luerit; cum huius celeberrimi templi mira testudo, 
tum plures machinae divino ingenio ad eo adinventae 
documento esse possunt. Quapropter, ob eximias sui 
animi dotes singularesque virtutes eius b. m. corpus

139



XV Kal. Maias anno MCCCCXLVI in hac humo sup- 
posita grata patria sepeliri jussit.

[Наскільки зодчий Філіппо був доблесний у ми
стецтві Дедала, можуть свідчити як чудовий купол 
його найвідомішого храму, так і багато інших спо
руд, винайдені його божественним генієм. Тому, зва
жаючи на дорогоцінні дари його духу і надзвичайні 
його чесноти, вдячна батьківщина розпорядилася по
ховати його тіло на цьому місці 15 травня 1446 року].

Інші, аби шанувати його ще більше, додали такі 
два написи:

Philippo Brunellesco antiquae architecturae in- 
stauratori S. P. Q. F. civi suo benemerenti.

[Філіппо Брунеллескі, що відродив стародавню 
архітектуру,— сенат і народ флорентійський своєму 
заслуженому громадянину].

Джованні Баттіста Строцці скомпонував другий:
Я, кладучи на камінь камінь,
Склепіння кинув в круговерть.
І так, підносячись кругами,
Сягнув чолом небесну твердь.

За учнів він мав ще Доменіко з Луганського 
озера, Джеремію з Кремони, котрий чудесно пра
цював у бронзі вкупі з одним слов’янином, що вико
нав багато речей у Венеції; Сімоне, який, зробивши 
в Ор Сан Мікеле Мадонну для цеху аптекарів, по
мер у Віковаро, де він виконав велику роботу для 
графа Тальякоццо, флорентійців Антоніо й Нікко- 
ло — ті в Феррарі 1461 року зробили великого брон
зового коня для герцога Борсо — та багато інших 
(їх надто було б довго згадувати окремо). З деяки
ми речами Філіппо не щастило, бо, одне, що він мав 
завжди ворогів, а друге, що деякі його будови не

140



довершено ні за його життя, ні згодом. Скажімо, 
прикро, що ченці монастиря дельї Анджелі, як уже 
мовилося, не змогли закінчити початий ним храм, 
бо витратили на ту частину, що її бачимо нині, 
понад три тисячі скуді, взятих почасти від цеху 
Калімали, почасти з банку, де гроші покладено, 
капітал же вичерпався, і будинок залишився і стоїть 
недовершений. Тим-то, мовляв, за одним з життєпи
сів про Нікколо да Удзано, той, хто хоче залишити 
по собі пам’ять у цьому житті, сам має про це тур
буватися, поки живий, і ні на кого не покладатися. 
А сказане про цю будову можна б повторити про 
багато інших, задуманих і початих Філіппо Брунел- 
лескі.



ЖИТТЄПИС ДОНАТО, 
ФЛОРЕНТІЙСЬКОГО СКУЛЬПТОРА

Донато, що на нього рідні казали Донателло 1 
і який саме отак підписав кілька своїх робіт, наро
дився у Флоренції року 13832. Присвятивши себе 
мистецтву, він став не тільки чудовим, єдиним свого 
роду скульптором, а й майстром ліпних робіт, здіб
ним перспективістом та великим авторитетом з архі
тектури 3. В його роботах було стільки вишуканості, 
що їх рівняли до безподібного спадку Греції та 
Риму, і, мабуть, жодні витвори не цінувалися так 
високо. Його вельми слушно вважають першим ве
ликим митцем барельєфних історій. Як на таку 
майстерність, то, видно, він справді розбирався в цій 
справі й творив надзвичайно гарні речі. Тож не 
тільки жоден тодішній митець не міг його перевер
шити, ба й нині ще не знайшовся той, хто міг би з 
ним порівнятися.

Донателло змалку виховувався в домі Руберто 
М артеллі4. Його за добру вдачу і старанність дуже 
вподобав не тільки сам господар, а й уся ця шля
хетна сім’я. За юних літ він виконав багацько робіт, 
але саме тому, що їх було багато, про них були 
невисокої думки. Дало йому ім’я й зробило його 
відомим «Благовіщення Мадонни», висічене з ма- 
чіньйо, що його поставлено в церкві Санта Кроче 
у Флоренції на вівтарі капели родини Кавальканті5. 
Цю річ він прикрасив гротесками, зробивши до неї 
постамент з переплетених узорів; усе викінчується
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аркою в чверть круга з доданими до неї шістьма 
ангелочками. Вони придержують гірлянди і, ніби 
злякавшись висоти, пообіймали один одного, ніби 
підбадьорюючи себе цим.

Та понад усе великим мистецьким талантом по
значена фігура діви Марії. Налякана несподіваною 
появою ангела, вона нахилилась ніжно, боязно, в 
щирій шанобі й граційно зводить очі до того, хто її 
привітав. Лице її виявляє ту смиренність і дяку, яка 
належить за нежданий і тим паче такий неоцінен
ний дар.

Крім цього, Донато показав майстерно викона
ними складками на одязі рухи Мадонни і ангела та 
окреслив оголеність фігур. Тут він намагався відтво
рити мистецтво краси стародавніх майстрів, яке 
було стільки віків поховане од людства. Він виявив 
таку здібність і майстерність у цьому витворі, що 
кращих годі було й сподіватись від досвідченого 
митця-художника, різьбяра й скульптора. В тій же 
церкві попід перестінком, біля фрески Таддео Гад
ді, він вирізав із превеликою дбалістю дерев’яне 
Розп’яття 6. Закінчивши його і вважаючи, що зробив 
рідкісну річ, він показав його Філіппо ді сер Бру- 
неллескі, своєму найближчому приятелеві, щоб по
чути того думку. Філіппо, який, зі слів Донато, 
гадав побачити кращу річ, ніж та, яку було йому 
показано, тільки всміхнувся й нічого не сказав. Тоді 
Донато попросив його в ім’я їхньої дружби все ж 
мовити своє щире слово, і Філіппо, який був шля
хетною й одвертою людиною, відповів, що, на його 
думку, той розіп’яв на хресті якогось селянина, а не 
подібне до Христового тіло, яке було надто ніжне, 
адже належало найдовершенішій людині в віках. 
Почувши отаку догану на те, що, на його сподівання,
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заслуговувало на похвалу, Донато відповів: «Якби 
було так само легко творити, як судити, то мій 
Христос видався б тобі таки Христом, а не якимсь 
селюком, тож візьми дерева й спробуй сам».

Філіппо пішов геть, не мовивши й слова, і, повер
нувшись додому, взявся таємно робити Розп’яття і, 
доклавши всіх зусиль, аби не осоромитись перед 
Донато, довів його до якнайвищої досконалості. За
кінчивши роботу, він одного ранку стрів Донато й 
запросив його до себе поснідати. Донато прийняв 
запрошення. Коли вони переходили Старий ринок, 
Філіппо дещо купив і, віддавши Донато, мовив: 
«Неси оце все до мого дому й зачекай мене там, я 
зараз прийду». Коли Донато переступив поріг гос
поди, то одразу побачив Розп’яття, виставлене на 
видному місці. Оглянувши витвір, Донато знайшов 
його довершено викінченим; він був до такої міри 
ошелешений, аж розставив руки, що в них тримав 
яйця, сир та інше, повпускавши все додолу. Отак 
він стояв зачудований, нестямно споглядаючи Роз
п’яття, аж поки й зайшов Філіппо і мовив, сміючись: 
«Що ж це ти наробив, Донато? Що ж ми тепер сні
датимемо, коли ти геть усе порозкидав?» «Як на 
мене,— відмовив Донато,— то я на сьогодні вже на
годований, хочеш — бери свою частку і їж. Віднині 
я бачу: тобі випадає зображати Ісусів, а мені — се
люків!» 7

Для церкви Сан Джованні в тім же місті Донато 
створив гробницю папи Джованні Коші8, якого було 
знято з папства за постановою Констанцського со
бору. Донато виконав цю роботу на бажання Козі- 
мо Медічі, близького приятеля Коші. Він вилив 
пам’ятник померлого з бронзи й позолотив, а з мар
муру висік Надію й Любов, що збереглися й понині.
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Донато. Си. Георгій. Деталь. Флоренція. Національний музей.



Мікелоццо Мікелоцці. Палацо Рікарді. Флоренція.



Учень його, Мікелоццо, зробив Віру. В тім же храмі 
напроти згаданої гробниці є ще один витвір рук До
нато по дереву — св. Марія Магдалина в каятті9, 
знесилена від постів та утримувань. Це дуже гарна 
і майстерно зроблена фігура; вся вона — доверше
ність анатомії, яку скульптор докладно знав і від
творив.

На Старому ринку, на гранітній колоні постав
лено висічену рукою Донато із твердого каменю 
статую, що зображає Достаток *. Цей витвір, який 
стоїть осібно, виконано до того хороше, що його 
вельми хвалять митці, та й усяк, хто в цьому тямить.

Гранітна колона, на яку поставлено цю статую, 
була й раніше в церкві Сан Джованні вкупі з інши
ми, що утворюють внутрішню колонаду. Опісля її 
знято й замість неї поставлено другу, оформлену 
канелюрами, взяту з центра храму, на якій уже 
стояла статуя Марса, що її зняли, коли флорентій
ців навернули до християнської віри ,0.

Ще бувши хлопцем, Донато зробив для фасаду 
Санта Маріа дель Фйоре статую пророка Даниїла * 
з мармуру, а сперегодом і св. Іоанна Євангеліста, 
чотири лікті заввишки, убраного в простий одяг. 
Останню статую вельми хвалили. Так само на фа
саді на розі Віа дель Кокомеро, між двома коло
нами, бачимо статую старого чоловіка, зроблену 
скорше в античному стилі; лице його виказує думи, 
що появляються у людей од літ, втоми й турбот п. 
В згаданім храмі він виконав кафедру 12 під орга
ном і прикрасив двері старої ризниці недокінченими 
контурними фігурками, які, однак, видаються живи
ми й аж ніби рухаються. Про нього можна сказати, 
що він працював стільки ж руками, як і головою, 
вважаючи на те, що багато творінь видаються
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гарними в місцях, для яких призначені, а забрані 
звідти кудись інде при іншому освітленні або на ін
шій висоті постають у зовсім іншому вигляді і появ- 
ляють цілковиту протилежність тому, чим здавались 
на попереднім місці. Поки Донато робив свої фігури 
у себе в майстерні, вони не були й на половину таки
ми гарними, якими виглядали згодом у тих місцях, 
де їх поставлено. В новій ризниці тієї ж церкви 
він зобразив дітей, які тримають гірлянди, повиті 
округ фриза, а також прикрасив фігурами шибки 
віконця, що під склепінням. Там зображено Вінчан
ня Богоматері 13 — явно видно, що це найкраща ком
позиція з усіх, пороблених на інших віконцях. В тім 
же місті в Орсанмікеле на замовлення цеху різників 
він виконав із мармуру статую св. Петра, якнайдо- 
вершенішу і гідну подиву фігуру, що й досі там 
стоїть, а для цеху льонарів — св. Марка Єванге
ліста м, його він взявся робити спільно з Філіппо 
Брунеллескі, але потім, за згодою Філіппо, довів до 
кінця сам. Коли Донателло, мавши свій певний за
дум, поставив її на землі, то консули цеху, не знав
ши його хисту і нічого не тямлячи в цім ділі, не 
схотіли приймати від нього роботу. Тоді Донато 
попросив, щоб йому дозволили поставити фігуру на 
призначене місце: він, мовляв, її доробить, і вона 
стане зовсім інша. Діставши їхню згоду, Донато 
поставив статую, закрив її на тижнів два, а потім, 
навіть не торкнувшись різцем, показав, викликавши 
надзвичайне захоплення всіх, хто дивився на цей 
витвір.

На замовлення цеху зброярів він зробив фігуру 
св. Георгія при всій зб ро ї15, що вийшов як живий. 
Голова його появляє молодечу красу, відвагу і доб
лесть вояка; незламно гордий, він грізно пориває-
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ться вперед, і від втіленого в нім руху якимсь дивом 
оживає камінь. У сучасних статуях ще не спостере
жено ані такої життєвості, ані такого втілення почу
вань у мармурі, як того домігся Донато в оцій 
фігурі. А на постаменті до ніші, призначеної для 
статуї, Донато подав низьким рельєфом сцену, коли 
Георгій убиває дракона, де особливого відзначення 
й похвали заслуговує кінь. На фронтоні він зробив 
барельєфом погруддя Бога-отця, а на фасаді насу
проти храму на замовлення купецької гільдії вико
нав із мармуру — в античному корінфському стилі, 
відкинувши всяку готику,— нішу для двох фігур, що 
їх робити відмовився, бо не був згоден з ціною 16.

Після смерті Донато обидві фігури вилив з брон
зи, як про те розповім пізніше, Андреа дель Вер- 
роккйо.

Для переднього фасаду дзвіниці храму Санта 
Маріа дель Фйоре він зробив із мармуру чотири фі
гури 17 з п’ять ліктів кожна, що з них дві, зроблені 
з натури, поставлено посередині: перша — молодий 
Франческо Содеріні, а друга — Джованні ді Бар- 
дуччо Керікіні. Остання вважається найгарнішою з 
тих, які він виконав доти; нині її іменують Цук- 
коне [Лисоголовий]; так, кажуть, прозвав її сам 
Донато, бо, бажаючи, аби йому повірили, мав зви
чай казати: «Присягаюсь моїм Цукконе!», а працю
ючи над ним, примрвляв, звертаючись до нього: «Ну 
говори,говори, бодай ти луснув!»

А напроти канонікату, над дверима дзвіниці, він 
вирізав Авраама, що хоче принести в жертву Ісаака, 
а також одного з пророків 18. Ці фігури поставлено 
замість двох статуй, що там були.

На замовлення Синьйорії того міста, задля оздоб
лення аркади лоджії на площі, він вилив з металу
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групу: Юдіф відтинає голову Олоферну 19. Це над
звичайно гарна, майстерна робота, де в образі Юді- 
фі розкривається великодушність цієї жінки і нат
хнення господнє, а у вигляді Олоферна — пияцтво 
і сонне неробство. На всіх його членах уже видно 
печать смерті: вони безживно поникли, втративши 
над собою владу духа. Донато так виконав цю ро
боту, що литво вийшло витончене й прегарне, опісля 
він його ще й відшліфував. Цей витвір донині ви
кликає неабияке захоплення. Так само й постамент 
до нього — проста гранітна балясина — позначений 
якоюсь природністю, вишуканістю і приємний на 
вигляд. Мабуть, скульптор був задоволений тво
рінням рук своїх, бо вирішив (до чого він ніколи 
не вдавався) підписати його своїм ім’ям, полишив
ши нам такі слова» «Donatelli opus» (Зробив До
нателло].

На подвір’ї палацу згаданої Синьйорії стоїть у 
натуральний зріст вилитий з бронзи оголений, мов 
живий, Д авид20. Щойно відтявши голову Голіафові 
і наступивши на неї ногою, він у правій руці дер
жить меч. Ця скульптура до такої міри природна в 
своїй поставі й м’якості обрисів, аж митцям не віри- 
ться, що форму для неї не знято з натури. Перше 
ця статуя стояла в дворі дому Медічі, та після ви
гнання Козімо її перенесено до вищезгаданої Синь
йорії. Нині герцог Козімо звелів її зняти, спору
дивши на тім місці фонтан, і тримає її для другого 
двору, що його наміряється розширити, доточивши 
оту місцину за палацом, де колись держали левів. 
Іще одна його робота стоїть у залі ліворуч, там, де 
й годинник Лоренцо делла Волпайя. Це прегарний 
Давид із мармуру21, у нього під ногами лежить від
тята голова Голіафа, в руці він держить пращу,
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з якої того забив. У першому дворі дому Медічі є ві
сім мармурових медальйонів 22, на яких його рукою 
вирізьблено античні камеї, і зворотні боки медалей, 
а так само деякі дуже гарні історії. Ці медальйони 
вмуровано у фриз між вікнами й архітравом над 
арками лоджії. Ним також реставровано Марсія *, 
виконаного з античного білого мармуру і поставле
ного при вході до саду. Він так само поновив, подо- 
ліплювавши майстерно крильця та оздобивши діа
мантами, герб Козімо над дверима *. З граніту він 
висік прегарну вазу, з якої бив фонтан *; подібну 
до неї зробив і в саду Пацці у Флоренції, також 
з фонтаном 23. В палаці Медічі є його Мадонни з 
мармуру й бронзи, виконані барельєфом, а також 
різні історії з мармуру із фігурами, напрочуд гарно 
зробленими в низькому рельєфі. Козімо так полю
бив Донато за його хист, що все замовляв йому ро
боту; зі свого боку, Донато теж полюбив Козімо, до 
дрібниць вгадуючи будь-яке його бажання, і в усьо
му йому годив. Розповідають, як на замовлення 
одного генуезького купця Донато вилив бронзову 
голову, що вийшла гарна, мов жива, і дуже тонка, 
щоб її легше перевозити. Цю роботу купець замов
ляв через Козімо. Коли справа дійшла до розрахун
ку, тому купцеві здалось, що Донато править завели
ку ціну. Торг вівся у Козімо Медічі, за чиїм жадан
ням голову принесено на горішній двір і поставлено 
між зубцями муру од вулиці, щоб її краще бачити.

Козімо був згоден з Донато, що купець аж надто 
занижує ціну і, втрутившись у розмову, теж сказав 
тому, що це замало. Купець, якому уявлялось, що 
він дає навіть більше, заявив: Донато, мовляв, пра
цював над головою десь понад місяць, тож йому на
лежить по півфлорина за день. Донато, сприйнявши
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ці слова за надмірну образу, гнівно відрубав тор
гашеві, що за якусь хвилину може зруйнувати 
роботу цілого року. З цими словами він загилив 
голову аж на вулицю і розбив її в друзки, сказавши 
на додачу: «Тому, хто вдався перекупкою квасолі, 
до статуй зась». Схаменувшись, купець став пропо
нувати Донато подвійну ціну, аби тільки той знов 
зробив таку саму голову, але майстер відмовився, 
незважаючи ані на обіцянки купця, ні навіть на про
хання Козімо. В домах Мартеллі є багато історій 
в мармурі й бронзі, серед яких е Давид у три лікті 
заввишки 24 та інші витвори його рук. Усе це Донато 
поробив у дарунок на знак любові й уподобання 
до цієї родини. Надто вирізняється кругла статуя 
св. Іоанна з мармуру у три лікті заввишки25. Ця 
неповторна скульптура нині стоїть у домі спадкоєм
ців Руберто Мартеллі. Останній полишив заповіт, 
за яким заборонив цю річ продавати, дарувати або 
віддавати в заставу. Цим він засвідчив визнання 
таланту Донато та любов до нього за його любов 
до їхньої сім’ї, завдяки чиїй протекції і допомозі 
Донато зміг легше вибитися в люди.

Творінням Донато, що було перевезене до Неа
поля, є мармурова гробниця одного архієпіскопа 26, 
встановлена у храмі Сайт Анджело ді Седжо ді Ні- 
до. Там є три круглі фігури, що несуть на головах 
саркофаг, а на самому саркофазі барельєфом вико
нано історію, до того гарну, що вона мала похвал 
без ліку. А в домі графа Маталоне, у тім же місті, 
є виконана ним кінська голова27; вона до такої 
міри довершена, що багато хто вважає її античною. 
В містечку Прато він зробив з мармуру кафедру, 
звідки показують пояс Богоматері. На полях її він 
вирізав танок дітей — до того чудові й варті подиву
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фігурки, що, можна сказати, це один з найдоверше- 
ніших його творів.

Крім усього, Донато приробив туди для підпори 
кафедри дві бронзові капітелі, одна з них іще збе
реглася, другу вивезли іспанці, що колись грабували 
цей край 28. Сталося так, що під ту пору венеціан
ська Синьйорія, прочувши про його славу, попро
сила його через свого посланця, аби він зробив 
пам’ятник Гаттамелаті у ПадуТ. Донато охоче пого
дився і вилив з бронзи кінний монумент29, який 
тепер стоїть на площі св. Антонія і в якому виразно 
передано форкання й трепет коня, а також яскраво 
показано мужність, великодушність і гордість у всій 
поставі вершника, що сидить на ньому. Донато ви
явив такий гідний подиву й захоплення хист у вели
чині й пропорціях витвору, що його справді можна 
прирівняти до будь-якого античного митця рисун
ком, рухом, поставою й пропорціями, майстерністю 
й дбалістю виконання. Той пам’ятник не тільки вра
жав усіх за того часу, а й нині дивує кожного, хто 
на нього дивиться. Тим-то й намагались падуанці, 
як тільки могли, залишити його в себе, приманю
ючи ласкою та всякими вигодами. Щоб його затри
мати, вони замовили йому зробити в храмі ченців- 
міноритів, на пределлі головного вівтаря сцени з 
житія св. Антонія Падуанського. їх він і виконав 
барельєфом з таким хистом, що вельми досвідчені 
в цім мистецтві люди були ошелешені, споглядаючи 
прекрасні й розмаїті композиції, багацько дивних 
фігур і зменшень у перспективі30.

Так само на стінці вівтаря він зробив гарнісінь
ку діву Марію, що оплакує мертвого Христа. А в 
домі одного з графів Каподіліста він виконав з де
рева каркас коня, що й тепер там стоїть, тільки без
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голови та ш иї31. Його частини вирізані так старан
но, що всяк, хто споглядає виконання цієї фігури, 
гідно оцінює сміливість задуму й велич душі автора. 
В одному жіночому монастирі він вирізав з дерева 
св. Себастьяна * на прохання одного капелана, свого 
родича й земляка, приятеля черниць, що робив їм 
деякі послуги. Той приніс йому стару й незграбну 
фігуру цього святого, прохаючи зробити таку саму. 
Донато намагався наслідувати оригінал, аби задо
вольнити капелана та черниць, однак зробив усе, 
що там було грубе, по-своєму, не мігши просто ко
піювати такий поганий образ, бо те суперечило його 
мистецьким засадам. Крім того, він поробив там 
багато ліпних фігур *, а із шматка старого мармуру, 
що валявся в монастирському саду, висік дуже гар
ну Богоматір *.

По всьому місту є чимало його робіт, там вва
жали його чарівником, віддавали хвалу попід небе
са і всіляко прославляли. І все ж він вирішив повер
нутися до Флоренції, сказавши, що коли він пробуде 
тут трохи довше, безперервно слухаючи похвальбу, 
то забуде й те, що вмів. Краще він вернеться на 
батьківщину, де його хулять, бо хула ця спонукає 
його до ще стараннішої роботи і, зрозуміло, спри
чиняється до ще більшої слави. Повертаючись з 
Падуї через Венецію, він залишив там як дарунок 
на згадку капелі братів-міноритів, що була у там
тешній флорентійській колонії, св. Іоанна Хрести
теля 32, що його вирізав із дерева з якнайбільшою 
старанністю. В місті Фаенці він вирізав з дерева 
св. Іоанна і св. Ієроніма33, які не менш заслуго
вують хвали, ніж інші його роботи. Потім, спинив
шись у Тоскані, зробив для Пьєве ді Монтепуль- 
чано мармурову гробницю з прекрасною історією
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на ній, а у Флоренції, для ризниці церкви Сан-Ло
ренцо,— мармурові рукомийки, над якими працював 
також і Андреа Верроккйо. В домі Лоренцо делла 
Стуфа він поробив багато голів і фігур, виразних, 
наче живих34.

Опісля він перебрався з Флоренції до Рима, 
щоб спробувати якомога більше наслідувати спосіб 
античних митців. Вивчаючи його, він висік з каменю 
нішу святих дарів, яка нині стоїть в соборі св. Пет
ра 35. Вертаючись до Флоренції, він дорогою затри
мався у Сієні, взявшись робити бронзові двері для 
баптистерія в храмі Сан Джованні. Кажуть, він уже 
був виготовив дерев’яну модель і майже скінчив 
воскові форми та прикріпив їх під покришкою для 
виплавки, аж тут до нього нагодився його приятель, 
флорентійський золотар Бернардетто, який повер
тався з Рима. Чи то для своїх потреб, а чи з якоїсь 
іншої причини він умудрився забрати Донато до 
Флоренції, а та робота так і залишилась недокін- 
чена, а вірніше, й не почата.

Тільки й лишився при соборі того міста його ме
талевий Іоанн Хреститель36, якому бракує правої 
руки трохи вище ліктя. Кажуть, це зробив сам До
нато, невдоволений платою за цю роботу. Вернув
шись до Флоренції, він на замовлення Козімо Медічі 
прикрасив ризницю церкви Сан Лоренцо ліпними 
роботами з гіпсу, як-то: чотирма медальйонами в 
парусах склепіння, з історіями із житія євангелістів 
та перспективами, виконаними рисунком і низьким 
рельєфом. Там же він зробив двоє гарних бронзових 
дверей з барельєфами, подавши на них апостолів, 
мучеників та сповідників, а над ними поробив плос
кі ніші: в одній стоять св. Лаврентій і св. Стефан, 
а в другій — св. Кузьма і св. Даміан. Під хрестовим
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склепінням він повиливав із стукни чотирьох свя
тих, по п’ять ліктів заввишки кожний. Він почав 
робити також дві бронзові кафедри, із муками Хри
ста на них; ці витвори відзначаються художністю, 
силою і вигадкою, багаті на фігури та інші деталі. 
Не мігши доробити їх сам через похилий вік, він 
доручив цю роботу своєму учневі Бертольдо, який 
її і довершив37. У соборі Санта Маріа дель Фйоре 
він зробив, користуючись цеглою та гіпсом, двох 
велетів'% вони-поставлені назовні при кутах капели 
задля прикраси. На дверях церкви Санта Кроче ще 
й досі можна бачити вилитого ним з бронзи св. Лю- 
довіка 38 у п’ять ліктів заввишки. Чувши закиди на 
те, що ця статуя незграбна і їй багато чого бракує, 
Донато відповідав, що він зумисне зробив її такою, 
бо святому справді чогось бракувало, коли він по
лишив королівство, аби постригтися в ченці.

Він також вилив із бронзи голову дружини 
згаданого Козімо деї Медічі *, яка зберігається в 
гардеробній герцога Козімо разом з багатьма інши
ми витворами рук Донато в мармурі і бронзі. Між 
ними є й Богоматір з немовлям на дуже низькому 
рельєфі, що кращої од неї годі й шукати, обрамлена 
багатьма мініатюрами, зробленими рукою брата 
Бартоломео, гарних-прегарних, про які ще йтиме 
мова в належному місці. З бронзових витворів До
нато у синьйора герцога стоїть в кабінеті чудове, ба 
навіть дивне Розп’яття39, там же є безліч древніх 
раритетів і дуже красивих медалей. У згаданій гар
деробній є бронзовий барельєф, де подано муки Ісу- 
са *, з великою кількістю фігур, а на другому, так 
само бронзовому, — ще одна історія розпинання 
Христа *. Так само в домі спадкоємців Якопо Кап- 
поні, котрий був відмінним громадянином і справді
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шляхетною людиною, є образ Богоматері, виконаний 
піврельєфом з мармуру, що ТІ вважають раритетом. 
Месер Антоніо Нобілі, який був хранителем у його 
превосходительства, мав удома мармурову дошку 
роботи Донато, де низьким рельєфом зображене по
груддя Богоматері40. Вона до того гарна, що той 
месер Антоніо без міри шанував і беріг її, вважаючи 
рівноцінною всьому своєму майну, не менша йому 
шана була й від його сина Джуліо, хлопця особли
вих здібностей і розуму, закоханого у талановитих 
та видатних людей.

У домі Джованні Баттіста д’Аньйол Доні, фло
рентійського дворянина, є бронзовий Меркурій41, 
зроблений рукою Донато, кругла фігура півтора 
ліктя увишки, вбрана у дещо дивний одяг. Це справ
ді-таки чарівний витвір і не менш виняткова річ 
серед інших, що правлять за окрасу його пишної 
господи. А в Бартоломео Гонді, про якого вже пові
далось в життєписі Джотто, є Мадонна роботи До
нато, зроблена напіврельєфом з такою любов’ю і 
дбалістю, що кращої годі й шукати або ж уявити, 
вважаючи на ту майже жартівливу легкість, з якою 
Донато вигадливо подає голову та пишноту її вбран
ня. Так само месер Леліо Тореллі, перший аудитор 
і секретар синьйора герцога, чудовий юрискон
сульт і не менше закоханий у всі благородні науки, 
таланти і ремесла, має Мадонну в мармуровім 
рельєфі, витворену тим же Донателло42. Одне слово, 
коли б хто захотів розповісти геть усе про життя 
й творіння останнього, то вийшла б аж надто довга 
історія, що не є метою цього життєпису, бо Донато 
брався не тільки за великі витвори, про які досить 
мовилося попереду, а не відмовлявся й від дріб
них робіт, скажімо, родинних гербів на камінах та
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фасадах будинків. Так, гарнющий герб можна бачити 
на домі Соммаї *, що навпроти пекарні Делла Вак- 
ка. Він також зробив на замовлення родини Мартеллі 
саркофаг43 для ніші у вигляді плетеної корзини, що 
стоїть в підземеллі церкви Сан Лоренцо. Там немає 
ніяких надземних гробниць, один лише надгробок з 
епітафією Козімо Медічі, та й туди вхід міститься 
під землею. Розповідають, що брат Донато, Сімоне, 
виготовивши модель гробниці папи Мартіна V 44, 
перш ніж вилити її, послав по Донато, аби той по
дивився й сказав своє слово. Вирушивши до Ри
ма, Донато нагодився туди саме тоді, коли папа 
Євгеній IV мав коронувати імператора Сигізмунда. 
Тим-то йому випало спільно з Сімоне взятися за 
урочисті прикраси до цього свята, чим він удостоїв
ся найвищої честі та здобув велику славу. Так само 
в гардеробній синьйора Гвідобальдо, герцога Урбіи- 
ського, зберігається зроблена ним прекрасна марму
рова голова *; вважають, що її подаровано предкам 
згаданого герцога від славного Джуліаио Медічі, 
коли той гостював у домі цих доброчинних синьйо
рів. Загалом кажучи, Донато був напрочуд здатний 
до всякого діла — можна сказати, що знанням, за
думами й майстерною роботою він перший з сучас
них майстрів показав світові мистецтво справжньої, 
хорошої скульптури. Він тим більше заслуговує 
похвали, що під ту пору достойне наслідування 
античне мистецтво вже зникло з землі, окрім хіба 
поодиноких колон, саркофагів і тріумфальних арок.

В основному це він пробудив у Козімо Медічі 
бажання відродити у Флоренції античне мистецтво 
на взірець тих витворів, що були в родині Медічі і 
які він реставрував або поповнив своєю рукою. Був 
він щедрий, лагідний, ввічливий і друзів шанував
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більше, ніж себе самого. Він зневажав гроші, три
маючи їх у торбині, підвішеній на мотузку до стелі 
в майстерні; із неї його помічники й друзі брали за 
потребою, не кажучи йому про те й слова. Він весе
ло прожив старість, досягши ветхих літ, а що вже 
не міг працювати, то йому допомагав Козімо та інші 
друзі. Кажуть, коли Козімо був при смерті, то до
ручив опіку над Донато своєму синові П’єтро, кот
рий був старанний виконавець батькової волі, і по
дарував Донато маєток у Кафаджуоло з таким 
прибутком, аби той міг доживати віку в достатку. 
Донато дуже радів, бо ж, казав старий, тепер у 
нього всього більше ніж досить, принаймні він не 
вмре з голоду. Та не минуло й половини року, як 
він прийшов до П’єтро й відмовився од маєтку. Він 
сказав, що не хоче втрачати спокою, клопочучись 
господарством та вислуховуючи управителя, котрий 
майже щодня приходить до нього із скаргами: то 
вітер зірвав дах з голубника, то громада зайняла 
худобу, що буцімто зайшла в шкоду, то буря пола
мала виноград і оббила фрукти. Він, мовляв, уже 
нагодований через край, аж його нудить, тож воліє 
радше померти з голоду, аніж морочитись усіма 
цими справами.

Посміявся П’єтро із простодушного діда, але, 
щоб звільнити його від цього тягаря, забрав маєток 
назад, як того хотів Донато. Натомість він призна
чив йому рівну прибуткові од маєтку, а то й більшу, 
пенсію, яку тому виплачували щотижня через банк 
певними частками. Цим він врешті догодив Донато, 
і відтоді слуга й вірний друг сім’ї Медічі доживав 
весело й безклопітно останок своїх днів. Він дотяг 
до вісімдесяти трьох літ, але у нього так дрижали 
руки, що він зовсім не міг був працювати. Він усе
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лежав у ліжку в своєму бідному будиночку по Віа 
дель Кокомеро неподалік від жіночого монастиря 
Сан Нікколо. З дня на день йому робилося гірше, 
сили його покидали, переставився він 13 грудня 
1466 року. Донато поховано в церкві Сан Лоренцо 
побіч гробниці Козімо, як він сам того забажав, аби 
після смерті спочивати поряд з тим, із ким він був 
духовно поєднаний за життя.

Його смерть сповнила глибокою скорботою серця 
громадян, митців і всіх тих, хто його знав. Тож, щоб 
якомога більше вшанувати його після смерті, як 
ніколи не поважали за життя, справили йому в зга
данім храмі пишний похорон. В останню путь його 
проводжали всі художники, архітектори, скульпто
ри, золотарі і майже всі городяни. Довго ще склада
лись вірші на різних мовах, з яких досить подати 
кілька, аби уявити собі, яку йому віддавали хвалу.

Та, перше ніж переходити до епітафій, годило
ся б розповісти про нього ще одну річ. Хворого До
нато незадовго перед смертю навідали деякі родичі. 
Після того як вони, за звичаєм, привітали й повті
шали його, вони сказали Донато, щоб він залишив 
їм маєток у Прато: хай він маленький і дає невели
кий прибуток, вони дуже просять переписати його 
на них. Те почувши, Донато, який усі свої справи 
чинив з добрими намірами, відказав: «Аж ніяк не 
можу вам у цім догодити, люба родино моя. Я хочу, 
та й слушним мені здається, віддати його селянам, 
які вічно обробляють цю землю, поливаючи її своїм 
потом, а не вам. Ви хочете повернути все тільки на 
свою користь і, не приклавши ні до чого рук, тільки 
й мрієте якось забрати собі цю землю. І ці відві
дини ви влаштували тільки для того, щоб її в мене 
випросити. Отож ідіть собі з господом-богом».
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І справді, родичів, що показують любов тоді, коли 
мають або ж гадають мати з неї якусь вигоду, тре
ба випроваджувати тільки так.

І прикликавши нотаря, відписав згадану землю 
тим трударям, що жили з неї працею рук своїх і 
були багато кращі за отих родичів, з яких кожен 
гріб усе тільки до себе. Мистецькі витвори він зали
шив своїм учням, а саме: Бертольдо, флорентій
ському скульпторові, який досить вдало наслідував 
учителя, як те видно з гарної баталії кінних воїнів 
у бронзі, що зберігається й понині в гардеробній 
синьйора герцога Козімо; Нанні д’Антоніо ді Банко, 
який помер раніше від нього, Росселіно, Дезідеріо 
і Веллано з П адуї45. Зрештою, по кончині Донато, 
можна назвати його учнем всякого, хто добре пока
зав себе у барельєфах.

Він був так само сильний в живопису і малював 
з такою вправністю і впевненістю, що рівних йому 
ще треба пошукати. У цьому можна пересвідчитися 
з нашої книги малюнків, де є нарисовані ним зодяг
нені й голі фігури людей, а також тварин, які викли
кають подив і захоплення у тих, хто їх споглядає, та 
інші прекрасні речі. Портрет його був намальований 
рукою Паоло Учелло46, про це ще оповідатиметься 
в життєписі останнього. А ось деякі його епітафії:

Sculptura h. m. a. Florentinis fieri voluit Dona
tello, utpote homini, qui ei, quod jamdiu optimis arti- 
ficibus, multisque saeculis, turn nobilitatis turn nomi
nis acquisitum fuerat, injuriave tempor. perdiderat 
ipsa, ipse unus, una vita, infinitisque operibus cumu- 
latiss. restituent: et patriae benemerenti hujus resti- 
tutae virtutis palmam reportavit;

[Скульптура побажала, щоб пам’ятник цей спо
руджений був флорентійцями Донателло, як чоло
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вікові, котрий благородство і славу, здобуті для неї 
раніше найкращими майстрами протягом багатьох 
століть і втрачені нею у потрясіннях часів, один на 
протязі одного життя, зробивши безліч творів, від
новив і батьківщині своїй, що йому допомагала, 
славу воскресіння цього мистецтва приніс];

Excudit nemo spirantia mollius аега:
Vera сапо: cernec marmora viva loqui.
Graecorum sileat prisca admirabilis aetas
Compendibus statuas continuisse Rhodon.
Nectere namque magis fuerant haec vincula

digna
Istius egregias artificis statuas;
[М’якше ніхто не торкався тремтливої плоті

металу.
Правду співаю: дивися — у мармурі дише

життя.
Еллінів змовкни віднині одвічная слава гучная,
Статуї треба твої взяти у пута, Родос!
Так-бо ніхто не достойний обплести їх всі

ланцюгами,
Як отой майстер, що нам гарнії статуї дав].
Усе, що спільним досвідом скульптурі
Дали всі інші,— дав один Донато:
Він вніс життя у непорушний мармур
Що, як не мову залишилось дать натурі?

Творіння Донато розійшлися по всьому світу, і 
можна з певністю сказати: жоден скульптор-митець 
не зробив більше від нього. Він усім цікавився і з лю
бов’ю виконував будь-яку роботу, дешеву, чи дорогу.

Тим-то його розмаїті творіння — від круглої 
скульптури аж до низьких рельєфів — ніколи не
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мали вад. У добрі античні часи греки та римляни 
довели скульптурне мистецтво до високої доскона
лості, а він сам один у наш вік багатьма власними 
витворами повернув йому колишню довершеність і 
красу. Тож годиться визнати неперевершену велич 
його таланту: він не тільки перший проторив шлях 
у відтворення древньої скульптури, наслідуючи її, а 
й додав вигадку, вправність, уяву і все те, чим тільки 
спроможний виявити себе божественний витвір.

Донато рішуче і впевнено брався за всяке нове 
замовлення, легко доводив до кінця, і його витвір був 
завжди кращий від того, що він обіцяв спочатку. 
Усю недороблену роботу він передоручив своєму 
учневі Бертольдо, особливо бронзові кафедри в 
церкві Сан Лоренцо, що їх значну частину останній 
довершив, надавши їм того вигляду, в якому вони 
стоять і нині в згаданім храмі.

Слід іще додати, що дуже вчений і вельми ша
новний дон Вінченціо Боргіні, про якого вже мови
лося вище з іншого приводу, зібравши в одну велику 
книгу численні витвори прекрасних художників і 
скульпторів, античних і сучасних, і розташувавши 
поряд дві сторінки з малюнками Донато та Мікел- 
анджело Буонарроті, написав в обрамленні два ви
слови по-грецькому.

Донато: „HAurvaxac; Bovappum st" 
і Мікеланджело „Н Bovippujxöc Awvaxtc et* 
Перекладені латиною, вони звучать так:
Aut Donatus Bonarrotum exprimit et refert, aut 

Bonarrotus Donatum, а по-нашому: «Або дух Донато 
творить в Буонарроті, або ж дух Буонарроті почав 
творити ще в Донато».

II «77



ЖИТТЄПИС ЛЕОН-БАТТІСТИ АЛЬБЕРТІ,
ф л о р е н т і й с ь к о г о  а р х іт е к т о р а

Літературна освіта стає у величезній пригоді 
всім майстрам, а надто скульпторам, живописцям 
та архітекторам, відкриваючи їм шлях до винахід
ництва в усіх їхніх творах, бо хоч яка була б здібна 
від природи людина, але без переваг, що їй дає 
знання гуманітарної науки, вона не може мати до
вершеної думки. Справді, хто ж не знає, що, роз
ташовуючи будівлі, треба розумно уникати всякої 
напасті, несеної згубними вітрами, уникати шкід
ливого повітря, смороду й випарів біля сирих і не
здорових вод? Хто не знає, що слід по зрілому 
роздумі самому вміти приймати чи відкидати те, що 
ти збираєшся вжити в роботі, не здаючись на ласку 
чужої теорії, бо, не поєднана з практикою, вона 
не дає майже нічого? Коли ж трапляється так, що 
практика поєднується з теорією, то приносить у на
шому житті якнайбільшу користь, бо, по-перше, з 
допомогою науки мистецтво стає досконалішим і 
багатшим, по-друге, поради й писання вчених худож
ників самі по собі впливовіші й будять більшу 
довіру, ніж слова й діла самих тільки практиків, 
байдуже — добрих чи поганих. А що все сказане 
правда, ясно видно на прикладі Леон-Баттісти Аль
берті, котрий, опанувавши латину і віддавшись архі
тектурі, перспективі й живопису, лишив по собі кни
ги, написані так, як ніхто не міг написати з сучасних 
йому митців; і хоча багато з них стояли в галузі
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практики вище його, проте він, як на загальну дум
ку, перевищив письмовим викладом згаданих ми
стецтв усіх тих, хто перевершив його в творчості 
(така сила його писань, що володіє й досі пером та 
вустами вчених). Це показує на досвіді, як писан
нями можна придбати славу та ім’я — настільки 
вони в цьому могутні й живучі, бо книжки легко роз
повсюджуються і прихиляють до себе людей, якщо 
тільки в них правда і немає брехні. То й не дивно, 
що славетний Леон-Баттіста відоміший своїми пи
саннями, ніж творіннями рук своїх.

Народившись у Флоренції у шляхетній родині 
Альберті (про це йтиметься в іншому місці), він 
віддався не тільки студіям над природою і вимірам 
старожитностей, але й присвятив себе письменни
цтву більше, ніж роботі, мав до того особливі на
хили. Він був дуже добрим математиком і геометром 
і написав латиною десять книжок про архітектуру, 
опублікованих ним 1481 року1; тепер ці книжки 
читаються флорентійською мовою — їх переклав пре
велебний месер Козімо Бартолі, настоятель церкви 
Сан Джованні у Флоренції. Він написав ще три 
книжки про живопис, перекладені сьогодні тоскан
ською мовою месером Лодовіко Доменікі. Він уло
жив трактат про пересування тягаря і правила ви
мірювання висоти, книжки про життя приватне і 
деякі любовні твори в прозі і в віршах. Він перший 
спробував звести італійські вірші до латинських 
розмірів, як бачимо з такого його послання:

Гідного жалю листа я тому надсилаю,
Хто нас так без жалю зневажає усіх.

Потрапивши до Рима в часи Ніккола V, що пере
кинув ціле місто догори ногами своїми будівельними
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вигадками, він завдяки своєму приятелеві Бйондо 
Форлійського наблизився до папи. Перед тим в ар
хітектурних справах папа радився з флорентійським 
скульптором і архітектором Бернардо Росселіно2 
(про це йтиметься в життєписі брата його Антоніо). 
Узявшись до перебудови за бажанням папи палацу 
папського та ще до деяких робіт у церкві Санта 
Маріа Маджоре, Бернардо відтоді завжди радився 
з Леон-Баттістою. Отож первосвященик з настано
вами одного і виконанням другого збудував чимало 
корисних і гідних хвали речей: так, полагоджено 
зіпсований водогін Аква Верджіне і споруджено 
фонтан на майдані Треві — на його мармурових при
красах зображено герби первосвященика й рим
ського люду (Гх можна бачити ще й сьогодні) 3.

Далі, подавшись до синьйора Сіджізмондо Ма- 
латести з Ріміні, він зробив для нього модель церк
ви Сан Франческо, зокрема модель фасаду (згодом 
його виконали в мармурі) та бічний фасад, зверне
ний на південь, з великими арками і гробницями для 
славетних мужів цього міста. Він зробив цю будову 
таку міцну, що з цього погляду вона — один з най- 
славетніших храмів в Італії. Всередині вона має 
шість прегарних капел; одна з них, присвячена 
св. Ієроніму, пишно оздоблена — там зберігається 
багато реліквій, з Єрусалима привезених. Поруч — 
гробниці згаданого пана Сіджізмондо та його дру
жини, пишно у мармурі виконані 1450 року; на одній 
з них — образ цього пана, а в іншій частині цієї 
споруди — образ Леон-Баттісти 4.

1457 року, коли німець Иоганн Гутенберг зна
йшов дуже корисний спосіб друкувати книжки, 
Леон-Баттіста за схожістю винайшов прилад, що 
дозволяв переносити перспективу з натури і змен
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шувати фігури; а ще він придумав спосіб перевести 
речі в більший масштаб та збільшувати їх; усе це 
мудрі, корисні для мистецтва й гарні винаходи5.

Коли Джованні ді Паоло Ручеллаї за життя 
Леон-Баттісти захотів звести своїм коштом марму
ровий фасад церкви Санта Маріа Новелла, він по
радився з Леон-Баттістою, своїм добрим приятелем, 
і, діставши від нього не лише пораду, але й проект, 
поклав собі будь-що здійснити цей задум, щоб 
лишити по собі пам’ять. Отож узялися до роботи і 
завершили її 1477 року, на велику втіху всім, кому 
сподобався увесь твір у цілому, а надто — вхідна 
брама. Видно було, що Леон-Баттіста чимало по
працював. Для Козімо Ручеллаї архітектор зробив 
проект палацу, що його той і спорудив на Віа 
Вінья6, а також проект лоджії — вона напроти. 
А через те що він клав арки в лоджії на часті коло
ни і на чільному фасаді, і на боках, у нього з кож
ного боку вийшла зайвина. То він там поробив 
виступи на торцевих кутах задньої стіни. Але коли 
захотів перекинути арку внутрішнього склепіння, 
то побачив, що не зможе зробити її напівкруглою — 
надто вона вже виходила приплющена й негарна. 
Тоді він надумався від одного наріжного виступу 
до другого перекинути маленькі арочки. Тут йому 
не вистачило розважливості й думки. Адже, крім 
науки, потрібна й практика, бо міркування ніколи 
не може бути добрим, коли наука під час роботи 
не застосовується на практиці. Кажуть, нібито він 
же зробив проект будинку й саду для тих самих Ру
челлаї на вулиці делла Скала. Будинок зроблений 
дуже розважливо і зручно, крім інших вигод, має 
дві лоджії — на південь і на захід, обидві прегарні, 
з колонами, без арок. Цього правильного способу
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дотримувалися ще в старі часи. Бо архітрави, на 
колони сперті, горизонтальні, а речі прямокутні, 
такі, як п’ять перекинутих арок, не лягають на круг
лу колону — їхні кути виявляються навису. За пра- 
вильним-бо способом на колонах спочивають архі
трави, а перекинуті арки робляться на стовпах, а не 
на колонах.

Для тих самих Ручеллаї Леон-Баттіста зробив у 
церкві Сан Бранкаччо в цій манері капелу. Він по
клав там великі архітрави на дві колони і два стов
пи, проломивши внизу церковний мур — річ важка, 
але певна; це один з кращих витворів цього архі
тектора. Посеред згаданої капели спочиває чудово 
виконана овальна й довгаста гробниця мармурова, 
подібна, як на ній написано, до гробу Ісуса Христа 
в Єрусалимі.

На той час Лодовіко Гонзага, маркіз із Мантуї, 
захотів спорудити при флорентійському монастирі 
сервітів у церкві Нунціати круглий хор і головну 
капелу за проектом і моделлю Леон-Баттісти. Він 
розібрав там квадратну капелу, благеньку і по-ста- 
росвітському розмальовану, і звів цей хор, вигадли
вий і вишуканий, схожий на круглий храм, оточений 
дев’ятьма капелами; кожна завершується напівцир- 
кульними арками, а всередині має форму ніші. Отже, 
у цих капелах кам’яні архівольти арок, на стовпи 
сперті, відхиляються назад попід заокругленою сті
ною. Збоку здається, ніби ті арки падають і ніби 
вони негарні (такі вони й насправді), хоча розміри 
їхні правильні і спосіб цей таки дуже важкий. Але 
коли б Леон-Баттіста уникнув цього способу, було б 
краще. І, хоча його нелегко здійснити, спосіб той 
негарний ні в малих, ні в великих речах, та й не 
може добре вдатися. А що це слушно щодо вели-
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них речей, видно з того, що велика арка попереду 
(вхід на цей хор) зовні дуже гарна, а зсередини, 
оскільки їй доводиться заокруглюватися разом за 
капелою, вона здається перекинутою назад і дуже 
негарною. Леон-Баттіста, можливо, не зробив би 
цього, аби мав спільно з наукою й теорією практику 
та будівничий досвід, бо інший уникнув би цих труд
нощів і дбав би про вишуканість і більшу красу 
споруди. А в усьому іншому цей твір гарний, химер
ний і непростий, і Леон-Баттіста виявив на той час 
немалу сміливість, звівши склепіння цього хору так, 
як він це зробив.

Потім той самий маркіз Лодовіко забрав Леон- 
Баттісту з собою до Мантуї. Майстер зробив там для 
нього модель церкви Сайт Андреа7 і деяких інших 
речей; дорогою з Мантуї до Падуї можна також 
бачити цілу низку храмів, у його манері збудованих. 
Виконав проекти й моделі Леон-Баттісти флорен
тієць Сільвестро Фанчеллі, розважливий скульптор 
та архітектор; він збудував за велінням Леон-Бат
тісти надзвичайно розумно й старанно всі ті тво
ри, що зводилися під наглядом митця у Флоренції; 
а мантуанські будівлі провадив флорентієць Лука, 
що відтоді оселився в тому місті й там і помер, за
лишивши, за свідченням Філарете, своє ім’я родині 
деї Лукі (вона там живе й нині). Отож добре було 
дл я . Леон-Баттісти мати таких приятелів — вони 
служили йому вірно, вміло й охоче. А, оскільки архі
тектори не можуть завжди бути на будові, відданий 
і улюблений виконавець — велика для них допомо
га; хто-хто, а я знаю це зі свого довголітнього 
досвіду.

У живопису Леон-Баттіста не залишив ні вели
ких, ні гарних творів, бо нечисленні відомі нам його
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роботи не надто досконалі. Та це й байдуже, бо він 
мав більший нахил до науки, ніж до малюнка. А про
те, малюючи, він добре втілював свій задум. Це вид
но з деяких малюнків, уміщених у нашій книжці. 
Серед них — малюнок моста св. Ангела і перекрит
тя цього моста у вигляді лоджії — воно зроблене за 
його проектом, щоб захищати влітку від сонця, а 
взимку — від вітру й дощу. Цю роботу замовив йому 
папа Ніккола V, мавши намір виконати багато ін
ших подібних до неї по всьому Римі, але смерть 
перешкодила цьому. Є ще один твір Леон-Бат- 
тісти — у флорентійській капличці, присвяченій Ма
донні, під мостом алла Карайя, а саме — вівтарне 
підніжжя, на ньому три маленькі історії з перспек
тивами; вони куди краще були описані ним пером, 
ніж намальовані пензлем. Так само у Флоренції, 
в домі Палли Ручеллаї, є його автопортрет (він 
малював його, дивлячись у дзеркало) і картина на 
дереві з дуже великими постатями, світлотінню на
писаними. Зобразив він також перспективний вигляд 
Венеції та собору Сан Марко, правда, постаті на 
ньому виконали інші майстри. Це одна з кращих 
його малярських речей.

Був Леон-Баттіста людиною доброзичливою і 
славною, приятелював з майстрами свого діла, усіх 
шанував. Жив він статечно, як і подобає шляхетній 
людині (таким, власне, й був). Нарешті, уже в по
хилих літах, задоволений і спокійний, відійшов він 
до кращого життя, лишивши по собі немеркнучу 
пам’ять.



ж и т т є п и с  ч е к к и ,
ФЛОРЕНТІЙСЬКОГО ІНЖЕНЕРА

Коли б люди з потреби не винаходили собі ж на 
користь та вигоду, то архітектура не досягла б такої 
подиву гідної довершеності в задумах і роботах тих, 
хто до неї брався, добуваючи собі багатства, слави 
і повсякденної шани від цінителів краси. З цієї по
треби запроваджено передовсім у вжиток самі бу
динки, а також їхні оздоби, ордери, статуї, сади, 
терми та всі інші пишні вигоди — про них мріє 
кожен, а має їх небагато хто; з цієї ж потреби люди 
пориваються змагатися не тільки числом, але й 
зручністю своїх споруд. Тим-то майстри стають такі 
винахідливі в знаряддях для стрільби, військових 
машинах, у водогонах і в усіх мудраціях та присто
суваннях, званих інженерними та архітектурними — 
вони розгонять ворога і гуртують товариство і світ 
роблять чудесним і зручним. І кожен, хто вмів тут 
краще за інших, не тільки не мав клопоту, а й ді
ставав од усіх найбільшу хвалу й нагороду. Такий 
був за часів батьків наших і флорентієць Чекка. 
Через його руки перейшло чимало важливих справ. 
Служачи батьківщині і працюючи ретельно, він за
лагоджував їх на втіху своїх вдячних співвітчизни
ків так добре, що прославився своїми дотепними і 
сумлінними витворами серед високошанованих ху
дожників.

Замолоду Чекка, як кажуть, був неабияким де
ревообробником, але взявся з усією своєю снагою
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опанувати важку інженерну справу: влаштувати на 
бойовищі стінні машини, драбини, щоб захоплювати 
міста, тарани — пробивати мури,заслони — борони
ти вояків у бою чи будь-яку річ, що могла нашко
дити ворогові й допомогти друзям. А оскільки він 
вельми прислужився вітчизні, то флорентійська 
Синьйорія поклала йому постійну платню. Отож, 
навіть коли не воювали, він об’їжджав цілу країну, 
оглядав фортеці і вразливі місця в мурах міст і зам
ків, показуючи, що потрібно доробити. Кажуть, хма
ри, що їх несли під час процесій у Флоренції на 
празник св. Іоанна, річ безперечно дотепну й гарну, 
винайшов Чекка, котрий заходився коло таких ре
чей у ту добу, коли в місті часто влаштовувалися 
всякі торжества. І, хоча нині такі торжества й ви
стави майже занедбано, все ж видовища тії були 
напрочуд гарні, і улаштовувалися вони не тільки 
громадами чи братствами, але і в приватних будин
ках шляхтичів, ті, як звикле, збиралися гуртками 
й компаніями певного часу веселитися; а серед них 
завжди були такі бажані в товаристві майстри, до
тепні і приємні, вони, окрім того, ще й вряджали 
ті торжества. Найпишніші й найлюдніші були чоти
ри торжества, що влаштовувалися майже щороку, 
та ще, поминаючи празник св. Іоанна з особливо 
пишною процесією, по одному в кожному міському 
кварталі, а саме: в Санта Маріа Новелла — празник 
св. Ігнатія; в Санта Кроче — празник св. Варфоло
мія, званого святим Баччо; в Санта Спіріто — праз
ник св. Духа і в Карміне — празники Ушестя Гос
поднього й Першої Пречистої (про інші важливі 
празники вже казалося і ще казатиметься) були 
надзвичайно гарні, бо Христос піднімався з чудово 
зробленої дерев’яної гори на хмарі, повній ангелів,
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і зносився на небеса, лишивши на горі апостолів; 
зроблено теє було напрочуд гарно, і головним чином 
тому, що небеса були ще більші, ніж у церкві Сан 
Феліче ін П’яцца, але влаштовані майже з тими 
самими пристроями. А оскільки та церква Карміне, 
де відбувалося дійство, була більша й вища за церк
ву Сам Феліче, інколи при нагоді, крім тієї частини, 
куди зносився Христос, улаштовувалися інші небеса 
над головною абсидою, де кілька великих коліс, 
ніби мотовил, що від центра до країв і добрим ладом 
рухали десять кіл — десять небес, геть засіяних сві- 
телками-зірками, запаленими в мідних ліхтариках — 
ті стояли на шпенику і не перекидались, коли коле
со крутилося, ніби наші сучасні ліхтарі. Від цих 
небес, що були річчю справді чудесною, відходили 
дві товсті линви, протягнуті від містка, тобто вівтар
ної загороди — та була в названій церкві, над нею 
і відбувалося дійство. До кінців тих линв прив’язано 
з допомогою так званих «браків» два невеликих 
бронзових блоки — вони направляли залізний стри
жень, вмурований в основу помістка — там стояли 
сторч два ангели, прив’язані за пояс і врівноважені 
двома тягарями, один із них був під ногами, а дру
гий — біля основи помістка, де ангели стояли,— і 
втримував їх обох на одній віддалі від себе і на 
одному рівні. Усе це добре вимощено ватою, вата 
була за хмару з силою херувимів, серафимів та ін
ших ангелів, різнобарвних і чудесно припасованих. 
Ці маленькі ангели спускалися мотузом, прикріпле
ним до горішнього «неба», до двох великих ангелів, 
що стояли на вівтарній загороді, де розігрувалося 
дійство. Вони звіщали Хресту, що він має знестися 
в небо або зробити щось інше. Залізо — до нього 
вони були прив’язані за пояс— прикріплювалося до
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помістка, в який вони впиралися ногами. Входячи 
і виходячи, вони могли обертатися круг своєї осі, 
могли вклонятись і обертатися, як це потрібно. Отож 
перед своїм зворотним польотом угору вони обер
талися до неба, а далі їх піднімали у той самий спо
сіб. Ті пристосування та винаходи, кажуть, належа
ли Мецці, і хоча задовго перед тим щось таке вже 
зробив Філіппо Брунеллескі, багато чого з неаби
якою тямущістю було додано Меккою. Тим-то й 
спало йому на думку влаштувати хмари, що пливли 
містом за щорічною процесією напередодні Івано- 
вого дня, а також інші чудесні речі, що там відбу
валися. А піклувався він про це тому, що, як ска
зано, завжди хотів стати в пригоді суспільству.

А тепер доречно розповісти про те, що робилося 
під час того торжества та процесії, щоб зберегти 
цей призабутий звичай у пам’яті нащадків. Отож-бо 
передовсім над цілим майданом Сан Джованні на
пиналося блакитне полотно, на ньому було нашито 
великі лілеї, вирізані з жовтого полотна. Посередині 
в кількох колах, також полотняних, завбільшки в 
десять ліктів, були герби флорентійської людності 
й громади, капітанів гвельфської гвардії тощо. До
вкола ж, край цього покриття, над усім величезним 
майданом, висіли великі, також із полотна, корогви, 
помережані всілякими емблемами, гербами магіст
рів та цехів і численними левами, однією з відзнак 
міста. Це покриття, чи шатро, було від землі зав
вишки десь двадцять ліктів і трималося на міцних 
линвах, прив’язаних до численних залізних гаків — 
їх і нині ще видно довкола храму Сан Джованні, на 
фасаді Санта Маріа дель Фйоре і на всіх будинках 
на тому майдані. А між линвами були мотузи, що 
підтримували те шатро, прикріплене по краях лин
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вами, мотузами, підкладками і вставками зі згор
нутого вдвоє полотна чи брезенту — кращого годі й 
уявити. Все було припасовано так ретельно, що на
віть вітер, на що вже, як відомо, в цьому місці 
дужий, хоч напинав і шарпав ці полотнища, проте 
ні знести, ні зіпсувати їх ніяк не міг. Шатро скла
дено з п’яти частин, щоб зручніше було ним оруду
вати, коли ж воно напиналося, їх з’єднували, стягу
вали і зшивали так, що вони здавалися одним цілим. 
Трьома шматками накривалися майдан і простір 
між Сан Джованні і Сайта Маріа дель Фйоре, при
чому середній з гербами громад був проти головного 
входу. Решта ж, два шматки, напиналися обабіч, 
один з боку Мізерікордії, а другий — з боку кано- 
нікату й патронату Сан Джованні. Хмари — їх вла
штовували товариства по-всякому, з вигадками — 
будувалися так. Із дощок збивали чотирикутну 
раму, заввишки десь у два лікті, з чотирма міцними 
підставками по кутках, мов козли, що на них став
ляться столи, і перев’язаними, наче конов’язь. На 
цій рамі припасовували навхрест дві дошки, лікоть 
завширшки, з отвором на півліктя посередині, туди 
вставляли високий стрижень, на нього набивалася 
мандорла, вся вкрита ватою, херувимами, вогника
ми та іншими оздобами. А в середині її на попереч
ній залізній штабі вміщалася, за бажанням, сидячи 
або стоячи фігура святого, що його шановано в тому 
товаристві як його власного заступника чи патрона, 
або ж Христа, Богоматір, св. Іоанна, або ж іншого 
святого. Вбрання цієї фігури закривало штабу, і її 
не було видно. До стрижня прироблено залізні ско
би, розташовані колом у долішній частині мандорли 
чи під нею, вони утворювали чотири гілки, схожі на 
віти дерева. На їхніх кінцях тими самими скобами
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прикріплені, по одному на кожну гілку, ставали ма
ленькі хлопчики, одягнені ангелами. Вони могли 
крутитися на скобі, спираючись на неї ногами, бо та 
й собі крутилась на петлях. Такі гілки утворювали 
інколи два або три ряди ангелів чи святих, залежно 
від того, кого вони вдавали. І вся ця споруда, тобто 
і стрижень, і скоби, що утворювали то лілею, то де
рево, то хмару абощо, покривалися ватою, херуви
мами, серафимами, золотими зірками та іншими 
оздобами. Всередині йшли носії чи селяни, вони 
несли на плечах цей помісток, названий нами ра
мою. Там, де вага лягала їм на плечі, було підкла
дено шкіряні подушки, напхані пір’ям, ватою або 
чимось іншим, пружним та м’яким. І всі споруди, 
і східці, і інші їхні частини було покрито, як уже 
ми казали, ватою, щоб тішити око, і вся ця маши
нерія звалася хмарами. А позаду простували кінні 
й піші люди та служники у різноманітному вбранні, 
залежно від удаваної історії. Так і нині вони про
стують за колісницею чи за чимось іншим замість 
тих хмар. У нашій книжці є отакі рисунки, чудесно 
виконані рукою Чекки і справді вигадливі н дотеп
ні. Він же вигадував для процесії усяких святих, 
котрі самі йшли або котрих несли неживих чи по-різ
ному замучених. Ті здавалися пронизаними ратища
ми або мечем, ті мали кинджал у горлі, ті — що- 
небудь інше, залежно від вдаваного. Я тут не гово
ритиму про це докладніше, бо тепер добре відомо, 
що робилося це зламаним мечем, ратищем чи кин
джалом — обидва їхні кінці кріпилися на залізних 
кружальцях якраз одне проти одного, а частина, 
ніби вгороджена в пораненого, відпилювалася за 
міркою. Досить сказати, що переважно все це було 
винаходом Чекки. Так само й велетні, що просту
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вали під час тих урочистостей, робилися таким чи
ном. Якийсь умілець ходити на ходулях або ж, як 
називають деінде, на «лапах», замовляв їх заввиш
ки у п’ять і шість метрів. Прив’язавши їх і прилад
навши як слід, залазили на них і надівали великі 
маски та всяку потішну одежинку або зброю так, 
щоб тіло й голова в них були, як у велетнів. Сприт
но ступаючи, вони й справді здавалися велетнями. 
Одначе попереду хтось там ішов зі списом, на нього 
той велет спирався однією рукою, але так, що зда
валося, ніби спис — то його зброя, чи то була дуби
на, чи спис, чи велике било — ним звичайно в авто
рів романів озброєний був Моргайте. І, подібно до 
велетнів, убирались і велетки — видовисько було 
пишне й чудесне. їх трималися маленькі духи, з тією 
різницею, що, не мавши нічого, крім власної личини, 
вони так ходили на тих ходулях, заввишки в п’ять 
і шість ліктів, що виглядали справжнісінькими ду
хами. Але в них також хтось ішов попереду, пома
гаючи їм списами. Проте, як переповідають, декотрі, 
навіть ні на що не спираючись, дуже добре ходили 
на такій висоті. Всякий же, кому відома тямовитість 
флорентійців, нітрохи цьому не здивується, бо, не 
кажучи вже про Монтугі, флорентійця, котрий ходь
бою й танцями на линві повершив усіх своїх попе
редників, усякий, хто знав такого собі Рувідімо, по
мерлого десять років тому, скаже, що залізти хоч 
як високо по линві чи вірьовці, скочити з флорен
тійських мурів додолу і ступати на ходулях, куди 
вищих, ніж оце згадані, було йому все одно, що 
комусь ходити по рівному. Тож не дивина, що тодіш
ні люди, беручись до таких речей задля грошей чи 
з іншої причини, і не таке ще могли втнути.

Не казатиму, бо й не варт, і про восковії свічки,

175



розмальовані всякими химерами, але так грубо, що 
простонародних малярів називали «свічними», а по
гані картини — «восковими опудалами». Скажу ли
шень, що в добу Чекки вони вже вивелися з ужитку 
і натомість уряджалися колісниці, схожі на тріум
фальні, як і нинішні. Перша з них була Монетна 
колісниця, доведена вже до якоїсь довершеності. 
Тепер це можна щороку бачити на Іванів день, коли 
її випускають майстри й начальники Монетного дво
ру, згори увінчавши її постаттю св. Іоанна й ото
чивши знизу силою інших ангелів та святих, яких 
зображують живі люди. Недавно ухвалено, щоб таку 
колісницю виготовила кожна околиця, що ставила 
воскову свічку. 1 таких колісниць зроблено не мен
ше десятьох — урочисто славити той празник. Проте 
більше їх не будують через нещасливі випадки, що 
невдовзі потому сталися. Першу ж, власність Монет
ного двору, збудували під орудою Чекки майстри 
Доменіко, Марко та Джуліано дель Тассо — перші 
флорентійські деревообробники, які працювали в 
різьбленні та інкрустації. В тій колісниці найбіль
шої хвали, між іншим, заслуговували нижні колеса, 
їх улаштовано на шарнірах так, щоб на повороті 
вдавалося повернути всю споруду і щоб вона нахи
лялася якнайменше, особливо задля безпеки тих, 
кого там прив’язано.

Він же звів, щоб чистити і підправляти мозаїку 
абсиди церкви Сан Джованні, риштовання, яке за 
бажанням поверталося, піднімалося, опускалось і 
пересувалося так легко, що керувати ним можна 
було вдвох. Отож-бо Чекка здобув дуже широку 
популярність.

Коли флорентійці обложили своїм військом П’ян- 
кальдолі, завдяки його ж вигадці вояки вступили
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туди через підкоп без жодного удару мечем. Потому, 
йдучи далі з тим самим військом до інших фортець, 
він лагодився виміряти висоту в небезпечному міс
ці. Його вбито волею лихої долі: коли він вистромив 
з-поза муру голову, щоб опустити висок, один свя
щеник з числа ворогів, що боялися винаходів Мекки 
більше, ніж цілого війська, стрілив у нього зі стан
кового арбалета і влучив йому в голову. Неборака 
одразу ж помер. Загибель і втрата Мекки дуже за
смутили і все військо, і всіх його співгромадян. Але 
зарадити вже не було чим. Мекку послано в домо
вині до Флоренції, де сестри поховали його в церкві 
Сан П’єро Скераджо. Під його мармуровим зобра
женням вміщено таку епітафію:

Farbum magister Сісса, natus oppidis vel obsi- 
dendis vel tuendis, hic jacet. Vixit ann. XXXXI 
mens IV, dies XIV. Obiit pro patria telo ictus. Piae 
sorores monumentum fecerunt MCCCCLXXXVIII.

[Тут спочиває начальник майстрів Мекка, який 
був народжений для облоги і для захисту фортець. 
Жив він 41 рік, 4 місяці, 14 днів і поліг за батьків
щину, списом простромлений. Пам’ятник йому спо
рудили благочестиві сестри у 1488 році).
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ЖИТТЄПИС САНДРО БОТТІЧЕЛЛІ,
ф л о р е н т і й с ь к о г о  ж и в о п и с ц я

Тих-таки часів, тобто часів пишного Лоренцо 
Старшого деї Медічі *, справді золотого віку для лю
дей здібних, процвітав і Алессандро, іменований за 
нашим звичаєм Сандро і названий Боттічеллі, і то 
ось з якої причини. Він був син Маріяно Філіпепі, 
флорентійського громадянина, котрий старанно ви
ховав його і навчив усього, чого на ту пору годилося 
навчати хлопців, перш ніж віддати до майстра. Про
те він легко засвоював усе, що йому хотілося, і, хоча 
навчився читання, письма, лічби, ніяк не міг заспо
коїтися й удовольнитися, отож батькові вже набрид
ла ця баламутна голова, і він оддав його з розпачу 
в науку до свого кума, званого Боттічеллі, на той 
час дуже тямущого майстра-золотаря. У ту пору 
ювеліри й живописці міцно дружили і постійно спів
робітничали між собою, тому-то Сандро, допитливий 
юнак і залюблений у малюванні, захопився маляр
ством і надумав узятися й до нього. І коли він зві
рився в усьому своєму батькові, той, побачивши, 
куди син поривається, відвів його до фра Філіппо 
дель Карміне2, неабиякого тодішнього живописця, 
і домовився з ним, щоб він навчав Сандро, як той 
і сам того прагнув. І от, присвятивши себе цьому 
мистецтву, він став послідовником свого вчителя і 
йшов у всьому за його прикладом. Фра Філіппо так 
його полюбив і своєю наукою невдовзі так його під
ніс, що такого годі було собі й уявити.178



Ще юнаком він написав постать Витривалості 
серед тих Чеснот, що їх намалювали на дереві Анто- 
ніо і П’єро Поллайоло для крамарського цеху у 
Флоренції3. У флорентійській церкві Санта Спіріто 
він розмалював таблицю для капели Барді, старан
но виконану й чудесно опоряджену, де є оливи й 
пальми, що їх він виписав з великим замилуванням. 
В монастирі конвертиток він намалював на дереві 
вівтарний образ для цих черниць, а також ще один 
для черниць в монастирі Сан Бариаба 4.

У церкві Оньїсанті для родини Веспуччі він на
малював фрескою на вівтарній загороді біля дверей, 
що ведуть до хору, св. Августина 5. Тут він немало 
попрацював, щоб перевершити всіх малярів своєї 
доби, а надто Доменіко Гірландайо, що виконав з 
іншого боку св. Ієроніма. Робота ця вийшла гідна 
найбільшої хвали: в обличчі цього святого він пере
дав ті глибину, гостроту і тонкощі думки, що вла
стиві людям, сповненим мудрості і заглибленим у 
студіювання речей найвищих і найважчих. Фреску 
цю, як згадувалося в життєпису Гірландайо, пере
несено цього ж таки 1564 року в інше місце цілу 
й непошкоджену.

Він здобув собі довіру й славу, і цех Порта Сан
та Маріа замовив йому в церкві Сан Марко на 
дереві Вінчання Богоматері6 з хором ангелів, що 
його він добре вивів і намалював. У домі Медічі він 
зробив чимало речей для Лоренцо Старшого і пе
редусім Палладу в натуральну величину на гербі * 
з вогненними смолоскипами, а також св. Себастья
на 7. У флорентійській церкві Санта Маріа Маджоре 
біля капели Панчатіки, є добре написане ним Опла
кування Христа 8 з дрібними постатями. Для різних 
домів у Флоренції він намалював усякі тондо9
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і багато оголених жінок, як, скажімо, заховані й досі 
в Кастелло, віллі герцога Козімо, дві картини з 
постатями: одна з них — народження Венери з лего- 
тами й вітрами, що помагають їй ступити на землю 
разом з амурами, другу ж Венеру засипають квіта
ми Грації, звістуючи прихід Весни; обидві вони ви
конані топко й виразно |0. На Віа деї Серві, в домі 
Джованні Веспуччі, нині маєтку ГТєтро Сальвіаті, 
він виконав навколо одного покою багато картин у 
горіхових рамах на зразок бордюрів і шпалер, з 
численними вельми живими й чудесними постатями. 
Так само в домі Пуччі він зобразив оповідку Бок- 
каччо про Настаджо дсльї Оиесті на чотирьох об
разках з дрібними постатями, вималюваних вишу
кано й гарно, а в топдо — Хрещення |1. В монастирі 
Честелло для одної капели він написав на таблиці 
Благовіщення 12. В церкві Сан П’єтро Маджоре при 
бічних дверях він розмалював таблицю для Маттео 
Пальм’єрі з силою-силенною постатей, а саме смерть 
Богоматері з небесними колами ,3, як їх заведено 
передавати, з патріархами, пророками, апостолами, 
євангелістами, мучениками, сповідниками, вчителя
ми, дівами та ангельськими чинами, і все це за пла
ном, що дав йому Маттео, людина вчена й статечна; 
річ цю він написав з майстерністю і витонченою 
ретельністю. Внизу ж намальований Маттео, що 
стоїть навколішках, а також його дружина. І, хоча 
робота ця була найпрекрасніша і могла б присоро
мити всякого заздрісника, все ж знайшлося кілька 
лихословів і хулителів: не в змозі обмовити його в 
чомусь іншому, вони казали, що й Маттео, й Сандро 
вчинили тяжкий гріх єресі; правда це чи неправда, 
не мені судити, але постаті Сандро справді заслу
говують хвали. А скільки зусиль він доклав, пере-
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лаючи небесні кола, як відокремив ангелами фігуру 
від фігури, як подав ракурси, різні точки зору, як 
нарисував усе!

Тоді ж Сандро дістав замовлення на табличку 
з фігурами, в три чверті ліктя кожна; її вміщено в 
церкві Санта Маріа Новелла між двох дверей чіль
ного фасаду церкви, по ліву руку, як заходити серед
німи дверима. Там зображено Поклоніння волхвів 14. 
Особливо виразний перший старий: цілуючи ногу 
Христа, зворушений до сліз, він добре показує, що 
досяг мети своїх довгих мандрів. Постать же цього 
царя — то точний портрет Козімо Медічі Старшого, 
найживіший і найподібніший з усіх відомих сьогод
ні. Другий — то Медічі Джуліано, батько папи Клі- 
мента VII, і видно, як він зосереджено, з побожною 
душею схиляється перед немовлям і підносить йому 
свої дари. І як третій — Джованні, син Козімо, став
ши на коліна, звертається до нього із вдячною мо
литвою і сповідує в ньому істинного месію. Незмога 
передати всю красу, що її вклав Сандро, малюючи 
голови. Вони обернуті в усяких поставах — то ли
цем, то профілем, то наполовину, то схилені абощо; 
незмога також і передати весь вираз на обличчях у 
юнаків та дідів, всю гаму почуттів — з них видно 
тільки довершеність його майстерності. Бо ж навіть 
почет трьох царів має стільки своєрідних рис, що 
легко зрозуміти, хто слугує одному, хто — іншому. 
Справді-бо, витвір цей — найбільше диво, і воно до
ведене до такої досконалості колориту, малюнка та 
композиції, що кожен художник і досі вражений.

І тоді він здобув у Флоренції та за її межами 
таку славу, що папа Сікст IV, котрий збудував ка
пелу у своєму римському палаці і замислив розма
лювати її, запросив його очолити цю роботу. І ось
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він виконав там власноручно такі історії: як диявол 
спокушає Христа, як Мойсей забиває єгиптянина і 
як йому подають напитися дочки Іофора Мадіам- 
ського, а також як під час жертвоприносин синів 
Аарона вогонь спадає з неба; а над історіями в 
нішах — кілька святих пап 15. Отож серед багатьох 
суперників, що працювали разом із ним, — флорен
тійцями і з інших міст,— він зажив популярності й 
величезної слави, а від папи дістав чимало грошей; 
він їх одразу, поки був у Римі, розтринькав і витра
тив, бо провадив життя своїм звичаєм безпечне. 
Скінчивши доручену йому частину розпису, він зараз 
же повернувся до Флоренції, де, бувши чоловіком 
глибокодумним, він частково ілюстрував Данте — 
зробив малюнки до «Пекла» і випустив їх друком; 16 
на це пішло багато часу, а оскільки він на ту пору 
не працював, то в його житті настав якийсь нелад. 
Він надрукував багато й інших своїх малюнків, але 
невдало: були погано зроблені гравюри. Краще ж, 
зроблене ним,— це Тріумф віри фра Джіроламо Са- 
ванароли з Феррари, котрого прихильником він став, 
і таким палким, що кинув малярство і, не мавши 
нічого на прожиток, зазнав великих нестатків. А про- 
те він затявся в своїх переконаннях і зробився, як 
їх звано тоді, «плаксієм», занедбав роботу і вкінці 
постарівся і зубожів настільки, що, коли б його не 
згадав тоді ще живий Лоренцо деї Медічі (для нього 
він багато працював в малому шпиталі в Вольтер- 
рі * та ще робив усяку всячину), а потім — прия
телі його та багато хто з людей заможних, шану
вальників його таланту, вій міг би померти з го
лоду ,7.

У церкві Сам Франческо, за брамою Сап Мінья- 
то, є тондо з Мадонною і кількома ангелами 18
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в людський зріст, виконане рукою Сандро, твір, на 
думку всіх, прегарний.

Сандро був людиною дуже приємною і незрідка 
любив пожартувати зі своїх учнів та приятелів. 
Переказувано, що, коли його учень, на ім’я Б’яд- 
жо і9, виконав на продаж тондо, достоту схоже на 
згадане, Сандро продав його за шість золотих фло
ринів одному городянинові і потім, спіткавши Б’яд- 
жо, мовив йому: «Ну, я нарешті збув цю твою кар
тину; одначе треба її сьогодні ввечері прибити 
вище, тоді вона матиме кращий вигляд. А завтра 
вранці зайди додому до цього городянина і приведи 
його сюди, щоб він побачив її при доброму освіт
ленні на своєму місці, а там і гроші отримаєш».— 
«О, як ви це добре залагодили, вчителю!» — вигук
нув Б’яджо, подався до майстерні, почепив тондо 
якомога вище і пішов собі. А тим часом Сандро і 
Якопо 20, інший його учень, вирізали з паперу вісім 
каптурів, що їх носять городяни, і білим воском 
приліпили на головах восьми ангелів — оточенні 
Мадонни. Настав ранок, і тут же з’явився Б’яджо 
з городянином, що купив картину і знав про той 
жарт. І от, коли вони вступили до майстерні, Б’яджо 
глянув угору й побачив, як його Мадонна, оточена 
не ангелами, а флорентійською Синьйорією, сидить 
межи тих каптурів; він трохи не закричав і хотів 
уже прохати у покупця вибачення, але, бачачи, що 
той мовчить і навіть хвалить картину, змовк. Зреш
тою Б’яджо пішов разом з городянином і дістав у 
того вдома за картину шість флоринів, як той уже 
сторгувався був з його вчителем. Коли ж він по
вернувся до майстерні, Сандро та Якопо саме оце 
зняли паперові каптури, і він побачив, що його 
ангели — ангели, а не городяни в каптурах, і так
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здивувався, що не знав, що й сказати. Звернувшись 
нарешті до Сандро, він промовив: «Вчителю, я про
сто не знаю, чи це сон, чи це правда. Ці ангели, як 
я сюди прийшов, мали на головах червоні каптури, 
а зараз не мають. Що ж це воно таке?» — «Ти не 
при собі, Б’яджо,— відказав на те Сандро,— це че
рез гроші ти з’їхав з глузду. Коли б воно й було 
так, невже ти гадаєш, що городянин купив би кар
тину?» — «Ай правда,— погодився Б’яджо,— він-бо 
мені нічого не сказав. І все ж це якась чудасія». 
А тут і всі інші підмайстри його обступили і нака
зали такого, що Б’яджо подумав, ніби й справді він 
з глузду з’їхав.

Якось оселився коло Сандро такий собі ткач і 
поставив ні багато ні мало — вісім верстатів; пра
цюючи, вони не тільки бідолашного Сандро оглу
шували стукотом і грюкотом, але й стрясали весь 
будинок, і так уже благенький. І тому-то від того 
гуркоту він не міг ні працювати, ні сидіти вдома. 
Він уже не раз прохав сусіду припинити цю муку, 
а той відказував йому, що в себе вдома він хоче 
і може робити все, що йому заманеться. Сандро роз
сердився і на свою стіну, що була вища за сусідську 
і не дуже міцна, звалив величезний камінь, зав
більшки з віз, отож, здавалося, при найменшому 
струсі стіни він має впасти і проламати дах, стелю, 
рами й сукна сусідові, а коли той, перелякавшись, 
прибіг до Сандро, йому відказано тими самими сло
вами; мовляв, він у себе вдома хоче і може робити 
все, що йому заманеться, а оскільки він нічого ін
шого не міг досягти, то довелося йому домовлятися 
з Сандро і налагоджувати добросусідські стосунки.

Переказувано, що Сандро жартома звинуватив 
перед вікарієм одного свого приятеля в єресі і той,

184



прийшовши, запитав, хто його винуватить і в чому. 
Коли ж йому сказали, що то був Сандро і що він 
дотримується думки епікурейців, буцімто душа вми
рає разом з тілом, він почав вимагати зводин зі 
своїм обвинувачем перед суддею. Сандро ж, при
йшовши, заперечив: «Цілком слушно, що я такої 
думки про його душу, бо він — скотина. А, крім 
того, чи не здається вам, що він єретик, бо, ледве 
вміючи читати, тлумачить Данте і згадує його ім’я 
всує?»

Розповідають також, що він понад усе любив 
тих, кого знав як кмітливих у своєму мистецтві, і 
що заробляв він багато, але все в нього йшло за 
вітром, бо господарював погано і жив безпечно. 
Кінець кінцем він став старий, немічний і ходив, 
спираючись на дві палиці, бо випростатися вже не 
міг і помер калікою в сімдесят вісім років, похова
но ж його в церкві Оньїсанті у Флоренції року 
1515 21.

В гардеробній синьйора герцога Козімо є дві 
чудові жіночі голови у профіль його роботи; одна 
з них, кажуть, кохана Джуліяно деї Медічі, Лорен- 
цового брата 22, а друга — мадонна Лукреція деї 
Торнабуоні, дружина того Лоренцо23. Там же є 
Вакх, також роботи Сандро. Піднявши обіруч ба
рильце, він припав до нього вустами — постать вель
ми гарна. А в Пізанському соборі для капели делла 
Імпальята він почав смерть Богоматері з хором 
ангелів *. Але воно йому не сподобалося, і він по
кинув його недовершеним. У Монтеваркі він нама
лював на дереві вівтарний образ в церкві Сан Фран
ческо, а в парафіяльній церкві в .Емполі, з того 
боку, де св. Себастьян роботи Роселіно,— намалю
вав двох ангелів 24.
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Він один з перших придумав виготовляти корог
ви та інші драпування так званим мозаїчним спосо
бом, щоб фарби не линяли і щоб колір матерії було 
видно з обох боків. Таким чином виготовив він бал
дахін у Орсанмікеле *, покритий розмаїтими і пре
красними Мадоннами, котрий доводить, наскільки 
ліпше матеріал зберігається при цьому способі, ніж 
коли його просякають речовиною, що його роз’їдає 
і робить неміцним. А втім, нині задля дешевинки 
вдаються більше до давнішого способу — клейових 
фарб. Малював Сандро напрочуд гарно і так багато, 
що довго ще по його смерті кожен художник нама
гався дістати його малюнки; є і в нашій книжці 
кілька, виконаних з великим хистом і смаком25. 
Історії його рясніли фігурами, це видно хоча б з ви
шивки за його малюнком на оборці до хреста, що 
його несуть у процесіях ченці з Санта Маріа Но- 
велла.

Отож Сандро заслужив великої хвали за всі ті 
малярські роботи. В них він вклав багато старання 
й душі: так, скажімо, як вій розмалював згадану 
таблицю з волхвами в Санта Маріа Новелла, що 
справді прекрасна. Напрочуд гарне також невелике 
тондо його роботи, що можна бачити в помешканні 
пріора дельї Анджелі у Флоренції з постатями дріб
ними, але вельми витонченими і виконаними з не
абиякою спостережливістю26. Така сама завбільш
ки, як і згадана таблиця з волхвами, таблиця його 
роботи, що належить месерові Фабіо Сеньї, флорен
тійському шляхтичеві, з зображенням Обмови Апел- 
леса27 — кращої за неї неможливо знайти. Над 
таблицею тією.(він сам подарував її Антоніо Сеньї, 
своєму щирому приятелеві) читаємо такі вірші на
званого месера Фабіо:
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Iudicio quemquam ne falso laedere tentent 
Terrarum reges, parva tabella monet.
Huic similem Aegypti regi donavit Apelles.
Rex fuit et dignus munero, munus eo.
[Щоб не могли образити обмовою володарі

земні,
Мала ця дошка пам’яттю є завжди.
Таку точнісінько підніс Апеллес володарю

Єгипту.
Дарунка гідний був цар, дарунок був гідний

царя].



ЖИТТЄПИС АНДРЕА ДЕЛЬ ВЕРРОККЙО, 
ФЛОРЕНТІЙСЬКОГО ЖИВОПИСЦЯ, 
СКУЛЬПТОРА Й АРХІТЕКТОРА

Флорентієць Андреа дель Верроккйо був у свій 
час ювеліром, перспективном, скульптором, різьбя
рем, живописцем і музикантом *. Правда, у скульп
турі і живопису його манера була грубувата й суху
вата, бо він досяг її скоріше надзвичайною пиль
ністю, ніж природженим хистом і здібністю. Коли б 
у нього було цієї здібності стільки, скільки дано 
йому було старання й пильності в цих мистецтвах, 
то він дійшов би до тієї досконалості, до якої ведуть 
пильність і природа. Коли ж того чи іншого бракує, 
то рідко досягають вищого ступеня, хоч пильність 
і старанність ведуть до нього. Цього було в Андреа 
більше, ніж у будь-кого іншого; отже, його можна 
віднести до незвичайних і видатних майстрів нашо
го мистецтва. За молодих років він вивчав різні 
науки, зокрема геометрію. Працюючи як ювелір, він 
виготовив, крім багатьох інших речей, кілька золо
тих гудзиків для риз, що перебувають тепер у со
борі Санта Маріа дель Фйоре у Флоренції *, а з 
великих речей зробив чашу, добре відому всім юве
лірам, поверхня якої прикрашена тваринами, листям 
та різним примхливим орнаментом *, другу чашу, 
теж дуже гарну, він оздобив ангелочками, які тан
цюють *. Коли він показав свій хист у цих роботах, 
цех купців замовив йому два срібних рельєфи для 
вівтаря Сан Джованні. Через них він дістав собі 
велику похвалу й славу 2.
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Саме тоді в Римі бракувало деяких з тих вели
ких фігур апостолів для вівтаря папської капели, 
які стояли там раніше і які потім було перелито 
разом з іншими срібними речами.

Папа Сікст IV, пославши за Андреа, ласкаво 
замовив йому зробити все, що йому було потрібне; 
той виконав усе старанно, розумно й досконало. 
Побачивши, що в Римі високо шанують античні ста
туї та інші речі, і довідавшись, що папа наказав 
поставити бронзового коня 3 на майдані перед Сан 
Джованні Латерано і що там шанують не тільки 
цілі статуї, але й уламки скульптури, які знаходили 
щодня, він вирішив стати й собі скульптором. Тому 
кинувши зовсім золотарництво, він почав виливати 
з бронзи деякі статуетки, за які його дуже хвалили, 
а потім, набравшись духу, він взявся різьбити з 
мармуру. Саме тоді померла від пологів дружина 
Франческо Торнабуоні. Чоловік, що дуже кохав її, 
схотів після смерті вшанувати якнайкраще її па
м’ять і доручив Андреа спорудити їй гробницю: на 
мармуровій труні скульптор вирізьбив на одному 
камені — жінку, пологи та перехід її до кращого 
життя, тут же він зобразив три фігури Чеснот. Цю 
роботу визнали за дуже гарну для першого твору 
з мармуру. Гробницю поставлено в церкві Санта 
Маріа на Мінерві4.

Коли Андреа повернувся у Флоренцію з грішми, 
славою й шаною, йому замовили бронзову статую 
Давида у два з половиною лікті заввишки 5. Коли 
він її закінчив, то статую поставили у палаці в го
рішній частині сходів коло дверей з ланцюгом; її 
дуже вихваляли. Працюючи над цією статуєю, він 
зробив теж з мармуру Мадонну над гробницею ме- 
сера Леонардо Бруні з Аретіно в Санта Кроче. Цю189



гробницю, будучи тоді ще молодим, зробив з мар
муру Бернардо Росселіно6, архітектор і скульптор, 
про що я вже розповідав.

Андреа зробив ще мармуровий поясний ба
рельєф — Мадонну з сином на руках. Раніш вона 
була в домі Медічі, а тепер, як рідкість, стоїть над 
дверима в кімнаті герцогині флорентійської7. Крім 
того, він вилив ще два металевих барельєфи — голо
ву Олександра Великого8 в профіль і голову Да- 
рія *, кожну окремо, одну від одної відмінну як 
шоломом, так і іншими деталями. Лоренцо Медічі 
Пишний (Старший) надіслав ці обидві голови ко
ролю Матвію Корвіну в Угорщину разом з іншими 
речами, про що скажемо па своєму місці. Здобувши 
славу доброго майстра, головне через свої роботи 
з металу, які він виконував з великою охотою, Ан
дреа зробив у Сан Лоренцо гробницю Джованні і 
П’єтро Медічі9, синів Козімо: порфіровий саркофаг, 
оправлений у бронзу, з пишним орнаментом з листя, 
виконаним з величезною старанністю. Ця гробниця 
стоїть між капелою св. Дарів і ризницею. Нічого 
кращого від цього твору і щодо самої бронзи, і 
щодо литва не може й бути.

У цій роботі він виявив і свою архітектурну здіб
ність, поставивши гробницю на постаменті у проймі 
вікна завширшки приблизно у п’ять ліктів і заввиш
ки десять, що відокремлює цю капелу св. Дарів від 
Старої ризниці. Над саркофагом для заповнення 
пройми до самого верху вікна він зробив бронзові 
грати з миндалеподібними петлями, дуже прості, в 
деяких місцях оздоблені бантиками та іншими гар
ними вигадками.

Донателло зробив для Колегії шістьох цеху куп
ців мармурову вівтарну нішу, що в церкві Орсанмі-
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келс проти св. Михаїла; там мали поставити брон
зову статую ап. Фоми, що доторкається до ран 
Христових, але не поставили її, бо серед тих, на 
кого це було покладено, одні хотіли доручити ро
боту Донателло, а інші — Лоренцо Гіберті. Отже, 
поки ті були живі, справа затяглася, а потім замо
вили статую Андреа 10. Він зробив моделі, форму і 
почав виливання — вийшли масивні, суцільні і дуже 
вдалі відливки. Потім він відшліфував їх і викінчив 
так, що вони набрали тієї довершеності, яку ми ба
чимо тепер і краще якої бути не може. В ап. Фоми 
спостерігаємо його невіру і бажання переконатися 
у факті воскресіння, а одночасно і його любов, коли 
він прегарним жестом руки доторкається до ребра 
Христового. А в самому Христі, який вільним рухом 
підносить одну руку, розгортаючи одяг, щоб розвія
ти сумнів недовірливого учня, стільки природної 
краси, скільки може надати статуї лише мистецтво. 
Одягнувши обидві ці постаті чудовими і добре при
пасованими складками драпіровок, Андреа довів, 
що розуміється на цьому мистецтві не менше, ніж 
Донато, Г. Лоренцо та інші попередні майстри. Цей 
твір цілком заслужив того, щоб бути поставленим 
у ніші, зробленій Донато, тієї оцінки і шани, що нею 
він завжди користується.

Слава Андреа, як скульптора, не могла зрости 
ще більше, тому, не задовольняючись досягненнями 
в єдиній тільки галузі, він захотів бути таким же 
майстром і в інших мистецтвах, старанно взявся за 
живопис і виготовив картони, на яких пером нама
лював бійку голих людей п; картони ці дуже при
датні, щоб по них зробити фарбами картину на стіні.

Він зробив також картони для кількох історич
них картин і почав уже малювати їх, але чомусь
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вони так і лишилися незакінченими. У нашому аль
бомі є кілька власноручних його малюнків, вико
наних дуже старанно й уміло; між іншим, принадні 
жіночі голови з гарними зачісками, яких, через їхню 
красу, завжди наслідував Леонардо да Вінчі. Є там 
і двоє коней з масштабами й сіткою для збільшен
ня; їх надзвичайно пропорційно і безпомилково ви
конано ,2. Є в мене й теракотовий рельєф кінської 
голови, зроблений Андреа за античним зразком *. 
Чудова річ. Є кілька його малюнків на папері у 
вельмишановного дон Вінченціо Боргіні в альбомі, 
про який уже говорилося: там є малюнок гробниці 
одного дожа, зроблений ним у Венеції *, «Покло
ніння волхвів Христові» * та жіноча голова *, така 
прекрасна, як тільки цс можна передати малюнком 
на папері.

Для Лоренцо Медічі Пишного він зробив для 
фонтану його вілли в Кареджі бронзового хлопчика, 
який душить рибу ,3; герцог Козімо звелів перенести 
його на фонтан у дворі свого палацу, де він стоїть 
і тепер. Цей хлопчик справді чудесний.

Коли закінчено було купол Санта Маріа дель 
Фйоре і після довгого обговорення ухвалено зро
бити мідну кулю, поставивши її на вершечку купола 
згідно з наказом Філіппо Брунеллескі, то цю справу 
доручили Андреа. Він зробив кулю в чотири лікті 
заввишки і закріпив її ланцюгами так, що можна 
було безпечно поставити на ній хрест. Цей твір було 
закінчено й урочисто поставлено на місце и. Треба 
було дійсно проявити багато винахідливості і знан
ня, щоб можна було зійти знизу і закріпити кулю 
з хрестом так міцно, щоб вітер не міг її пошкодити.

Андреа ніколи не кидав роботи; весь час він пра
цював то як живописець, то як скульптор, іноді
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поєднуючи це, щоб одна робота не набридла, як 
буває в інших. Хоч він не використав вищезгаданих 
картонів, проте дещо все ж таки намалював, між 
іншим — і одну картину для черниць Сан Доменіко 
у Флоренції *, яка йому й самому сподобалася, а 
потім намалював ще й другу — в Санті Сальві — 
для ченців Валломбрози: як Іоанн Хреститель хре
стить Христа ,5. У цім творі Леонардо да Вінчі, тоді 
молодий його учень, домалював ангела, далеко кра
щого, ніж усі інші постаті, які там є.

Це спричинилось до того, що Андреа вирішив не 
доторкатися більше до пензля, бо Леонардо, будучи 
ще хлопчиком, уже перевищив його в цім мисте
цтві 16.

Колись Козімо Медічі, діставши з Рима багато 
антиків, наказав поставити у своєму саду чи у дворі 
коло брами, що виходить на вулицю Джінорі, чудову 
з білого мармуру античну статую Марсія *, якого 
прив’язано до дерева, щоб здерти з нього шкіру. 
Внукові його, Лоренцо Медічі, потрапив до рук дру
гий Марсій І7,— торс з головою,— дуже давній і ще 
кращий від того; був він з рожевого мармуру; Ло
ренцо хотів поставити його проти першого, але цього 
зробити не можна було, бо надто він був пошкодже
ний, тому Лоренцо доручив Андреа полагодити й 
реставрувати цю статую. Той зробив з рожевого 
мармуру ноги, стегна, руки й лікті, яких бракувало 
цій фігурі, і зробив це так добре, що Лоренцо був 
цілком задоволений і поставив цього Марсія насу
проти першого з другого боку брами. Цей античний 
торс Марсія із здертою шкірою був виконаний так 
старанно й обдумано, що деякі тонісінькі білі жил
ки, які були в рожевому мармурі, знаходились на 
певних місцях, і здавалося, що це справжні жилки,
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які видно на живому тілі, поки з нього зідрано 
шкіру.

Через це твір цей, коли він ще зберігав первісну 
свою свіжість, був ніби живий.

Тим часом венеціанці вирішили, щоб підбадьо
рити інших полководців, вшанувати пам’ять відваж
ного Бартоломео Коллеоні з Бергамо, що так зміц
нив їхню державу своїми перемогами. Почувши про 
славу Андреа, вони запросили його до Венеції і до
ручили спорудити бронзову статую цього полко
водця верхи на коні і поставити її на майдані перед 
церквою Санті Джованні е Паоло |8. Зробивши мо
дель коня, Андреа почав готуватися до виливання 
його з бронзи, але через інтриги деяких значних 
осіб було вирішено постать вершника замовити Вел- 
лано з Падуї, а коня — Андреа.

Почувши про це, Андреа відбив голову й ноги 
від своєї моделі і, страшенно обурений, нічого не 
сказавши, повернувся у Флоренцію. Венеціанська 
Синьйорія попередила його тоді, щоб він більш ні
коли не насмілювався повертатись у Венецію, бо 
йому там відрубають голову.

Відповідаючи, він написав, що буде остерігатися, 
бо вони, відтявши йому голову, вже неспроможні 
приставити нову, а подібну до його голови — тим 
більше. Але він спроможний зробити таку саму, як 
та, що він знищив, і навіть ще кращу. Така відпо
відь дуже сподобалася цим синьйорам; Андреа зно
ву запросили у Венецію, подвоївши платню. Пола
годивши першу модель, він вилив її з бронзи, але 
не встиг закінчити остаточно; під час виливання він 
розігрівся і, застудившись, помер через кілька днів 
у цьому місті.

Незакінченим залишився не тільки цей твір, який
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потребував тільки, щоб його очистити й поставити 
на призначеному місці, але й другий, що його робив 
він у Пістойї,— гробницю кардинала Фортегверра 
з фігурами трьох богословських Чеснот і Бога-отця 
над ними ,9. Цей твір був закінчений флорентій
ським скульптором Лоренцетто.

Андреа помер, коли йому було п’ятдесят шість 
років 20.

Смерть його оплакували завжди його друзі й 
учні, яких було чимало, а більше за всіх — скульп
тор Нанні Гросо21, людина надзвичайно чудна в 
мистецтві і в житті.

Розповідають, що, коли цей Нанні працював поза 
майстернею, особливо для ченців, він вимагав віль
ного доступу до погреба, щоб можна було завжди 
випити чарку, не просячи на це дозволу.

Розповідають теж, що він, повернувшись з лікар
ні Санта Маріа Нуова, видужавши після якоїсь хво
роби, відповідав приятелям, що заходили до нього 
н запитували, як він себе почуває: «Погано».— 
«Але ж ти видужав?» — запитували вони. «Проте 
почуваю себе погано,— відповідав він.— Я хотів би, 
щоб мене трішки трусила пропасниця: тоді я зали
шився б у лікарні, де мене добре годували й обслу
говували».

Коли він помирав, теж у лікарні, перед ним по
ставили дерев’яне Розп’яття, погано зроблене і не
зграбне. Вій попросив забрати його і дати йому 
друге, роботи Донато, кажучи, що коли його не за
беруть, то він краще помре без покаяння, так не 
подобались йому погано зроблені мистецькі речі.

Учнями Андреа були також П’єтро Перуджіно і 
Леонардо да Вінчі, про яких я розповім у відповід
ному місці. Потім ще Франческо ді Сімоие 22 — фло-
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рентієць, який зробив у Болоньї для месера доктора 
Алессандро Тартальї з І моли в церкві Сан Доме- 
ніко мармурову гробницю з маленькими фігурками, 
що нагадують манеру Андреа. І другу ще гробницю 
зробив він для месера П’єтро Мінербетті *, що 
стоїть у капелі Сан Бранкаччо у Флоренції навпро
ти ризниці.

Вихованцем Андреа був і Аньйоло ді Поло 23, що 
добре ліпив з глини: у місті є безліч зроблених ним 
речей. Коли б він серйозно працював у мистецтві, 
він міг би виконувати чудові речі.

Більш за всіх Андреа любив Лоренцо ді Креді24, 
який перевіз тіло Андреа з Венеції і поховав його 
в церкві Сант Амбруоджо в гробниці месера Мікеле 
ді Чопе, де на надгробному камені висічено такі 
слова: Ser Michaelis de Cionis et suorum.

[Гробниця Мікеле ді Чоне та його родичів], а 
потім:

Ніс ossa jacent Andreae Verrocchii qui obiit Vene- 
tiis MCCCCLXXXVIII.

[Тут лежать кості Андреа Верроккйо, що помер 
у Венеції 1488 року].

Андреа любив виливати форми з гіпсу, саме з 
того гіпсу, який виготовляють з м’якого каменю, що 
добувають коло Вольтерри і Сієни та по інших міс
цях в Італії. Коли пропекти цей камінь на вогні, 
потім стовкти та замісити на теплій воді, він стане 
такий м’який, що можна ліпити з нього все, і так 
твердне, що з нього можна виливати цілі фігури.

Андреа у зроблених таким способом формах 
виготовляв різні речі, щоб мати їх перед собою і 
копіювати їх, як-от: руки, ноги, коліна, ступні, лікті, 
тулуби.
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Потім в його часи стали таким дешевим спосо
бом робити зліпки з голів покійників.

Тим-то у Флоренції майже в кожному домі ми 
бачимо безліч таких портретів, добре виконаних, 
наче живих, що стоять над дверима, вікнами, камі
нами й карнизами.

З того часу і досі триває цей спосіб, дуже вигід
ний для нас, бо завдяки йому я дістав багато порт
ретів, які і використав у фресках палацу герцога 
Козімо. За це ми повинні дякувати майстерності 
Андреа, що один з перших застосував цей спосіб25.

Пізніше такі зображення стали виготовляти ще 
досконаліше, не тільки у Флоренції, але й по всіх 
місцях, де є святині, куди сходяться побожні люди, 
щоб дати обітницю за «чудо» або за милість божу, 
яку вони дістали.

Раніше це були маленькі срібні фігурки та до
щечки з срібла або з воску, досить незграбно вико
нані, а від часів Андреа почали робити їх далеко 
краще.

У Флоренції Андреа потоваришував з Орсіио 20, 
який добре вмів ліпити з воску і був дуже вправний 
у цьому мистецтві, Андреа почав навчати його, як 
досягти тут довершеності. Приводом для цього була 
смерть Джуліано Медічі і врятування від небезпеки 
брата його Лоренцо, якого поранили в Соборі Санта 
Маріа дель Фйоре27.

Родичі й друзі Лоренцо замовили в багатьох міс
цях зробити його зображення, щоб віддячити богові 
за його врятування.

Тоді, між іншим, і Орсіно за порадою і допомо
гою Андреа зробив із воску три зображення в нату
ральному розмірі на дерев’яному каркасі, обгорну
тому розщепленим очеретом; потім одяг на фігури
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навощену тканину з гарними складками і так май
стерно все проробив, що вони здавалися натураль
ними. Голову, руки й ноги він зробив з трохи гру
бішого воску, порожніми всередині і розмалював 
їх олійними фарбами, оздобив волоссям тощо. І ви
йшли не вощані люди, а ніби живі; можна й тепер 
бачити ці три зображення; одне з них перебуває в 
жіночому монастирі св. Клари на вулиці Сан Галло 
перед чудотворним Розп’яттям*; фігура одягнена 
точнісінько так, як був одягнений Лоренцо, коли 
його поранили в горло і він, перев’язаний, у вікні 
свого дому з’явився перед людьми, що збіглися ді
знатись, чи він живий, чи ні, щоб помститися за 
нього.

Друга фігура одягнена в «лукко» — звичайний 
плащ флорентійських громадян; вона перебуває в 
церкві Благовіщення братів Сервітів, над меншими 
дверима біля столу, де продають свічки *.

Третю надіслали в Ассізі в церкву Санта Маріа 
дельї Анджел і і поставили перед Мадонною *. У тім 
місці, як я вже говорив, Лоренцо Медічі звелів вимо
стити цеглою всю дорогу від Санта Маріа дельї 
Анджелі до Ассізької брами, яка веде до церкви 
Сан Франческо, а також він поновив там фонтани, 
які було зроблено з наказу його діда Козімо.

Але повернемось до вощаних зображень. Руками 
Орсіно у згаданій церкві Сервітів зроблено всі ті 
зображення, які мають такі ознаки насподі: велику 
літеру «О», всередині її літера «К», а над ними 
хрест. Усі вони такі гарні, що небагато до них може 
дорівнятися із зроблених пізніше. Хоч це мистецтво 
зберігається і до наших часів, але воно тепер у за
непаді, бо люди стали менш побожними, а може, й 
з інших причин.
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Повертаюся знов до Верроккйо. Крім усього 
вищезгаданого, він виробляв дерев’яні хрести та де
які речі з теракоти *, серед них були речі чудові, як 
це можна бачити на моделях рельєфів, які він зро
бив для вівтаря церкви Сан Джованні *, та на де
яких гарненьких ангелочках і на голові св. Ієроні- 
ма *, яку вважають чудовою. Його рукою зроблено 
хлопчика на годиннику Нового ринку: в нього руки 
приставлені так, що він підіймає їх угору і вибиває 
молотком години.

У той час це вважали за надзвичайно дотепну 
й гарну річ.

Тут закінчуємо життя Андреа Верроккйо, пре
славного скульптора.



ЖИТТЄПИС П'ЄТРО ПЕРУДЖІНО.
живописця

Як іноді сприяє бідність талановитим людям і як 
може вона сприяти досягненню досконалості і до
вершеності в будь-якому фаху, це нам ясно показує 
життя ГГетро Перуджіно.

Перуджіно, покинувши Перуджу, де він надзви
чайно бідував, прибув у Флоренцію, бо хотів досяг
ти певного становища своїм талантом; кілька міся
ців прожив він там; не маючи іншої постелі, він 
спав у ящику, наче жебрак, перетворював собі ніч 
на день і надзвичайно старанно вчився, набуваючи 
собі професію. Набувши в ній досвіду, він безпе
рервно малював, бо вже не знав іншої радості, як 
тільки працювати. Маючи весь час перед своїми 
очима страшну загрозу бідності, він брався за таку 
роботу, на яку й не глянув би, якби мав з чого 
жити *. Можливо, що багатство заступило б йому 
дорогу до удосконалення його таланту, так само як 
бідність відкривала йому цю дорогу, спонукаючи 
його до прагнення визволитися з низького і злиден
ного становища і досягти, коли не найвищих щаб
лів, то принаймні такого становища, яке забезпечу
вало б йому існування. Ніколи не звертав він уваги 
на холод, голод, на втому, на всілякі незручності, 
нічого не соромився, він хотів мати змогу жити 
колись спокійно і в достатку. Завжди, наче приказ
ку, Перуджіно повторював, що після негоди обов’яз
ково настає добра година, а за доброї години треба
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готувати собі хату, щоб сховатись у ній, коли буде 
треба.

Але для того, щоб становлення цього художника 
стало більш ясним, я розповім про життя його з са
мого початку. Люди кажуть, що в місті Перуджі в 
одного бідняка з Кастелло дела П’еве на ім’я Крі- 
стофано народився син, якому при хрещенні дали 
ім’я П’етро.

Він ріс у нужді і злиднях, батько віддав його 
учнем до одного живописця в Перуджі 2, який хоч 
і не був великим майстром свого фаху, але дуже 
поважав мистецтво і тих людей, що дійшли в ньому 
довершеності. Він тільки й робив, що розповідав 
П’єтро, яку користь і шану дає живопис хорошому 
художникові, і його розповіді про прибутки і на
городи як попередніх, так і сучасних майстрів під
тримували П’єтро в його праці.

Він так запалив його дух, що тому спало на дум
ку, коли пощастить, самому стати одним з таких 
майстрів. Тому він почав в усіх, хто мандрував по 
світу, розпитувати, де найкраще вчать таких людей; 
особливо питав він про це свого вчителя, і всі йому 
відповідали одноголосно, що з Флоренції більше, ніж 
з будь-якого іншого міста, виходять люди, вправні 
в мистецтві, переважно в живопису, бо в тому місті 
людей спонукають до праці три причини. По-перше, 
там дуже вимогливо ставляться до творів; обстави
ни там такі, що таланти народжуються вільними по 
своїй природі, вони не задовольняються посередніми 
творами, а цінять тільки майстерні і красиві, не 
звертаючи уваги на те, хто їх створив. По-друге, 
щоб там жити, треба бути працьовитим, тобто по
стійно розвивати свій хист і смак, завжди бути уваж
ним, бути спритним у своїх справах і, нарешті,
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вміти заробляти гроші. Флоренція не має великих і 
багатих земельних угідь, щоб задешево давати своїм 
громадянам усе потрібне, як це бува там, де всього 
вдосталь. По-третє, що не менш важливо,— це вели
чезне прагнення до шани і слави, породжене там
тешніми обставинами в людях усіх професій, праг
нення, яке не дозволяє кожній обдарованій людині 
погодитися, щоб інші люди залишалися на одному 
рівні, не говорячи вже про те, щоб вони відставали 
від тих, в кому вони бачать таких самих людей, як 
і вони, хоча й визнають у них майстрів своєї справи. 
Часто це прагнення до звеличення себе призводить 
до того, що люди, які від природи не відзначаються 
добротою і мудрістю, стають лихослівними і невдяч
ними за добро.

Справді, коли людина навчиться і не хоче тільки 
день у день животіти, як тварина, а хоче розбага
тіти, вона мусить іти звідти і продавати в інших 
місцях своє знання, використовуючи репутацію цьо
го міста, як це роблять лікарі з своєю наукою, бо 
Флоренція поводиться із своїми художниками так, 
як час із своїми творами: тобто, створивши, руйнує 
і поволі знищує їх.

Зваживши на такі умовляння й поради, П’єтро 
прибув у Флоренцію з метою добитися досконалості. 
І він досяг цього, бо виконані ним твори мали ви
соку оцінку. Учився він під керівництвом Андреа 
дель Верроккйо3.

Перша його робота в монастирі Сан Мартіно, що 
за брамою Прато, знищена під час війни. У мона
стирі камальдульців він намалював на стіні святого 
Ієроніма *, якого флорентійці тоді дуже вихваляли 
й високо цінили. Він зробив цього старого святого 
худим і сухим, його очі пильно дивляться на роз-
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п’яття, а крім того, він такий виснажений, наче ске
лет, як це можна бачити на копії, зробленій Бар
толомео Гонді.

За кілька років П’етро зажив такої слави, що 
його твори розповсюджувались не тільки у Флорен
ції та Італії, але й у Франції, Іспанії та інших краї
нах, куди їх пересилали 4. Коли його твори підви
щилися в ціні, купці почали їх купувати для пере
продажу і пересилати в чужі країни з великою для 
себе вигодою.

Для черниць монастиря св. Клари він намалював 
на дошці мертвого Христа 5 в такому приємному і 
своєрідному колориті, що всі художники визнали, 
що з нього буде чудовий і дивний майстер.

На цій картині бачимо кілька чудових голів ста
рих людей, а також Марії; вони, переставши пла
кати, дивляться на мертвого з надзвичайною лю
бов’ю і захопленням. Крім того, він намалював там 
пейзаж, який вважали за надзвичайний, бо тоді ще 
не знали способів малювати пейзажі так, як навчи
лися малювати пізніше.

Кажуть, ніби Франческо дель Пульєзе пропону
вав заплатити згаданим черницям втроє більше про
ти суми, яку вони заплатили П’єтро, обіцяючи замо
вити йому ж власноручно зробити для них таку 
саму картину, але ті не згодились, бо П’єтро сказав, 
що навряд чи йому пощастить зробити щось подібне.

У монастирі джезуатів, що за брамою Пінті, було 
чимало власноручних творів П’єтро, але тому, що 
цей монастир і церква тепер зруйновані, я хочу ска
зати про них раніше, ніж продовжувати цей життє
пис. Ця церква, яку збудував архітектор Антоніо 
ді Джорджо з Сеттіньяно, мала сорок ліктів зав
довжки і двадцять завширшки. В кінці церкви була
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площадка розміром у 6 ліктів, до якої вели сходи 
з чотирьох східців, на цій площадці стояв головний 
вівтар, рясно оздоблений орнаментами з вирізьбле
ного каменю, а надвівтарна картина, як кажуть, 
була власноручним твором Доменіко Гірландайо 6.

Усередині церкви була поперечна стінка з две
рима, горішня частина яких була прозора, а за две
рима стояли два вівтарі; над кожним з них було по 
картині роботи П’єтро Перуджіно, про які я гово
ритиму пізніше, а над згаданими дверима виконане 
рельєфом чудове Розп’яття з Мадонною і св. Іоан- 
ном роботи Бенедетто да М айано7. Перед головним 
вівтарем стояв з горіхового дерева крилас, чудово 
виконаний у дорійському стилі, а над головною 
брамою церкви був другий крилас, підтримуваний 
балками. У нижній своїй частині вій утворював чу
довий софіт з прекрасними компартиментами і з 
орденом балюстрад, ягкі утворювали огорожу перед 
криласом з боку головного вівтаря. Цей крилас був 
дуже зручний братам монастиря для нічних ча
сів, для їхніх приватних молитов, а також для свят
кових днів.

Над головною брамою, що була чудово оздобле
на кам’яними орнаментами і виходила в портик, що 
йшов до самих дверей монастиря, змальовано було 
в півколі епіскопа Юстина між двома ангелами — 
дуже гарний твір мініатюриста Гарардо, бо церква 
була присвячена св. Юстину і в ній зберігалися його 
мощі, тобто рука цього святого. При вході в мона
стир був невеличкий двір такого ж розміру, як і 
церква, тобто у сорок ліктів завдовжки і двадцять — 
завширшки; арки і склепіння галереї, що йшла на
вколо нього, лежали на кам’яних колонах, утворю
ючи простору й дуже зручну лоджію. Посеред дво-
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|>у, дуже чистенького і вибрукованого кам’яними 
плитами, була криниця під навісом на кам’яних ко
лонах; вона була окрасою цього двору.

Сад цього монастиря був такий гарний, вино
градник навколо так добре впорядкований, що в усій 
окрузі Флоренції кращого й не було. Таке ж гарне 
й затишне було і приміщення, де ченці, за своїм 
звичаєм, виготовляли пахучі води та ліки. Коротко 
кажучи, цей монастир був одним з найкращих і най- 
затишніших у Флорентійській державі.

Я нагадав про нього навмисне тому, що картини 
там були здебільшого намальовані рукою нашого 
П’етро Перуджіно.

Повертаючись знову до життєпису П’єтро, слід 
зазначити, що з творів, зроблених для згаданого 
вище монастиря, збереглися тільки виконані на де
реві, бо всі фрески разом з усією будівлею були 
зруйновані під час облоги Флоренції8. Картини пе
ренесли до брами Сан П’єтро Гаттоліні, де ченцям 
було дано приміщення в церкві і монастирі Сан 
Джованніно. Дві картини, що були на вищезгаданій 
перегородці, намальовані рукою П’єтро. На одній 
був Христос, що молиться в саду, і апостоли, що 
сплять; там П’єтро показав, як сон перемагає горе 
і клопоти, змалювавши їх, коли вони сплять у спо
кійних позах. На другій він намалював «Оплаку
вання Христа», а саме: Христа на руках у Богома
тері з чотирма постатями навколо, не менш гарними, 
ніж інші його роботи. Між іншим, він намалював 
Христа таким закляклим, наче він так довго висів 
на хресті, що холод довів його до такого стану, че
рез це Іоанн і Магдалина підтримують його, вбиті 
горем і скорботою. Ще на одній картині з над
звичайною старанністю намалював він Розп’яття
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Христа і Магдалину, а коло ніг Христа — святого 
Ієроніма, Іоанна Хрестителя і блаженного Джованні 
Коломбіні, основоположника цього братства9.

Усі три картини дуже попсовані; на всіх темних 
і тіньових місцях вони потріскалися; це буває тоді, 
коли кладуть перший шар фарби на грунт, який 
ще не висох; отже, кладуть три шари фарб один 
на одний; поволі висихаючи, перший шар тягне за 
собою решту шарів, від чого утворюються тріщини. 
П’єтро про це не знав, бо тільки за його часів поча
ли добре малювати олійними фарбами.

Через те що флорентійці високо цінували роботи 
П’єтро, настоятель цього самого монастиря джезуа- 
тів, який любив мистецтво, замовив йому намалю
вати в манері мініатюри на стіні першого двору 
«Різдво» з «Поклонінням волхвів», які він виконав 
гарно і старанно. Там було багато різних голів і 
чимало портретів з натури, між іншим, була там 
голова Андреа Верроккйо, вчителя Перуджіно. Над 
арками колонади того ж таки двору П’єтро нама
лював ще й фриз з добре виконаними, ніби живими, 
фігурами: там був і портрет настоятеля монастиря, 
намальований такою хорошою манерою, що його 
пайвидатніші художники вважали за найкращий з 
усіх, будь-коли зроблених П’єтро. Йому доручили 
ще намалювати в другому дворі над брамою, що 
веде до трапезної, картину, в якій показано, як папа 
Боніфацій дає чернецьку рясу блаженному Джован
ні Коломбіно 10. Він там намалював вісім ченців і 
дав чудову перспективу, яка йде вдалину, що спра
ведливо дістала велике схвалення, бо в цьому особ
ливо вправлявся П’єтро. Під цією картиною місти
лась друга — Народження Христа, з ангелами й па
стухами, намальована вона надзвичайно свіжим
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колоритом. В арці дверей згаданої молитовні він 
намалював три поясних постаті: Мадонну, св. Ієро- 
німа і блаженного Іоанна — чудовою манерою, ці 
фрески вважали за найкращі з його настінних робіт.

Мені розповідали, ніби згаданий настоятель умів 
дуже добре виготовляти блакитну фарбу — ультра
марин і, маючи великий запас його, хотів, щоб П’єт- 
ро в усіх перелічених творах додавав його якомога 
більше. Але він був такий скупий і недовірливий, 
що не покладався на ГГєтро і завжди хотів бути 
присутнім, коли той у своїх роботах вживав бла
китну фарбу.

П’єтро, людина від природи чесна й щира, ніколи 
не зазіхав на чуже, а хотів лише одержувати плату 
за свою роботу, тому він образився за таку недовір
ливість настоятеля і вигадав спосіб присоромити 
його. Він узяв відро води і почав щохвилини вима
гати в настоятеля то блакитної, то білої фарби для 
малювання одягу тощо, той з жалем виймав її з 
кишені і сипав у банку з розведеною водою. П’єтро, 
взявши фарбу, після кожних двох мазків споліску
вав пензель у відрі так, що там набралося більше 
фарби, ніж було витрачено на малювання. Настоя
тель, бачачи, що кишеня спорожнюється, а робота 
не посувається, повторював: «Ой, лихо, скільки 
ультрамарину потребує ця штукатурка!» — «Ви ж 
бачите»,— відповів П’єтро.

Коли настоятель пішов собі, П’єтро зібрав весь 
ультрамарин, що був на дні відра, і повернув його 
настоятелеві у слушний час, кажучи: «Отче, це ваше 
добро, навчайтесь довіряти чесним людям, які ніко
ли не ошукують тих, хто їм вірить, але коли б схо
тіли, то зуміли б обдурити таких недовірливих, 
як ви».
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Завдяки цим та іншим творам, слава П’єтро так 
зросла, що йому майже мимоволі довелося поїхати 
в Сієну, де він намалював велику картину в церкві 
Сан Франческо *, цю картину вважали дуже гар
ною, а другу він намалював у церкві Сант Агості- 
но — Розп’яття та кілька святих п.

Трохи пізніше у Флоренції, в церкві Сан Галло, 
він намалював «Каяття св. Ієроніма» *, що перебу
ває тепер у Сант Якопо Трафоссі. Потім йому замо
вили картину Померлий Христос з св. Іоанном і 
Богородицею над сходами бічної брами в Сан П’єт- 
ро Маджоре *; він виконав цю картину так, що, не
зважаючи на дощ і вітер, фреска залишилася такою 
свіжою, ніби він щойно закінчив її.

Безперечно, П’єтро вже розумівся на фарбах 
як для роботи фрескою, так і олійними фарбами. 
Художники повинні дякувати йому за його майстер
ність, якою він просвітив їх у своїх творах. У церкві 
Санта Кроче у Флоренції він намалював Оплаку
вання Христа * — Мадонну з мертвим Христом на 
руках і дві постаті, що викликають захоплення не 
стільки своєю красою, скільки тим, якими свіжими 
фарбами намальовано цю фреску і як вони збе
реглися.

Флорентійський громадянин Бернардіно де Россі 
замовив йому св. Себастьяна |2, щоб надіслати його 
у Францію. Ціну встановили — сто золотих скуді, 
а Бернардіно перепродав її потім французькому ко
ролеві за чотириста золотих дукатів.

На замовлення ченців Валломбрози він намалю
вав на дереві картину для головного вівтаря, а та
кож і для Чертозіанського монастиря в П ав ії13.

Для неаполітанського кардинала Караффи він 
намалював у єпіскопаті образ для головного вівтаря
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Усиіиня Богоматері із враженими апостолами біля 
її гробу.

Для абата Сімоне деї Граціані в Борго Сан 
Сеполькро П’єтро дав велику картину на дереві: він 
намалював її у Флоренції, а потім люди на руках 
перенесли її до церкви Сан Джільйо в Борго Сан 
Сеполькро, за іцо їм заплатили великі гроші14.

Для Сан Джованні ін Монте в Болоньї він на
діслав Мадонну в небесах 15 з кількома постатями 
на весь зріст.

Слава П’єтро так поширилася в Італії і поза її 
межами, що папа Сікст IV почесно запросив його 
в Рим працювати в капелі спільно з іншими найкра
щими художниками. Там П'єтро намалював спільно 
з дон Бартоломео делла Гатта, абатом церкви Сан 
Клементе в Ареццо, Передачу Христом ключів апо
столові Петрові|б, а також Різдво *, Хрещення Хри
ста * і Знайдення Мойсея *, коли його виймає з води 
в кошику дочка фараона. На тій стіні, де вівтар, 
Перуджіно намалював фреску — Успіння Богороди
ці *, де змалював папу Сікста навколішках. При 
папі Павлі III усі ці твори були знищені, щоб дати 
місце божественному Мікеланджело для намелю
вання Страшного суду. На склепінні залу башта 
Борджа у папському палаці він намалював кілька 
епізодів з життя Христа і листяний орнамент, вико
наний світлотінню, що в той час дуже всім сподо
балися 17. Так само в Римі, в церкві Сан Марко, він 
намалював двох мучеників біля святих Дарів*; це 
є найкращі з його римських робіт. У палаці Сант 
Апостоло для Щарра-Колонни розмалював лоджію 
і дві кімнати *, за що одержав силу грошей, тому 
він вирішив не залишатись надалі в Римі; супрово
джуваний добрими побажаннями папського двору,
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виїхав він до своєї рідної Перуджі. Там Перуджіно 
закінчив свої картини олійними фарбами і, зокрема, 
фрески; в палаці — картину олійними фарбами, в 
капелі Синьйорів — Мадонну з святими 18; у Сан 
Франческо дель Монте розмалював дві капели фрес
ками: у першій він подав Поклоніння волхвів *, а в 
другій — Катування ченців-францісканців, замуче
них султаном вавілонським *.

У монастирі Сан Франческо він намалював олій
ними фарбами дві картини: на одній — Воскресіння 
Христа, а на другій — Іоанн Хреститель та інші 
святі.

У церкві сервітів також намалював дві картини: 
на одній — Преображення Христа, а на другій, біля 
ризниці,— історію волхвів І9.

Але тому, що ці картини не такої якості, як інші 
роботи П’єтро, то є всі підстави вважати їх за його 
початкові твори.

У Сан Лоренцо, в соборній церкві цього міста, 
в капелі Розп’яття він намалював діву Марію, 
св. Іоанна та двох інших Марій, св. Лаврентія, 
св. Якова та інших святих. Для вівтаря св. Дарів, 
там, де зберігається каблучка, якою заручилася діва 
Марія, він намалював Заручини Богоматері20.

Потім розмалював фресками всю залу Біржі в 
Перуджі2|, а саме: на частинах склепіння сім пла
нет на колісницях, що їх везуть різні тварини, а на 
стіні проти входу — Різдво й Воскресіння Христа; 
там же міститься його картина Іоанн Хреститель 
серед інших святих.

На одній з бокових стін він намалював своєю 
манерою: Фабія Максіма, Сократа, Нуму Помпілія, 
Фульвія Камілла, Піфагора, Траяна, Луція Сщінія, 
Леоніда Спартанського, Горація Коклеса, Фабія,
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Семпронія, Перікла Афінського і Цінцінната, а на 
другій боковій стіні пророків: Ісайю, Мойсея, Да- 
ниїла, Давида, Ієремію, Соломона і сивіл — Ері- 
трейську, Лівійську, Тібурську, Дельфійську та ін
ших. До кожної з цих постатей він зробив ще 
пояснювальний напис словами, відповідно до даного 
сюжету.

В одному з орнаментальних обрамлень він нама
лював свій портрет так, іцо він здається живим, а 
під ним написав:

Petrus Perusinus egregius pictor.
Perdita si fuerat, pingendo hic retulit artem:
Si numquam inventa esset hactenus ipse dedit.
Anno D. M. D.
[П’єтро Перуджіно живописець славний,
Якби загинуло мистецтво, він поновив би

його,
Якби не існувало навіть, він винайшов би

його.
Р о к у  1500.]

Цей чудовий твір хвалили більш за всі, які ГГєт- 
ро створював у Перуджі; тамтешні громадяни ці
нують його і тепер, шануючи пам’ять свого славного 
співгромадянина.

Він зробив ще для головної капели церкви Сант 
Агостіно велику двосторонню картину в розкішній 
овальній рамі. На передній частині її зображено, як 
Іоанн хрестить Христа, а на звороті, з боку хору,— 
народження Христа і кілька святих, а на торцях — 
кілька сюжетів з невеличкими постатями, викона
ними дуже старанно. У тій самій церкві він нама
лював ще для месера Бенедетто Калери картину, яка 
міститься в капелі св. Миколи22.

211 14*



Повернувшись знову до Флоренції, він намалю
вав для ченців у Честелло св. Бернарда, а в мона
стирському залі — Розп’яття 23, Мадонну, святих: 
Бенедикта, Бернарда, Іоанна.

У церкві Сан Доменіко у Ф’езоле у другій капе
лі, що праворуч, намалював Мадонну з трьома свя
тими, між ними надзвичайно хороший св. Себа
стьян 24.

П’етро так багато працював і стільки було в 
нього замовлень, що він частенько повторював те 
саме; наука його мистецтва перетворилася на мане
ру; всім фігурам він почав надавати однакового 
вигляду.

У той час з’явились уже твори Мікеланджело 
Буонарроті, і П’єтро дуже захотілось подивитися на 
ті його постаті, що всі художники так вихваляли. 
Побачивши, що велич цього майстра затемнює його 
власну славу, якої він дійшов з таким великим на
пруженням, він почав колючими словами ганьбити 
його. З цього вийшло тільки те, що він, крім кількох 
сварок з художниками, мав від Мікеланджело при
людне зауваження, що Перуджіно, мовляв, партач, 
а не художник.

П’єтро не міг знести такої образи, і обидва стали 
перед колегією Восьми, але на долю П’єтро там ви
пало мало честі.

У той час ченці-сервіти у Флоренції, що хотіли 
замовити образ для головного вівтаря якомусь сла
ветному художникові, доручили його, через від’їзд 
Леонардо да Вінчі у Францію, Філіппіно Ліппі, а 
той, намалювавши тільки половину однієї з двох 
замовлених йому картин, перейшов з цього світу в 
інший. Тоді ченці, покладаючись на П’єтро, пере
дали йому всю роботу. У тій картині, що зображає
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Зняття з хреста 25, Філіппіно закінчив тільки Нико
дима, який тримає Христа, ГГєтро ж намалював ще 
непритомну Богородицю та кілька інших постатей. 
Тому що цей образ був двосторонній, то на одній 
стороні, з боку хору, він мав намалювати Зняття 
з хреста, а на другій, з боку церкви,— Успіння бого- 
родиці. Проте П’єтро намалював Успіння богородиці 
так невдало, що поставив Зняття з хреста лицем до 
церкви, а Успіння — до хору.

Тепер вівтар перенесено, ці картини знято звідти, 
і вони перебувають в інших вівтарях, а тут залиши
лось тільки шість картин, на яких П’єтро намалював 
святих, що стоять у нішах 26.

Розповідають, що коли відкрили для прилюдного 
огляду ці картини, то всі молоді художники дуже 
ганьбили їх, зокрема за те, що П’єтро використав 
постаті, які малював уже раніше. Приятелі заки
дали йому, що він не захотів добре попрацювати, чи 
то через скупість, чи щоб не витрачати багато часу. 
П’єтро відповідав їм: «Я написав такі постаті, .які 
ви раніше вихваляли, вони вам безмежно подоба
лись, вони вам тепер не подобаються, що ж можу 
я вдіяти?»

Але вони прилюдно обстрілювали П’єтро епігра
мами й сонетами, і він, тоді вже старенький, виїхав 
з Флоренції, повернувшись у Перуджу.

Там, у Перуджі, він намалював кілька фресок, 
де Рафаель з Урбіно ще хлопчиком, який був тоді 
учнем П’єтро, зробив кілька постатей, про що буде 
сказано в його життєписі. Працював П’єтро, крім 
того, в Монтоні *, Фратті * та інших місцевостях 
Перуджинської округи, зокрема в Ассізі, в церкві 
Єанта Маріа дельї Анджелі, де він намалював на 
стіні, за капелою Мадонни, фрескою Зняття Ьсуса
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з хреста з багатьма святими *. В абатстві чорнориз
ців у Перуджі для головного вівтаря їхньої церкви 
він намалював велику картину Вшестя Христа з по
статями апостолів унизу, які дивляться на небо.

В пределлі цієї картини він дав три сюжети, 
дуже старанно виконані, а саме: Поклоніння волх
вів, Хрещення й Воскресіння Христа; вони так 
сумлінно намальовані, що їх можна вважати за най
кращі з тих, що він у Перуджі намалював олійними 
фарбами 27. Розпочав він і значну фреску в Кастел
ло делла П’єве, але не закінчив її.

Як людина недовірлива, П’етро, звичайно, при 
переходах з Флоренції до Перуджі і назад, носив з 
собою всі гроші, що були в нього. Якісь люди під
стерегли його і пограбували дочиста, але не позба
вили життя.

Після того він за допомогою друзів, яких у нього 
було чимало, добився, щоб йому повернули значну 
частину пограбованих грошей; проте він ледве не 
помер з горя.

П’єтро був людиною не дуже релігійною, його 
ніяк не можна було переконати, що душа безсмерт
на 28, упертий, як камінь, він відмовлявся від пра
ведного життя; усі свої надії покладав на щасливу 
долю, за гроші був ладний на всілякі погані вчин
ки. Він нажив велике багатство, будував і купував 
собі будинки у Флоренції, а в Перуджі та в Кастел
ло делла П’єве придбав собі чимало землі. Одру
жившись з дуже гарною дівчиною, мав від неї дітей. 
Йому подобалося, щоб вона і вдома, і на вулиці 
була гарно одягнена; кажуть, що він частенько 
власноручно причепурював її. Кінець кінцем, до
живши до старості, П’єтро закінчив своє життя сім
десяти восьми років.
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Він помер у Кастелло делла П’єве, де його з 
почестями поховали в 1524 році29.

Багато художників ГГєтро виховав у своїй мане
рі, між ними одного справді найдовершенішого, 
який, віддавшись благородній справі живопису, 
далеко перевищив свого вчителя; це був Рафаель 
Санціо з Урбіио30, який кілька років працював у 
П’етро разом із своїм батьком Джованні де Санті. 
Учнем П’етро був і перуджинський художник Пін- 
туріккйо31, який завжди додержувався манери П’єт- 
ро, про що я розповідаю в його життєписі. Учнем 
П’єтро був і Рокко Дзоппо, живописець флорентій
ський; гарне тондо з Мадонною його роботи має 
Філіппо Сальвіаті; однак цілком імовірно, що закін
чив його сам Перуджіно. Цей Рокко намалював 
чимало мадонн і портретів, про які нема потреби 
говорити. Скажу тільки, що в Римі, в Сікстинській 
капелі, він намалював Джіроламо Ріаріо і фра 
П’єтро, кардинала Сан Сісто.

Був учнем П’єтро також Монтеваркі, який нама
лював у Сан Джованні у Вальдарно різні картини, 
зокрема про чудо з молоком, залишив він багато 
творів також на своїй батьківщині Монтеваркі. Чи
мало засвоїв у П’єтро Джеріно з Пістойї, що довгий 
час жив з ним, про це я розповів у життєписі Пін- 
туріккйо. Потім ще Баччо Убертіно, флорентієць, що 
дуже старанно вивчав як його колорит, так і малю
нок; П’єтро його охоче використовував. У нашій 
книзі є його робота: гарний малюнок пером, що зо
бражає, як б’ють Христа, прив’язаного до стовпа 32.

У цього Баччо був брат, теж учень П’єтро, Фран- 
ческо, прозваний Бак’якка. Він надзвичайно старан
но малював маленькі постаті, які можна побачи
ти в його роботах, що перебувають у Флоренції,
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зокрема в будинках Джованні Маріа Бенінтенді і 
П’єра Франческо Боргеріні.

Цей Бак’якка дуже любив малювати гротески, 
і тому для герцога Козімо він розмалював цілий 
кабінет зображеними з натури тваринами і рідкіс
ними рослинами; їх вважають чудовими. Крім того, 
він зробив картони для гобеленів, які потім виткав 
шовком майстер Джованні Росто33, фламандець, 
для залів палацу вельможного герцога.

Був учнем П’етро і Джованні, маленький іспа
нець, що дістав прізвисько Спанья 34, який щодо ко
лориту був кращим, ніж усі інші художники, яких 
залишив П’єтро. Цей Джованні і після смерті П’ет
ро лишився б у Перуджі, коли б заздрі тамтешні 
живописці, занадто ворожі до чужинців, не переслі
дували його так, що він змушений був переїхати 
у Сполето. За свою чесність і талант він дістав там 
собі жінку з хорошої родини, став громадянином 
того міста і виконав чимало робіт там і в інших 
містах Умбрії. В Ассізі він намалював картину в 
капелі св. Катерини, в нижній церкві Сан Фран- 
ческо, для іспанського кардинала Егідія, а також 
і в церкві Сан Даміано. У церкві Санта Маріа дельї 
Анджелі, в маленькій капелі, де помер св. Франціск, 
він намалював дуже яскраво кілька поясних фігур 
у натуральну величину, а саме: кількох сподвижни
ків св. Франціска та інших святих; вони дуже жваво 
оточують рельєфне зображення св. Франціска.

Проте найкращим учнем П’єтро був Андреа 
Луїджі з Ассізі, на прізвисько Індженьо35, який в 
юнацькі роки змагався з Рафаелем з Урбіно, коли 
обидва вчились у П’єтро; цього Андреа вчитель 
використовував для найважливіших своїх картин, 
наприклад, у залі Біржі в Перуджі є кілька чудових
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постатей його роботи; він працював, крім того, в 
Ассізі і, нарешті, в Римі в Сікстинській капелі. 
У своїх творах Андреа виявляв такий талант, що всі 
сподівались, що він далеко перевищить свого вчи
теля. Воно так і було б, але доля, що охоче пере
шкоджає високим прагненням, не дозволила Ін- 
дженьо досягти довершеності. Страшенна хвороба 
очей призвела до того, що бідолаха зовсім осліп, на 
превеликий жаль усіх, хто його знав.

З приводу цього випадку, що викликає співчут
тя, папа Сікст, який любив усіх талановитих людей, 
наказав, щоб в Ассізі щороку виплачували Андреа 
певну допомогу протягом усього його життя; цю 
допомогу йому виплачували до дня його смерті, яка 
сталася на вісімдесят шостому році його життя.

Учнями П’єтро були й інші перуджинці: Еузебіо 
Сан Джорджо, що намалював у церкві Сант Авгу- 
стіно Поклоніння волхвів, Доменіко ді Паріс, що 
виконав чимало робіт у Перуджі та околишніх зам
ках, і його брат, Ораціо; так само і Джаннікола 36, 
що намалював у церкві Сан Франческо Христа в 
саду Гефсіманському і Всіх святих у церкві Сан 
Доменіко для капели Бальйоні, а в капелі Біржі — 
фрески з історіями з життя Іоанна Хрестителя.

І Бенедетто Капоралі, інакше званий Бітті, був 
також учнем П’єтро; у Перуджі, на його батьків
щині, чимало картин намальовано його рукою. Він 
працював і в галузі архітектури, не тільки прак
тично, але й переклав Вітрувія, як у цьому може 
пересвідчитися кожен, бо цей твір надрукований37. 
У цих роботах його наслідував син його Джуліо, 
живописець перуджійський. Проте ніхто з цих чис
ленних учнів ніколи не дорівнявся до П’єтро що
до досконалості його живописної манери, яка так
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подобалася в той час, що чимало людей приїздили 
з Франції, Іспанії, Німеччини та інших країн, щоб її 
навчитися. І роботами його, як уже сказано, багато 
хто торгував, розсилаючи їх у різні місцевості, поки 
не з’явилась манера Мікеланджело, яка, відкривши 
перед цими мистецтвами справжній і правильний 
шлях, привела їх до довершеності.



ЖИТТЄПИС ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ, 
ФЛОРЕНТІЙСЬКОГО ж и в о п и с ц я  
І СКУЛЬПТОРА

Ми часто бачимо, як природа проливає на людей 
величезні дари і як дивним способом поєднуються 
іноді в одній істоті краса, грація і талант, поєднані 
так, що кожна дія такої людини здається боже
ственною, а всіх інших людей вона залишає за собою 
і явно показує, що її досягнення — дар божий, а не 
надбання людського мистецтва. Це бачили люди в 
Леонардо да Вінчі, бо, крім тілесної вроди, яку не 
можна досить прославити, була в ньому ще без
межна краса в усіх його діях, а талант його був 
такий великий, що за які б важкі справи він не 
брався, він легко їх розв’язував. Сила його була 
велика і поєднувалася з легкістю; був він по-цар
ському великодушний і сміливий; і слава імені його 
була така, що користувався він пошаною не тільки 
за життя, але ще більше після смерті, в наступних 
поколіннях.

Справді, дивна й небесна людина був Леонардо, 
син месера П’єтро да Вінчі *. Як у науках, так і в 
письменстві він дійшов би до більших успіхів, якби 
не був такий різносторонній та мінливий, бо брався 
за багато справ, а, розпочавши, потім залишав їх. 
Наприклад, навчаючись рахувати на абаку2, він за 
кілька місяців дійшов таких успіхів у математиці, 
що складними запитаннями і сумнівами частенько 
завдавав труднощів своєму вчителеві. Він приділив 
деяку увагу і музиці, але незабаром вирішив навчи
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тися грати лише на лірі; і, маючи від природи дух 
високий і повний краси, він божественно імпровізу
вав пісні під звуки цього інструмента. Проте, захоп
люючись студіюванням різних речей, він ніколи не 
кидав малювати і ліпити, бо це найбільше відпові
дало його бажанням. Месер П’етро, помітивши це 
та зваживши його душевний настрій, взяв одного 
дня кілька його малюнків, приніс їх Андреа Вер- 
роккйо3, своєму великому приятелеві, і щиро по
просив його сказати, чи зможе Леонардо досягти 
успіхів, коли буде вчитися малювати. Андреа зди
вувався, коли побачив результати цих перших спроб 
Леонардо да Вінчі, і переконав месера П’єтро від
дати його вчитись; П’єтро наказав Леонардо йти до 
майстерні Андреа, що він і виконав з великою охо
тою. Леонардо вправлявся не тільки в одній профе
сії, але в усьому, що стосувалося малювання. Його 
розум був такий божественний і дивний, що, бувши 
дуже добрим геометром, він одночасно працював і в 
скульптурі, виліплював з глини жіночі голови, які 
всміхаються, і формував їх з гіпсу, робив також 
дитячі голівки, що здавалося, ніби вони були вико
нані рукою довершеного майстра *.

Крім того, він робив багато архітектурних ма
люнків, креслив плани, малював будівлі і, хоч був 
ще хлопцем, перший запропонував перетворити річ
ку Арно на канал між Флоренцією і Пізою; малював 
млини і машини, що рухаються силою води4.

Оскільки його професія вимагала, щоб він за
ймався живописом, митець чимало попрацював над 
малюванням з натури, а також готував моделі з 
глини; Леонардо вкривав їх м’якими ганчірками, 
змоченими у гіпсі, а потім починав терпляче зма
льовувати людей на тонісінькій тканині або ста
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рому лляному полотні і обробляв малюнки чорною 
та білою фарбами за допомогою тонісінького пенз
ля 5; це надавало їм чудового вигляду. Про це свід
чать деякі власноручні його малюнки, що є в нашій 
книзі6.

Крім того, він малював на папері так гарно й 
старанно, що в тонкощах виконання не мав собі 
рівних. З таких малюнків у мене є одна голова, 
виконана олівцем, світлотінню, просто божественна.

І стільки обдаровання та величезної сили його 
прояву відпустив бог цьому генієві, озброїв його і 
розумом, і пам’яттю, і вмінням виявляти свої ідеї 
малюнками від руки, що його докази і висновки 
спантеличували всіх мудреців.

Щодня робив він моделі й креслення, щоб пока
зати, як можна легко зносити гори або прокопувати 
їх від однієї долини до другої, як за допомогою 
підойм, кранів і гвинтів підіймати і пересувати дуже 
важкі речі, як осушувати гавані, як викачувати на
сосами воду з низьких місцевостей, бо мозок його 
ніколи не припиняв своїх видумок. Про це свідчить 
багато його малюнків, які розійшлися по руках на
ших художників, і сам я бачив їх чимало. Він витра
тив багато часу на те, щоб малювати вузли мотузка 
так, щоб їх можна було простежити з самого по
чатку з кінця в кінець, як вони утворюють і запов
нюють усе коло. Ми бачимо це в чудовому й дуже 
складному естампі, де всередині написано такі сло
ва: «Леонардо да Вінчі. Академія». Між цими моде
лями і кресленнями було одне, яке він демонстру
вав кілька разів видатним людям, що правили тоді 
Флоренцією, доводячи їм, що можна підняти фло
рентійський храм Сан Джованні, підвівши під нього 
сходи і не зруйнувавши його. Він доводив це такими
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переконливими доказами, що кожному здавалося 
це можливим, а потім, коли він виходив, кожний 
думав про неможливість здійснення цієї справи.

Розмова Леонардо була така приємна, що завж
ди приваблювала серця людські. І хоч він, можна 
сказати, не мав нічого і працював мало, але завжди 
тримав коней, до яких був дуже охочий, любив 
також і інших тварин і поводився з ними надзви
чайно ласкаво. Це видно було, коли він, часто про
ходячи по місцях, де продавали птахів, власноручно 
брав їх з клітки, платячи ціну, яку з нього вима
гали, і випускав їх, повертаючи їм втрачену волю. 
Тому-то природа обдарувала його так, що, куди б 
не спрямував він свою думку, свій мозок і душу, 
всюди він виявляв божественність у своїх діях, а в 
сміливості, винахідливості та чарівному поводженні 
він не мав собі рівних.

Треба мати на увазі, що Леонардо, добре розу
міючись на мистецтві, починав багато творів, але 
майже жодного не закінчив, бо йому здавалося, що 
рука не може досягти художньої довершеності його 
задуму. В його задумах були такі витончено складні 
і незвичайні ідеї, яких ніколи не зможуть здійснити 
людські руки, хоч би яка досконала була їхня умі
лість. І такі були його вигадки, що, займаючись 
філософією явищ природи, він прагнув збагнути 
особливі якості трав, постійно спостерігав обертання 
неба, біг Місяця і хід Сонця.

Ще юнаком, він, з наказу месера П’єтро, як я 
вже говорив, пішов вивчати мистецтво до Андреа 
Верроккйо. Одного разу той, малюючи картину, як 
Іоанн хрестить Христа, доручив Леонардо зробити 
на тій картині ангела, що тримає якесь вбрання 7. 
І, хоч той був молодий, все ж виконав його так гар-
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по, що ангел Леонардо був кращий від усіх поста
тей, намальованих самим Верроккйо. Це було при
чиною того, що Андреа з того часу ніколи більше 
не доторкався до фарб; він обурився, що якийсь 
хлопчик розуміється на них більше, ніж він сам.

Замовили Леонардо виготовити картон з гріхо
падінням Адама і Єви * в раю земному, який було 
призначено для портьєри, що мала бути виткана у 
Фландрії8 для короля португальського золотом і 
шовком. Леонардо намалював пензлем, світлотінню 
з бліками світла, луг з рясною травою та деякими 
тваринами. І, справді, можна сказати, що по ста
ранності виконання і натуральності жодний геній 
на світі не може виконати щось подібне. Там є фі
гове дерево, листя його виконано з ракурсами, а 
всі гілки намальовано з такою любов’ю, що розум 
розгублюється від однієї думки про те, скільки тер
піння може бути в людини. Є там ще пальма, колін
ця стовбура якої виконано з такою чудовою май
стерністю, якої могли досягти лише геній та терпіння 
Леонардо. Цей твір не був закінчений, тому картон 
перебуває тепер у Флоренції у щасливому домі пиш
ного Оттавіано Медічі, який нещодавно дістав його 
як подарунок від дядька самого Леонардо.

Розповідають, що одного разу, коли месер ГГєт- 
ро да Вінчі був якось на селі, до нього звернувся 
сусіда і просив відвезти у Флоренцію для розмалю
вання зроблений ним круглий щит з фігового дере
ва, яке він зрубав у своїй садибі. Цей селянин був 
досвідчений птахолов і рибалка, месер П’єтро часто 
користувався з його послуг, а тому охоче згодився 
виконати його бажання. Привізши цей щит у Фло
ренцію, він, не сказавши Леонардо, кому він нале
жить, загадав на ньому що-небудь намалювати.
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Леонардо, уважно розглянувши цей щит, побачив, що 
він кривий, погано оброблений і незграбний, випра
вив його на вогні, потім віддав токареві, і нерівний і 
незграбний щит став рівним і гарним. Вкривши щит 
гіпсом та обробивши його по-своєму, Леонардо по
чав обмірковувати, що ж на ньому намалювати, щоб 
воно жахало кожного, хто буде наближатися, і да
вало б такий ефект, як голова Медузи. Щоб досягти 
такого ефекту, Леонардо наносив у кімнату, куди 
тільки сам він мав доступ, ящірок, хамелеонів, цвір
кунів, змій, метеликів, сарани, кажанів та різних 
інших такого ж роду дивовижних тварин. Поєднав
ши силу різноманітних їхніх рис, він створив над
звичайно жахливе й огидне страхіття, що видихало 
отруту і полум’я. Він змалював його, коли воно 
вилазить з темної ущелини скелі, видихаючи отруту 
з відкритої пащі, вогонь з очей і дим з носа, і все 
це зроблено так майстерно, що ця потвора здава
лася живою. Він старанно працював над нею, незва
жаючи на надзвичайний сморід у кімнаті від подох
лих тварин,— така велика була любов його до ми
стецтва. Закінчивши цей твір, про який ні селянин, 
ні батько не нагадували, Леонардо сказав батькові, 
що щит * готовий і коли він хоче, то може його 
забрати.

Одного ранку месер П’єтро прийшов по щит до 
кімнати Леонардо і постукав у двері, Леонардо від
чинив, але попросив трошки зачекати і, повернув
шись у кімнату, поставив щит на мольберті коло 
вікна так, щоб світло не падало на нього надто 
сильно, і тоді лише впустив батька. Месер П’єтро 
глянув і, зразу не збагнувши в чому річ, здригнувся, 
бо він не міг впізнати того самого щита і повірити, 
що побачене — тільки малюнок; він відступив на-
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зад, а Леонардо затримав його і сказав: «Ця річ 
служитиме своєму призначенню; тому візьміть її і 
віднесіть; таким є вплив, що його слід чекати від 
творів мистецтва». Надзвичайно дивним здалося це 
месерові ІТєтро, і він дуже вихваляв дотепний ви
слів Леонардо.

Потім, нічого не сказавши, він купив у крамаря 
другий щит, де було намальовано серце, пронизане 
стрілою, і віддав той щит селянинові, який був йому 
вдячний усе життя. Після того месер П’єтро продав 
у Флоренції щит Леонардо якимсь купцям за сто 
дукатів, а незабаром він потрапив до герцога Мілан
ського, якому ті купці перепродали його за триста 
дукатів.

Після того Леонардо намалював дуже гарну 
картину — Мадонну, що була потім у папи Клімен- 
та V II9. Між іншим, там був намальований графин, 
повний води, з кількома квітками. Крім чудесної 
живості зображення, він відтворив тут краплини 
роси на квітах так, що вони здавалися живішими 
за живі.

Для Антоніо Сеньї, свого приятеля, він нама
лював на папері Нептуна 10 так старанно, що він 
здавався живим. Тут бачимо бурхливе море і коліс
ницю Нептуна, яку тягнуть морські коні, різні фан
тастичні тварини, дельфіни і вітри, та кілька дуже 
гарних морських богів. Фабіо, син месера Сеньї, по
дарував цей малюнок месерові Джованні Гадді з 
таким написом:

Зображали Нептуна і Гомер і Вергілін,
Як по ревучих хвилях морських мчить він

коней своїх,
Але тільки розумом знали його ті поети,
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Вінчі ж побачив очима його, і обох подолав
справедливо.

Спала йому на думку фантазія намалювати олій
ними фарбами голову Медузи * з вузлом змій на 
голові замість волосся, — це така чудернацька і 
примхлива витівка, яку тільки можна уявити собі. 
Але тому що цей твір потребував часу, він зали
шився незакінченим, як це трапилось майже з усіма 
роботами Леонардо; він перебуває тепер між ін
шими прекрасними речами в палаці герцога Козімо, 
там же є ще напівфігура ангела, що підносить одну 
руку до неба — цю руку дано від плеча до ліктя,— 
а другу він притискує долонею до грудей.

Дивна річ: цей геній, прагнучи надати якнай
більше рельєфності своїм роботам, застосовував 
переважно темні тіні для того, щоб фони були ще 
темніші, і шукав таких чорних фарб, що були чор
нішими від усіх інших темних, і це для того, щоб 
світлі кольори через це здавалися ще яснішими. 
Кінець кінцем, в його картинах усе виглядало тем
ним, нічого світлого в них не залишилось, і здава
лося, ніби він зображає ніч, а не ясність денного 
світла. Але все це сталося через його шукання най
більшої рельєфності11 та прагнення до цілковитої 
довершеності мистецтва. Любив він спостерігати 
оригінальні фізіономії з нечесаною бородою або во
лоссям; ладен був цілий день стежити за особою, 
що йому сподобалася, і міцно тримати її у своїй 
пам’яті, бо, прийшовши додому, змальовував її, ніби 
вона стояла перед його очима І2.

Так намалював він чимало голів, чоловічих і жі
ночих; є в мене у книзі, про яку я вже стільки разів 
згадував, кілька такого роду його власноручних
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малюнків пером; там є також чудова голова ста
рого Амеріго Веспуччі *, намальована вуглем, а та
кож голова циганського отамана Скарамучча 13, що 
потрапила потім до месера Донато Вальдомбріні з 
Ареццо, каноніка в Сан Лоренцо, який одержав її 
від Джамбулларі. Він почав картину «Поклоніння 
волхвів» м, де багато чудових деталей, зокрема гар
них голів; ця картина була в будинку Амеріго Бен- 
чі, напроти лоджії будинку Перуцці; вона залиши
лась незакінченою, як і інші твори Леонардо.

Помер Джованні Галеаццо, герцог Міланський, 
і року 1497 герцогом став Лодовіко Сфорца. Лео
нардо з великою пошаною було запрошено до гер
цога в Мілан 15, щоб грати на лірі, яку герцог дуже 
любив. Леонардо взяв з собою інструмент, власно
ручно зроблений переважно із срібла, у формі коня
чої голови, річ надзвичайно прекрасну, що давала 
сильний і більш гармонійний звук, ніж звичайна 
ліра 16; з нею він переміг усіх музикантів, які там 
виступали його конкурентами. Крім того, він був 
найкращим — свого часу — імпровізатором віршів. 
Герцог, почувши дивні чутки про Леонардо, неймо
вірно захопився його талантом. Він попросив, щоб 
Леонардо намалював вівтарну картину «Різдво Хри
стове» *, яку й надіслав імператорові у Мілані для 
братів-домініканців церкви Санта Маріа делле Гра
ціє. Леонардо намалював також «Тайну вечерю», 
надзвичайно хороший твір 17. Міланці завжди ста
вилися до нього з великою шанобою, так само як 
і чужоземці. Тут Леонардо мав намір, і здійснив 
його, зобразити ту підозру, яку відчули апостоли, 
і бажання дізнатися, хто саме зрадив учителя. На 
їхніх обличчях спостерігаємо любов, жах, обурен
ня або сум, що вони не можуть збагнути думки
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Христа. Це так же дивно передано, як і — з другого 
боку — впертість, ненависть і зрадництво Іуди; і, 
крім того, всі деталі твору виконані з неймовірною 
старанністю, навіть тканину скатерті зроблено так, 
що кращої не побачиш і на справжньому полотні.

Розповідають, що пріор того монастиря дуже 
настирливо вимагав від Леонардо, щоб він скоріш 
закінчував свою роботу, бо йому було дивно бачити 
його, коли він іноді майже півдня стоїть похмурий, 
у роздумі,8; він хотів, щоб Леонардо працював, не 
покладаючи пензля, як робітники, що копають зем
лю в садку. Не задовольнившись цим, вій ще по
скаржився на Леонардо герцогові і так надокучив 
йому, що герцог змушений був покликати до себе 
Леонардо і чемно попросити його прискорити робо
ту, делікатно даючи зрозуміти, що все це змушений 
йому говорити через настирливість пріора. Леонар
до, знаючи гострий і глибокий розум герцога, захотів 
докладно обговорити з ним справу (чого ніколи не 
робив з пріором). Вони довго говорили про мисте
цтво, і Леонардо пояснив герцогові, що високооб- 
даровані художники, чим менше працюють, тим 
більше досягають, що розум їхній шукає нових ідей, 
і, коли такі ідеї остаточно сформуються, вони вияв
ляють і відтворюють руками те, що було в задумі. 
Леонардо сказав герцогові, що йому залишилося 
намалювати ще дві голови, а саме: голову Христа, 
натури для якої він на землі шукати не хоче, але 
неспроможний так піднестись у своїх думках, щоб 
уявити собі красу і небесну грацію, які мусять бути 
властиві втіленому божеству; а також голову Іуди, 
якої бракує йому, бо скільки він не напружує свою 
думку, ніяк не може вигадати обличчя, що відпові
дало б образові того, хто після усіх милостей, які
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він дістав, залишився душею таким жорстоким, що 
міг зрадити свого господаря і творця всесвіту; цієї 
другої голови він шукає, а зрештою, коли не знайде 
кращої, то скористається головою того настирливого 
і нескромного пріора.

Це надзвичайно розсмішило герцога, який сказав 
Леонардо, що він тисячу разів має рацію. Так бідо
лаха пріор присоромлений залишився доглядати 
роботи у садку і більше не зачіпав Леонардо, а той 
вдало закінчив голову Іуди, що є справжнім втілен
ням зрадництва і нелюдськості. Голова Христа зали
шилась, як я вже говорив, незакінченою. Благород
ство цієї картини щодо композиції і незрівнянної 
старанності виконання викликало у французького 
короля 19 бажання перевезти її у своє королівство. 
Він усіма способами шукав таких архітекторів, які 
змогли б так міцно скріпити картину дерев’яними 
балками й залізом, щоб її можна було перевезти, не 
зруйнувавши.

Він не зважав на те, скільки це буде коштувати, 
так йому хотілося мати цю картину. Але тому, що 
її намальовано на стіні, його величність не змогла 
здійснити свого бажання, і картина залишилася 
міланцям. У тій самій трапезній під час роботи над 
Тайною вечерею на протилежній стіні, де намальо
вано стародавньою манерою Розп’яття, Леонардо 
намалював портрет вищезгаданого Лодовіко з його 
старшим сином Максиміліаном *, а з другого боку — 
герцогиню Беатріче з його другим сином Франче
ско *, які обидва були потім герцогами міланськими; 
намальовано їх божественно.

Працюючи над цим твором, Леонардо запропо
нував герцогові спорудити бронзового коня надзви
чайного розміру, з фігурою герцога на ньому, і цим
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увічнити його пам’ять20. Він задумав цю фігуру в 
такому гігантському масштабі, що, розпочавши, не 
міг закінчити. Дехто гадав (бо думки людські бу
вають різні, а заздрість часто робить їх злими), що 
він розпочав її для того, щоб (як і інші свої робо
ти) ніколи не закінчити. Розмір фігури був такий, 
що вилити її всю разом було б неймовірно важко. 
Можна припустити, що багато хто справді так ду
мав, бо чимало творів Леонардо залишив незакінче- 
ними. А насправді треба сказати, що його високий 
і великий дух прагнув надто великої довершеності, 
а це й стало йому на перешкоді; його намагання 
шукати ще більш досконалого від досконалого і 
більш довершеного від довершеного було причиною 
того, що в ньому «бажання гальмувало творчу пра
цю», як висловився наш Петрарка.

Справді, ті, хто бачив велетенську глиняну мо
дель, зроблену Леонардо, кажуть, що ніколи не ба
чили кращого і величнішого твору, але коли фран
цузи, на чолі з своїм королем Людовіком, захопили 
Мілан, вони розбили цю модель. Загинула так само 
й невеличка вощана модель, теж, кажуть, доскона
ла, а разом і книга Леонардо про анатомію коня 2|, 
яку він склав для своїх власних робіт. Потім він 
вивчав, але далеко глибше, анатомію людини спіль
но з месером Маркантоніо делла Торро, видатним 
філософом, який тоді читав лекції в Павії і писав 
про ці питання. Він був одним з перших (як я чув), 
хто почав висвітлювати медицину, ідучи за наукою 
Галена22, і осяяв справжнім світлом анатомію, що 
доти перебувала в глибокій темряві неуцтва. Мар
кантоніо якнайкраще використав геній, труд і вмі
лість Леонардо, який ілюстрував його книгу малюн
ками, зробивши це червоним олівцем і заштриху-

230



вавши пером. Ці малюнки він з великою старанністю 
робив з власноручно розтятих трупів. Він змалював 
усі кістки, а потім усі нерви, вкривши їх мускула
ми; спочатку — тими, що прикріплені до кісток, 
далі — тими, що зв’язують їх, і, нарешті,— тими, що 
рухають їх 23. Кожну частину він помітив нерозбір
ливими літерами і до кожної з них написав пояс
нення лівою рукою, справа наліво, хто не звик до 
його письма, нічого тут не зрозуміє, бо написане 
можна читати тільки за допомогою дзеркала.

Більшість цих таблиць з анатомії людини пере
буває в месера Франческо да Мельцо, міланського 
дворянина, який за часів Леонардо був надзвичайно 
вродливим юнаком 24. Леонардо дуже його любив, а 
тепер він чудовий, благородний дідусь; він дуже 
поважає і цінує, як реліквії, ці таблиці, також,-як 
і портрет самого блаженної пам’яті Леонардо. Тому, 
хто читає писання Леонардо, здається неймовірним 
зрозуміти, як цей божественний дух міг одночасно 
так чудово міркувати і про мистецтво, і про муску
ли, і про нерви та судини, і про все з такою доклад
ністю. Є в міланського живописця N. N. ще деякі 
рукописи Леонардо, писані теж лівою рукою справа 
наліво, в яких трактується про живопис і про різні 
способи креслення і малювання. Він приїздив не
щодавно у Флоренцію, щоб побачитись зо мною, 
маючи намір надрукувати цей твір; потім він повіз 
його в Рим, щоб там видати його. Не знаю, що по
тім з цього вийшло.

Повернемось знову до творів Леонардо; коли він 
був у Мілані, туди приїхав французький король. 
У зв’язку з цим Леонардо було доручено зробити 
щось дивовижне, і він зробив лева, який проходив 
кілька кроків, потім у нього розкривалися груди,
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наповнені ліліями25. У Мілані Леонардо взяв собі 
учнем міланця С алаї26, хлопця, чарівного своєю 
красою і грацією, було у нього розкішне кучеряве 
волосся, яким Леонардо дуже милувався. Леонардо 
навчив його багато дечого з мистецтва, а деякі кар
тини, що є в Мілані, вважаються роботами Салаї, 
виправленими самим Леонардо.

Повернувшись у Флоренцію, Леонардо довідався, 
що монахи-сервіти замовили Філіппіно картину для 
головного вівтаря церкви Нунціати27; у зв’язку з 
цим він довів до їх відома, що сам з охотою вико
нав би таку роботу. Філіппіно, людина чемна, почув
ши про це, сам відмовився від замовлення; тоді чен
ці вирішили, щоб Леонардо взяв роботу, дали йому 
в себе приміщення і взяли на себе всі витрати на 
утримання як його самого, так і його родини. Дов
гий час вони його утримували, а роботи він не роз
починав. Кінець кінцем, він намалював картон, де 
зобразив Мадонну, св. Анну і Христа. Цей картон 
здивував не одних тільки художників; коли він був 
готовий, то протягом двох днів приходили до його 
майстерні чоловіки й жінки, молоді й старі, як на 
урочисте свято, щоб побачити чудо Леонардо, яке 
здивувало весь народ. На обличчі Мадонни пока
зав він усе те прекрасне, що може дати чарівність 
простоті і красі матері Христовій, і виявив скром
ність і смиренність діви, що щаслива і радіє з вро
ди сина, якого тримає на колінах. Глянувши своїм 
пречистим поглядом униз, вона бачить маленького 
хлопчика — св. Іоанна, що наближається з овеч
кою в руках, і, як і св. Анна, сповнена радості, не 
може стримати усмішки. Задум справді гідний ро
зуму і генія Леонардо. Цей картон, як розповім по
тім, потрапив у Францію. Леонардо намалював ще
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портрет Джіневри, дружини Амеріго Бенчі26, річ 
чудову; а коли він припинив роботу в ченців, то вони 
передали її знову Філіппіно, але і той не встиг за
кінчити її, бо швидко помер 29.

Леонардо взявся зробити для Франческо дель 
Джокондо портрет його дружини, Монни Лізи, але, 
попрацювавши над ним чотири роки, залишив його 
незакінченим 30. Цей твір перебуває тепер у короля 
французького Франціска в Фонтенебло. Хто хоче 
побачити, як мистецтво може відтворити природу, 
легко це зрозуміє на цьому портреті, бо тут пере
дано все до найдрібнішого, що тільки можна пере
дати тонкощами живопису; тому очі мають блиск 
і вогкість, як у живої людини, а навколо них легень
ка червоність і волосинки, які може змалювати 
тільки найдосконаліший пензель. Вії зроблено так, 
як вони ростуть на шкірі: де рясніше, де рідше з 
відповідним розташуванням у порах шкіри; більш 
природно й передати не можна. Ніс, із своїми чудо
вими, рожевими, ніжними ніздрями, здається жи
вим. Розріз рота з кутами губ, червоність яких пере
ходить на тілесний колір обличчя, здається справді 
тілом, а не живописом. Коли уважніше придивишся 
до шийної ямки, побачиш, як б’ється пульс. І справ
ді, можна сказати, що цей твір намальований так, 
що він змушує трепетати і досвідченого художника, 
і кожну звичайну людину.

Між іншим, Леонардо, малюючи Монну Лізу, яка 
була надзвичайно вродлива, весь час тримав при 
ній співаків, музик і постійно мав під руками блаз
нів, які її розважали, цим способом він усував ту 
меланхолійність, якої часто надає живопис портре
там. На цьому портреті Леонардо дав таку приємну 
усмішку, що змальована істота здається скоріше
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річчю божественною, ніж людською; цей портрет 
вважають незвичайним тому, що і саме життя не 
могло б бути іншим.

Завдяки досконалості творів цього найбоже- 
ствениішого художника, слава його так зросла, що 
всі, хто любив мистецтво, навіть уся Флоренція, 
хотіли, щоб він залишив у ній щось на спомин про 
себе. Мова йшла про те, щоб доручити йому якусь 
значну й- целику роботу, що прикрасила б місто 
і прославила б республіку геніальністю, мудрістю і 
красою, які властиві творам Леонардо. Гонфалоньєр 
і знатні громадяни зайняті були тоді закінченням 
залу Великої Ради, архітектурне оформлення якого 
було здійснено за проектами Джуліаио да Сангал- 
ло, Сімоие Поллайоло31, що прозивався Кронака, 
Мікеланджело Буонарроті й Баччо д’Аньйоло (як я 
розповім про це докладніше в належному місці); цю 
роботу було швидко закінчено, і урядовим декретом 
Леонардо було доручено намалювати там якусь 
гарну картину, тому П’єтро Содеріні, тодішній гон
фалоньєр правосуддя, передав йому згаданий зал. 
Леонардо почав працювати у папському залі, в 
Санта Маріа Новелла, де виконав картон, на якому 
змалював історію Нікколо Піччініно, воєначальника 
герцога міланського Філіппо32, він намалював на 
ньому групу вершників, що б’ються за прапор. Цю 
річ вважали найвидатнішою завдяки майстерності і 
дивній спостережливості, з якою передано напруже
ність бійки. Отже, тут показано лють, ненависть і 
мстивість не тільки людей, але й коней; наприклад, 
двоє коней переплелися передніми ногами і рвуть 
один одного зубами з таким же бойовим запалом, 
як і вершники, що б’ються за прапор. Один із сол
датів, вхопивши обома руками прапор, підганяє
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коня, намагаючись утекти; він повернув голову на
зад і стискує держак прапора, щоб силоміць забрати 
його у решти чотирьох, кожний з них одною рукою 
вхопився за держак, а другою замахнувся мечем, 
щоб перерубати держак, тимчасом як старий сол
дат, у червоному береті, кричить, тримаючи держак 
однією рукою, а другою підносить криву шаблю і 
завдає лютого удару, щоб відрубати руки двох во
рогів, що міцно стиснули зуби і з люттю захищають 
свій прапор. Далі, між ногами коней, змальовано 
в ракурсі двох воїнів, що б’ються; один лежить на 
землі; а другий заносить над ним руку, якомога 
вище, щоб покінчити з ворогом сильним ударом кин
джала в горло, той же, не маючи бажання вмирати, 
лежачи, з усіх сил відбивається руками й ногами.

Нема змоги описати, яким різноманітним нама
лював Леонардо одяг солдатів, їхні шоломи та інші 
речі, не кажучи вже про неймовірну майстерність, 
яку він виявив у формах і обрисах коней, жодний 
майстер не вмів так, як він, передати міць кінських 
мускулів, їхню красу. Розповідають, ніби для вико
нання цього картону Леонардо сконструював над
звичайно складну споруду, яка, зсовуючись, піді
ймала його і, розсовуючись, опускала. Він вигадав 
малювати на стіні олійними фарбами; виготував су
міш, щоб проклеїти стіну, але таку густу, що під час 
розмальовування згаданого залу грунт почав повзти, 
і Леонардо швидко кинув роботу, побачивши, що 
вона псується.

Був Леонардо людиною надзвичайно великої 
душі, а всі його дії були пройняті благородством. 
Розповідають, що одного разу він пішов у банк 
одержати платню, яку щомісяця виписував йому 
ГГєтро Содеріні; скарбник хотів дати йому платню
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кількома пачками мідних грошей. Він відмовився їх 
взяти, сказавши: «Я не копійчаний маляр». Леонар
до обвинувачували, що він обдурив П’етро Содеріні; 
про це поширювалися погані чутки, тоді він і його 
друзі зібрали скільки треба було грошей, і Леонар
до відніс їх Содеріні, щоб погасити свою заборго
ваність. Проте П’етро не взяв цих грошей.

Під час обрання папою Льва X Леонардо поїхав 
у Р им 33 з герцогом Джуліано Медічі, який дуже 
захоплювався філософськими питаннями, а найбіль
ше — алхімією. Там Леонардо виготовив якесь тісто, 
з того тіста наробив маленьких фігур тварин, які 
були порожні всередині, коли ж їх надували, то 
вони літали в повітрі, а коли повітря з них вихо
дило — падали на землю.

Садівник у Бельведері знайшов якусь дивовиж
ну ящірку; Леонардо приробив їй крила з шкірки, 
здертої з інших ящірок, заповнив їх ртуттю так, що 
коли ця ящірка бігла, то крила рухались і тремтіли, 
крім того, він приробив їй ще очі, роги і бороду, 
приручив її і тримав у коробці. Коли він показував 
її друзям, ті лякалися й тікали. Частенько він нака
зував добре очистити від сала баранячі кишки так, 
щоб вони стали такими тонісінькими, що могли вмі
ститися на долоні. Поставивши в другій кімнаті ко
вальський міх, до якого він чіпляв один кінець цих 
кишок, Леонардо надував їх так, що вони запов
нювали всю величезну кімнату; хто був у кімнаті, 
мусив забитись у куточок. Цим він показував, що 
прозорі й порожні кишки, які спершу забирали так 
мало місця, коли їх роздути, забирають місця бага
то; і дорівнював їх до слави людської. Він здійсню
вав безліч таких вигадок; то робив досліди з дзер
калами, то застосовував предивні спроби, шукаючи
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нових способів виготовляти олійні фарби для живо
пису і лаки для закріплювання готових творів.

У той час для месера Бальдассаро Туріні з Гіе- 
шії, управителя канцелярії папи Льва, Леонардо 
намалював невеличку картину — Мадонну з немов
лям на руках. Виконав він її з безмежною майстер
ністю і старанністю. Проте — чи то з вини того, хто 
її грунтував, чи то така вже була складна суміш 
його фарб і лаків,— картина тепер дуже зіпсована.

На другій картині він намалював вродливого і 
напрочуд граціозного хлопчика. Вони обидві тепер 
у Пешії у месера Джуліо Туріні34.

Розповідають, що, коли папа якось замовив йому 
одну роботу, Леонардо почав відразу розтирати 
олію і соки трав для лаку. З цього приводу папа 
Лев сказав: «На жаль, ніколи нічого не зробить той, 
хто починає думати про кінець роботи, ще не по
чавши її». Була велика ворожнеча між Леонардо 
і Мікеланджело Буонарроті. Через це Мікеланджело 
виїхав з Флоренції, вибачившись перед герцогом 
Джуліано, бо, мовляв, папа викликав його для ро
боти над фасадом Сан Лоренцо. Дізнавшись про 
це, Леонардо теж покинув Флоренцію і поїхав у 
Францію35. Французький король, який мав уже кіль
ка творів Леонардо, був до нього дуже прихильний 
і хотів, щоб він розмалював фарбами картон зі 
св. Анною, але Леонардо, за своїм звичаєм, довгий 
час обмежувався обіцянками.

Постарівши, наприкінці життя, він пролежав 
кілька місяців хворий і, відчуваючи наближення 
смерті, побажав старанно ознайомитися з обрядами 
католицької церкви, з благими і святими установ
леннями християнської віри; потім із сльозами ви
сповідався і покаявся, хоч не мав сили стояти на

237



ногах, залишив ліжко і, підтримуваний під руки 
друзями і слугами, побажав прийняти святе при
частя. У цей час прибув до нього король, який мав 
звичай часто і ласкаво його відвідувати; з пошани 
до нього Леонардо піднявся на ліжку і сидячи роз
повідав йому про свою хворобу та її перебіг; і при 
цьому сказав, іцо він грішний проти бога і людей, 
бо не зробив у мистецтві всього того, що мав зро
бити. У цей час стався з ним припадок, передвісник 
смерті. Тоді король, підвівшись, узяв руками його 
голову, щоб показати йому свою милість і полег
шити його страждання; і зрозумів тоді божествен
ний Леонардо, що вже ие може бути для нього біль
шої честі, і помер па руках короля па сімдесят 
п’ятому році свого життя» 36.

Смерть Леонардо безмірно засмутила всіх, хто 
його знав, бо ще ніколи ніхто не приніс стільки сла
ви живопису. Красою свого зовнішнього вигляду він 
повертав ясність кожній сумній душі, а своїм сло
вом змушував найупертіших сказати «так» чи «ні». 
Силою своєю він стримував будь-яке шалене пори
вання. Однією рукою він згинав залізне стінне 
кільце або кінську підкову, наче були вони з олова. 
Щедро вітав він у себе і частував усіх друзів, бага
того й бідного, аби вони були розумні й доблесні. 
Будь-яку скромну й убогу оселю він прикрашав і 
підносив кожним своїм вчинком.

Справді, для Флоренції величезним даром було 
народження Леонардо, а смерть його — безмежною 
втратою.

У мистецтво живопису він вніс новий спосіб ма
лювання олією, надаючи йому якоїсь тьмяності, і 
тим навчив сучасних йому художників надавати 
сили і рельєфності своїм фігурам. На що здатний
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він був у скульптурі, свідчать три бронзові фігури, 
які стоять з північного боку на брамі Сан Лорен
цо, їх вилив Джованні Франческо Рустічі, але за 
вказівками Леонардо37; щодо форми й досконалості, 
то це найкраще литво, яке тільки можна бачити. 
Леонардо залишив нам анатомію коня і ще кращу 
анатомію людини.

Тим-то цей такий щедрий і божественний талант, 
незважаючи навіть на те, що на словах він зробив 
далеко більше, ніж на ділі, не дасть ніколи згаснути 
його імені і славі. Ось чому месер Джованні Бат- 
тіста Строцці склав на його честь такий вірш:

Єдиний він, але перемагає 
Всіх інших — Фідія і Апеллеса 
І все їх військо, славне, звитяжне.



ЖИТТЄПИС БРАМАНТЕ З УРБІНО, 
АРХІТЕКТОРА

Філіппо Брунеллескі відродив архітектуру, по
вернувши шану давно забутим шедеврам найславет- 
ніших майстрів давніх часів.

Браманте не менше прислужився нашому віку. 
Ступивши в сліди Філіппо, він проклав широку до
рогу архітекторам, що прийшли за ним. Людина 
науки й здорового глузду, діяльний і заповзятливий, 
він показав себе глибоким теоретиком і досвідче
ним практиком. Ніколи ще природа не породжувала 
генія, який так уміло пускав у діло засоби мисте
цтва і так розумно їх використовував. Але всі ці 
прикмети могли бути змарновані, якби Браманте не 
зустрів папи Юлія II, що загорівся благородним 
прагненням залишити по собі блискучі спогади своєї 
могутності й величі. Для цього митця і для всіх нас 
це було велике щастя, що дуже часто обминає най
більших геніїв,— знайти володаря, коштом якого він 
міг довести свій талант і свою вмілість.

Усі будови, які він звів, такі довершені, що кар
низи, колони, капели, підмурки, консолі, склепіння, 
сходи, виступи, словом, усякі ордери архітектурні, 
виконані за його порадами або планами, здаються 
чудесними тим, хто їх споглядає. Тому-то, на мою 
думку, митці не менше зобов’язані Браманте, ніж 
стародавнім. Бо, коли римляни наслідували греків, 
винахідників архітектури, Браманте також їх наслі
дував, але як наслідує геній, збагачуючи мистецтво
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Браманте. Церква Санта Маріа делла Граціє. Мілан.



повою красою і даючи йому ту вишуканість і ту 
могутність, що нас хвилює сьогодні.

Народився цей славетний архітектор у Кастелло- 
Дураите, в державі Урбіно в убогій, але шанованій 
родині. З дитинства він навчався читати й писати, 
та ще багато часу віддавав лічбі. Скоро батько, ба
чачи його любов до малювання і бажаючи, щоб вій 
здобув корисне ремесло, посилає його навчатися 
живопису до Фра Бартоломео з Урбіно, відомого під 
ім’ям Фра Карновале, що малював картину «Санта 
Маріа делла Белла в Урбіно». Ллє любов до архі
тектури змусила Браманте покинути батьківщину й 
податися до Ломбардії. Там він мандрує від міста 
до міста, виконуючи дрібні й незначні роботи. Тоді 
його ім’я було ще не відоме.

Оглядаючи славні пам’ятки, він поспішає відві
дати Міланський собор, де був Чезаре Чезаріно, 
добрий геометр і видатний архітектор, що комен
тував Вітрувія. Це той Чезаре, що, не отримавши 
платні за роботи, відмовився їх вести далі, нетями
ться з люті, впадає в розпуку і вмирає, схожий біль
ше на дику тварину, а не на людину.

Браманте зустрів також у Мілані Бернардіно 
да Тревіо, міланця, будівничого н архітектора со
бору, великого малювальника, котрого Леонардо 
да Вінчі вважав за вмілого живописця, хоча його 
стиль був трохи бідний і сухий. Це можна бачити 
в монастирі делле Граціє у «Воскресінні Христа», де 
ми помічаємо дуже гарні ракурси. Він малював 
фрески для капели в Сан Франческо — смерть свя
того Петра і святого Павла. Він зробив також у 
Мілані та околицях багато інших вельми цінних 
картин. Ми маємо дуже гарну голову жінки, що ви
являє талант цього митця.241 16 877



Але вернімося до Браманте. Коли він уважно 
роздивлявся картини в соборі і знайомився з будів
ничими цієї пишної будови, то вирішив цілком при
святити себе архітектурі *.

Десь 1499 року він подався з Мілана до Рима. 
Тут його зустрічають співвітчизники й друзі: з їх
ньою поміччю йому доручено малювати фрески — 
герби папи Олександра VI з ангелами й фігурами, 
що їх підтримують, у соборі Сан Джованні де Лате- 
рано, під царськими вратами.

Браманте привіз із Ломбардії й заробив у Римі 
трохи грошей. Він витрачає їх дуже ощадливо, щоб 
присвятити нарешті весь свій час вивченню коштов
них пам’яток старовини. Він ходить самотній і за
думливий і скоро вимірює всі будинки Рима та його 
околиць. Він їде навіть до Неаполя і відвідує всі 
місця, де сподівається зустріти стародавні пам’ятки. 
Він вимірює з достеменною точністю руїни Тіволі та 
вілли Андріана, що пізніше йому стане у великій 
пригоді, як про це скажемо в своєму місці.

Це велике замилування Браманте в архітектурі 
помітив кардинал Неаполя і сподобив своєї ласки. 
Він доручив йому перекласти вапняком галерею 
монастиря делла Паче в Римі. Щоб догодити своє
му покровителеві, Браманте виконав цю роботу з 
усією винахідливістю й умінням, на які тільки був 
здатний. І хоча ця робота була ще далека від доско
налості, вона принесла все-таки її автору славу в 
Римі, де мало архітекторів вирізнялися тоді своїм 
знанням, смаком та винахідливістю, що їх помітили 
тоді в нашого митця.

Браманте запрошено від імені папи Олексан
дра VI архітектором на керівництво роботами над 
фонтаном Трастевере та фонтаном площі св. Петра.
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У той час, як слава його зростає, він бере участь 
разом з іншими вмілими архітекторами у будівни
цтві палацу Сан Джорджо й церкви Сан Лоренцо 
ін Дамазо, що їх Рафаелло Ріаріо, кардинал Сан 
Джорджо, наказав звести при Кампо ді Фйоре. Ро
боти над цією пишною та зручною спорудою довів 
до кінця Антоніо Монтекавалло2.

Браманте допомагає також своїми порадами на 
будівництві Якопо дельї Саньюолі та на будівництві 
церкви Санта Маріа де Аніма, що їх було доручено 
німецькому архітекторові. Потім він склав проект 
палацу кардиналові Андріано ді Корнето; палац 
будували поволі, а після втечі кардинала покинули 
всі роботи.

Ці численні роботи і будівництво капели Санта 
Маріа дель Пополо стягли Браманте таку велику 
славу, що він зайняв перше місце серед архітекторів. 
Його надзвичайна легкість, з якою він щось заду
мував і з якою потім будував, допомогли йому ді
ставати великі замовлення і змусили всіх вельмож 
Рима сперечатися за нього одне з одним.

Папа Юлій II, обраний 1503 року, негайно най
няв його на свою службу. Цей первосвященик заду
мав надати форми прямокутного театру маленькій 
долині, що тяглася між колишнім папським палацом 
і будовами, зведеними папою Інокентієм VIII — 
вони відділяли Бельведер від старого палацу Ваті
кану. Юлій хотів двома галереями, прокладеними 
схилами маленької долини, сполучити Бельведер і 
палац, щоб можна було сходами з подвійними мар
шами піднятися з долини на Бельведер.

Щоб здійснити цей задум, Браманте проклав 
спершу одну галерею впоперек. Він наслідував у 
пропорціях своїх ордерів галереї Колізею де Савеллі.
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Аркади нижчих поверхів мали свої підпори для п’яти 
арок, оздоблені дорійськими пілястрами. Поверх 
вище складали портики й пілястри іонійські. Чет
вертий поверх утворював лоджію, понад 400 ліктів 
завдовжки, і вів від перших східців папського пала
цу до східців Бельведера. Ця галерея виходила в 
бік Рима, а друга — в бік саду.

Долина, замкнута між двома крилами і зроблена 
еспланадою, діставала воду з Бельведера, що її мав 
постачати дуже гарний фонтан. Браманте скінчив 
тільки першу галерею; вже заклали фундамент дру
гої, коли смерть вразила Юлія II та його архітек
тора. Від стародавніх часів Рим по бачив такого 
гарного задуму. Другу галерею майже цілком за
вершив папа ГЇій IV, який прикрасив Бельведер ні
шами, де вмішено Лаокоона, Венеру та Аполлона — 
до них Лев X і Кліментій VII додали між інших ще 
стародавні скульптури Тібра, Ціла та Клеопатру; 
нарешті, папи Павло III та Юлій III зробили в цій 
споруді вельми значну і вельми коштовну рестав
рацію.

Браманте провадив роботи над Бельведером над
звичайно заповзятливо. Папа був такий нетерпля
чий, що захотів побачити споруди, які, мов чарами, 
вийшли з землі. Вдень робітники тягали в присут
ності Браманте пісок і твердий грунт, що їм уночі 
правив для фундаменту. Ця недосвідчена ретель
ність спричинилася до того, що будова осіла й по
тріскалася і загрожує сьогодні розвалитися; за часів 
Кліментія VII впало вісімдесят її ліктів — їх під
няв папа Павло III. Цей папа наказав зміцнити де
які її частини і надати їм потрібної міцності новим 
муруванням.

Браманте прикрасив Бельведер чудовими схода
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ми дорійського, іонійського та корінфського ордерів. 
Можна ще згадати — вони принесли йому стільки ж 
шани, як і його кращі роботи — пишні кручені схо
ди, що спираються на дорійські, іонійські та корінф
ські колони. Кожен з цих ордерів чергується в по
воротах підйому, такого пологого, що ним легко 
могли б збігати коні. Він запозичив цей винахід у 
Сан Нікколо з Пізи, як ми про це казали в життє
пису Джованні та Ніккола, пізанців.

Браманте надумав написати ім’я папи і своє ім’я 
на фризі надвірного фасаду Бельведера, наслідуючи 
стародавні словознаки. Щоб віддати Julio II Pont. 
Махішо, він зобразив профіль Юлія Цезаря, міст 
з двома арками й обеліск цирку Массімо. Цей ребус 
потішив папу, який, проте, звелів замінити його рим
ськими літерами в лікоть заввишки, що їх ми бачи
мо сьогодні. Браманте сказав, що перейняв цю 
химеру від архітектора, званого Франческо, — той 
передав напис Francesco archittetore через святого 
Франціска Francesco; арку агсо, дах tetto і вежу 
torre, вирізані на одних дверях Вітерби3. Юлій II, 
який любив Браманте, віддячив йому посадою охо
ронця печатки в канцелярії, що дало змогу нашому 
митцеві винайти машину, щоб друкувати булли з 
допомогою гвинта-затискача.

Браманте супроводжує папу в його подорожі до 
Болоньї — той здійснив її 1504 року, щоб приєднати 
це місто до держав церкви. Його було найнято за 
будівничого на важливі роботи в війні Мірандолі; 
він дав чудесно розраховані малюнки і плани, як 
ми можемо бачити па тих, що маємо в нашій збірці. 
Він навчав архітектурі Рафаеля з Урбіно і допоміг 
поставити в перспективі споруди для картин пап
ської зали, де знаходиться гора Парнас. Рафаель
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на подяку зробив в «Афінській школі» портрет сво
го вчителя: здається, він креслить циркулем якусь 
геометричну фігуру.

Браманте відкрив і продовжив Страда Джуліа — 
папа надумав з’єднати там усі палати й суди Рима, 
розміщені доти в місцях вельми незугарних. Бра
манте почав тоді просторий палац у Сан Б’яджо на 
берегах Тібру. Там ще видно корінфський незакін- 
чений храм і початок цоколю, оздоблений рустами. 
Можна тільки шкодувати, що не доведено до краю 
цю корисну й чудесну роботу, яку знавці вважають 
за своєрідний шедевр.

Кругойдучий храм з вапняку, що займає середи
ну монастиря Сан П’єтро ін Монторіо — це найви- 
шуканіший, найпропорційніший і найзріліший витвір 
Браманте. Краса була б подвійна, аби сам мона
стир було скінчено4.

Браманте звів у Борго палац, що належить Ра- 
фаелеві з Урбіно5. Колони були з цегли, переміша
ної і зробленої з одної брили: винахід, що припав 
усім до вподоби. Він зробив тоді багато проектів 
церков та палаців, як у Римі, так і в державі святій. 
Ми наведемо ті, які зробив він для оздоби Санта 
Маріа да Лорето, що їх виконував Андреа Сансо- 
віно, і той, за яким збираються реставрувати пап
ський палац.

Цей чудесний митець, який загорався, бачачи 
могутність і волю папи допомогти його сміливим за
думам, подав на розгляд Юлію II багато проектів, 
як тільки довідався, що первосвященик думає зруй
нувати базиліку св. Петра і збудувати нову. Він 
виявив велику винахідливість у проекті, де вмістив 
дві кампанілли з боків фасаду, як видно на звороті 
медалей, карбованих знаменитим Карадоссо, що

246



було вибито на честь Браманте за понтифіката 
Юлія II та Лева X.

Папа, прийнявши цей проект, побажав здійснити 
негайно його величезний і пишний задум. Браманте 
зі своєю звичайною швидкістю повалив половину 
старої базиліки і заклав підмурок нової; задумавши 
зробити твір, що красою, величчю і багатством мав 
перевищити всі пам’ятки Рима, створені могутністю 
володарів, мистецтвом і генієм стількох сміливих 
майстрів. Споруду доведено аж до антаблемента 
перед смертю папи та архітектора. Зведено неймо
вірно швидко чотири великі арки, що спочивають на 
чотирьох великих масивних пілонах. Рівнобіжно 
зводили купол головної капели, водночас будуючи 
капелу короля Франції.

Браманте спала щаслива думка зводити купол 
суцільним литтям, кладучи в дерев’яні форми суміш 
вапна й мармурового пилу, розведеного на воді. 
Завдяки такому способу, склепіння було вже оздоб
лено й прикрашено в усіх своїх відсіках, як тільки 
зняли опалубку. Щоб звести свої арки, він викори
став дотепне переносне підвісне риштовання, що 
його, як ми бачимо, уживав ще Антоніо да Сангалло. 
Карниз, який прикрашав інтер’єр завершеної Бра
манте частини, такий вишуканий, що його не можна 
замінити, не зіпсувавши. Капітелі й уся дорійська 
частини екстер’єру показують, який великий талант 
мав цей великий митець. Він, звичайно, перевершив 
би свої власні шедеври, аби його сила дорівнювала б 
його генію.

Архітектори, покликані після нього будувати со
бор святого Петра, внесли стільки змін у його пер
вісний план, що можна сказати: від нього нічого 
більше не лишилося, крім чотирьох арок купола.

247



Рафаель з Урбіно, Джульяно з Сан Галло і Фра 
Джокондо з Верони почали його погіршувати; потім 
Бальдассаре Перуцці ще його змінив, коли будува
ли капелу короля Франції біля Кампо Санто; далі, 
за Павла III, її повністю зруйнував Антоніо да Сан- 
галло. Нарешті, Мікеланджело Буонарроті скоротив 
плани, зроблені до нього, і досяг досконалості, що 
її інші архітектори не могли досягти. Він корився 
тільки своєму генієві, коли повторював мені багато 
разів, що лише йде за ідеями Браманте: «Справжні 
автори,— казав він,— ті, що дають перший начерк»6.

Розповідають, що Браманте з непомірного ба
жання бачити, як посуваються його роботи, зруйну
вав у старій базиліці багато гарних речей: папські 
надгробки, малярство, мозаїку н кілька портретів 
видатних осіб, що є в тій церкві, першій з християн
ських. Він зберіг тільки вівтар і колишню кафедру, 
що її оточив чудесною оздобою, щоб папа міг зібра
ти туди свій двір і послів чужоземних володарів, 
коли прийде до собору св. Петра правити месу. 
Смерть перешкодила Браманте скінчити цю працю, 
що її потім доручено Бальдассаре Перуцці.

Браманте був вдачі веселої й зичливої, він любив 
митців і робив їм усі можливі послуги. Це він при
віз до Рима славетного Рафаеля з Урбіно. Зайняв
ши своїми заслугами й генієм належне йому високе 
місце, він витрачав шляхетно своє багатство і жив 
завжди достойно й пишно. Він кохався собі на втіху 
в поезії і легко сам імпровізував. Сонети, що він 
лишив, не позбавлені елегантності. Його шанували 
й обласкували прелати і синьйори. Слава його, ве
личезна за життя, зросла по смерті через повільне 
будівництво собору св. Петра, що тривало багато 
років. Прожив він сімдесят літ. Йому уряджено
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пишний похорон, де був присутній двір папи і всі 
художники, скульптори та архітектори, які перебу
вали у Римі. Його поховано у соборі св. Петра 
1514 року.

Смерть Браманте була великою втратою для 
архітектури, що її він збагатив багатьма цінними 
винаходами, такими, як зведення купола суцільним 
литтям і тинькування під мармур. Стародавні знали 
ті способи, але їхній секрет залишався похованим 
під руїнами. Архітектори знаходять у витворах Бра
манте стільки винахідливості й досконалості, як у 
пам’ятках старожитності. Вони вважають його за 
одного з найбільших геніїв, що вславили наш вік. 
Він лишив по собі друга Джуліано Лено, який умів 
краще виконувати задуми інших, ніж свої, бо мав 
здоровий глузд і великий досвід.

Браманте користувався в своїх роботах послуга
ми Вентури Фаленьяне з Пістойї, людини заслуже
ної і чудесного малювальника, котрий обміряв старі 
пам’ятки Рима. Той Вентура повернувся на свою 
батьківщину, коли 1509 року синьйорія Пістойї ухва
лила побудувати церкву на честь Мадонни, відомої 
сьогодні під ім’ям Ностра Донна делла Умільта, 
яка через чуда, творені нею, приймала численні 
пожертвування. Вентура поспішив зробити малюнок 
храму, в стільки-то ліктів завширшки і в стільки 
ліктів заввишки, оздоблений вестибюлем або критим 
портиком. Синьйорія і принципали міста прийняли 
цей план, і Вентура почав закладати фундамент. За 
свого життя він зумів закінчити портик — корінф
ського ордера — і звести церкву аж до антаблемен
та, призначеного нести купол. А оскільки досвіду 
йому бракувало, щоб завершити таку велику будову, 
він уже не думав надати їй належної міцноти. Він
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прорізав вікна і галерею у товщині муру, що мав 
узяти на себе всю вагу купола. Отож було небез
печно вивершувати цю споруду: підпори склепіння 
були дуже слабі. І по смерті Вентури жоден архі
тектор не зважився продовжити цю працю. Уже 
принесли дерев’яні грубі сволоки, щоб класти дах, 
та громадяни не дозволили їх піднімати нагору, і 
довгі роки церква стояла недобудована.

Але 1561 року церковні старости ублагали гер
цога Козімо прийти їм на поміч. Володар, щоб їм 
догодити, звелів Джорджо Вазарі поїхати до Пі- 
стойї і знайти спосіб закінчити цей купол. Вазарі 
зробив модель, додавши сім ліктів над антаблемен
том, що творив галерею, й укріпив між вікнами 
кути і стіни ланцюгами та великими залізними га
ками, зміцнивши удвоє кути. Тоді можна було виво
дити церковний купол безпечно.

Герцог приїхав сам на місце, щоб наглядати за 
роботами. Він був задоволений і звелів їх завер
шити. Витвір Вентури, що грунтувався також на 
кращих пропорціях, став багатший і величніший. 
Цей архітектор заслуговує, щоб згадати про нього, 
бо його споруда найпримітніша в місті Пістойї.



ЖИТТЄПИС РАФАЕЛЯ З УРБІНО, 
ЖИВОПИСЦЯ Й АРХІТЕКТОРА

Яким щедрим і милостивим буває іноді небо, 
поєднуючи в одній людині безмежні багатства своїх 
скарбів, усі ті милості й найрідші дари, які звичайно 
розподіляє воно протягом довгого часу між багать
ма; це можна бачити на стільки ж видатному, як 
і чарівному Рафаелі Санціо з Урбіно; природа обда
рувала його скромністю і добротою, що лише зрідка 
зустрічаються в людей, а до цієї благородної своєї 
натури він приєднав ще, як найкращу прикрасу, 
чудову привітність, яка виявляється в поводженні 
з різними людьми і в різних справах. Природа пода
рувала його світові в той час, коли, підкорена ми
стецтву рукою Мікеланджело Буоиарроті, вона схо
тіла в особі Рафаеля підкоритися, крім мистецтва, і 
доброму характерові. Справді, більшість митців, які 
жили досі, від природи були схильні до дивацтва 
й дикості, це робило їх не тільки мрійниками, відір
ваними від дійсності, але й було причиною прояву 
в них більше темних пороків, ніж сяйва і блиску 
чеснот, які роблять людей безсмертними. На відміну 
від них у Рафаеля природа виявила всі найрідші 
чесноти душі з такою чарівністю, щирістю, красою, 
скромністю, доброчинністю, що їх досить було б для 
того, щоб покрити будь-який грубий порок і змити 
будь-яку, хоч би й найбільшу, пляму. Отже, можна 
з певністю сказати, що ті, хто обдаровані такими 
рідкими дарами, як Рафаель з Урбіно, не звичайні
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люди, але, так би мовити, смертні боги. І ті, хто в 
нашому тутешньому світі, завдяки своїм творам, за
лишають після себе славне ім’я, записане в літопи
сах, увічнення можуть сподіватися на достойну на
городу за свою працю і заслуги на небесах.

Рафаель народився в Урбіно, славному місті в 
Італії, року 1483, у святу п’ятницю, о третій годині 
ночі, від Джованні де С анті', не дуже видатного 
живописця, але чоловіка добропорядного, який зміг 
спрямувати сина на той добрий шлях, який самому 
йому не вказала зла його доля за молодих літ. Джо
ванні добре знав, як багато важить, коли дітей 
годують молоком не мамки, а рідної матері, тому, 
коли народився Рафаель (якому Джованні при хре
щенні дав ім’я, що провіщає щастя), він схотів, щоб 
його (крім Рафаеля, у нього більше дітей не було) 
годувала рідна мати і щоб той з перших років за
своював добрі звички в батьківському домі. Коли 
він підріс, Джованні почав учити його живопису, бо 
помітив, що він має великий нахил і чудовий хист 
до цього мистецтва. Минуло небагато років, і хлоп
чик Рафаель уже допомагав йому в багатьох робо
тах, які Джованні виконував у герцогстві Урбін- 
ському. Кінець кінцем, добрий і люблячий батько 
зрозумів, що син дуже мало може навчитися від 
нього, тому вирішив віддати його до П’єтро Перуд- 
жіно, що, як він чув, був на першому місці між 
живописцями того часу.

Отже, Джованні вирушив до Перуджі, але не 
застав там П’єтро і, чекаючи його, щоб не нудитись, 
почав дещо робити в церкві Сан Франческо. Коли 
П’єтро повернувся з Рима, Джованні, людина ввіч
лива й делікатна, здружився з ним і при нагоді 
дуже ввічливо розповів йому про своє бажання.
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І Гетро, що також б у в  л у ж е  ВВІЧЛИВИЙ і любив л ю 
дей талановитих, погодився прийняти Рафаеля. Тоді 
Джованні, дуже радий, пішов в Урбіно, забрав хлоп
чика від матері, яка гірко плакала, бо ніжно його 
любила, і відвіз його до Перуджі2. П’етро, поба
чивши, як Рафаель добре малює, який він вихова
ний та чемний, висловив про нього свою думку, що 
опісля цілком справдилася. Варто відзначити те, що 
Рафаель, вивчаючи манеру П’єтро, засвоїв її так 
точно в усіх ї ї  особливостях, що портрети, ним зроб
лені, не можна відрізнити від оригіналів його вчи
теля; немає різниці між творами його і П’єтро, про 
що ясно свідчать і тепер деякі фігури в церкві Сан 
Франческо в Перуджі, які він намалював там на 
дошці олійними фарбами для Мадонни Маддалени 
дсльї Одді. Це Богородиця, що підноситься на небо, 
Ісус Христос, що вінчає її, і внизу навколо гробниці 
дванадцять апостолів3. Під картиною — пределла, 
з дрібними фігурками, поділена на три частини: 
ангел благовістить Діві Марії, волхви вклоняються 
Христові, Сімеон у храмі приймає Христа на руки. 
Картина виконана надзвичайно старанно, і той, хто 
не досить розуміється на манерах різних художни
ків, може подумати, що це твір пензля П’єтро, тим- 
часом як нема сумніву, що це робота Рафаеля. Після 
цієї роботи П’єтро повернувся у своїх справах до 
Флоренції, а Рафаель з кількома друзями виїхав з 
Перуджі в Чітта ді Кастелло, де в церкві Сант Аго- 
стіно він намалював такою самою манерою одну 
картину4, а також Розп’яття в церкві Сан Доме- 
ніко 5; а коли б він не підписав на ньому свого імені, 
то ніхто не подумав би, що це робота Рафаеля, 
а не П’єтро. У церкві Сан Франціско того ж таки 
міста він намалював на невеликій дошці Заручини
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Мадонни 6, де вже виразно видно, як зріс талант Ра- 
фаеля, як він поступово витончився і своєю доскона
лістю перевищив манеру П’єтро. У цьому творі є 
храм, зображений у перспективі з такою любов’ю, 
що дивуєшся, які важкі завдання ставив він перед 
собою у цій вправі.

В той час як він досягнув собі такої великої 
слави, папа Пій II доручив Пінтуріккйо розмалю
вати книгосховище собору в Сієні, Пінтуріккйо, бу
дучи другом Рафаеля і знаючи його як чудового 
малювальника взяв його з собою в Сієну, де Ра- 
фаель і виконав йому кілька малюнків і картонів 
для цієї роботи. Не залишився ж він на цій роботі 
тому, що в Сіємі він чув, як деякі живописці надзви
чайно хвалили картон, який Леонардо да Вінчі ви
конав у папському залі у Флоренції, зобразивши на 
ньому чудову групу вершників для залу Великої 

/Ради міської ратуші. Так само хвалили деякі голі 
фігури, які, змагаючись з Леонардо, зробив Мікел- 
анджело. Завжди властива Рафаелеві любов до до
сконалості в мистецтві запалила його такою жадо
бою побачити ці твори, що він залишив роботу і, 
байдужий до своїх вигод і інтересів, поїхав у Фло
ренцію. Коли він приїхав туди, то місто йому спо
добалося не менш, ніж ті твори, які здалися йому 
божественними, і Рафаель вирішив пожити там де
який час. Він потоваришував з деякими молодими 
художниками: Рідольфо Гірландайо, Арістотіле да 
Сангалло та іншими. У місті його дуже шанували, 
зокрема, поважав його Таддео Таддеї, який весь 
час запрошував його до себе і частував, бо любив 
талановитих людей. Рафаель, який був втіленням 
ввічливості, для того, щоб не бути перевищеним у 
ласкавості, намалював для Таддео дві картини7,
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в яких позначилася як перша його манера, засвоєна 
від П’єтро, так і друга, далеко краща, яку він за
своїв пізніше, про що буде мова далі. Ці картини 
перебувають в будинку спадкоємців вищезгаданого 
Таддеї.

Крім того, Рафаель був великим приятелем Ло
ренцо Назі, який саме тоді одружився. Для нього 
Рафаель намалював картину, де зобразив Мадонну 
з хлопчиком на колінах, якому Іоанн Хреститель 
радісно дає пташку8; обидва задоволені і веселі. 
В їхніх позах є якась мила дитяча простота, крім 
того, їх так добре і так старанно намальовано, що 
це ніби живе тіло, а не твір, виконаний фарбами, 
так само намальована і Мадонна; взагалі, долина, 
краєвид і все інше в цій картині чудові. Лоренцо 
Назі дуже цінив цю картину і як пам’ять про Ра- 
фаеля, з яким він надзвичайно подружився, і за 
високу її досконалість. 1548 року, 17 листопада, бу
динок Лоренцо разом з сусідніми, в тому числі з 
прекрасними будинками спадкоємців Марко дель 
Неро, був зруйнований обвалом гори Сан Джорджо. 
Зазнала пошкодження і ця картина. Шматки її 
серед уламків руїни знайшов Баттіста, син того Ло
ренцо, великий аматор мистецтва, і досить майстер
но з’єднав їх. Після цих робіт Рафаель мусив поки
нути Флоренцію і їхати в Урбіно, бо померли його 
батьки і все їхнє майно залишилося без догляду9. 
Живучи в Урбіно, він намалював для Гвідубальдо 
да Монтефельтро 10, що був тоді капітаном флорен
тійського війська, дві невеличкі, але чудові, виконані 
другою його манерою, Мадонни, які перебувають 
тепер у преславного і ясновельможного Гвідубаль
до, герцога Урбінського м. Для нього ж він намалю
вав невелику картину, як Христос молиться в саду,
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а трохи далі сплять три апостоли. Живопис тут 
такий витончений, що краще і бути не може, нена
че мініатюра. Довгий час картина була у герцога 
Урбінського Франческо-Маріа, а ясновельможна 
герцогиня Леонора, його дружина, подарувала її 
венеціанцям дон Паоло Джустініано і дон П’етро 
Квіріні, схимникам святої обителі Камальдульської. 
Вони поставили її в келії ігумена цього монастиря 
і шанували її як реліквію, як дорогоцінність, як твір 
пензля Рафаеля з Урбіно і як пам’ять про ту ясно
вельможну синьйору.

Закінчивши ці твори й уладнавши свої справи, 
Рафаель повернувся п Перуджу, де в церкві братів 
ссрвітів, у капелі Ансідеї намалював на дереві Ма
донну, Іоанна Хрестителя і св. Миколу ,2; а в Сан 
Северо, невеличкому монастирі Камальдульеького 
ордену того ж таки міста, в капелі Богородиці — 
намалював фреску: Христос у славі й бог-отець, на
вколо них кілька ангелів і шість святих, по три з 
кожного боку: Бенедикт, Ромуальд, Лаврентій, Ієро- 
нім, Мавр і Плацидій ,3. Під цим твором, що його 
вважали тоді дуже вдалим, він підписав своє ім’я 
великими, чіткими літерами. Черниці монастиря 
св. Антонія Падуаиського того ж міста попросили 
Рафаеля намалювати на дошці Мадонну з одягне
ним немовлям (так хотіли ті простодушні жінки), 
а з обох боків Мадонни — святих Петра, Павла, 
Цецілію і Катерину; цим двом святим дівам він на
дав такого ніжного і вродливого вигляду, з такими 
багатими зачісками, які в ті часи не часто можна 
було бачити. Над цією картиною він чудово нама
лював у півкрузі бога-отця, а на пределі вівтаря — 
три картини з невеликими фігурами:, як Христос 
молиться в саду, як він несе хрест (де прекрасні
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рухи солдатів, що тягнуть Христа) і мертвий Хри
стос на руках матері. Твір дійсно чудовий, побож
ний, який ці черниці високо поважали, а всі живо
писці хвалили 14.

Мушу сказати, що Рафаель, побувавши у Фло
ренції, де він бачив багато творів видатних майстрів, 
так змінив і поліпшив свою манеру, що між нею і 
попередньою не лишилося нічого спільного, ніби по
передні його роботи виконали інші, менш досконалі 
в малярстві руки. Перед від’їздом Рафаеля з Пе- 
руджі Мадонна Аталанта Бальйоні попросила його 
зробити картину для своєї капели в церкві Сан 
Франческо, але він не мав змоги в той час задоволь
нити її прохання, тому пообіцяв бути до її послуг, 
як тільки повернеться з Флоренції.

У Флоренції він з неймовірним напруженням від
давався художнім студіям і зробив картон для зга
даної капели, маючи намір використати його для 
картини при першій же можливості.

Під час перебування Рафаеля у Флоренції Ань- 
йоло Доні, який був ощадливим у різних справах, 
але охоче, хоч і економно, витрачав гроші на твори 
живопису і скульптури, бо дуже любив їх, замовив 
йому портрети свій і своєї дружини 15; їх можна ба
чити тепер у сина його Джованні Баттіста, в гарно
му і затишному домі, збудованому згаданим Аньйо- 
ло на розі Корсо Тінторі і вулиці Альберті. Для 
Доменіко, Каніджані він намалював ще картину — 
Мадонна з немовлям Ісусом, що радіє, бачачи ма
ленького Іоанна Предтечу, якого привела св. Єли
завета ,6. Підтримуючи його, вона бадьоро й дуже 
жваво дивиться на св. Иосифа, а той спирається 
обома руками на посох, схиляє голову і, наче дивую
чись, славить велич бога, який подарував такій
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літній жінці маленького синочка. І всі присутні, здає
ться, здивовані, що ці малі діти так помірковано і з 
такою повагою вітають одне одного. Голова, руки, 
ноги ніби з живої плоті, а не зображені фарбами, 
що були в розпорядженні художника, який створив 
цю картину. Цей найблагородніший твір міститься 
тепер у спадкоємців вищезгаданого Доменіко Кані- 
джані, які цінують його так, як тільки заслуговує 
твір Рафаеля з Урбіно. Цей чудовий художник ви
вчав у Флоренції старі твори Мазаччо, а те, що він 
бачив у творах Леонардо і Мікеланджело, спону
кало його працювати ще старанніше і таким спосо
бом досягти ще більшої довершеності в мистецтві і в 
своїй манері. Між іншим, під час свого перебування 
у Флоренції Рафаель близько зійшовся з фра Бар
толоммео ді Сан Марко ,7; той дуже йому сподобався, 
і Рафаель наслідував його живопис і, з свого боку, 
навчав цього доброго ченця законів перспективи, 
з якими той до того часу не був обізнаний.

Під час цих робіт Рафаеля знову покликали в 
Перуджу, де він насамперед закінчив для вищезга
даної Аталанти Бальйоні картину, ескіз якої, як 
уже сказано, він виготовив у Флоренції. Ця боже
ственна картина зображає, як несуть ховати мерт
вого Христа ,8; намальована вона з такою любов’ю 
і такими свіжими фарбами, що здається щойно за
кінченою. Задумавши цей твір, Рафаель уявив собі 
горе, яке переживають найближчі родичі, коли хо
вають тіло улюбленої особи, в якій втілено все 
щастя, честь і добро всієї родини. Ми бачимо зомлі
лу Мадонну, чудові заплакані обличчя, зокрема 
ап. Іоанна, який так схрестив руки і схилив голову, 
що зворушує найжорстокіші серця. Справді, кожен, 
хто побачить, з якою старанністю, любов’ю, умі
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лістю й легкістю виконано цей твір, має всі підстави 
дивуватись, бо він вражає кожного глядача вираз
ністю поз, красою драпіровок і взагалі надзвичай
ною якістю всіх деталей.

Коли Рафаель закінчив цей твір і повернувся у 
Флоренцію, флорентійські громадяни Деі замовили 
йому картину для їхнього вівтаря в церкві Санто 
Спіріто 19. Він розпочав її і довів ескіз майже до 
кінця, одночасно малював він і картину, що призна
чалася для Сієни, яку після його від’їзду закінчив 
Рідольфо Гірландайо, домалювавши на ній блакит
ну драпіровку, якої бракувало 20.

Від’їзд цей стався тому, що Браманте з Урбіно 21, 
далекий родич і земляк Рафаеля, який служив у той 
час у папи Юлія II, написав йому, що він умовив 
папу, щоб той доручив йому розмалювати деякі кім
нати, де він зможе виявити свій талант. Пропозиція 
сподобалася Рафаелю. Отже, покинувши роботу у 
Флоренції і не закінчивши картини для Деї (але 
залишив її в такому вигляді, що після його смерті 
месер Бальдассаро з Пешії переніс її в парафіяльну 
церкву на його батьківщині), він поїхав у Рим 22. 
Прибувши туди, Рафаель побачив, що більшість па
лацових залів уже розмальовано або розмальовую
ться різними майстрами; приміром, в одному із 
залів була вже закінчена картина П’єтро делла 
Франческа, одну стіну розмалював Лука з Кортони, 
дещо зробив дон П’єтро делла Татта, абат церкви 
Сан Клементе в Ареццо, так само багато фігур на
малював Брамантіно з Мілана 23, це були здебіль
шого портрети з натури, і їх вважали чудовими. 
Прибувши в Рим, де його ласкаво прийняв папа 
Юлій, Рафаель почав малювати в Залі Підписів24 
фреску, на якій зображено, як богослови узгоджують
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філософію і астрологію з теологією; там він дав 
портрети мудреців усього світу, які жваво між со
бою сперечаються. Осторонь стоять астрологи, на
кресливши на своїх таблицях різні фігури і літери 
з геомантії та астрології, вони передають їх через 
вродливих ангелів євангелістам, а ті їх розтлума
чують. Серед них бачимо Діогена з чашкою, що 
лежить на сходах — зосереджена й задумлива фігу
ра, яка заслуговує похвали за свою красу і за від
повідний до обставин одяг. Там стоять Арістотель 
і Платон, один тримає в руці «Етику», другий — 
«Тімея», а навколо них ціла школа філософів. Краса 
цих астрологів і геометрів, які креслять циркулем 
на таблицях численні знаки н фігури, така, що пе
редати її нема змоги. Між ними видно постать над
звичайно гарного юнака, що здивовано розводить 
руками і схиляє голову — це портрет Федеріго II, 
герцога мантуанського, який перебував тоді в Римі. 
Є ще тут фігура з циркулем у руці, яка нахилилась 
до землі і креслить коло на дошці — це, як кажуть, 
архітектор Браманте; його так намальовано, ніби 
він живий. Поруч з фігурою, що повернулася спи
ною до глядача і тримає небесний глобус у руці,— 
портрет Зороастра, а побіч нього — сам Рафаель, 
автор цього твору, що намалював себе через дзер
кало. Він має вигляд дуже скромного і приємного 
юнака; на його голові — чорний берет. Неможливо 
передати красу і доброту фігур та облич євангелі
стів; у них Рафаель показав природну допитливість 
і сумлінність, зокрема, в тих, що пишуть. Такий, 
наприклад, св. Матвій; він переписує в книгу письме
на і знаки з таблиці, що її тримає перед ним ангел. 
Є ще там один старий, який, поклавши папір на 
коліна, копіює те, що написав Матвій; він сидить
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у незручній позі, ніби схиляє голову і висуває щеле
пу відповідно до рухів свого пера 25.

Оминаючи подробиці, про які можна багато го
ворити, зауважимо, що вся композиція твору, побу
дована з такою пропорційністю, рівністю і впевне
ністю, доводить, що Рафаель не знає суперників 
серед тих, хто працює пензлем. Цей твір прикра
шують також перспектива і численні фігури, вико
нані такою ніжною і тонкою манерою, що папа Юлій 
звелів збити всі фрески інших майстрів, старих і 
сучасних, для того, щоб з усіх робіт, які тут досі 
провадилися, слава належала одному лише Рафае- 
лю. З наказу папи мали знищити і фреску Джованні 
А і і т о н і о  Содома з Верчеллі, що була над фрескою 
Рафаеля, але останній побажав використати її ком
позицію та її гротески 26. У ній було чотири кола, і 
в кожному Рафаель намалював по фігурі, пов’яза
ній змістом з картиною під нею. Над першою ком
позицією, де зображено погодження філософії, астро
логії, геометрії і поезії з теологією, він намалював 
жінку, що уособлює пізнання речей: вона сидить на 
троні, з обох боків підтримуваному фігурами бага- 
тогрудої богині Кібели, у вигляді якої древні зобра
жали Діану Полімасту. Вбрання її чотирьох кольо
р ів — що символізують чотири стихії: з голови до 
пояса — колір вогню, нижче пояса — колір повітря, 
нижче, до колін,— колір землі, а решта, аж до ніг,— 
колір води. її оточують справді чудові амури. У дру
гому крузі, проти вікна на Бельведер27, Рафаель 
намалював Поезію в образі Полігімнії, з лавровим 
вінком на голові; в одній руці вона тримає античну 
ліру, а в другій — книгу; вона стоїть у твердій позі, 
у безсмертної прекрасне обличчя, очі вона піднесла 
до неба, коло неї — два жвавих веселих амури,
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фігури яких разом з нею дають змістовну компози
цію. З того самого боку, над вищезгаданим вікном, 
він потім намалював гору Парнас.

У другому колі над фрескою, де святі вчителі 
церкви встановлюють таїнство причастя, міститься 
Теологія; навколо неї — книги та інші предмети, а 
також прегарні амури. Над вікном, що виходить на 
внутрішній двір, у другому колі Правосуддя з тере
зами і піднесеним мечем, з такими ж амурами над
звичайної краси; а під нею, на стіні, зображено, як 
складаються закони, церковні й громадські, про що 
розповімо потім. По кутках, над консолями, він 
намалював такі чотири невеличкі, але дуже старан
но виконані картини; у першій, біля Теології, він 
намалював надзвичайно елегантною манерою Гріхо
падіння Адама, коли він їсть яблуко; у другій зма
льовано, як Астрологія розміщує зорі і планети на 
свої місця; у третій,— на горі Парнас, Аполлон, при
в’язавши Марсія до дерева, здирає з нього шкіру; 
подано цю сцену з того боку, де зображено видання 
декреталій — суд Соломона, коли той звелів розру
бати дитину надвоє. Усі ці чотири історії сповнені 
змісту й почуття і прегарно намальовані м’яким і 
ніжним колоритом.

Закінчивши опис склепіння, наче неба цього залу, 
залишається нам розповісти, що саме намальовано 
на стінах під вищезгаданими картинами. На стіні, 
що проти Бельведера, він зобразив гору Парнас і 
джерело Геліконське, навколо цієї гори— тінявий 
лавровий гай, в зелені якого видно, як ніби воруши
ться листя від легенького подуву вітру, а в повітрі 
безліч чарівних голих амурчиків, що зривають лав
рові гілки, плетуть з них гірлянди та розсипають, 
розкидають їх по горі; і ніби справді повіває боже
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ственний подих у красі цієї благородної картини. 
Сумлінного глядача вона змушує дивуватись, як 
людський геній звичайними фарбами доходить того, 
що намальоване здається живим, якими живими 
здаються оці поети, що ми їх бачимо тут і там на 
горі; одні стоять, другі сидять, тут пишуть, там 
розмовляють, співають, розповідають один одному 
байки, розмістившись групами по чотири або по 
шість, в залежності від того, як розташував їх 
художник. Тут є портрети в натуральному розмірі 
всіх найславетніших поетів, давніх і сучасних. Ра- 
фаель намалював їх почасти зі статуй, почасти з 
моделей, багато з них намальовано із старовинних 
картин, а тих, хто був тоді живий, також і з натури. 
Там є Овідій, Вергілій, Епній, Тібулл, Катулл, Про- 
перцій і сліпий Гомер, який, підвівши голову, співає 
вірші, а коло його ніг сидить юнак, що записує їх. 
В окремій групі — Аполлон з дев’ятьма музами 28, 
в їхніх фігурах така краса й божественність, що від 
них повіває життям і ніжністю. Є там і мудра Сафо, 
і божественний Данте, є чарівний Петрарка, і ніж
ний Боккаччо, наче живі вони всі, а також Тебаль- 
део29 та безліч інших сучасних поетів. Цю картину 
виконано надзвичайно гарно і з бездоганною довер
шеністю.

На другій стіні він намалював небо і на ньому — 
Христа, Богоматір, Іоанна Хрестителя, апостолів, 
євангелістів і мучеників на хмарах, а вгорі — Бога- 
Отця, який посилає на всіх Духа святого, особливо 
на святих, які пишуть устав меси і сперечаються про 
Св. Дари, що стоять на вівтарі; між ними — чотири 
вчителі церкви, а навколо них — безліч святих; є 
там Домінік, Франціск, Фома Аквінський, Бонавен- 
тура, Скотт, Микола Лірійський, Данте і фра Джі-
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роламо Савонарола з Феррари і всі християнські 
богослови, а також безліч портретів, намальованих 
з натури. У повітрі — чотири ангелочки, кожен з них 
тримає розгорнене євангеліє. Жоден живописець не 
зможе намалювати нічого кращого і більш доско
налого. Святі на небі і ті, що сидять у колі, нама
льовані так, що здаються живими не тільки завдяки 
своїм кольорам, але й тому, що зображені в таких 
ракурсах, ніби вони рельєфні. Гарними й багатими 
складками згортається їхній одяг; обличчя їхні ско
ріше небесні, ніж людські, як це видно на обличчі 
Христа, що виявляє таку лагідність і милосердя, які 
може показати людям тільки божественність живо
пису. Очевидно, Рафаель від природи мав дар зо
бражати найгарніші й найніжніші обличчя, про що 
свідчить, між іншим, і образ Богоматері, яка, при
тискуючи руки до грудей, дивиться на сина з таким 
виразом, що, здається, не можна відмовити їй ні 
в чому. Зберігаючи в кожному з них поважність, 
справді найпрекраснішу, він показав в обличчях 
святих патріархів їхню старість, в апостолах — про
стоту, а в мучениках — віру. Проте ще більшу май
стерність і геніальність виявив він у фігурах святих 
учителів християнських, які по двоє або по шестеро 
групами провадять між собою розмову. На їхніх 
обличчях спостерігаємо інтерес і зусилля розв’язати 
свої сумніви; вони жестикулюють руками, всіма ру
хами тіла, уважно насторожують вуха, насуплюють 
брови, виявляють своє здивування на всі лади і кож
ний по-своєму. Не такі четверо вчителів церкви, які 
за допомогою святого письма розв’язують і тлума
чать усі питання євангелій, які тримають у своїх 
руках ангелочки, що літають у повітрі.

На стіні, де друге вікно, пін намалював з одного
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боку Юстиніаиа, який передає вченим закони, щоб 
ті виправили їх, а над ним — Помірність, Силу і 
Розсудливість, а з другого — папу, що несе церков
ні декреталії; цього папу він подав в образі папи 
Юлія II, намалювавши його з натури, а поруч з ним 
зобразив кардинала Джованні де Медічі (потім па
па Лев), кардинала Антоніо ді Монте, кардинала 
Алессандро Фарнезе (потім папа Павло III) та ін
ших. Папа був дуже задоволений з цього твору і за
хотів, щоб обличкування цоколю стіни відповідало 
художній цінності картин, тому викликав для цього 
з Монте Олів’єто в Кюзурі, містечка недалеко від 
Сієни, монаха Джованні да Верона, який славився 
годі своїми перспективами з дерев’яної інкрустації. 
Цей монах не тільки виконав обличкування цоколя 
всіх стін залу, але й зробив ще чудові двері та при
крашені інкрустацією стільці, за це дістав він від 
папи велику подяку, нагороду й честь. І, справді, в 
цій галузі мистецтва ніхто не був таким сильним, 
як фра Джованні; про це свідчить чудово оздоблена 
інкрустацією сакристія у церкві Санта Маріа ін Ор
гана на його батьківщині у Вероні, хор церкви Мон
те Олів’єто в Кюзурі, хор церкви св. Бенедикта в 
Сієні, сакристія в Монте Олів’єто в Неаполі та хор 
там же, в капелі Павла Тулузького. За все це фра 
Джованні заслужив від свого ордену велику пошану 
і високий чин, в якому він і помер року 1537, на 
шістдесят восьмому році життя. Я вважав за слушне 
згадати про нього, бо він був людиною справді 
незвичайною, а талант його привів до появи бага
тьох видатних творів, після нього зроблених іншими 
майстрами, про що розповімо пізніше.

Повернімось знову до Рафаеля. Талант його так 
зростав, що папа доручив йому розмалювати ще
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кімнату поруч великого залу; в цей час він досяг 
уже великої слави і тоді ж намалював олійними 
фарбами і портрет папи Юлія 30, так живо й правди
во, що було страшно на нього дивитися, ніби він 
сидів перед нами справді живий. Цей твір перебу
ває тепер у церкві Санта Маріа дель Пополо, там 
же перебуває і чудовий образ Мадонни, одночасно 
намальованої картини Різдво Ісуса Христа, де діва 
Марія тримає покриття над немовлям. Там же зо
бражено Иосифа, що задумливо, спираючись обома 
руками на посох, із святим старечим здивуванням 
дивиться на царя і царицю небесних.

Обидві згадані картини показують тільки на 
великі свята *.

У той час Рафаель досяг у Римі гучної слави. 
Хоч красу його ніжної манери визнавали всі і хоч 
він бачив у цьому місті стільки антиків і вивчав їх 
безперервно, але його фігури ще не мали тоді тієї 
грандіозної величності, якої він надавав їм пізніше. 
Саме тоді трапилася скандальна сварка Мікеланд- 
жело з папою в капелі (про що я розповідатиму в 
його «Життєписі»), через яку він мусив тікати до 
Флоренції. Браманте, маючи ключ від капели, пока
зав її Рафаелю, своєму другові, щоб він ознайомився 
з манерою Мікеланджело31. Отже, цей огляд спри
чинився до того, що Рафаель зразу ж перемалював 
наново пророка Ісайю, що над св. Анною роботи 
Андреа Сансовіно у церкві Сант Агостіно, який був 
уже закінчений і зробив його таким, як ми його 
бачимо тепер. У цьому творі під впливом Мікел
анджело Рафаель удосконалив свою манеру, надав 
їй більшої величності. Отже, коли Мікеланджело по
бачив потім цю роботу Рафаеля, він подумав, що 
Браманте зробив це йому на зло (і це була правда)
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задля користі і слави Рафаеля. Трохи пізніше Аго- 
етіно Кіджі, багатий купець із Сієни, великий друг 
усіх талановитих людей, замовив Рафаелю розма
лювати йому капелу. Цьому Кіджі Рафаель ще за
довго перед тим, в лоджії його палацу, що тепер 
зветься Кіджі ін Трастевере32, намалював в най- 
ніжніших тонах Галатею, яку везуть дельфіни на 
колісниці, а навколо — тритони та інші морські бо
жества 33.

Для згаданої капели Рафаель зробив картон 
(ця капела міститься поруч з головним входом у 
церкву), а потім виконав його як фреску новою ма
нерою, ще більш величною і розкішною, ніж попе
редня. Побачивши капелу Мікеланджело ще до її 
відкриття, Рафаель намалював тут на цій фресці 
кілька пророків і сивіл34. Серед його чудових творів 
їх справедливо вважають кращими і серед стількох 
хороших — найкращими. Тут у жіночих і юнацьких 
постатях ми спостерігаємо неймовірну жвавість і 
довершений колорит. Цим твором Рафаель здобув 
велику славу як за свого життя, так і після смерті, 
бо це найвищий і найкращий твір з усіх, що він 
створив. Після того, на прохання камерарія папи 
Юлія, він намалював для головного вівтаря церкви 
Арачелі Мадонну на небесах і святих Іоанна, Фран- 
ціска і Іероніма на чудовому фоні35. Іероніма пода
но в одязі кардинала. Мадонна сповнена смирен
ності і скромності, хлопчик у чудовій позі бавиться 
плащем матері; в постаті Іоанна Хрестителя змальо
вано смиренність, якої надає людині піст, а в об
личчі його бачимо щирість і бадьору впевненість, 
властиву тим, хто покинув світ, нехтує ним і, нена
видячи кривду, прилюдно висловлює правду. Так 
само св. Ієронім, підвівши голову, пильними очима
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споглядає Мадонну, а в очах його видно вченість і 
мудрість, яку він виявив у своїх писаннях; обома 
руками він підтримує камерарія, неначе припору- 
чаючи його Богоматері, сам камерарій на цьому 
портреті зовсім як живий. Рафаелю пощастило до
сягти того ж і в постаті св. Франціска, який, стоячи 
навколішках, простягає руку і, підвівши голову, спо
глядає Мадонну на небесах; своїми фарбами і лі
ніями живописець передає, як він палає благочестям 
і як він тане від любові, як черпає він життя і втіхи 
від споглядання лагідності прекрасної Богоматері, 
краси і жвавості її сина. Посередині картини, під 
Мадонною, Рафаель намалював немовля, що стоїть 
і, підвівши голову до Мадонни, тримає дощечку з 
написом; не можна граціозніше і краще передати 
красу його обличчя і відповідність всієї його поста
ті. Крім того, на цій картині чудовий, своєрідний і 
досконало виконаний пейзаж.

Потім, продовжуючи розмальовувати палацові 
зали, він намалював так зване Чудо з причастям зб, 
що сталося в Орвієто або в Больсені. Там зобра
жено священика, який править месу, обличчя його 
палає від сорому, коли він бачить, як через його 
невіру гостія заливає кров’ю антимінсф, в його очах 
видно жах; він пригнічено і нерішуче дивиться на 
присутніх; руки в нього тремтять з переляку, як це 
взагалі буває в таких випадках. Навколо нього Р а
фаель зобразив багато різноманітних постатей. Одні 
прислужують при месі, інші стоять навколішках на 
східцях; в гарних позах і жестах вони — чоловіки 
й жінки — показують, що усвідомили свою провину.
& Гостія — облатка, коржик, уживаний у католицькій церкві 

для причастя. Антимінс — освячене покривало, на якому 
зображено покладення у труну Ісуса Христа.
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Одна з жінок сидить на землі з дитиною на руках 
і, почувши від другої про чудо, що трапилося з свя
щеником, здивовано повертає голову і з жіночою 
грацією жваво слухає її оповідання. На другому 
боці він змалював папу Юлія, що слухає месу — 
чудова вигадка Рафаеля, — разом з кардиналом 
Сан Джорджо та багатьма іншими 37. До віконного 
отвору він пристосував ступені сходів, які надають 
картині цільності, бо здається, що якби не було тут 
цього вікна, то композиція картини значно програ
ла б від цього. Справді, можна вихваляти його ком
позиційні винаходи в будь-яких сюжетах; в цьому 
ніхто з живописців ніколи не дорівнявся до нього 
щодо сміливості і довершеності. Це доводить його 
фреска там же, на протилежній стіні, на якій зобра
жено св. апостола Петра у в’язниці Ірода під охо
роною озброєної сторожі38.

Архітектуру в’язниці передано тут з такою стри
маністю, що там, де в усіх інших художників була б 
плутанина, в нього вийшла краса, бо він весь час 
намагається передати дію відповідно до того, як її 
описано, і подати в картині гарні й цікаві деталі; 
а саме: жахливу в’язницю, закутого залізними лан
цюгами старого між двома озброєними солдатами, 
глибокий сон сторожів і променисте сяйво ангела, 
що в чорній нічній темряві освітлює всі подробиці 
в’язниці і відбивається на зброї так, що її відблиск 
здається справжнім, а не намальованим. Не з мен
шою майстерністю й хистом змалював він св. Пет
ра, який, скинувши кайдани, в супроводі ангела 
виходить з в’язниці, і на обличчі його видно, що йому 
це здається сном, а не дійсністю. Тут показано пере
ляк і жах охоронців; озброєні вартові перед в’яз
ницею почули гуркіт залізних дверей; один з них,
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тримаючи смолоскип у руці, будить решту, вогонь 
смолоскипа відбивається на їхній зброї, а там, куди 
його світло не сягає, сяє світло місяця. Рафаель 
намалював цю картину над вікном на темнішій сті
ні; коли дивишся на фреску, то світло б’є в обличчя, 
а справжнє світло так добре поєднується з намальо
ваним, з усіма цими нічними ефектами, що здає
ться, ніби бачиш справжній дим смолоскипа, сяйво 
ангела, чорну темряву ночі, і все це таке правдиве 
і натуральне, що ніколи не скажеш, що це нама
льовано, так зумів Рафаель здійснити свій складний 
задум. На зброї бачимо тіні і відблиски; димне по
лум’я смолоскипів так блищить у темряві, що справ
ді Рафаеля можна назвати майстром із майстрів. 
Він змалював ніч так правдиво, як не міг цього 
зробити ніхто інший до нього, тому цю картину вва
жають божественною.

На одній стіні, що без вікон, він намалював 
службу божу євреїв, ковчег завіту і світильник, а 
також папу Юлія, що виганяє з церкви користолюб
ство 39; ця картина така ж прекрасна і досконала, 
як і згадана вище; на ній бачимо кілька змальова
них з натури портретів челядників, що несуть на 
кріслі папу Юлія, який здається ніби живий; коли 
натовп народу розступається на його шляху, ми 
бачимо озброєного вершника, що в супроводі двох 
піших люто переслідує гордого Геліодора, який за 
наказом Антіоха збирався пограбувати з храму все 
майно вдів і сиріт. Видно, як грабують і виносять 
речі і скарби, але тут сталася несподівана подія: 
Геліодор падає під жорстокими ударами згаданого 
вершника, якого він лише один бачить (бо це — 
примара); жах раптом охопив людей Геліодора, 
вони розбігаються, падають на землю, кидаючи свою
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ношу. Осторонь бачимо пресвятого Опію в одязі 
жерця, він здіймає руки й очі до неба і запально 
молиться, жаліючи бідних, що ледве не втратили 
свого майна, і радіючи з допомоги, надісланої з не
ба. Рафаель уміло зумів показати, як люди, вилізши 
па виступи цоколів і обхопивши руками колони, 
стоять у найнезручніших позах і дивляться на подію, 
як весь здивований народ чекає, чим це скінчиться. 
Цей твір дивно прекрасний з усіх поглядів, навіть 
його картони заслуговують величезного шанування. 
Месер Франческо Массіні, дворянин з Чезени, збе
рігає разом з численними малюнками й античними 
мармуровими рельєфами кілька шматків згаданого 
картону, що його Рафаель виготував для фрески 
Геліодора, і шанує їх так, як вони того і заслуго
вують. Цей Массіні ні в кого не вчився, але, обда
рований ще з дитинства незвичайним природженим 
інстинктом, віддавшись малюванню й живопису, 
створив картини, що дістали велику похвалу від 
знавців мистецтва. Слід нагадати, що месер Нікко- 
ло Массіні, людина визначна з усіх поглядів, який 
дав мені ці відомості, є теж справжнім аматором 
нашого мистецтва.

Повернемося знову до Рафаеля. На склепінні 
над цими фресками він дав чотири картини: З ’яв
лення Авраамові бога, що обіцяє йому умножити 
сім’ю його, жертвоприношення Ісаака, сходи Іакова, 
Неопалиму купину Мойсея. Майстерність компози
ції, малюнок і краса цих картин не менша, ніж в 
інших його творах. Проте в той час, коли щастя 
сприяло цьому художникові і він творив такі великі 
чудеса, заздрісна доля припинила життя Юлія II, 
що виховав стільки талантів і був аматором всього 
прекрасного. На папу обрали Льва X, який висловив
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бажання, щоб Рафаель продовжував роботу40. Ге
ній Рафаеля досяг у цій роботі небесної доскона
лості, і через це папа щедро обдаровував його, бо 
в його особі він зустрів великого володаря, який 
успадкував любов до мистецтва від своїх предків. 
Тому Рафаель із щирим серцем продовжував свою 
працю і на другій стіні намалював наступ Аттіли 
на Рим і зустріч його коло гори Монте Маріо з па
пою Львом I I I 41, який прогнав його одним своїм 
благословенням. У цій картині Рафаель змалював 
у повітрі апостолів Петра і Павла, які з мечами в 
руках з’явилися на захист церкви. Хоч історія 
Льва III про це і не розповідає, але Рафаель зма
лював, нібито це було насправді. Часто трапляється 
живописцям і поетам вишукувати таких прикрас 
для своїх творів, проте не відходячи від їхнього 
основного змісту. В апостолів спостерігаємо гнів і 
небесну відвагу, якою божественне Правосуддя об
даровує своїх слуг для захисту святої справи релі
гії. Це відчуває й Аттіла, підвівши голову, він по
вертається на чудовому вороному коні з білими 
ногами й зіркою на чолі, щоб утекти. Там є й інші 
чудові коні, зокрема один плямистий жеребець, на 
якому сидить вершник, усе тіло якого вкрите наче 
рйб’ячою лускою; Рафаель взяв це з Колони Трая
на 42, де є бійці в такій зброї; вважають, що її роби
ли з крокодилової шкіри. На Монте Маріа палає 
пожежа, бо завжди, коли солдати кидають свій та
бір, він стає здобиччю вогню. З натури намальовано 
жезлоносців, які супроводять папу; вони здаються 
ніби живими, як і їхні коні; те саме можна сказати 
про кардинальський почет і конюхів, що ведуть іно- 
ходця, на якому сидить папа Лев XI, намальований 
не менш яскраво, ніж інші, в одязі первосвященика,
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;і навколо нього — безліч придворних. Приємно ба
чити такий твір; велику користь він має для нашого 
мистецтва, зокрема для тих, кому зрідка щастить 
бачити такі речі.

У той час він намалював у Неаполі картину, що 
стоїть у церкві Сан Доменіко в тій капелі, де місти
ться Розп’яття, яке заговорило с св. Фомою Аквін- 
ським. На ній Мадонна, св. Ієронім у кардиналь
ському одязі й архангел Рафаїл, що супроводить 
Товія 43. Для Леонелло ді Карпі, синьйора ді Мель- 
дола (він живий і досі, йому більше як дев’яносто 
років) намалював він одну картину чудесного коло
риту і надзвичайної краси, виконану з такою силою 
і так прекрасно, що, мені здається, краще й зробити 
не можна. В обличчі Мадонни така божественність, 
а в позі її така скромність, що досконаліше й не 
змалюєш. Склавши руки, вона вклоняється своєму 
синові, що сидить на її колінах, і голубить малень
кого хлопчика — св. Іоанна, який також вклоняє
ться йому разом з св. Єлизаветою і Иосифом. Ця 
картина перебувала у високошановного кардинала 
ді Карпі, сина вищезгаданого Леонелло, а тепер, 
мабуть, у його спадкоємців 44.

Коли кардинал Санті Кваттро, Лоренцо Пуччі, 
був призначений верховним сповідником, він замо
вив Рафаелеві зробити для церкви Сан Джованні 
ін Монте в Болоньї картину, що стоїть тепер у кап
лиці, де спочиває тіло блаженної Єлени дель О ліо45. 
Цей твір показує, до чого могла дійти майстерність 
у ніжних руках Рафаеля. Св. Цецілія прислухається 
до хору ангелів на небесах, цілком віддавшись гар
монії звуків; на її обличчі — відреченість від усього 
земного, яку можна бачити в тих, хто перебуває в 
екстазі. Навколо розкидані музичні інструменти, які
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гак намальовані, що здаються справжніми, те саме 
можна сказати про її покривало і шовкове та пар
чеве вбрання, під яким чудово виконана волося
ниця. Поклавши голову на руку, що спирається на 
вийнятий меч, стоїть ап. Павло; на його обличчі 
вираз мудрого споглядання і запальність, що пере
творилася на поважність. Він одягнений у простий 
червоний плащ поверх зеленої туніки, ноги його 
по-апостольському босі. Є ще там у чудовій позі 
св. Марія Магдалина, яка тримає в руці посудину 
з дивовижного каменю, вона повертає голову, ра
діючи з свого навернення до віри. Нічого кращого 
в цьому роді, я гадаю, зробити не можна. Чудові 
також голови Августина і св. Іоанна Євангеліста. 
Справді, інші картини можна називати лише карти
нами, а твори Рафаеля — це живі істоти, бо в них 
почувається трепетне тіло, видно душу, в них є по
чуття, від них віє життям. Цей твір додав йому ще 
нової слави до репутації, яку він уже мав. На честь 
його було написано багато віршів латинською й іта
лійською мовами, з яких я наведу один двовірш, 
щоб на ньому не затримуватись більше:

Інші змогли показати тільки обличчя Цецілії,
А Рафаель передав також і душу її.

Після того він намалював ще картинку з малень
кими фігурками, що перебувають теж у Болоньї, в 
будинку графа Вінченцо Арколано46; на цій картині, 
де зображений Христос, подібний до Юпітера, на 
небесах, а навколо нього чотири євангелісти, як їх 
описав Ієзекіїль: один має вигляд людини, дру
гий — лева, третій — бика і четвертий — орла. Зни
зу — чудовий пейзаж, не менш рідкісний і прекрас
ний своєю мініатюрністю, ніж інші його твори.
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Таку ж чудову картину надіслав він графам 
ді Каносса в Вероні; це — Різдво, де надзвичай
но передано світанок, а також св. Анну47; щоб 
похвалити цей твір, досить сказати, що він вико
наний рукою Рафаеля з Урбіно. Отже, ці графи 
надзвичайно цінують його, як він того і заслуговує, 
і ніколи не згоджувались навіть за велику ціну, яку 
не один раз пропонували їм різні володарі, віддати 
його. Для Біндо Альтовіті він намалював його порт
рет у молодості, який теж вважають надзвичайно 
хорошим. Намалював він ще Мадонну, яку надіслав 
у Флоренцію48; вона тепер стоїть у палаці герцога 
Козімо, в капелі при нових залах, збудованих і роз
мальованих мною 49; там вона стоїть як вівтарний 
образ; на цій картині подано стареньку св. Анну, 
вона подає, сидячи, Богородиці її сина, в якого над
звичайно гарне тільце і таке личко, що коли він 
сміється, то дивитися весело. Я вже не кажу, що 
самій Мадонні Рафасль падав такої краси, яку може 
мати тільки Свята Діва: в ній усе— і скромність 
погляду, і ясність чола, і краса носа та уст, а вбран
ня її вказує на простоту і безмежну чесноту. Справ
ді, я гадаю, що все це не можна краще й переда
ти. Там є оголений св. Іоанн, що сидить, а також 
одна, теж надзвичайно хороша, свята. Фон цієї кар
тини — кімната з завішеним вікном, що освітлює 
кімнату, в якій перебувають ці постаті. У Римі він 
намалював великий портрет, на якому зображено 
папу Льва, кардинала Джуліо Медічі та кардинала 
Россі50, їхні фігури здаються не намальованими, а 
рельєфними. Тут бачимо ворсу оксамиту, парча 
папського вбрання шелестить і блищить, хутро під
кладки передано з природною м’якістю, а шовк і 
золото намальовані так, що здаються справжнім
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золотом і шовком; пергаментна книга з мініатюрами 
надзвичайно правдоподібна, а срібний вирізьблений 
дзвоник не можна навіть описати, такий він гарний. 
Між іншим, на папському кріслі є золота блискуча 
куля, в якій, як у дзеркалі, відбивається (така вона 
блискуча) світло з вікна, а плечі папи і все, що 
подано в кімнаті, виконано так старанно, що можна 
з певністю сказати: жодний майстер ніколи не на
малював і не намалює нічого подібного. За цей твір 
папа дав йому велику нагороду. Перебуває він те
пер у Флоренції у гардеробній герцога. Так само, 
з властивою лише йому одному досконалістю і з 
приємним колоритом, він намалював портрети гер
цогів Лореицо і Джуліапо *, ці портрети перебу
вають тепер у спадкоємців Оттавіано де Медічі у 
Флоренції. Слава Рафаеля зростала так само, як 
і його прибутки. Отже, щоб залишити по собі па
м’ять, він спорудив у Римі в Борго Нуово палац*, 
фасад якого йому оформив Браманте.

Завдяки цим і численним іншим його творам, сла
ва про цього благородного художника поширилась 
у Франції і Фландрії. Альбрехт Дюрер, прекрасний 
німецький живописець і автор чудових естампів на 
міді на ознаку своєї пошани надіслав Рафаелю свій 
власний портрет51, зроблений гуашшю на такому 
тонкому полотні, що його можна розглядати з обох 
боків; бліки на ньому утворюють просвіти полотна, 
а не білила, все намальовано і модельовано аква
рельною фарбою, причому ясність тонам надає 
полиск полотна; цей твір викликав захоплення у 
Рафаеля, і він надіслав Альбрехтові багато своїх 
малюнків, якими той дуже дорожив. Цей портрет 
перебував у Мантуї в Джуліо Романо, спадкоємця 
Рафаеля. Побачивши Дюрерів спосіб гравірування,
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Рафаель захотів виявити себе і в цьому мистецтві; 
він умовив Марка Антоніо з Болоньї52, щоб той як- 
найстаранніше вивчив цей спосіб гравірування на 
практиці. Справа пішла так успішно, що Рафаель 
доручив йому вигравірувати свої перші роботи: Ви
нищення немовлят, Тайну вечерю, Нептуна, св. Це- 
цілію, вкинену в киплячу олію. Потім Марко Анто
ніо виконав для Рафаеля ще чимало гравюр, які 
той подарував своєму учневі Бавієрі, що піклувався 
про одну з дам, яку Рафаель кохав аж до своєї 
смерті і намалював з неї чудовий портрет 53, де вона 
здається немов жива; цей портрет тепер у Флоренції 
в найблагороднішого Маттео Ботті, купця флорен
тійського, друга і приятеля всіх талановитих людей, 
а надто живописців. Цим портретом він дорожить 
як реліквією, через свою любов до мистецтва, і до 
Рафаеля зокрема. Не менш цінує й любить наше 
мистецтво і художників брат його Сімоне Ботті, 
якого ми всі вважаємо за одного з найшановніших 
наших меценатів; а я, зокрема, шаную його як най
кращого, найдорожчого, випробуваного друга, а 
крім того, як доброго знавця мистецтва. Проте по
вернімося знову до гравюр. Щедрість Рафаеля до 
Бавієри була причиною того, що гравюрою заціка
вився Марко з Равенни і безліч інших художників, 
тому гравюр на міді, яких перед тим було мало, 
стало дуже багато, як це ми тепер бачимо. Уго 
да К арпі54, людина винахідлива і здібна, винайшов 
такий спосіб гравюри на дереві, який за допомогою 
трьох дощок може передати середній тон, світло й 
тіні малюнка світлотінню (сЫпгоБсиго); винахід 
справді гарний і дотепний. Ці гравюри згодом поши
рилися у великій кількості, про що докладніше буде 
сказано у життєписі Марка Антоніо з Болоньї.
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Рафаель намалював потім для ченців палерм- 
ського монастиря Монте Олів’єто, що зветься Санта 
Маріа делло Спазімо, картину Несіння хреста55. 
Твір прекрасний; в ньому подано нечестивих катів, 
які з великою злобою ведуть Христа на Голгофу, де 
Христос, знесилений муками близької смерті і при
гнічений вагою хреста, впав на землю і, обливаю
чись потом і кров’ю, оглядається до обох Марій, які 
гірко плачуть. Серед них і Вероніка, яка з великою 
жалістю простягає руки, подаючи йому хустку; крім 
того, в картині показано озброєних воїнів, кінних 
і піших, які виходять з брами Єрусалима і несуть 
в руках прапори Правосуддя. Пози їхні різнома
нітні і дуже гарні. Ця картина була вже закінчена, 
але ледве не загинула ще до того, як її привезли 
на місце призначення; кажуть, що коли цю картину 
перевозили морем до Палермо, то сталася страшен
на буря, яка викинула на скелю корабель, що віз 
її, і він розбився вщент. Люди й весь вантаж заги
нули, за винятком тільки цієї картини, що, як була 
запакована в скрині, так її море і віднесло аж до 
Генуї; там її виловили, витягли на берег, приста
вили до неї сторожу, вважаючи її за річ, послану 
від бога, бо вона цілком збереглася, не мала будь- 
якої плями і пошкодження, ніби шалений вітер і 
хвилі морські мали жалість до такої краси. Коли 
поширились про це чутки, то ченці почали клопота
тись, щоб їм повернули картину, проте з великими 
труднощами і лише за допомогою папи вони її ді
стали, щедро заплативши тим, хто врятував її. Зно
ву кораблем привезли її в Сіцілію і поставили в 
Палермо, де вона користується більшою популяр
ністю і славою, ніж гора Вулкан 

☆  Етна.

278



Рафаель, працюючи над цими картинами, від 
виконання яких він не міг відмовитися з особистих 
міркувань і тому, що їх замовляли високі і знатні 
особи, продовжував, проте, розмальовувати зали і 
кімнати в папському палаці. На цій роботі він весь 
час тримав своїх помічників, які за його малюнками 
продовжували її далі, а він за всім наглядав і всіма 
силами допомагав їм виконати якнайкраще це ве
лике завдання. Незабаром вій відкрив для огляду 
закінчену кімнату Вежа Борджа 56, в якій на кожній 
стіні намалював по картині: дві на стінах з вікнами, 
а дві — на тих, що вікон не мають. На одній стіні — 
Пожежа в Борго Веккйо в Римі; папа Лев IV, коли 
не могли загасити полум’я, вийшов на терасу палацу 
і своїм благословенням загасив його остаточно. На 
цій картині зображено різні небезпечні ситуації. 
З одного боку тут жінки з посудом у руках або на 
головах несуть воду, щоб залити вогонь, а вітер з 
шаленою силою рве їхнє волосся н одяг. Інші нама
гаються заливати полум’я водою, але дим засліплює 
їм очі так, що вони самих себе не бачать. З другого 
боку (подібно до того, як у Вергілія Еней несе Анхі- 
за) молодий хлопець несе на плечах старого чоло
віка, знесиленого хворобою й вогнем. У фігурі того 
хлопця видно, як напружилося все його тіло від 
такого тягаря, слідом за ним біжить напіводягнена, 
боса літня жінка, рятуючись від полум’я, а перед 
нею голий хлопчик; на зруйнованому будинку стоїть 
розпатлана гола жінка, вона тримає сповите немов
лятко, щоб кинути його родичеві, який уже вряту
вався і стоїть на вулиці; той став навшпиньки, про
стягає руки, щоб вхопити немовлятко; у фігурі 
жінки ми спостерігаємо і бажання врятувати дити
ну, і жах перед небезпекою від пекучого полум’я,
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що її опалює, але не менш виразно передано і об
личчя чоловіка, що бере дитину; його мучить страх 
і за дитину і за себе самого. Нема змоги описати 
вигадливість, яку вклав цей незрівнянний, дивний 
художник в образ матері, що боса, розпатлана й 
розхристана несе в руках якусь одежу і підштовхує 
перед собою дітей, щоб вони тікали від пожежі і 
руїни. Є ще інші жінки, що навколішках перед па
пою благають його припинити цю пожежу.

Друга картина присвячена тому ж таки 
св. Льву IV; тут змальовано в гавані Остії турецьку 
армію, яка прийшла сюди, щоб узяти папу в полон. 
Видно, як християни б’ються з турками на морі і 
вже безліч полонених турків привезено у гавань, їх 
за бороди витягають з барки вродливі й мужні сол
дати; замінивши їхній одяг на лахміття галерників, 
їх проганяють перед св. Львом, якого Рафаель на
малював з папи Льва X; святий отець сидить у своїх 
ризах між Бернардо Дівіціо да Бібб’єна, що мав 
звання кардинала Маріа ін Портіко, і кардиналом 
Джуліо Санта де Мідічі, що був потім папою Клі- 
ментом VII. Нема змоги розповісти в подробицях 
про те, як старанно цей геніальний художник зма
лював полонених; без язика промовляють вони про 
горе, страх і смерть. Там є ще дві картини, на одній 
подано, як папа Лев X коронує найхристияннішого 
короля Франціска І г’7, у папських ризах він пра
вить месу, благословляє святе миро і корону коро
лівську. Крім численних кардиналів і епіскопів, які 
в церковному одязі служать відправу, він намалю
вав там з натури багато послів та інших осіб, деякі 
з них одягнені відповідно до французької моди тих 
часів. На другій картині Рафаель змалював коро
нування згаданого короля, причому як папа, так
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І Франціск намальовані з натури, один у зброї, а 
другий у папських ризах. Так само з натури подано 
всіх кардиналів, епіскопів, камераріїв, зброєносців, 
стременних, усі в ризах сидять на своїх звичайних 
місцях у капелі; тут, наприклад, Джонноццо Пан- 
дольфіні, епіскоп Тройї, великий друг Рафаеля, та 
багато інших знатних людей того часу. Поруч коро
ля хлопчик навколішках держить корону — це порт
рет Іпполіто Медіді, який був потім кардиналом і 
віце-канцлером, людиною дуже поважною, близьким 
другом не тільки Рафаеля, але й усіх інших геніїв; 
перед блаженним його прахом висловлюю я свою 
подяку за те, що він допоміг мені в перших моїх 
кроках. Нема змоги описати всі тонкощі роботи 
цього художника; справді, здається, що в своєму 
мовчанні його постаті розмовляють. На цоколях під 
цими картинами поміж різними гермами намалював 
Рафаель охоронців і благодійників церкви так ста
ранно, любовно й розумно і з такою довершеною 
гармонією кольорів, що нічого кращого не можна 
собі уявити. Склепіння цього залу ще раніше роз
малював П’єтро Перуджіно58, його вчитель; Ра
фаель, шануючи його пам’ять, не схотів нищити 
роботи того, кому він був зобов’язаний напочатку 
своїми досягненнями у мистецтві. Він хотів бути все
осяжним, тому тримав рисувальників по всій Італії, 
в Поццуолі і навіть у Греції, бо хотів мати все, що 
є доброго в мистецтві і що можна використати.

Продовжуючи роботу ще в одному залі, він на
малював земляною фарбою (без кольорів) апосто
лів і святих у нішах; а своєму учневі Джованні 
да Удіне— єдиному, в своєму роді, майстрові 
зображати тварин — він доручив намалювати в цьо
му залі всіх тварин, які були тоді в папи Льва X;
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хамелеона, віверу, мавп, папуг, левів, слонів та 
інших дивних звірів.

Рафаель добре оздобив цей палац; крім гротес
ків та розкішної підлоги, він дав ще проекти пап
ських сходів і лоджій, розпочатих архітектором 
Браманте, але не закінчених через його смерть. По
тім їх перебудували за новим планом Рафаеля, який 
зробив для цього дерев’яну модель, краще впоряд
ковану й оздоблену, ніж була у Браманте. Папа 
Лев хотів показати тут свою величезну щедрість і 
розкіш; Рафаель зробив малюнки для штукатурних 
орнаментів і картин між ними 59. Рельєфним оздоб
ленням і гротесками він призначив керувати Джо- 
ванні да Удіне, а фресками — Джуліо Романо, який, 
проте, мало працював. Джованні Франческо з Бо
лоньї, П’єріно дель Вага, Пеллегріно да Модана, 
Вінченцо да Сан Джіміньяно, Полідоро да Кара
ваджо та ще багато інших живописців працювали 
над деталями цих картин. Рафаель так ретельно 
ставився до цієї роботи, що звелів навіть привезти 
з Флоренції підлогу, яку замовив Луці делла Роб- 
біа 60. І дійсно, не можна ні зробити, ні уявити собі 
щось довершеніше, ніж живопис, рельєфи, їх спів- 
мірність і композиція цього твору.

Довершеність цієї роботи була причиною того, 
що на Рафаеля була покладена вся відповідальність 
за живописні й архітектурні роботи, які провади
лись у палаці61. Кажуть, ніби лагідність його була 
така, що, йдучи назустріч своїм друзям, він дозво
ляв будувати стіни не суцільними й повними, а над 
старими кімнатами нижнього поверху дозволяв за
лишати в стінах порожняву, заповнену діжками, 
горщиками і деревом; ці дірки й порожняви посла
били стійкість будівлі так, що потім довелося пере



кладати стіни, які почали тріскатися. Він доручив 
Джан-Баріле оздобити всі двері й стелі гарними 
прикрасами з різьбленого дерева. Склав він архі
тектурні проекти і для папської вілли, а також для 
кількох міських будинків, а саме — для палацу ме- 
сера Джованні Баттісти дель Аквіла, твір дуже гар
ний. Для епіскопа Тройї склав проект будинку, що 
був збудований у Флоренції, на вулиці Сан Галло.

На замовлення чорноризців монастиря Сан Сік- 
сто, в П’яченці, він намалював для головного вів
таря картину — Мадонну з св. Сікстом і св. Вар- 
варою, твір справді рідкісний, єдиний у своєму 
роді62. Багато картин він намалював для Франції, 
зокрема, для короля намалював бій св. Михайла з 
дияволом63, це щось надзвичайне: палаюча скеля 
визначає там центр Землі, з її розколин вириває
ться полум’я і сірчані вогні, в тому полум’ї печеться 
Люципер, і тіло його виблискує різними кольорами; 
тут Рафаель показав усю запеклу лють і гордість 
проти того, хто позбавив його величі, царства і за
судив на вічну муку.

На протилежність йому св. Михайло має вигляд 
небесної істоти; у своїй зброї з заліза й золота він 
мужній, міцний і грізний, скидає на землю Люци
пера і вражає його своїм списом. Взагалі, цей твір 
виконаний так, що за нього Рафаель дістав від ко
роля найпочеснішу нагороду.

Рафаель намалював ще портрети Беатріче Фер- 
рарської64 й інших жінок, зокрема своєї коханої, та 
безліч портретів. Рафаель часто закохувався, був 
пристрасний до жінок і завжди готовий служити їм; 
до його тілесних втіх друзі ставилися з більшою 
поблажливістю, ніж це слід було робити. Наприк
лад, коли щирий його приятель, Агостіно Кіджі,
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доручив йому розмалювати лоджію нижнього повер
ху свого палацу 65, Рафаель не міг спокійно працюва
ти, бо кохання тягло його до однієї жінки. Агостіно, 
впавши у відчай, різними заходами обставив справу 
так, що нарешті домігся, щоб ця кохана поселилася 
з Рафаелем в тій частині будинку, де він працював. 
Тільки завдяки цьому він закінчив роботу. Для цієї 
роботи Рафаель власноручно виконав усі картони, 
намалював чимало постатей фрескою. На стелі він 
змалював раду богів на небесах, де можна спосте
рігати багато мотивів драпіровок і форм фігур, які 
Рафаель запозичив з античності і відтворив їх у чу
довому малюнку; так намалював він Весілля Псіхеї, 
де Юпітера обслуговують його підлеглі, а грації роз
кидають квіти на столі. На консолях склепіння він 
створив багато композицій: з одного боку Меркурій 
з флейтою неначе злітає з неба на землю, небесно- 
величний Юпітер цілує Ганімеда; з другого боку, 
внизу, грації з Меркурієм на колісниці Венери від
возять на небо Псіхею,— та різні інші поетичні істо
рії. На інших консолях, над арками, літають амури 
в чудових ракурсах, тримаючи атрибути богів: бли
скавку і грім Юпітера; шолом, меч і щит Марса; 
молот Вулкана; палицю й лев’ячу шкуру Геркулеса; 
кадуцей Меркурія, сопілку Пана; рільницьке зна
ряддя Вертумна; а навколо — тварини, присвячені 
кожному з богів. І живопис, і поезія справді пре
красні. Рафаель доручив Джованні да Удіне зроби
ти для цих картин облямування у вигляді гірлянд 
з квітів, листя і плодів таких гарних, що кращих не 
може й бути. Він склав ще архітектурні проекти 
для стаєнь Кіджі, а для вищезгаданого Агостіно — 
ескіз капели в церкві Санта Маріа дель Пополо, 
яку потім не тільки розписав 66, але дав для неї ще
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її проект чудесного надгробка; до цього надгробка 
пін замовив флорентійському скульпторові Лорен- 
цстто дві статуї, що стоять тепер в його будинку 
біля скотобоєнь деї Корбі в Римі. Через смерть Ра- 
фаеля, а потім і самого Агостіно, ця робота пере
йшла до Себастьяно Венеціано.

Рафаель досяг уже великої слави, коли Лев X 
звелів йому розмалювати великий зал верхнього 
поверху, і він приступив до картини, де показано 
перемогу Костянтина 67. Одночасно папа виявив ба
жання замовити виткані золотом і шовком розкішні 
настінні килими. Рафаель зробив для них власно
ручно намальовані картони відповідних розмірів; 
їх надіслали потім у Фландрію, і, коли килими з 
них були виткані, картони було повернено в Рим 68. 
Цю роботу виконано так чудесно, що не віриться, 
щоб можна було так виткати волосся бороди і пере
дати нитками м’якість тіла; це скоріше чудо, а не 
твір людської вмілості, бо вода, тварини, будівлі 
виконані тут так прекрасно, що здаються не витка
ними, а намальованими пензлем. Ця робота кошту
вала сімдесят тисяч скуді й зберігається досі в пап
ській капелі.

Для кардинала Колонна він намалював на по
лотні св. Іоанна 69, якого той дуже любив за його 
красу. Коли кардинал був тяжко хворий, лікар, ме- 
сер Якопо да Карпі, який вилікував його, просив 
подарувати йому цю картину; Колонна, безмежно 
вдячний лікареві, змушений був подарувати її йому. 
Тепер вона перебуває у Флоренції у Франческо Бе- 
нінтенді. Для кардинала й віце-канцлера Джуліо 
де Медічі Рафаель намалював картину Преобра
ження Христа70, яку мали надіслати у Францію; 
над цією картиною він весь час працював власно
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ручно й довів її до найвищої довершеності. На ній 
він змалював, як Христос преобразився на горі Фа
вор, а дев’ять апостолів чекають на нього біля під
ніжжя гори, куди привели біснуватого хлопчика, 
щоб Христос, коли повернеться з гори, зцілив його. 
Хлопчик корчиться в конвульсіях, кричить, закочує 
очі, виявляючи страждання в усім своїм тілі, в усіх 
жилах, мускулах, заражених лукавим бісом, блідий, 
він б’ється, палаючи жаром. Його підтримує старий 
чоловік, охопивши хлопчика руками, в його розши
рених, з нерухомими зіницями очах, у піднятих бро
вах, у зморщеному чолі виявляються одночасно 
зусилля і жах. Пильно дивиться він на апостолів, 
сподіваючись, що вони підбадьорять його. Між ба
гатьма жінками одна є головною фігурою картини; 
вона на першому плані, навколішках, повернувши 
голову, показує рукою на нещасного біснуватого. 
Апостоли, хто стоячи, хто сидячи, хто навколішках, 
виявляють своє велике співчуття його нещастю. 
Справді, в цих фігурах, крім надзвичайної краси, 
стільки оригінальності, вони такі різноманітні, гар
ні, що, на одностайну думку художників, серед 
усіх творів Рафаеля — це найславетніша, найкраща, 
найбільш божественна картина. Хто хоче збагнути 
її і показати це в живопису, той хай подивиться на 
цю картину; Христос стоїть вдалині під горою, від
даляючись в ясному повітрі, а за ним Мойсей і Ілля, 
наче живі. На вершині гори лежать апостоли Петро, 
Яків і Іоанн у гарних і різноманітних позах. Один 
притулився головою до землі, другий затіняє очі 
рукою, щоб захиститись від блискучого сяйва. Здає
ться, Рафаель так напружив усі сили свого таланту, 
щоб в образі Христа виявити силу і гідність мисте
цтва, що, закінчивши цей твір, який був його остан-
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цім твором, він уже не торкався пензля, його спіт
кала смерть.

Тепер, сказавши про твори цього найкращого 
художника, перед тим як розповідати про інші об
ставини його життя і його смерть, я хочу на користь 
наших художників сказати дещо про його манеру. 
Ще юнаком він наслідував манеру П’єтро Перу- 
джіно, свого вчителя, і вдосконалив її щодо малюн
ка, колориту й задуму, але, змужнівши, зрозумів, 
що стоїть ще дуже далеко від істини. Побачивши 
твори Леонардо да Вінчі, незрівнянного майстра 
чоловічих і жіночих образів, що перевищив красою 
рухів і постатей усіх інших живописців, Рафаель 
був вражений і зачарований. Взагалі, манера Лео
нардо сподобалась йому найбільше; він почав її ви
вчати, з великим зусиллям залишаючи манеру П’єт
ро, і намагався, як тільки вмів і міг, наслідувати 
самого Леонардо. Проте, незважаючи на свою ста
ранність і пильність, він ніколи не міг перевищити 
Леонардо в дечому, хоч багато хто вважає, що Р а
фаель перевищив Леонардо своєю природженою лег
кістю і м’якістю, але Рафаель не міг зрівнятися 
з ним глибиною задуму і величчю майстерності, а 
лише наближався до нього, особливо приємністю 
колориту, далеко більше, ніж інші.

Повертаючись знову до Рафаеля, треба сказати, 
що та манера, яку він в юності засвоїв від П’єтро, 
згодом стала йому заважати і перешкоджати, бо 
вона не вимагала справжнього малюнка, робила 
його дрібним і сухим. Йому важко було забути ма
неру П’єтро, цим і пояснюються великі труднощі, 
з якими йому доводилося опановувати красу оголе
ного тіла і засвоювати засоби ракурсів з карто
нів, зроблених Мікеланджело Буонарроті для залу
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Флорентійської Ради. Будь-хто інший, хоч який та
лановитий, впав би в розпач, що досі згаяв марно 
стільки часу, і ніколи не встиг би зробити те, що зро
бив Рафаель. Він наче видужав, позбувшись манери 
П’етро і почавши вивчати в усіх відношеннях таку 
важку манеру Мікеланджело, немов перетворив
шись знову з майстра в учня. З неймовірними зусил
лями він, уже дорослий, за кілька місяців засвоїв 
те, що молодь, яка сприймає все краще, засвоює 
протягом років.

Справді, хто своєчасно не виробить хороших 
принципів і тієї манери, якої надалі він хоче додер
жуватись, хто не полегшить собі поступовим досві
дом труднощів мистецтва, вивчаючи окремі особли
вості справи і застосовуючи їх на практиці, той 
ніколи не буде досконалим майстром, а коли й ста
не, то витратить багато часу й зусиль. У той час 
Рафаель вирішив змінити й удосконалити свою ма
неру, він ще ніколи як слід не студіював голого тіла, 
а тільки малював його просто з натури, як це робив 
його вчитель П’єтро, користуючись своєю природ
ною здібністю. Отже, він приступив до вивчення 
голого тіла, анатомічно порівнюючи мускули живих 
людей з поданими малюнками розтятих трупів. 
Вкриті шкірою, вони мають зовсім не такий вигляд, 
як без неї. Він спостерігав, як в одному місці вони 
стають товщими, а в другому — м’якшими, як гар
но вони скорочуються від зміни точки зору, а також 
як напружується, підіймається, опускається той чи 
інший член тіла або й усе тіло, як сполучаються 
кістки, нерви та жили. Таким чином, він засвоїв 
собі досконало все, що обов’язково треба знати 
хорошому художникові.

Проте, знаючи, що в цій галузі він не зможе до-

288



Р а ф а е л ь . С ік с т и н с ь к а  м а д о н н а . Д р е з д е н с ь к а  к а р т и н н а  г а 
л е р е я .
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сигти довершеності Мікеланджело, Рафаель, як лю
дина дуже розумна, збагнув, що живопис полягає 
не тільки в тому, щоб малювати голі тіла, що обсяг 
його далеко ширший, що довершеним майстром 
можна вважати й того, хто легко й винахідливо вміє 
знайти відповідний вираз для того чи іншого сюже
ту, хто може добре виявити свою фантазію, хто не 
переобтяжує композиції картини і не робить її бід
ною, а розташовує все помірковано, з належною від
повідністю. Такого художника можна назвати силь
ним і розумним майстром. Крім цього, відповідно 
до правильної думки Рафаеля, треба збагачувати 
твір правильною й інтересною перспективою, будів
лями, пейзажами, гарно одягати фігури і зображати 
їх іноді ніби в темряві, іноді в блискучому освіт
ленні, надавати обличчям жінок, дітей, молодих, 
старих краси і жвавості, а при потребі — сміливої 
рухливості. Він зрозумів, яке велике значення мають 
у батальних картинах коні, що біжать, розлютова
ність солдатів; як важливо вміти зображати різно
манітних тварин, а особливо ж виробити вміння 
малювати портрети людей так, щоб вони здавались 
живими та щоб їх впізнавали ті, для кого вони зро
блені; і треба, крім цього, вміти малювати інші речі: 
вбрання, взуття, шоломи, зброю, жіночі зачіски, 
волосся, бороди, посуд, дерева, печери, скелі, вогонь, 
темне й прозоре повітря, хмари, дощ, блискавки, 
денне світло, ніч, місячні промені, сонячне сяйво та 
безліч всіляких речей, постійно потрібних для ми
стецтва живопису. Отже, кажу, Рафаель, взявши 
все це до уваги, не маючи змоги досягти Мікел
анджело у властивій йому галузі, вирішив дорівня
тися до нього, а може, й перевершити в іншій галузі. 
Тому він поставив собі за мету, щоб не гаяти марно
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часу, не наслідувати Мікеланджело, а досягти усієї 
можливої досконалості у вищезгаданих галузях. 
Якби так само робили деякі сучасні художники, які, 
вивчаючи Мікеланджело, намагаються засвоїти собі 
тільки зовнішні засоби його мистецтва, але не 
можуть наблизитися до його довершеності, то їхня 
праця не була б марною; не створили б вони тієї 
грубої, важкої, позбавленої краси і змісту, безбарв
ної манери і могли б із своїм прагненням бути уні
версальними й всебічними, дати користь і собі, і 
світові. Так міркував Рафаель. Дізнавшись, що фра 
Бартоломмео, монах з Сан Марко, малює досить гар
но, володіє сильним малюнком і приємним колори
том, хоч іноді зловживає темними фарбами для під
силення рельєфу, Рафаель запозичив у нього все те, 
чого потребувала його робота, до чого лежала його 
душа як у малюнку, так і в колориті, тобто обрав 
щось середнє і застосував деякі засоби, засвоєні з 
найкращих творів інших майстрів. Так створив 
він з багатьох манер єдину, свою власну манеру, 
яку художники завжди шанували і шануватимуть 
безмежно. Ця манера його дійшла довершеності в 
зображеннях сивіл і пророків, яких він намалював 
у церкві Санта Маріа делла Паче, про що вже гово
рилось. Виконати цей твір йому значно допомогло 
те, що він побачив у папській капелі твори Мікел
анджело. Якби Рафаель замкнувся в згаданій мане
рі і не намагався надати їй більшої величності й 
широти, щоб довести, що він може малювати голі 
тіла не гірше від Мікеланджело, він не применшив 
би своєї слави, бо ті оголені тіла, що він змалював 
їх у залі, яка зветься Вежа Борджа, в Пожежі у 
Борго, хоч і гарні, але не в усьому бездоганні. Не 
зовсім задовільні і ті, що він намалював на скле
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пінні палацу Агостіно Кіджі, в Трастевере, бо їм 
бракує краси і ніжності, властивих Рафаелю, але це 
значною мірою пояснюється й тим, що їх малювали 
інші живописці за його малюнками. Побачивши цю 
помилку, Рафаель, як людина розумна, вирішив 
падалі працювати самостійно і без будь-чиєї допо
моги; так малював він Преображення Христа для 
церкви Сан П’єтро ін Монторіо; у цій картині, як 
уже сказано, є все, що повинен мати добрий живо
пис. Якби не прийшла йому тут фантазія застосу
вати граверну сажу, що з часом чорніє і псує інші 
фарби, з нею змішані, то цей твір, я гадаю, був би 
і досі такий свіжий, як і тоді, коли його тільки на
мальовано було, але тепер він дуже потемнішав.

Я вважав за потрібне висловити ці міркування 
наприкінці життєпису Рафаеля для того, щоб пока
зати, як сумлінно, старанно й щиро працював цей 
знаменитий художник, головне, на користь іншим 
художникам, щоб вони знали засоби, як уникнути 
тих труднощів, що їх часто переборював Рафаель 
своїми талантами та розсудливістю. До цього я до
дам, що кожен мусить задовольнятися тим, до чого 
має нахил від природи, не намагаючись досягти 
того, чого не дала йому природа, щоб не силкува
тися марно, а часто з ганьбою і соромом.

Виконуючи те, що можеш, не слід вибиватися з 
сил, щоб випередити тих, хто за допомогою природи 
або з особливої милості божої робив або робить 
чудеса в мистецтві. Людина, не здібна до чого-не
будь, ніколи не зможе, як би вона не силкувалася, 
дійти того, чого дійде легко той, кого обдарувала 
для цього природа. Наприклад, серед старих май
стрів Паоло Учелло, напружуючи надмір свої сили, 
замість того щоб посуватися вперед, ішов весь час
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назад. У наші дні це саме можна сказати про Якопо 
да Понтормо71 та інших, про що я ще говоритиму. 
Мабуть, це буває так тому, що небо неоднаково роз
поділяє свої дари, щоб кожен задовольнявся тим, 
що він дістав.

Тепер, обговоривши ці питання мистецтва, мож
ливо, навіть докладніше, ніж треба було, повертаю
ся до життя і смерті Рафаеля. Кардинал Бернардо 
Дівіціо ді Бібб’єна, щирий друг Рафаеля, вже про
тягом кількох років умовляв його, щоб він одру
жився; Рафаель не відмовлявся виконати волю 
кардинала, але затягав справу, кажучи, що хоче 
почекати ще три-чотири роки. Термін настав, і кар
динал несподівано нагадав йому про його обіцянку. 
Рафаель, зв’язавши себе обіцянкою, як людина ввіч
лива, не хотів порушити свого слова і дав згоду 
одружитися з племінницею цього кардинала. Проте 
було йому дуже неприємно, що він так попався, тому 
він всіляко відкладав строк, чимало місяців минуло, 
а він шлюбу не брав; у нього був для того пристой
ний привід: папа Лев, який був Рафаелеві винний 
значну суму грошей за багатолітню роботу при дво
рі, часто натякав йому, що після закінчення залу 
він дістане в нагороду за працю і талант червону 
шапку кардинала. Було вже вирішено роздати знач
ну кількість цих шапок іншим особам, далеко менш 
достойним, ніж Рафаель. Тим часом Рафаель ниш
ком віддавався втіхам кохання, мабуть, більше ніж 
слід. Одного разу, порозкошувавши більше, ніж 
звичайно, він повернувся додому зі страшенною га
рячкою; лікарі подумали, що він простудився. Він 
не признався їм у своєму безпутстві, а вони необач
но пустили йому кров, тимчасом як він потребував 
відновлення сил; після того він почув, що вмирає,
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тому склав заповіт, він випровадив з дому свою 
коханку, забезпечивши її грішми на чесне життя. 
Потім він поділив своє майно між учнями: Джуліо 
Романо, якого завжди дуже любив, Джованні 
Франческо Флорентіно, на прізвисько Фатторе72, та 
якимось священиком з Урбіно, своїм родичем. Він 
дав розпорядження, щоб його коштом реставрували 
з нового каміння одну з античних ніш у церкві Сан- 
та Маріа Ротонда73 і спорудили б у ній вівтар з 
мармуровою статуєю Мадонни; це місце він обрав 
собі для гробниці на вічний спочинок. Залишивши 
все своє майно Джуліо, Джованні і Франческо, він 
призначив виконавцем свого заповіту месера Баль- 
дассаре з Пешії, тодішнього папського датарія. По
тім, висповідавшись і запричастившись, він закінчив 
шлях свого життя у день свого народження, а саме 
в святу п’ятницю, на тридцять сьомому році74. Мож
на вірити, що душа його, яка прикрашувала землю 
своїм яскравим талантом, тепер прикрашає собою 
небеса.

Після смерті йому поставили в головах, у залі, 
де він звичайно працював, картину Преображення, 
яку він намалював для кардинала Медічі. У кож
ного, хто дивився на нього мертвого і на цей живий 
твір його, душа розривалася з горя. З приводу смер
ті Рафаеля кардинал поставив цю картину в голов
ному вівтарі церкви Сан П’єтро ін Монторіо, і вона 
викликала величезне захоплення довершеністю кож
ної деталі. Рафаеля поховали дуже урочисто, як і 
заслуговує цей благородний геній; не було жодного 
майстра, який, проводжаючи його труну, не плакав 
би, зажурений його смертю. Смерть його засмутила 
і весь папський двір, і передусім тому, що він обі
ймав там придворну посаду постельничого, а потім
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і тому, що папа дуже любив Рафаеля, якого тепер 
гірко оплакував.

О щаслива і блаженна душа, кожен залюбки 
думає про те, вславляє твої твори, милуючись з кож
ного малюнка, залишеного тобою. Коли помер такий 
благородний художник, живопис теж міг би вмерти, 
бо, коли художник заплющив свої очі, живопис став 
ніби сліпим. Ми, що залишилися живими, можемо 
тільки наслідувати його високі зразки, залишені 
ним, так, як цього заслуговує його геній і як вима
гає наш обов’язок, — зберігаючи в душі чарівний 
спогад про нього і вихваляючи мовою його найчес- 
нішу пам’ять. Тільки він довів мистецтво, колорит 
і композицію до такої довершеності, про яку чи й 
можна було мріяти. Хай ніхто ніколи не наважиться 
перевищити його.

Крім усього доброго, що він зробив для мисте
цтва, як його друг, він своїм життям повчав нас, як 
треба поводитися з людьми великими, звичайними і 
найменшими. Серед інших талантів у Рафаеля був 
один такий, що особливо дивував мене; небо обда
рувало його такою силою, що він спромігся ство
рити в нашому мистецтві явище, зовсім не властиве 
вдачі наших художників: усі вони, не тільки незнач
ні, але й ті, що вважають себе великими (таких 
наше мистецтво народжує дуже багато), працюючи 
спільно з Рафаелем, доходили один з одним такої 
згоди, що в його присутності всяке незадоволення 
згасало, низькі й погані думки розвіювались. Такої 
єдності ніколи не бувало до його часів. А це стало 
можливим тому, що він перемагав усіх своєю ввіч
ливістю й мистецтвом, а найбільше — генієм і при
родженою добрістю, бо був сповнений такої лагід
ності і любові, що навіть тварини поважали його,
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не тільки люди. Кажуть, що кожному знайомому і 
навіть незнайомому живописцеві, який просив в ньо
го допомоги в роботі, Рафаель відразу ж допомагав, 
кинувши свою власну працю. Завжди в нього було 
багато учнів, і він допомагав їм, навчаючи їх з та
кою ласкою, ніби вони були не учні, а рідні його 
діти. Тому, коли він виходив з дому до папського 
двору, його супроводили не менше як п’ятдесят 
художників, всі чесні і талановиті, вони становили 
його почет. Взагалі, він жив не як художник, а як 
князь. О мистецтво живопису, тоді могло ти вва
жати себе за найщасливіше, маючи в себе такого 
художника, який своїм талантом і чеснотами підніс 
тебе вище небес. Справді, можна називати тебе бла
женним, бо на прикладі такої людини вихованці 
твої бачили, як треба жити і що значить поєднати 
мистецтво й чесноти, бо в особі Рафаеля вони під
несли на вищий щабель і велич Юлія II, і велико
душність Льва X, які, незважаючи на свій високий 
сан, поводилися з ним, ніби з рівним; обдарували 
його всілякими милостями; завдяки цим милостям 
і тим можливостям, які вони давали Рафаелю, він 
і собі самому, і мистецтву зміг здобути велику сла
ву. Блаженним може назвати себе і той, хто послу
жив йому, хто працював під його керівництвом, бо 
кожен, хто наслідує його праці в мистецтві, заживе 
слави на світі, а хто уподобиться йому в його свя
тому житті, той дістане нагороду на небі.

Бембо склав Рафаелю таку епітафію:
Ille hic est Raphael timuit quem, sospiti vinci
Rerum Magna Parens et moriente mori.

[Тут спочиває той Рафаель, якого велика при
рода боялася перемогти й умерти з його смертю].



ЖИТТЄПИС МІКЕЛАНДЖЕЛО 
БУОНАРРОТІ, ФЛОРЕНТІЙСЬКОГО 
ЖИВОПИСЦЯ, СКУЛЬПТОРА 
й АРХІТЕКТОРА

У той час, коли обдаровані допитливим і видат
ним розумом люди під проводом найславетнішого 
Джотто і його наслідувачів намагалися подарувати 
світові частину того багатства, якого надавало їм 
благовоління зір 1 та пропорційне поєднання здіб
ностей, прагнучи довершеним мистецтвом насліду
вати велич природи, щоб досягти, наскільки могли, 
того найвищого пізнання, яке часто називають муд
рістю (іпіеііі^епга), але — в цілому — трудилися 
марно, наймилостивіший правитель неба, глянувши 
приязно на землю і, побачивши безмежну марність 
таких трудів, безплідність найпалкіших прагнень і 
зухвалість думки людської, далеко більше віддале
ної від істини, ніж темрява від світла, поклав, щоб 
визволити нас з цієї облуди, надіслати на землю 
генія, який буде здатний до всіх мистецтв і в усіх 
професіях і який самою своєю працею покаже, що 
таке є довершеність у мистецтві малювання, у крес
ленні, як треба робити контури, розташовувати тінь 
і світло, надавати рельєфності картині, як правиль
но й розумно працювати в скульптурі, а в архітек
турі — як будувати наші житла вигідними, безпеч
ними, здоровими, веселими, пропорційними й гарно 
оздобленими. Він зволив зверх того обдарувати його 
справжньою моральною філософією, оздобити його 
ніжною поезією для того, щоб світ захоплювався 
цим обранцем, як надзвичайним дзеркалом життя,
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щоб люди дивувалися з його творів, з святості його 
життя і з успіху його вчинків, щоб ми вважали його 
скоріше за небесну, ніж за земну істоту. Спостеріг
шії, що в таких здібностях і, зокрема, в таких ми
с т е ц т в а х ,  як живопис, скульптура й архітектура, 
тосканський розум був завжди найміцнішим і під
носився найвище, бо тосканці більше, ніж усі інші 
Італійці, трудяться й розвивають усі свої здібності, 
правитель неба і поклав, що Флоренція найдостой- 
ніша з усіх інших міст стати його вітчизною, бути 
гідною того, щоб зосередити в ній довершеність усіх 
талантів в особі єдиного її громадянина.

Отже, року 1474, під всевладною і щасливою 
зорею, в Казентіно від чесної й благородної жінки 
народився хлопчик у Лодовіко, сина Леонардо, Буо- 
иарроті Сімоні, який походив, кажуть, з найблаго- 
роднішої стародавньої родини Конті з Каносси2. 
У цього Лодовіко, що був того самого року подестою 
(суддею) в замках К’юзі й Капрезе Аретінської 
єпархії, недалеко від гори Вернії, на якій св. Фран- 
ціск Ассізький дістав свої стигмати 3, і народився, 
кажу, син шостого березня, в неділю, десь о вось
мій годині ночі. Хлопчикові під якимось високим 
натхненням дали ім’я Мікеланджело, не передба
чаючи, що це буде якась небесна й божественна 
істота, а не звичайний смертний, як це потім поба
чили в поєднанні планет при його народженні: Мер
курій і Венера знайшли собі милостивий притулок 
у домі Юпітера. Це значило, що слід чекати від діл 
його рук і його розуму гідних подиву творів.

Покінчивши зі своїми обов’язками на посаді по- 
дести, Лодовіко повернувся до Флоренції і на віллі 
Сеттіньяно, віддаленій від міста на чотири милі, де 
він мав маєток, що дістав від дідів, у місцевості, де

297



багато каміння і всюди є каменоломні, в яких завж
ди працюють каменярі й скульптори, що здебіль
шого й походять з цієї самої місцевості, він віддав 
Мікеланджело на годування мамці, жінці одного 
різьбяра. Тому Мікеланджело, розмовляючи одного 
дня з Базарі, казав йому жартома: «Джорджо, коли 
в мене є щось добре в розумі, то це сталося через 
те, що я родився в прозорому повітрі нашої аретін- 
.ської місцевості. Із молока своєї мамки я видобув 
різець і молоток, якими я роблю статуї».

Згодом родина Лодовіко значно збільшилася 4; 
він не був заможний, прибутків у нього було неба
гато, а тому віддав своїх синів до цехів шаповалів 
та шовкопрядильників, але Мікеланджело, який вже 
підріс, послали в школу граматики до вчителя Фран
ческо з Урбіно. Його приваблювало малювання, до 
якого він мав природний хист і на яке він витрачав 
крадькома, коли мав змогу, весь свій час; батько 
й старші лаяли його, іноді били, вважаючи, мабуть, 
що такий нахил до невідомого їм мистецтва є щось 
низьке й не гідне їхнього стародавнього роду.

У цей час Мікеланджело заприятелював з Фран
ческо Граначчі5, теж юнаком, який пристав до До- 
меніко Гірландайо, щоб навчитися живопису. Цей 
Граначчі, полюбивши Мікеланджело і бачачи його 
велику здібність до малювання, постачав йому що
дня малюнки Гірландайо, якого тоді вважали не 
тільки у Флоренції, але й в усій Італії за одного 
з найкращих художників. У Мікеланджело день у 
день зростало бажання творити, а Лодовіко не мав 
змоги й способів відтягти його від малювання, тому 
вирішив за порадою приятелів, щоб використати цей 
нахил, віддати сина до Доменіко Гірландайо, щоб 
він навчився в нього цього мистецтва 2.



Коли Мікеланджело почав працювати у Домені
ко, йому було 14 років. І хоч той, хто писав його 
життя після 1550 року, коли я написав уперше ці 
«Життєписи», твердить, що, мовляв, декотрі люди, 
які не знали Мікеланджело, розповідають таке, чого 
ніколи й не було, і не згадують багато такого, що 
слід було б висвітлити, і, зокрема, закидає Доменіко 
його заздрість, мовляв, він ніколи не допомагав Мі
келанджело, але, що це неправда, можна бачити 
з одного запису, зробленого рукою Лодовіко, батька 
Мікеланджело, у книгах Доменіко7. Ця книга пере
буває тепер у його спадкоємців, і там зазначено: 
«1488. Підтверджую, що 1 цього квітня я, Лодовіко, 
син Леонардо Буонарроті, віддав свого сина Мікел
анджело на три наступні роки в учні до Доменіко 
і Давида, синів Томмазо, сина Куррадо на таких 
умовах: вищезгаданий Мікеланджело повинен пере
бувати в них весь час, вивчаючи малювання і ви
конуючи вправи, які вони йому доручать, а ви
щезгадані Доменіко і Давид повинні дати йому 
протягом трьох років двадцять чотири повноцінних 
флорини: шість флоринів за перший рік, вісім за 
другий, десять за третій, а разом 96 лір». Після 
цього запису є ще другий, писаний теж рукою Лодо- 
віко: «Вищезгаданий Мікеланджело одержав цього 
16 квітня два золотих флорини, а я, Лодовіко, син 
Леонардо, його батько, одержав на його рахунок 
12 лір і 12 солді». Я скопіював ці записи з самої 
книги, щоб довести, що все те, що я писав тоді 
та писатиму тепер, є правда. Ніхто не має з ним тіс
ніших стосунків, ніж я; я був йому вірним другом, 
щирим слугою, як це всім відомо. Здається, ніхто 
не може показати більшої кількості листів, писаних 
до мене його власною рукою і з такою великою
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ласкавістю, яку він виявляв до мене. Я зробив цей від
ступ для того, щоб засвідчити істину: цього виста
чить на весь цей «Життєпис». Повернемося знову 
до нашої розповіді.

Зростав Мікеланджело, а разом з ним зростав і 
його талант, і Доменіко дивувався, бачачи, як він 
виконує такі роботи, які ще не під силу молоді. Йому 
здавалося, що Мікеланджело не тільки переміг ін
ших учнів, яких було чимало, але частенько його 
роботи прирівнювалися до робіт самого вчителя. 
Один з молодих учнів Доменіко скопіював пером з 
картини самого Гірландайо кілька одягнених жіно
чих фігур. Мікеланджело взяв цей папір і грубим 
пером накреслив навколо однієї з цих жінок нові 
лінії так, як і треба було, щоб удосконалити порт
рет. Дивно бачити різницю між двома манерами, 
таку здібність і розуміння юнака, спритного й смі
ливого, який вже наважувався виправляти роботи 
свого вчителя. Одержавши цей малюнок від Гранач- 
чі, я зберігаю його досі, як реліквію, щоб приєднати 
до тих, що я дістав від самого Мікеланджело. Коли 
1550 р. я був у Римі, то показав Мікеланджело цей 
малюнок, він з радістю впізнав його, проте скромно 
сказав, що на цьому мистецтві він розумівся краще 
тоді, як був ще хлопчиком, ніж тепер, на старості. 
Коли Доменіко працював у великій капелі церкви 
Санта Маріа Новелла 8, то одного дня, як він ви
йшов з неї, Мікеланджело заходився писати з натури 
підмостки з столами і на них — різне знаряддя ми
стецтва та учнів, що там працювали. Повернувшись 
і побачивши малюнок Мікеланджело, Доменіко ска
зав: «Він розуміється на цьому більше, ніж я сам». 
Його вразила нова манера відтворення, якою воло
дів цей обдарований юнак, і те, що він у такому
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ніжному віці дійшов справді того, чого міг прагнути 
і художник, який уже попрацював чимало років. 
Природі Мікеланджело властиві були розуміння і 
здатність вправлятися в практиці мистецтва, і він 
день у день давав твори, щодалі, то більш прекрас
ні; найяскравіше виявилося це тоді, коли він скопію
вав гравюру німця М артіна9, здобувши через це 
великої слави. Тоді прибула у Флоренцію гравюра, 
яку вирізав на міді цей Мартін, що зображала, як 
дияволи мордують св. Антонія. Мікеланджело нама
лював її пером, способом доти невідомим, а потім 
розмалював фарбами. Для того, щоб відтворити 
деякі вибагливі форми дияволів, він накупив собі 
риб з лускою чудових кольорів. Завдяки цій роботі 
він зажив собі слави й популярності.

Він підроблював малюнки старих майстрів з та
кою схожістю, що не можна було відрізнити копію 
нід оригіналу, бо він підфарбовував, задимлював і 
заяложував їх так, що вони набирали старовинного 
вигляду, а порівнюючи їх з оригіналом, не можна 
було впізнати, де самий твір, а де підробка. Він 
робив це лише для того, щоб діставати власноручні 
твори тих, майстерністю яких захоплювався, праг
нучи перевищити їх, а власникам їх повертав свої 
копії; так він набув собі великої слави.

У той час у Лоренцо Медічі Пишного, в його саду 
на площі Сан Марко, служив скульптор Бертоль- 
до 10 не стільки для того, щоб стерегти й зберігати 
численні гарні, й старовинні речі, зібрані там за ве
ликі гроші, скільки для того, щоб створити школу 
добрих живописців і скульпторів. Лоренцо хотів, 
щоб вони мали за керівника й голову цього самого 
Бертольдо, який був учнем Донателло, хоч він був 
такий старий, що сам не міг працювати, але все ж
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був учителем з великою практикою і користувався 
доброю славою не тільки тому, що колись старанно 
відшліфував кафедру свого вчителя Донателло, але 
й через зроблені ним численні бронзові зображення 
батальних сцен та інші дрібні твори, виконані з та
кою майстерністю, до якої не міг дійти жодний з 
художників Флоренції того часу. Отже Лоренцо, 
який дуже любив живопис і скульптуру, сумував, 
іцо за його часів не було знаменитих і уславлених 
скульпторів, тимчасом як славних і високоцінних 
живописців було чимало; тому він вирішив, як я вже 
говорив, створити школу і звернувся до Доменіко 
Гірландайо з пропозицією, щоб той, коли в нього 
є молоді здібні учні, надіслав їх до його саду, де 
він мав намір виховувати і виявляти їх таким спо
собом, щоб вони уславили і себе самих, і його, і своє 
місто. Доменіко як найкращих із своїх учнів дав 
йому, серед інших, Мікеланджело і Франческо Гра- 
наччі.

Прийшовши до саду, вони зустріли там молодого 
Торріджано деї Торріджані н, що робив з глини 
статуї, які наказав йому скопіювати Бертольдо. Мі
келанджело, побачивши їх, зробив теж кілька таких 
для змагання. Лоренцо, побачивши, який він тала
новитий, поставився до нього з великою прихиль
ністю. Підбадьорившись, Мікеланджело почав через 
кілька днів копіювати на мармурі античну голову 
старого зморшкуватого фавна 12*, що сміється, з 
кирпатим носом, і хоч Мікеланджело ніколи не до
торкався до мармуру й різця, але виконав її так 
гарно, що Лоренцо здивувався. Помітивши, що він 
цій античній голові, завдяки своїй власній фантазії, 
зробив язика і роззявленого рота так, що видно було 
всі зуби, цей синьйор пожартував ласкаво, за своїм
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піймаєм, сказавши йому: «Ти повинен знати, що в 
старих людей ніколи не бувають усі зуби цілі: їм 
ілііжди бракує кількох».

Мікеланджело, люблячи, але й побоюючись синь- 
пора Лоренцо, через свою наївність подумав, що 
той сказав це серйозно, і, як тільки той пішов, він 
нараз же виломив один зуб фавнові, зробивши в 
яснах таку дірку, ніби зуб сам випав. Він нетерпля
че чекав повернення Лоренцо, а коли той прийшов 
а нову, то, побачивши простоту і добродушність Мі
келанджело, чимало сміявся з цього і розповів про 
цей курйозний випадок своїм приятелям. Вирішивши 
сприяти й допомагати юному Мікеланджело, він по
кликав до себе його батька Лодовіко і попросив, 
щоб той віддав йому сина, пообіцявши дбати за 
нього, як за власного сина. Той охоче погодився. 
Годі Лоренцо виділив Мікеланджело кімнату в своє
му будинку, наказавши обслуговувати його; він го
дував його за своїм столом разом зі своїми синами 
іа іншими благородними й поважними особами, 
близькими до Лоренцо. Це було через рік після 
того, як Мікеланджело вступив до Доменіко, йому 
було тоді 15—16 років. Він прожив у тім домі чоти
ри доки, аж до смерті Лоренцо Медічі Пишного 
И92 року.

Протягом цього часу Мікеланджело одержував 
під свого синьйора як допомогу для батька п’ять 
дукатів щомісяця, а щоб підбадьорити його, він по
дарував йому фіолетовий плащ, а батькові дав 
посаду на митниці. Правда, і всі ті юнаки, що пра
цювали в саду, так само одержували від нього 
нагороди, доки він був живий — хто більше, хто 
менше, залежно від щедрості цього благородного 
шинного громадянина.



За порадою Поліціано, надзвичайно вченої осо
би, Мікеланджело зробив з куска мармуру, подаро
ваного йому цим синьйором, «Бій Геркулеса з кен
таврами» 13 так чудово, що той, хто дивиться на неї 
тепер, не може повірити, що це робота юнака, а не 
поважного майстра, досконалого в науці і практиці 
мистецтва. Тепер цей твір зберігається як пам’ятка 
і рідкість у його племінника Леонардо. Кілька років 
тому Леонардо мав у домі, на пам’ять про дядька, 
ще й барельєф Мадонни 14, зроблений рукою Мікел
анджело з мармуру, розміром трошки більший за 
лікоть. Мікеланджело, будучи ще молодим, нама
гався наслідувати манеру Донателло і мав у цьому 
успіх, бо ця Мадонна здається справжнім твором 
Донателло, за винятком лише того, що в ній більше 
грації й чіткості малюнка. Леонардо подарував її 
потім герцогові Козімо Медічі, який дуже цінив її, 
бо, крім цього, не мав жодного барельєфа роботи 
Леонардо.

Повертаючись знову до саду Лоренцо Пишного, 
треба сказати, що цей сад був повний античних ре
чей і оздоблений чудовими картинами. Це все було 
тут зібрано для вивчення і для милування. Ключі 
від саду були в Мікеланджело, який був дбайли
віший, ніж інші, в усіх своїх справах, завжди жва
вий і готовий працювати.

Кілька місяців він копіював картини Мазаччо 
в церкві Карміне 15 і робив це з таким розумінням 
справи, що художники та інші люди дивувалися; 
заздрість проти нього зростала одночасно з його 
славою. Розповідають, що Торріджано, який прия
телював з Мікеланджело, позаздривши, що того 
шанують і цінують як майстра більше, ніж його, вда
рив кулаком Мікеланджело так сильно, що розплю-
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інші йому носа, знівечивши його назавжди. За це 
Торріджано вигнали з Флоренції, про це я розповім 
и іншому місці. Після смерті Лоренцо Пишного Мі- 
ксланджело повернувся до батьківського дому, без
межно засмучений смертю цієї великої людини й 
друга всіх талантів.

Мікеланджело купив собі тоді великий кусок 
мармуру і зробив Геркулеса *, розміром у чотири 
лікті, який багато років стояв у палаці Строцці. 
Цей твір вважали за дивну річ. У рік облоги Джо- 
нанні Баттіста делла Палла надіслав його до Фран
ції, до короля Франціска. Кажуть, що П’єтро Меді- 
чі, який довгий час мав стосунки з Мікеланджело, 
ставши спадкоємцем свого батька, часто закликав 
художника до себе, коли хотів купити античні камеї 
та інші інтальї. Коли взимку випав якось сніг у 
Флоренції, він замовив Мікеланджело зробити на 
дворі снігову статую, що вийшла на диво гарна. 
Мікеланджело був у такій пошані за свої таланти, 
що батько його, побачивши, як поважні люди ша
нують його сина, почав одягати його краще, ніж до 
того часу. Для церкви Санто Спіріто у Флоренції 
він зробив дерев’яне Розп’яття 16, що тепер стоїть 
над півколом головного вівтаря, бо хотів віддячити 
настоятелеві, який дозволив йому користуватися 
приміщенням, де він часто розтинав мертві тіла, ви
вчаючи анатомію і закладаючи тим основи доскона
лості в малюнку, якої він досяг потім.

Уже за кілька тижнів до вигнання Медічі з Фло
ренції 17 Мікеланджело поїхав у Болонью, а по
тім — у Венецію, боячись зазнати лиха, бо всім були 
відомі розпущеність і погане правління П’єтро Ме
дічі, а Мікеланджело стояв близько до їхнього 
дому. Недовго пробувши у Венеції, вій повернувся
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у Болонью, де з ним несподівано сталася така не
приємність: проходячи крізь міську браму, він не 
взяв перепустки на вихід; це було тоді встановлено 
як захід безпеки, бо месер Джованні Бентівольї18 
наказав, щоб чужинці, які не мають перепустки, 
платили 50 болонських лір штрафу. Коли Мікел- 
анджело потрапив у таку біду і не мав грошей за
платити штраф, його випадково побачив співчутли
вий месер Джованні Франческо Альдовранді, один 
з 16 міських правителів; розпитавши про все, він 
визволив Мікеланджело й утримував його при собі 
більше року. Одного разу Альдовранді повів Мікел
анджело подивитись на гробницю св. Доменіка, зроб
лену, як кажуть, стародавніми майстрами Джованні 
Пізано і Нікколо дель Арка. У ній бракувало одно
го ангела з світильником і статуї св. Петронія, фі
гур, розміром щось близько ліктя заввишки, і він 
запитав Мікеланджело, чи вистачить у нього духу 
зробити їх 19. Той погодився. Альдовранді наказав 
дати йому мармуру, і він зробив ці фігури так, що 
вони вийшли кращими від інших, які там були. 
Месер Франческо Альдовранді наказав заплатити 
йому за обидві ЗО дукатів. Мікеланджело пробув у 
Болоньї більше року і залишився б там і надалі, 
щоб задовольнити гостинність месера Альдовранді, 
бо той дуже любив його як художника, а, крім того, 
месеру дуже подобалася тосканська вимова Мікел
анджело, він з великою охотою слухав, як той читав 
йому твори Данте, Петрарки, Боккаччо та інших 
тосканських поетів, але Мікеланджело, знаючи, що 
втрачає час, охоче повернувся до Флоренції. Тут він 
зробив для Лоренцо, сина П’єтро Франческо Медічі, 
мармурову статую св. Іоанна *, а потім взявся за 
сплячого Купідона *, теж з мармуру, в натуральному
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розмірі. Через посередництво Бальдассаррі з Міла
на цю статую показали П’єтро Франческо як гарну 
річ; гой так само оцінив її і сказав Мікеланджело: 
«Коли б ти закопав її в землю, я певен, що її вва
жали б за античну. Коли б ти, надавши їй вигляду 
гі провини, надіслав її в Рим, ти дістав би далеко 
більше грошей, ніж продавши її тут». Кажуть, що 
Мікеланджело надав їй такого вигляду, що вона 
т і л а  подібною до античної. Нічого й дивуватися: 
ній був такий талановитий, що міг зробити не тіль
ки це, а навіть ще й краще. Інші кажуть, ніби міла- 
нець повіз її в Рим, там закопав її у своєму вино
граднику, а потім продав як античну кардиналові 
(цін Джорджо за 700 дукатів. Ще інші кажуть, що 
міланець, для якого вона була зроблена, продав її 
кардиналові і написав листа до П’єтро Франческо, 
щоб він сплатив Мікеланджело ЗО скуді: мовляв, 
більше не дали за Купідона; отже, вій обдурив і 
кардинала, і П’єтро Франческо, і Мікеланджело. 
Але, коли потім кардинал дізнався від очевидців, 
що Купідона зроблено у Флоренції, він через свого 
агента примусив Бальдассаррі повернути гроші і 
взяти назад Купідона. Потім цей Купідон потрапив 
до герцога Валентіно, а той подарував його маркізі 
Мантуанській, яка повезла його до Мантуї, свого 
міста, де він перебуває і тепер. Усе це не обійшлося 
без нарікань на кардинала Сан Джорджо20, який 
не зумів оцінити цей твір; отже, й сучасні твори 
можуть бути такими ж досконалими, як і античні, 
були б вони тільки прекрасно зроблені. Тільки пусті 
люди цінують назву, а не річ. У всі часи є багато 
людей, що більше поважають зовнішність, а не суть.

Ця пригода створила таку репутацію Мікел- 
аиджело, що його відразу ж запросили в Рим, де
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він майже цілий рік прогостював у кардинала Сан 
Джорджо, але той, не розуміючись на мистецтві, не 
доручав Мікеланджело ніякої роботи. Один перукар 
того кардинала, будучи живописцем, писав темпе
рою дуже старанно, але не володів рисунком; він 
заприятелював з Мікеланджело, який намалював 
для нього на картоні св. Франціска *, що дістає 
стигмати, а перукар дуже старанно переніс цей ма
люнок на дошку у фарбах. Ця картина перебуває 
тепер у першій капелі ліворуч від брами в церкві 
Сан Франческо а Монторіо. Про талант Мікелан
джело довідався потім месер Якопо Галлі, дуже осві
чений римський дворянин, який замовив йому ста
тую Купідона в натуральну величину, а пізніше — 
Вакха, розміром у десять ліктів. Цей Вакх держить 
правою рукою чашу, а лівою — тигрову шкуру та 
гроно винограду, яке намагається з’їсти маленький 
сатир 21. Відчувається, що в цій фігурі він хотів дати 
якесь дивне поєднання, а саме: стрункість юнака 
і тілистість, округлість жінки. У цьому гарному тво
рі він виявляв себе далеко довершенішим, ніж усі 
скульптори, які працювали доти. За час свого пере
бування в Римі Мікеланджело зробив такі величезні 
успіхи, студіюючи мистецтво, що, здавалося, неймо
вірно було бачити і високі його думки, і трудну його 
манеру, якою він користувався з найбільшою лег
кістю.

З трепетом на це дивилися і ті, що не звикли 
бачити такі твори, і ті, що звикли до прекрасних 
речей, бо все те, що бачили дотиг у порівнянні з 
його творами здавалося нічим. Це збудило бажання 
в кардинала ді Сан Діоніджі, француза, так зва
ного кардинала Руанського, використати такого ви
няткового художника й залишити по собі достойну
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на м’яті, у славнозвісному місті Римі. Він замовив 
йому мармурову статую «Оплакування Христа» 
(«Pieta») 22. Коли вона була закінчена, її поставили 
и соборі Сан П’єтро, в капелі Санта Маріа делла 
Фсббре, де був храм Марса. Жоден скульптор чи 
художник не міг ніколи досягти таких контурів, 
гикої краси, тонкості, чистоти, різьбити мармур так 
майстерно, як зумів Мікеланджело. У цьому творі 
відчувається вся міць і сила його мистецтва. Крім 
божественних тканин у цьому творі вражає мертвий 
Христос: члени його такі гарні, а тіло так майстерно 
:іроблено, що не можна знайти наготи з такими мус
кулами, жилами, нервами, які виділяються на кі
стяку, і нема мерця, більше схожого на мерця. Голо- 
ия його така ніжна, така чудова пропорційність у 
руках, ногах, в усьому тілі, що можна тільки диви
тися з подивом, як рука художника могла так боже
ственно вміло виконати за короткий час цей чудовий 
твір. Бо справді це є чудо, що камінь, який не мав 
ніякої форми, був доведений до довершеності, яку 
важко створити навіть природі в живому тілі. Лю
бов, яку Мікеланджело відчував до цього твору, і 
праця, витрачена на нього, були такі великі, що він 
зробив те, чого потім ніколи не робив, а саме: напи
сав своє ім’я на перев’язі, що оперізує перса Мадон
ни 23. Увійшовши якось туди, де вона стояла, Мікел
анджело знайшов там багато чужинців з Ломбардії, 
які дуже вихваляли статую. Один з них спитав, хто 
зробив її. Другий відповів: «Наш Гоббо24, міланець». 
Мікеланджело стояв мовчки, бо йому здавалося див
ним, що його твір приписують комусь іншому. Уночі, 
взявши світильник і різці, він замкнувся в церкві 
і вирізьбив там своє ім’я. Якийсь добрий поет у вір
шах подав образ цієї, ніби живої, статуї:
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І врода, і чеснота,
І жаль у мертвім мармурі живуть.
Ви, дивлячись, не плачте
Так голосно і стримуйте свій біль,
Щоб не прокинувся зарано мрець...

Мікеланджело здобув велику славу через цей 
твір, хоч деякі невігласи говорять, ніби він зробив 
Богоматір занадто молодою. Вони не знають і не 
зважають на те, що невинні незаймані діви збері
гають свій вигляд без будь-якої плями на довгий 
час, а люди, що багато страждали, як Христос,— 
навпаки.

Цей твір ще більше прославив Мікеланджело, 
ніж усе те, що він зробив до того часу. Приятелі 
з Флоренції написали йому, щоб приїздив, бо він 
мав змогу одержати той попсований мармур, що 
лежав без діла в Управі собору25. П’єтро Содері- 
н і26, призначений тоді на довічного гонфалоньєра 
цього міста, кілька разів збирався, дуже розумно, 
передати цю брилу Леонардо да Вінчі, але тепер 
він мав намір віддати її майстрові Андреа Контуччі 
з Монте-Сансовіно, чудовому скульпторові, який і 
домагався її. Хоч і важко було зробити з цієї брили 
цілу фігуру і хоч ніхто не наважувався зробити з 
неї статую без додаткових кусків, Мікеланджело 
дуже хотів одержати цей мармур ще багато років 
тому. Тепер, прибувши у Флоренцію, він спробував 
його дістати.

Ця мармурова брила була розміром у дев’ять 
ліктів, але, на лихо, якийсь майстер Сімоне да Ф’є- 
золі почав робити з неї колосальну статую, але так 
невміло, що, просвердливши дірку в ногах, попсу
вав усю брилу. Куратори собору Санта Маріа дель
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Фйоре, байдужі до цієї справи, закинули цей мар
мур, і він валявся кілька років і лежав би там і 
далі.

Мікеланджело знову виміряв його, розміркував
шії, яку фігуру зручніше з нього вирізьбити. При
стосувавшись до форми каменя, зіпсованого майст
ром Сімоне, він наважився попросити цей мармур 
у кураторів і Содеріні; його віддали йому як непри
датну ні до чого річ, гадаючи, що все, що Мікел- 
имджело зможе з нього зробити, буде краще, ніж 
гой стан, в якому цей камінь перебуває, бо ні роз
битий на кусочки, ні в такому вигляді він жодної 
користі для собору не становить. Тоді Мікеланджело 
виготував вощану модель юного Давида з пращею 
и руці27, немов емблему для палацу, бо як Давид 
захищав свій народ і справедливо правив ним, так 
І правителі цього міста повинні відважно захищати 
його і справедливо правити ним. Мікеланджело по
чав працювати у дворі Управи Санта Маріа дель 
Фйоре; він дошками відгородив собі місце біля сті
ни, обвівши ними мармур, і невпинно працював; 
ніхто й не бачив, як він закінчив статую з такою 
досконалістю28. Майстер Сімоне так покалічив і 
попсував мармур, що навіть Мікеланджело не зміг 
у кількох місцях зробити те, чого бажав. Тому він 
залишив подекуди сліди різця майстра Сімоне по 
краях, це можна спостерігати й тепер.

То було справді чудо: Мікеланджело немов вос
кресив мертвого. Коли цю статую було закінчено, 
ю розмір її був такий, що постало питання, як пере- 
незти її на площу Синьйорії. Джуліано да Сангалло 
та Антоніо, його брат29, зробили міцну дерев’яну 
клітку, повісили в ній на канатах статую так, щоб 
иона не зламалася від поштовхів, але гойдалась би
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в ній вільно весь час. Коловоротами тягли клітку 
по колодах, що лежали на землі. Статуя рухалася 
легко, зачеплена мотузками на вузлі, який затягу
вався більше, коли вага зростала.

Це була прекрасна, зручна й міцна споруда, щоб 
підіймати вагу; я намалював її в своєму альбомі.

У той час, коли Мікеланджело виправляв у ста
туї деякі дрібниці, прийшов П’етро Содеріні огля
нути її; статуя йому дуже вподобалася. Але він 
зауважив, що ніс у неї завеликий. Мікеланджело, 
збагнувши, що гонфалоньєр стоїть під самим велет
нем і не може бачити правильно, щоб задовольнити 
його, зійшов на підмостки, що були біля пліч статуї, 
схопив у руку різець і, набравши у ліву руку мар
мурового пороху, що був на дошках підмостків, 
почав легенько рухати різцем і трусити порох, проте 
не перероблюючи носа. Зирнувши потім униз на 
гонфалоньера, що поглядав на нього, він сказав: 
«Подивіться тепер». Гонфалоньєр відповів: «Тепер 
він подобається мені далеко більше. Ви надали 
йому життя». Мікеланджело зліз униз і дуже сміяв
ся про себе з задоволення цього синьйора, шкодую
чи тих людей, які, щоб показати свої знання, гово
рять таке, чого насправді й не знають. Коли статуя 
була остаточно закінчена і міцно поставлена, Мікел
анджело відкрив її. Цей твір перевищив славу всіх 
сучасних і античних статуй, грецьких і римських, 
будь-коли зроблених. Можна сказати, що ні Мар- 
форіо у Римі, ні Тібр і Ніл у Бельведері, ні велетні 
на Монте Кавалло30 не можуть рівнятися з Дави
дом,— з таким почуттям міри, красиво й добре ви
конав його Мікеланджело. У цієї статуї чудові обри
си ніг, божественно гарні мускули й стрункі боки. 
Ще ніколи не бачили такої ніжної і граціозної
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постави, яка дорівнювалася б цій, або таких сту
пень, долонь, голови та інших членів, так гарно 
узгоджених між собою. Не можна навіть сподіва
тися на те, щоб побачити в наші чи минулі часи 
другу подібну статую, зроблену будь-яким худож
ником. Мікеланджело одержав за неї від П’єтро Со- 
деріні 400 скуді нагороди. Поставили її 1504 року. 
Завдяки великій славі, яку здобув Мікеланджело 
як скульптор, він зробив ще на замовлення вище
згаданого гонфалоньера надзвичайно гарну бронзо
ву статую Давида 3!, яку той надіслав у Францію.

Крім того, він розпочав, але не закінчив два мар
мурових тондо: одне для Таддео Таддеї, який має 
ного тепер у своєму домі, а друге — для Бартоло
мео П ітті32. Фра Міньято Пітті, чернець з Монте 
Олівето, що на рідкість розумівся на космографії та 
інших науках і мистецтвах, зокрема на живопису, 
подарував це тондо великому своєму другові Луїджі 
Гвіччардіні. Обидва ці твори були чудові й дивні. 
Тоді ж він зробив ще ескіз мармурової статуї 
св. Матвія для Санта Маріа дель Фйоре33. Цей 
ескіз показує велику довершеність і навчає скульп
торів, яким способом треба різьбити статуї з мар
муру, не псуючи його, як знімати мармур шарами 
так, щоб можна було завжди доцільно використати 
його, дещо усунути або змінити, якщо це буде по
грібно. Він зробив потім з бронзи круглий барельєф 
з Богоматір’ю на замовлення якихось купців Моске- 
роні з Фландрії, дуже відомих в їхній країні, які 
заплатили йому сто скуді, а твір надіслали у Флан
дрію 34.

Друг його Аньйоло Доні, флорентійський грома
дянин, який любив гарні речі, античні й сучасні, за
хотів, щоб Мікеланджело виконав для нього якусь
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роботу. Мікеланджело написав для нього круглу 
картину, зобразивши на ній Мадонну, що стоїть нав
колішках з немовлятком на випростаних руках і 
передає маля Йосифові, який його приймає35. У по
вороті голови матері Христа, в її пильному погляді 
на надзвичайну красу сина, Мікеланджело показує 
її задоволення й ніжне почуття, з яким вона передає 
хлопчика святому, що бере його з такою ж любов’ю, 
ніжністю й шаною, як це можна відразу спостерегти 
на його обличчі. Проте для Мікеланджело цього 
було замало; щоб виявити ще більше свою велику 
майстерність, він на фоні цієї картини намалював 
чимало голих тіл, які стоять, сидять, лежать, і вико
нав це так чисто й чітко, що цю картину, одну з 
небагатьох його станкових картин, вважають за 
найкращу, найдовершенішу. Закінчивши, він загор
нув її і надіслав до Аньйоло разом з рахунком на 
виплату 70 дукатів за роботу. Аньйоло, людині ску
пенькій, здалося дивним витратити стільки грошей 
на картину, хоч він і розумів, що вона варта більше. 
Він сказав посланцеві, що буде досить і сорока ду
катів, які і дав йому. Тоді Мікеланджело знов на
діслав до нього слугу, через якого повернув гроші 
й наказав передати, щоб Аньйоло виплатив сто 
дукатів або повернув картину. Аньйоло, якому кар
тина сподобалася, сказав: «Я дам сімдесят». Проте 
Мікеланджело не згодився, а за недовір’я до себе 
запросив тепер від Аньйоло подвійну плату. Ба
жаючи мати в себе картину, Аньйоло був змушений 
надіслати йому сто сорок скуді.

Сталося так, що, коли Леонардо да Вінчі, дру
гий найвидатніший живописець, розмальовував зал 
Великої Ради, як про це розповідається в його жит
тєписі, П’єтро Содеріні, гонфалоньєр, побачивши
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нглнкин талант Мікеланджело, доручив йому роз
малювати частину цього залу. Отже, йому випало 
змагатися з Леонардо да Вінчі, який малював на 
другій стіні; Мікеланджело обрав собі за сюжет вій
ну Флоренції з Пізою. Діставши собі приміщення 
у шпиталі красильників у Сант Онофріо, Мікел- 
анджело виготовив там величезний картон36, не до
зволяючи будь-кому подивитися на нього. Він запов
нив його голими людьми, які з-за спеки купаються 
в річці Арно; саме тоді, коли в таборі забили на 
сполох, бо вороги вчинили напад, солдати виходять 
з води, щоб одягтися. Дивна рука Мікеланджело 
зобразила, як деякі з них поспішають озброїтись, 
щоб допомогти товаришам, деякі застібають панци
рі, надягають зброю, а багато хто верхи на конях 
починають бій. Там була також фігура одного ста
ренького, який захистив собі голову від сонця гір
ляндою з плюща; він сів, щоб натягти на себе в’яза
ні кальсони, але вогкі ноги не влазять у них; він 
чує солдатський гомін і крик, дріб барабанів і поспі
шає натягти хоч би одну штанину. Видно всі муску
ли й жили його обличчя, він кривить рот, виявляючи 
тим своє страждання, весь напружений, аж до паль
ців на ногах. Були там голі барабанщики і солдати, 
які, зв’язавши одяг вузлом, біжать у бій; видно, як 
у важких ракурсах хто стоїть, хто впав навколішки, 
хто зігнувся, хто ще лежить, хто стрибає вгору. 
Чимало фігур було згруповано й намальовано різ
ними способами: вугляним контуром, штрихуван
ням, підсвітленням білилами, бо він хотів показати 
своє вміння у цьому мистецтві.

Отже, художники були здивовані й зачаровані, 
побачивши, яку довершеність мистецтва виявив він 
на цьому картоні. Хто бачив ці дивні постаті, каже,
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що нічого подібного ще ніхто не зробив і ніякий 
геній ніколи не зможе досягти такої божественної 
майстерності. Справді, цьому можна повірити, бо 
коли картон був закінчений і його перенесли в пап
ський зал з великим тріумфом для мистецтва й на 
велику славу для Мікеланджело, то всі, хто студію
вав цей картон і перемальовував з нього, як це по
тім робили протягом багатьох років у Флоренції 
чужі й тутешні майстри, удосконалилися надзви
чайно в цьому мистецтві. Ми побачимо, як вивчали 
цей картон Арістотіле де Сангалло, Рідольфо Гір- 
ландайо, Рафаель Санціо з Урбіно, Франческо Гра- 
наччі, Баччо Бандінеллі й іспанець Алонзо Берру- 
гетте. Потім вивчали його ще Андреа дель Сарто, 
Фраичабіджо, Якопо Сансовіно, Россо, Матуріно, 
Лоренцетто і Тріболо (тоді ще зовсім молодий), 
Якопо да Понтормо і Періно дель Вага — всі най
кращі флорентійські майстри. Тому що цей картон 
вивчали численні художники, його перенесли в бу
динок Медічі у великий горішній зал, необачно, 
таким чином, передавши його в руки живописців. 
Під час хвороби герцога Джуліано, коли ніхто не 
дбав за цю справу, картон розірвали і поділили 
його на багато шматків, як я розповідаю про це 
в іншому місці, так що частини його опинилися в 
різних місцях. Доказом цього є те, що ще й тепер 
можна бачити деякі шматки його в Мантуї, у домі 
месера Уберто Строцці, мантуанського дворянина, 
який зберігає їх з великою пошаною. Справді, див
лячись на них, можна подумати, що це не людський, 
а божий твір.

Мікеланджело зажив такої великої слави, ство
ривши Оплакування Христа, Гіганта флорентійсько
го, і цей картон, що коли 1503 року після смерті папи
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Олександра VI обрали Юлія II, цей папа запросив 
дуже ласкаво до себе Мікеланджело, якому тоді 
було щось близько 29 років; папа замовив йому свою 
гробницю37 і оплатив його подорож, видавши сто 
скуді із своєї папської скарбниці.

Прибувши до Рима, Мікеланджело прожив там 
чимало місяців, перше ніж папа дав йому будь-яку 
роботу. Нарешті він схвалив проект, який подав 
Мікеланджело для цієї гробниці; цей проект був 
найкращим доказом геніальності Мікеланджело, бо 
своєю красою, величністю, пишними орнаментами і 
кількістю статуй перевищував усі античні й імпера
торські надгробні пам’ятники. Захоплений проектом 
гробниці, папа Юлій II вирішив перебудувати на
ново церкву Сан П’єтро в Римі, щоб там її вмістити, 
як я говорив про це раніше. Тому Мікеланджело 
розпочав роботу з великим захопленням; насампе
ред він поїхав у Каррару з двома підручними здо
бути там мармуру, дістав через Аламанно Сальвіа- 
ті у Флоренції тисячу скуді в рахунок цієї справи. 
Він пробув у горах вісім місяців, не одержуючи 
ніяких грошей або допомоги; під час роботи, споку
шений масою мармуру, він мріяв зробити з цих брил 
за прикладом античних майстрів величезні статуї, 
щоб тим залишити пам’ять про себе; вибравши по
тім велику кількість мармуру і навантаживши на 
судна, він привіз його в Рим, заваливши ним поло
вину майдану Сан П’єтро навколо церкви Санта 
Катерина, а також простір між церквою та алеєю, 
що веде до папського палацу. Тут він влаштував 
собі майстерню, щоб виготовляти статуї та решту 
частин гробниці. Для того, щоб було зручно прихо
дити і дивитися на роботу, папа наказав спорудити 
підіймальний міст від алеї до майстерні Мікел-
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анджело. Таким чином, Мікеланджело була забез
печена близькість до папи, але згодом це призвело 
до багатьох неприємностей для нього та пересліду
вань і породило велику заздрість у художників. 
З цього твору Мікеланджело виконав за життя 
Юлія II і після його смерті чотири закінчені статуї 
і розпочав вісім, як про це буде сказано далі. Тому 
що цей твір був задуманий з величезною фантазією, 
то ми нижче розповімо, як він його запроектував.

Для показу надзвичайної величі монумента Мі
келанджело хотів поставити його так, щоб можна 
було дивитись на нього з усіх чотирьох боків, з яких 
два мали по 12 ліктів, а два — по 18; таким чином, 
пропорція була півтора квадрата. Зовні навколо 
нього йшла ціла низка ніш, між якими стояли вдяг
нені до пояса герми, які підтримують головами пер
ший карниз. Кожна з цих герм у дивній і вибагливій 
позі зв’язує голого в’язня, що упирається ногами 
у виступ постаменту. У цих в’язнях майстер уосо
бив провінції, які підкорив папа і зробив їх підлег
лими апостольській церкві. Решта фігур, дарма що 
закутих, зображали Мистецтва і Чесноти; це озна
чало, що вони теж підлягають смерті, як і сам папа, 
що так почесно їх використовував. На кутах пер
шого карниза розміщено чотири фігури: Життя 
діяльне і Життя споглядальне, св. Павло і Мойсей. 
Пам’ятник підвищувався над карнизом, поступово 
зменшуючись, прикрашений фризом, бронзовими 
рельєфами, різними фігурами та ангелочками серед 
орнаментів. Нагорі, завершуючи композицію, було 
дві фігури: Небо, яке, усміхаючись, тримає на пле
чах спільно з Кібелою, богинею землі, труну; богиня 
ніби сумує, що лишається тепер на землі, позбавле
ній усіх чеснот через смерть такої людини, як папа,
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а І Іебо ніби радіє, що душа його досягла небесної 
»лани. Було запроектовано так, щоб вхід і вихід 
проходили крізь головні фасади цієї чотирикутної 
споруди. Всередині було приміщення овальної фор
ми, подібне до храму, серед якого стояла труна, 
куди мали покласти тіло цього папи. В усьому тво
рі — сорок статуй, не рахуючи інших зображень 
ангелів і орнаментів, різноманітне різьблення на 
кирнизах та інших архітектурних частинах. Для 
того, щоб полегшити роботу, Мікеланджело наказав 
перевезти частину мармуру до Флоренції, де вій 
Іноді працював улітку, рятуючись від римської ма
лярії. Там він закінчив з багатьох кусків одну стіну 
гробниці, а в Римі зробив ще двох «полонених» 38 — 
божественний твір — та інші статуї, кращих за які 
піхто ніколи не бачив. Тому що цих в’язнів не при
стосували до гробниці, Мікеланджело подарував їх 
синьйорові Роберто Строцці, бо, занедужавши, він 
лежав у його домі. Пізніше їх надіслали як подару
нок до короля Франціска. Тепер вони перебувають 
у замку Екуан у Франції. Вісім статуй він почав 
у Римі, а п’ять — у Флоренції; закінчив одну — Пе
ремогу, з в’язнем біля її ніг. Усі вони перебувають 
тепер у герцога Козімо, бо Леонардо, племінник 
Мікеланджело, подарував їх його світлості, а той 
поставив Перемогу у великій залі свого палацу, роз
мальованого Б азар і39.

Мікеланджело закінчив з мармуру і Мойсея 40 у 
п’ять ліктів заввишки. Такої краси не має жодна 
сучасна статуя, те саме можна сказати і про антич
ні. Мойсей у суворій позі сидить, поставивши лікоть 
на скрижалі, які тримає в одній руці, а другою до
торкається бороди. Цю кучеряву й довжелезну боро
ду виконано з мармуру так, що волосся, хоч це й
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дуже важко для скульптора, вийшло таке м’яке 
і тонке, як розчесане, ніби різець перетворився на 
пензель. Обличчя його прекрасне, він має вигляд 
справжнього святого і грізного володаря. Коли ди
вишся на нього, то хочеться затулити йому обличчя 
покривалом, таке воно променисте й осяйне. Так 
чудово він зобразив з мармуру Мойсея. Його вбран
ня зроблене різцем і викінчене в чудовій відповід
ності до тіла, мускули на ліктях, кістки й жили на 
руках зроблені гарно і довершено, а коліна, ноги 
й ступні так пристосовані до сандалій, що маємо 
тепер більше, ніж коли б то не було, права назвати 
Мойсея другом божим, адже бог припустив, щоб він 
воскрес раніш від усіх інших істот, діставши нове 
тіло, створене рукою Мікеланджело. Нехай євреї 
ходять до нього, чоловіки й жінки, як вони це роб
лять щосуботи, щоб подивитись і вклонитися йому, 
бо вони справді вклоняються не людській, а боже
ственній істоті. Так доведено було до щасливого 
кінця цей твір, якого менше ніж одну четверту ча
стину поставили потім у церкві Сан П’єтро ін 
Вінколі.

Розповідають, що, коли Мікеланджело працю
вав над цим твором, до берега прибув для гробниці 
весь мармур, який до того часу залишався в Кар- 
рарі, його перевезли і звалили, як і попередній, на 
площі Сан П’єтро. Треба було заплатити тим, хто 
привіз. Мікеланджело пішов, як звичайно, до папи, 
але святий отець був зайнятий якимись важливими 
справами Болоньї, тому він, повернувшись додому, 
сам заплатив за доставку, гадаючи, що незабаром 
дістане наказ папи про повернення йому грошей. На 
другий день він пішов знову до папи, але не міг до 
нього потрапити, бо воротар сказав, щоб він поче-
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кап, бо не наказано його впускати. Один епіскоп, 
гам присутній, запитав воротаря: «Ти, мабуть, не 
знаєш, хто це такий?» — «Знаю його дуже добре,— 
відповів той,— але я тут для того, щоб виконувати 
накази моїх начальників і папи». Дуже це не спо
добалося Мікеланджело, який відчув тут зовсім 
інше ставлення, ніж те, до якого він звик раніше; 
обурений, він сказав цьому папському служникові, 
що коли папа запитає про нього, то нехай скаже, що 
пін виїхав. Прийшовши додому о другій годині ночі, 
він сів у поштову карету, а вдома залишив двох 
слуг і наказав їм, щоб вони, розпродавши всі хатні 
речі євреям, їхали потім у Флоренцію, куди він і 
поїхав. Прибувши в Поджібонсі, містечко на фло
рентійській території, він почував себе там у без
пеці. Але зараз же приїхало п’ять кур’єрів з листом 
від папи, щоб він повернувся назад. Проте ні їхні 
прохання, ні лист, де папа наказував йому повер
нутися в Рим, загрожуючи своєю немилістю, не 
могли примусити Мікеланджело скоритися. Кур’єри 
все ж таки виблагали, щоб він написав папі кілька 
слів, і Мікеланджело написав, що він просить виба
чення, але не повернеться, бо його вигнано, немов 
негідника, тимчасом як за свою вірну службу він 
того не заслужив; нехай папа шукає собі інших 
слуг.

Приїхавши у Флоренцію, Мікеланджело пробув 
у ній три місяці і за цей час закінчив картон для 
великого залу на бажання гонфалоньєра П’єтро 
Содеріні.

Тим часом Синьйорія одержала три листи від 
папи з вимогою вислати Мікеланджело в Рим. Д і
знавшись про папський гнів і побоюючись його, 
Мікеланджело, як кажуть, вже мав намір через
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посередництво францісканських ченців виїхати в 
Константинополь на службу до султана, який хотів 
доручити йому спорудження мосту, що зв’яже Кон
стантинополь з Перою. П’єтро Содеріні переконав 
його побачитися з папою на правах офіційної осо
би, хоч би й проти своєї волі, а для цього він був 
забезпечений званням флорентійського посла. Крім 
того, він доручив ще братові своєму, кардиналові 
Содеріні, провести до папи Мікеланджело, якого й 
послав у Болонью, куди вже прибув святий отець 
з Рима. Про втечу Мікеланджело з Рима розпові
дають ще інакше: ніби папа розгнівався на нього 
за те, що він нічого не показував йому із своїх робіт 
і запідозрював своїх підручних, що вони показували 
ці роботи пані, який приходив туди, переодягнений 
в той час, коли Мікеланджело там не працював. 
Одного дня папа підкупив цих підручних, щоб мати 
змогу піти подивитися на капелу папи Сікста, свого 
дядька, яку Мікеланджело розмальовував, про що 
я вже згадував. Але Мікеланджело, запідозрюючи 
зраду своїх підручних, сховався там і в той момент, 
коли папа увіходив, почав скидати дошки з підмост
ків, а папа, який не знав, що застане його там, пішов 
звідти розлючений. Одне слово, так чи інакше, Мі
келанджело, страшенно розгнівавши папу, сам зля
кався і втік.

Коли він прибув у Болонью і ще не встиг пере
взутися, як раптом прийшли папські служники і 
повели його в супроводі епіскопа кардинала Соде
ріні, бо сам кардинал занедужав і не міг особисто 
з’явитися. Прийшовши до папи, Мікеланджело став 
навколішки. Святий отець, глянувши на нього скоса 
і ніби з гнівом, сказав: «Замість того щоб самому 
приїхати до нас, ти чекав, щоб ми прибули до те-

322



бе»,— натякаючи тим, що Болонья ближча до Фло
ренції, ніж Рим. Мікеланджело, простягаючи руки, 
голосно, але покірно просив простити йому, бо все 
сталося через його роздратованість; він не міг стер
піти, щоб його так прогнали геть, але визнає свою 
помилку і знову просить вибачити йому. Єпіскоп, 
що привіз Мікеланджело до папи, теж просив за 
нього в святого отця: мовляв, такі люди несвідомі, 
поза межами свого мистецтва нічого не тямлять, 
отже, треба їм пробачати. Папа, розлютувавшись, 
ударив епіскопа посохом, що тримав у руці, сказав
ши: «Сам ти неук, коли говориш йому такі грубості, 
яких ми й самі не хочемо сказати». Дворецький 
виштовхав епіскопа в потилицю, а папа, виливши 
на ньому свій гнів і заспокоївшись, благословив 
Мікеланджело і милостиво обдарував його та нада
вав йому обіцянок. Мікеланджело залишився в Бо
лоньї, щоб виконати замовлену йому папою брон
зову статую п’ять ліктів заввишки, що зображала 
самого папу Ю лія4|. Мікеланджело виявив свою 
високу майстерність у позі цієї статуї, надавши їй 
величного, урочистого вигляду, в розкішному пиш
ному одязі, з обличчям, сповненим відваги, сили, 
енергії й суворості. Цю статую поставили в ніші над 
порталом собору Сан Петроніо. Кажуть, що, коли 
Мікеланджело працював над нею, прийшов до ньо
го болонець Франческо Франча 42, видатний золотар 
і живописець, подивитись на неї, бо стільки вже чув 
хвали про нього та його твори, але сам ще нічого 
не бачив. Він дістав собі попереду дозвіл через посе
редників, а потім з’явився. Побачивши твір Мікел
анджело, він здивувався. На запитання, як йому 
подобається ця фігура, Франча відповів, що це чу
дове литво і чудовий матеріал. Тоді Мікеланджело,
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думаючи, що той більше вихваляє бронзу, ніж його 
майстерність, сказав: «Я зобов’язаний дякувати за 
це папі так само, як ви крамарям, що постачають 
вам фарби для малювання». А потім у присутності 
деяких дворян ще додав, що він є неук. Побачивши 
одного разу сина того самого Франча, дуже врод
ливого хлопця, Мікеланджело сказав йому: «Твій 
батько створює краще живі фігури, ніж намальо
вані». Між присутніми був там один дворянин, не 
знаю, хто саме, який спитав Мікеланджело, як вій 
гадає, що більше: статуя папи чи пара волів. Мікел
анджело відповів: «Це залежить від того, які будуть 
воли. Якщо болонські, то безперечно, бо наші фло
рентійські значно менші».

Мікеланджело закінчив цю статую з глини ще 
перед тим, як папа виїхав з Болоньї в Рим, і, коли 
святий отець прийшов подивитись на неї, Мікел
анджело не знав ще тоді, що вона триматиме в лі
вій руці, але права її рука була піднесена так енер
гійно, що папа спитав Мікеланджело, чи вона бла
гословляє, чи проклинає. Мікеланджело відповів, що 
вона наказує болонцям бути розумними. Коли ж 
він сам запитав папу, чи не слід дати в ліву руку 
книжку, той сказав: «Дай краще шпагу, бо я не 
розуміюсь на письменстві».

Папа залишив йому через банк месера Антон- 
марія да Ліньяно тисячу скуді на закінчення статуї, 
яку після шістнадцятимісячної роботи поставили на 
фронтоні собору Сан Петроніо, як я вже про це 
згадував. Так само сказано було вже і про її розмір. 
Цю статую знищили Бентівольї, а бронзу продали 
герцогові Альфонсо Феррарському, який зробив з 
неї велику гармату під назвою «Юлія», зберігши 
тільки голову статуї.
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Коли папа повернувся в Рим, Мікеланджело ще 
закінчував цю статую в Болоньї. Браманте, друг 
і родич Рафаеля з Урбіно, а через те не дуже прияз
ний до Мікеланджело, скориставшись з його відсут
ності й бачачи, що папа дедалі більше розгортає 
його скульптурні роботи, надумав переконати папу, 
щоб він, коли повернеться Мікеланджело, вже не 
наказував йому закінчувати свою гробницю, бо це 
прикра ознака, коли хтось ще за свого життя готує 
собі гробницю,— це прискорює смерть. їм пощасти
ло умовити папу, щоб він доручив Мікеланджело, 
коли той повернеться, розмалювати у палаці на спо
гад про свого дядька Сікста склепіння капели, яку 
той збудував. Таким способом Браманте та інші 
суперники Мікеланджело сподівалися відірвати його 
від скульптури, в якій він досяг довершеності, і до
вести його до розпачу; вони гадали, що він, змуше
ний творити в галузі малярства і не маючи досвіду 
у фрескових фарбах, дасть не такі гарні твори і 
встигне менше, ніж Рафаель. Коли ж він і тут дійде 
довершеності, то можна буде потім якось посварити 
його з папою і так чи інакше усунути його. Отже, 
коли Мікеланджело повернувся в Рим, папа, вирі
шив поки що відкласти роботу над гробницею, дору
чив йому розмалювати фресками склепіння капели. 
Мікеланджело, прагнучи закінчити гробницю і вва
жаючи роботу над фресками на склепінні капели 
важкою й великою, бо не мав достатньої практики 
з живопису, намагався всіляко скинути цей тягар із 
своїх плечей і висував на цю роботу Рафаеля. Але 
чим більше Мікеланджело відмовлявся, тим біль
ше наполягав завзятий у своїх намірах папа, до 
того ж іще, підохочуваний суперниками Мікеланд
жело, особливо Браманте, він, здавалося, ладен був
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розгніватися на Мікеланджело. Тому що його свя
тість уперто наполягав, Мікеланджело змушений 
був погодитися, і папа доручив Бра майте спорудити 
підмостки, які закріпили на канатах, поробивши 
для цього дірки в склепінні. Мікеланджело, поба
чивши це, запитав, як же затулити дірки після за
кінчення роботи. Браманте відповів: «Про це поду
маємо пізніше, а інакше зробити не можна було». 
Мікеланджело, збагнувши, що Браманте або сам 
нічого у цій справі не тямить, або ставиться не
приязно до нього, пішов до папи і сказав, що під
мостки зроблено неправильно і що Браманте не зу
мів їх спорудити. Тоді папа в присутності Браманте 
наказав Мікеланджело, щоб він спорудив сам, як 
схоче. Мікеланджело наказав спорудити їх на коз
лах, не доторкаючись до стіни. Цим він навчив по
тім Браманте та інших, як треба споруджувати під
мостки під склепінням і правильно виконувати ро
боти. А вбогому тесляреві, який перебудовував це 
риштовання, залишилася така кількість зайвих ка
натів, що він, продавши їх, придбав посаг для дочки, 
бо Мікеланджело подарував їх йому. Мікеланджело 
почав виготовляти картони для цього склепіння, а 
папа хотів, крім того, перемалювати і стіни, розма
льовані за часів Сікста старими майстрами43, і асиг
нував на всю цю роботу п’ятнадцять тисяч дукатів. 
Цю суму своїм вирахуванням визначив Джуліано 
да Сангалло.

Зважаючи на грандіозність роботи, Мікеландже
ло змушений був узяти собі помічників, за якими 
послав до Флоренції, вирішивши довести на цій ро
боті, що він зможе перемогти всіх, хто працював 
доти, а крім того, навчити сучасних майстрів, як 
треба рисувати й малювати. Самі обставини сприя-
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ли йому так високо піднестися на славу собі і на 
благо мистецтву. Він почав і закінчив картони. Для 
того щоб малювати потім фрески, чого він доти сам 
не робив, прибули з Флоренції в Рим деякі його 
приятелі-живописці, щоб допомогти в роботі, а та
кож для того, щоб показати йому способи фреско
вого малювання, бо дехто з них мав у цій роботі 
досвід.

Між ними були Граначчо, Джуліано Буджардіні, 
Якопо ді Сандро, Індако старший, Аньйоло ді Дон- 
ніно і Арістотіле; вони розпочали роботу, яку він 
дав їм на пробу. Але, побачивши, що їхня праця 
далека від того, чого він хотів, і не задовольняє 
його, він вирішив знищити все, що вони зробили.

Замкнувшись у капелі сам, він не відкривав їм 
дверей; навіть не пускав їх до себе в дім. Зваживши, 
що такий жарт триває надто довго, вони з соромом 
повернулися у Флоренцію. Тоді Мікеланджело вирі
шив виконати всю роботу сам; напруженою працею 
і вмінням він закінчив її у найкоротший термін, 
нікому не показуючись, щоб не давати приводу про
сити його показати роботу.

Папа Юлій дуже хотів подивитися на неї; тим 
більше, що таємність роботи ще більше збуджувала 
його цікавість.

Одного дня він прийшов подивитись, але йому 
не відчинили, бо Мікеланджело не хотів показувати 
нікому. Виник конфлікт; як уже говорилося, через 
нього Мікеланджело довелося виїхати з Рима, бо 
він не хотів показати папі фрески, як він сам пояс
нив це мені пізніше, тому що, коли вже третина 
роботи була готова, фрески взялися цвіллю, яку 
викликав зимовий північний вітер. Це сталося через 
те, що римське вапно, яке ради білизни виготов-
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ляється з травертину, висихає не так швидко, а 
змішане з бурою пуццоланською глиною дає темну 
суміш; коли ж вона рідка і водяниста, а стіну добре 
нею змочено, то, висихаючи, вона частенько зацві
тає. Отже, виникла подекуди вогка цвіль, яку по
вітря поволі висушувало. Мікеланджело, дійшовши 
до відчаю, не хотів продовжувати роботи і просив 
вибачення у папи за свій неуспіх. Святий отець на
діслав до нього Джуліано да Сангалло, а той, вка
завши на причину цієї хиби, переконав Мікеландже
ло продовжувати роботу і навчив його, як знищувати 
цвіль. Коли робота була вже наполовину закінчена, 
папа, який кілька разів приходив глянути на неї, 
злізаючи за допомогою Мікеланджело по драбині, 
вимагав відкрити її, бо від природи він був швид
кий і нетерплячий і не міг дочекатися того часу, 
коли все буде закінчено і, як кажуть, накладено 
останній мазок. Коли відкрили капелу, весь Рим по
біг дивитися на неї, і першим сам папа, бо не мав 
терпіння дочекатися, доки усядеться порох після 
розбирання підмостків. Рафаель з Урбіно, який доб
ре вмів імітувати, побачивши роботу Мікеланджело, 
змінив відразу свою манеру і для того, щоб виявити 
свою здібність, намалював своїх пророків і сивіл у 
церкві Санта Марія делла Паче. Тоді Браманте 
почав домагатися, щоб другу половину капели папа 
доручив Рафаелю. Мікеланджело, дізнавшись про 
це, поскаржився папі на Браманте, не соромлячись, 
розповів про всі хиби в його житті й архітектурній 
роботі, які пізніше довелося виправляти, коли Мі
келанджело перебудовував собор Сан П’єтро. Але 
папа, який щодень то все більше цінив талант Мі
келанджело, хотів, щоб він продовжував працю, та, 
побачивши вже готовий твір, зрозумів, що Мікел-
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анджело зможе розмалювати другу половину ще 
краще.

Таким чином, він виконав усю роботу за два
дцять місяців сам, без будь-чиєї допомоги, крім лю
дини, що розтирала йому фарби 44.

Іноді він скаржився, що папа квапить його, а 
через те він не має змоги закінчити так, як йому 
хотілось би, бо папа весь час докучає йому запитан
нями, коли ж він закінчить усе. Одного разу Мікел- 
анджело відповів, що закінчить тоді, коли буде сам 
задоволений як художник. «А ми хочемо,— відповів 
папа,— щоб ти задовольнив наше бажання, закін
чивши все якнайшвидше». Нарешті папа додав, що 
накаже скинути його геть з підмостків, коли він не 
закінчить негайно.

Отже, Мікеланджело, побоюючись папського гні
ву, швидко, не гаючи часу, закінчив усе, що зали
шилось, і, розібравши підмостки, відкрив усе в день 
усіх святих. Папа прибув туди, щоб служити месу 
на радість усього міста. Мікеланджело хотів ще 
виправити дещо, коли висохнуть фрески, як це ро
били старі майстри в картинах на стінах капели, 
поклавши де-не-де на фоні та драпіровках ультра
маринової блакиті, золотих орнаментів, щоб підси
лити тим багатство й пишноту загального вигляду. 
Папа, почувши, що дечого бракує, теж хотів, щоб 
він це виконав. Але ставити знов підмостки — не 
легка справа, тому все залишилося, як і було. Папа, 
зустрічаючи Мікеланджело, частенько говорив йому: 
«Треба збагатити капелу золотом і кольорами, бо 
вона бідна». Але Мікеланджело вільно відповідав: 
«Святий отче, за тих часів люди не одягалися в 
золото; ті, кого я намалював, були не багатії, а свя
ті люди, бо вони зневажали багатство». Папа
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виплатив за цю роботу Мікеланджело в кілька тер
мінів три тисячі скуді, з яких той витратив тільки 
на фарби двадцять п’ять.

Мікеланджело працював у дуже важких умовах, 
бо малював, закинувши голову назад; цим він так 
попсував собі зір, що не міг ні читати, ні розглядати 
картини інакше, як піднявши їх над головою. Це 
тривало кілька місяців, і я можу це підтвердити, бо 
коли я сам розмальовував п’ять картин на склепінні 
великого залу в палаці герцога Козімо, то зробив 
собі такого стільця, що можна було покласти голову 
й працювати лежачи, а інакше я не виконав би 
роботи. Проте я все ж таки попсував собі очі, го
лова в мене почала боліти, а тому дивуюсь, як міг 
Мікеланджело витримати таку муку. Палаючи що
дня бажанням працювати і захопившись досягне
ним, він не відчував втоми і не звертав уваги на 
незручності.

Розташування окремих частин цього твору зале
жало від того, як склепіння підтримували стовпи: 
шість з боків і по одному спереду і ззаду. Над стов
пами він малював пророків і сивіл, у шість ліктів 
заввишки, а в середині — картини, починаючи від 
створення світу аж до потопу та сп’яніння Ноя, а в 
люнетах — весь родовід Христа. Він не додержу
вався ані правил перспективних скорочень, ані пев
ної точки зору, він скоріше пристосовував поле до 
фігур, ніж фігури до поля, зображаючи їх голими 
й одягненими з такою досконалістю малюнка, що 
ніхто ніколи не зможе виконати такого прекрасного 
твору. Та навіть наслідувати цей твір дуже важко. 
Він дійсно був і є провідною зорею нашого мисте
цтва; він дав стільки молодості й світла живопису, 
що цього вистачить, щоб навіки освітлювати світ, що
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перебував у темряві цілі століття. Отже, живопис
цеві не треба шукати чогось нового, нових винахо
дів у позах чи одязі фігур, нової виразності чи 
різноманітності, бо всю довершеність, якої можна 
досягти в живопису, вже зосереджено в цьому творі.

Здивується тепер кожен, побачивши таку красу 
фігур, довершеність ракурсів, чудову округлість кон
турів, сповнених стрункості й досконалості, таку 
пропорційність рухів, які спостерігаємо в голих фі
гурах, зображених ним-для того, щоб виявити довер
шеність мистецтва.

Він надав фігурам відповідного віку, вигляду, 
форми обличчя, ліній, стрункості чи округлості тіла; 
це дуже помітно в чудових позах різних постатей, 
що сидять, рухаються, підтримуючи фестони дубо
вого листя з жолудями46 як герб і емблему роду 
папи Юлія на ознаку того, що за його доби й прав
ління тривав золотий вік, бо Італія тоді ще не за
знала того лиха й злиднів, яких дійшла потім. Між 
ними подано круглі медальйони, де змальовано 
бронзовими й золотими фарбами сцени з «Книги 
царів». Крім того, щоб показати силу мистецтва й 
величність бога, він змалював в одній картині, як 
бог відокремлює світло від темряви: там показано 
його велич, коли він, простягаючи руки, немов сам 
себе тримає, являючи свою любов і всемогутність. 
На другому полі Мікеланджело з великим розумін
ням і стриманістю зобразив, як бог створює сонце 
й місяць: його підтримують ангелочки, а сам він 
має надзвичайну виразність завдяки ракурсові рук 
і ніг. Мікеланджело зобразив так само в цій кар
тині, як відлітає бог, благословивши землю й ство
ривши тварин; його фігуру на склепінні видно в 
ракурсі, і, поки йдеш по капелі, він весь час повер-
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тається в усі боки. Так само у третій картині, де 
він відділяє воду від землі, чудові фігури виконано 
з такою гостротою розуму, якої могли досягти тіль
ки божественні руки Мікеланджело. Далі намальо
вано створення Адама, де подано бога, якого несуть 
голі юні ангелочки; здається, вони несуть не тільки 
його, але і всю вагу всесвіту. Величність його фігу
ри видно в тому русі, з яким він обіймає кількох 
ангелочків, що ніби підтримують його; одночасно 
він простягає правицю до Адама, поза і лінії тіла 
якого такі гарні, що здається, ніби він тільки-но 
створений першим і найвищим своїм творцем, а не 
пензлем і малюнком людини. Під цією картиною 
є інша: бог виймає з ребра Адама праматір Єву. 
Обоє вони голі; він мов мертвий, бо перебуває в 
полоні сну, а вона жива і бадьора. Геніальний 
художник показав цілковиту відмінність між станом 
сну і бадьорості і як величність бога, — говорячи 
людською мовою,— може з’явитись у людському об
разі. В дальшій картині Адам, спокушений напів- 
жінкою-напівзмієм, дістав у яблуці смерть собі і 
нам. І тут же ми бачимо, як Адама і Єву вигнано 
з раю; у фігурі ангела показано величність і бла
городство, з яким виконує він наказ розгніваного 
господа, у позі Адама — каяття за свій гріх і страх 
перед смертю, а в позі жінки видно сором, прини
женість і благання про помилування, а з того, як 
вона простягає руки, як, склавши долоні і втягнув
ши голову у плечі, повертається до ангела, видно 
скоріше страх перед правосуддям, ніж надію на 
боже милосердя.

Не менш чудова картина про жертву Каїна й 
Авеля; один несе дрова, другий, нахилившись, дму
хає на вогонь; інші ріжуть жертву. Ця картина ви-
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конана не менш старанно й обдумано, ніж інші. 
Майстерно й обмірковано виконана історія про все
світній потоп, де змальовано різного роду смерть 
людей, які, перелякані жахом тих днів, шукають вся
ких способів урятувати своє життя. На їхніх облич
чях спостерігаємо, як життя стає здобиччю смерті, 
а також переляк, жах і байдужість до всього. У ба
гатьох бачимо жалість; вони допомагають один 
одному вилізти на вершину скелі, шукаючи поря
тунку. Між ними є один, який, охопивши другого, 
напівмертвого, намагається з усіх сил врятувати 
його. Кращого не побачиш і в натурі. Не можна ви
словити, як чудово зображена історія Ноя: він, 
сп’янілий від вина, спить, розкрившись, а коло нього 
сини; один сміється з нього, а два вкривають його; 
це незрівнянний твір художника, який тільки сам 
себе міг би перевищити.

Проте, немов підбадьорений попередніми твора
ми, Мікеланджело піднісся ще вище і показав себе 
ще більшим художником у п’ятьом сивілах і семи 
пророках, що мають більш як п’ять ліктів заввишки. 
Усі в різноманітних позах, їхні драпіровки прегарні, 
а одяг різноманітний. Вони виконані з фантазією 
і прекрасним розумінням. Хто вдумається в їхні по
чуття, тому вони здадуться божественними. Ми ба
чимо пророка Ієремію, він склав навхрест ноги, 
тримає рукою бороду, спершись ліктем у коліно, і 
поклавши другу руку на груди, схиляє він голову 
і цим виявляє меланхолію, роздум і гіркі думки про 
свій народ. Так само зроблено і двох ангелочків 
позад нього та першу сивілу коло дверей; Мікел
анджело хотів передати в ній старість, тому, обгор
нувши її складками драпіровок, він показує, що її 
кров уже замерзла з віком. Читаючи книгу, вона
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наближає її до самих очей, бо зір її попсований. 
Поряд з нею — старий пророк Ієзекіїль, сповнений 
руху і краси, одягнений у широкий плащ; він три
має в одній руці згорток з пророцтвами і, піднісши 
другу, збирається провістити щось високе й велике. 
Два хлопчики позаду нього тримають книгу. Далі 
за ними друга сивіла, яка є протилежністю Еріт- 
рійській сивілі46, про яку ми говорили вище. Три
маючи книгу на відстані, вона хоче перегорнути 
сторінку і, поклавши ногу на ногу, зосередилася, по
важно обдумуючи, що саме написати, поки хлопчик, 
що стоїть ззаду, запалить їй світильник, роздмухую
чи вогонь. Ця сивіла надзвичайно гарна обличчям, 
зачіскою, красою одягу; також прекрасні, як інші 
частини фігури, її голі аж до пліч руки. За цією 
сивілою Мікеланджело намалював пророка Іоїля, 
який тримає папір, читаючи його сумлінно, з захоп
ленням. На обличчі пророка видно, що йому подо
бається те, що він написав; він — немов жива лю
дина, яка щось напружено обмірковує.

Над дверима капели він умістив старого пророка 
Захарію, який шукає чогось у книзі і не знаходить; 
він підніс одну ногу, а другу опустив: такої пози 
прибрав він від нетерплячого шукання того, чого не 
може знайти, і забув, що стоїть у такій незручній 
позі. Прегарний образ старості являє ця фігура, хоч 
вона трохи грубувата. Плащ Захарії з нечисленни
ми складками дуже гарний. Крім того, є там ще 
одна сивіла, яка, повертаючись до вівтаря проти
лежної стіни, показує якийсь рукопис. Вона із свої
ми хлопчиками заслуговує на похвалу не менше, ніж 
інші. Але той, хто гляне на пророка Ісайю, поданого 
далі, побачить фігуру, на якій, коли її докладно 
вивчити, можна побачити і зрозуміти всі засоби хо-
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рошого живопису. Цей пророк сидить замислив
шись; він схрестив ноги, заклав пальці правої руки 
в книгу в тому місці, де він читав, а лівим ліктем 
підтримує книгу зверху, підперши щоку долонею. 
Один з хлопчиків позад нього кличе його. Пророк 
повертає голову, не рухаючись тілом. Все це немов 
списано з натури, матері мистецтва. За цим проро
ком змальована стара прекрасна сивіла. Вона си
дить і вивчає книгу; поза її надзвичайно красива, 
як і пози хлопчиків навколо неї. Не можна навіть 
і думати, що можна чимсь перевищити красу юнака, 
що зображає пророка Даниїла, який пише у вели
кій книзі, вичитуючи щось з рукопису і копіюючи 
з неймовірною завзятістю. Книгу, яку він пише, під
тримує хлопчик, якого Мікеланджело помістив коло 
його ніг. Нічого подібного не можуть зробити пенз
лем інші людські руки. Найкращою є фігура сивіли 
Лівійської; вона закінчила писати велику книгу, що 
складається з багатьох листків, і хоче граціозно 
підвестися, але одночасно й згорнути книгу. Річ 
надзвичайно важка, щоб не сказати неможлива, для 
кожного, крім її творця.

А що можна сказати про чотири історії, нама
льовані по кутках склепіння? В одній Давид з юна
цькою силою, яка перемогла силу гіганта, відрубує 
велетневі голову; це викликає подив у воїнів, що 
стоять навколо місця бою. Можна ще милуватися 
чудовими позами, які змальовано в другому кутку, 
в картині про Юдіф. Там видно тіло Олоферна, 
щойно обезглавлене, і Юдіф, яка кладе мертву го
лову в кошик, що його тримає на голові старенька 
служниця. Тому що ця служниця висока на зріст, 
то вона нахиляється, щоб Юдіф могла до неї дістать* 
і простягає руки, щоб прикрити голову Олоферна;
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Юдіф у той же час повертається до безголового 
тулуба, який так і залишився з піднятою ногою і 
рукою. Зчинився гомін у наметі, на обличчі Юді- 
фі — вираз страху перед табором і жах перед мер
цем. Картина справді виняткова. Проте ще краща, 
ще більш божественна, ніж ця і всі інші, картина 
про змія і Мойсея, над лівим боком вівтаря. Там 
бачимо, як змії несуть смерть, кидаючись на людей 
і кусаючи їх, і як Мойсей вішає бронзового змія на 
дерево. У цій картині яскраво показано різні види 
смерті тих, що безнадійно вмирають, покусані змія
ми. Найлютіша отрута викликає спазми і безмеж
ний страх перед смертю; і, хоч ноги у них не зв’я
зані і руки вільні, вони залишаються в тій позі, в 
якій були раніше, і не можуть рухатись. Є тут пре
гарні голови, які кричать з відчаю і падають на зем
лю. Не менш гарні ті, що дивляться на бронзового 
змія; відчуваючи, як їхні страждання зменшуються 
від погляду на нього, як повертається життя, вони 
дивляться ще з більш піднесеним почуттям. Між 
ними бачимо там одну жінку, яку підтримує чоло
вік, і відчуваєш, як ця підтримка потрібна їй, поку
саній і переляканій. Те саме треба сказати і про 
картину, де Агасфер читає на ліжку свої аннали, 
тут видно три постаті, що сидять за столом і їдять; 
це змальовано раду, яку скликано для того, щоб 
обговорити визволення єврейського народу і обмір
кувати, як повісити Амана, постать якого змальо
вано у надзвичайному ракурсі, бо стовп, до якого 
він прив’язаний, і простягнені вперед руки неначе не 
намальовані, а живі виступають назовні; так само 
й нога, яку він висуває вперед, та інші частини тіла, 
що залишаються в глибині картини; ця фігура серед 
важких і гарних найважча і найкраща.
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Нема змоги описати всю різноманітність одягу, 
голів, виразу облич, усю безліч надзвичайних і но
вих прийомів, що так чудово виконані і застосовані. 
Усі постаті в таких чудових ракурсах, що можна 
лише вихваляти їхню дивну красу й милуватися 
ними.

Хто не здивується і не захопиться, побачивши 
страшного Іону, цю останню фігуру в капелі; тут 
склепіння, яке природно нахиляється вперед, чарів
ною силою мистецтва ніби вирівнюється через цю 
постать. Так перемагає майстерність малюнка, тіні 
і світла. О, справді наша доба щасливаї О, справді 
щасливі художники, що могли у свій час, стоячи 
біля джерела такого світла, просвітити темряву своїх 
очей і бачити, як цей дивний єдиний художник по
долав усі труднощі! Безперечно, слава його творів 
змушує вас визнати й шанувати його за те, що він 
зняв з вас ту пов’язку, яка закривала очі вашого 
розуму, він відділив істину від неправди, що затьма
рювала ваші голови. Отже, дякуйте небесам і нама
гайтесь в усьому наслідувати Мікеланджело.

Коли поширилася чутка, що капелу відкрито, то 
з усіх кінців почали сходитися люди, щоб подиви
тися на неї, і від здивування вони ніби німіли. Тим 
самим звеличали і папу, а це спонукувало його до 
ще більших починань. Він нагородив Мікеланджело 
грішми і багатими дарунками. Про ці великі ми
лості Мікеланджело висловився так, що папа дійсно 
цінує його талант, коли ж іноді, розсердившись, і 
чинив йому образи, то лікував їх потім добрими 
подарунками й ласками. Так, наприклад, коли Мі
келанджело забажав, щоб відпустили його у Фло
ренцію святкувати там день Сан Джованні, і попро
сив на дорогу грошей, то папа запитав: «А коли ти
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закінчиш мою капелу?» — «Коли зможу, святий 
отче». Тоді папа, ударивши Мікеланджело посохом, 
який тримав у руці, сказав: «Коли зможу, коли змо
жу. Я примушу тебе закінчити її». Проте, коли Мі
келанджело, повернувшись додому, почав укладати 
все, збираючись від’їхати до Флоренції, папа, боя
чись, щоб він чого не накоїв, як це бувало з ним, і 
щоб заспокоїти його, негайно надіслав Мікеландже
ло 500 скуді через свого камергера Курсіо, який на 
виправдання папи сказав, що то були тільки жарти 
й ласки.

Знаючи натуру папи і, кінець кінцем, люблячи 
його, Мікеланджело сміявся, бо бачив, що все йде 
йому на користь і що святий отець намагається 
всіляко зберегти з ним дружбу. Після закінчення 
капели папа, коли він був ще далекий від смер
ті, наказав кардиналові Сантікватро й кардиналові 
Ажанському, своєму племінникові, закінчити гроб
ницю після його смерті, спростивши перший проект. 
Мікеланджело з великою охотою почав знову пра
цювати над цією гробницею, сподіваючись закінчити 
її тепер без перешкод; але потім йому довелося за
знати через неї неприємностей і прикростей багато 
більше, ніж через будь-яку іншу роботу протягом 
усього свого життя. Його ще й обвинувачували в 
невдячності до папи, який так любив його і сприяв 
йому. Він почав знову невпинно працювати над гроб
ницею, впорядковуючи одночасно малюнки для за
кінчення стін капели, але доля присудила, щоб цей 
пам’ятник не був закінчений, як його було задумано 
спочатку, бо папа Юлій помер. Робота над пам’ят
ником припинилася через обрання папи Льва X, в 
якого душа і таланти були не менш прекрасні, ніж 
у папи Юлія, але він був перший папа, що походив
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з Флоренції, тому захотів залишити для своєї віт
чизни на пам’ять про себе і про дивного художника, 
свого співгромадянина, якесь чудо, що міг створити 
лише такий великий володар, як він. Тому він дав 
наказ, щоб Мікеланджело зробив фасад Сан Лорен
цо, церкви, збудованої родиною Медічі, і вимагав 
у нього проектів, поставивши його на чолі цієї спра
ви 47, через це гробниця Юлія II лишалася незакін- 
ченою. Мікеланджело відмовлявся скільки міг, до
водячи, що він зобов’язаний перед кардиналами 
Сантікватро і Ажанським закінчити гробницю. Папа 
відповів, щоб Мікеланджело про це не турбувався, 
бо він обдумав усе, а щоб кардинали відпустили 
художника, папа обіцяв їм, що Мікеланджело у 
Флоренції буде робити статуї для гробниці так само, 
як і раніше. Це все було дуже неприємно для кар
диналів і для Мікеланджело, який від’їхав плачучи. 
Після цього почалося нескінченне і різноманітне 
обговорення справи: роботу над фасадом хотіли по
ділити між кількома особами. У справі архітектури 
фасаду з’їхалися до папи в Рим із своїми проектами 
Баччо д’Аньйоло, Антоніо Сангалло, Андреа і Яко-- 
по Сансовіно і премилий Рафаель з Урбіно, якого 
папа потім взяв з собою у Флоренцію в цій же спра
ві. Тоді Мікеланджело вирішив зробити модель, не 
припускаючи, щоб будь-хто стояв над ним в архі
тектурі або керував будівництвом. Але тому що Мі
келанджело не хотів нічиєї допомоги, бо ні він, ні 
інші не приступали до праці, то згадані майстри, 
втративши надію, повернулися до своєї звичайної 
роботи.

Мікеланджело виїхав у Каррару, причому Якопо 
Сальвіаті мав виплатити йому 1000 скуді, але, коли 
прийшов до нього Мікеланджело, той саме замкнув-
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ся у своїй кімнаті і розмовляв з якимось громадя
нином, а Мікеланджело, не схотівши чекати і не 
сказавши йому ні слова, раптом виїхав у Каррару. 
Сальвіаті, дізнавшись про від’їзд Мікеланджело і не 
знайшовши його у Флоренції, надіслав йому тисячу 
екуді в Каррару. Посланець хотів узяти з нього роз
писку, але Мікеланджело відповів, що ці гроші пі
дуть на папські витрати, а не на його власні потреби, 
і щоб той передав, що він розписок за інших людей 
не дає. Посланець, зляканий, повернувся до Якопо 
без розписки. Коли Мікеланджело був у Каррарі і 
добував мармур як для гробниці папи Юлія, так і 
для фасаду Сан Лоренцо, бо мав намір все ж таки 
закінчити гробницю, він одержав листа з повідом
ленням про те, що папі Льву відомо, ніби в горах 
П’єтрасанта поблизу Серавецци у Флорентійській 
окрузі, на верхів’ях так званої найвищої гори, що 
зветься Альтіссімо, є мармур такої самої якості й 
краси, як і каррарський. Мікеланджело знав про 
це, але не брав цього до уваги, бо приятелював з 
маркізом Альберіго, правителем Каррари, і, щоб 
дати йому прибуток, віддавав перевагу мармурові з 
Каррари, а не з Серавецци. Крім того, він, мабуть, 
гадав, що справа з Серавеццою затягнеться й дове
деться гаяти багато часу, як потім і сталося.

Проте він був змушений поїхати до Серавецци, 
хоч і доводив, що це буде дуже важко і вимагатиме 
багато витрат, як воно потім і виявилось, особливо 
на початку. Папа не хотів нічого слухати. Довелося 
прокласти дорогу крізь гори на кілька міль, розби
вати молотами й мотиками каміння, щоб вирівняти 
шлях, ставити й забивати палі на болотистому грун
ті. Мікеланджело був змушений витратити кілька 
років на те, щоб виконати папський наказ. Нарешті
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він здобув п’ять колон потрібного* розміру, з яких 
одна стоїть на площі Сан Лоренщо у Флоренції, а 
решта залишилася на морському узбережжі. Маркіз 
Альберіго, побачивши збиток своїім інтересам, став 
ворогом Мікеланджело, хоч той і. не був у цьому 
винен. Крім згаданих колон, Мікегланджело здобув 
ще багато мармурових брил, які ось уже понад 
ЗО років залишаються в каменоломінях. Тепер герцог 
Козімо дав наказ закінчити шляж, але досі ще не 
прокладено дві милі, що заваж ає перевозити той 
мармур; крім того, він наказав будувати ще й інший 
шлях від другої каменоломні, яку  знайшов Мікел
анджело, з прекрасним мармуро-м для художніх 
робіт. У місцевості Серавецца віін знайшов гору 
чудового різнобарвного найтривкіїшого мармуру біля 
селища Стацема.

Герцог Козімо звелів прокластш звідти бруковану 
дорогу на чотири милі для того, щюб перевозити цей 
мармур до моря. Мікеланджело, в итративши багато 
часу на різні справи, повернувся у Флоренцію; тут 
він зробив для палацу Медічі48 модель вікон для 
кімнат, що виходять на ріг вулиці,, саме для тих, що 
їх Джованні да Удіне оздобив стулками і розмалю
вав чудовими картинами. Крім -того, він замовив 
золотареві Пілето зробити там ажурні мідні жалюзі, 
теж чудові.

Багато років витратив Мікелаанджело на добу
вання мармуру, хоч, правда, за цяей час він вигото
вив кілька вощаних моделей та інших речей для 
фасаду. Але справа так затяглася, що папа вже всі 
гроші, призначені для неї, витратив на війну в Лом
бардії, а через смерть Льва X робота залишилася 
незакінченою, спорудили тільки фундамент і при
везли мармурову колону на пло*щу Сан Лоренцо.
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Смерть Льва X злякала художників і майстрів 
у Римі і Флоренції. За життя папи Адріана VI Мі- 
келанджело працював у Флоренції над гробницею 
папи Юлія. Коли помер Адріан, був обраний Клі- 
мент VII, який хотів залишити по собі пам’ять в 
архітектурі, скульптурі й живопису не меншу, ніж 
Лев X чи інші.

Саме тоді, року 1525, кардинал Кортонський при
віз у Флоренцію хлопчика Джорджо Базарі і віддав 
його до Мікеланджело навчатися мистецтва. Але 
папа Клімент VII покликав Мікеланджело в Рим, 
де вже розпочали будувати бібліотеку й нову капелу 
в Сан Лоренцо, щоб поставити в ній для предків 
папи гробниці, над якими вже працював Мікел
анджело 49, тому було вирішено, щоб Базарі, поки 
той не повернеться, вчився в Андреа дель Сарто50, 
і Мікеланджело сам прийшов до майстерні Андреа, 
щоб улаштувати його. Спішно поїхав Мікеланджело 
в Рим, а там знову на нього накинувся герцог Ур- 
бінський, Франческо Марія, племінник папи Юлія; 
він докоряв Мікеланджело, що той одержав шіст
надцять тисяч скуді за гробницю і на ці гроші роз
важається у Флоренції, злісно йому загрожував, 
кажучи, що, коли Мікеланджело не виконає цієї ро
боти, то йому буде погано. Папа Клімент порадив 
йому якось звести рахунки з агентами герцога, бо 
вважав, що Мікеланджело зробив стільки, що ско
ріше він є кредитором, ніж боржником. Так справа 
й залишилась. Обговоривши ще інші справи, вирі
шили остаточно закінчити нову капелу й бібліотеку 
Сан Лоренцо у Флоренції. Повернувшись з Рима, 
Мікеланджело спорудив той складний купол над 
капелою, який бачимо й тепер. Золотареві Пілото 
він замовив прегарну кулю з 72 гранями. Коли він
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будував цей купол, один з приятелів запитав Мікел- 
анджело: «Мабуть, вам доведеться внести великі 
зміни у ваш купольний ліхтар, порівняно з ліхтарем 
Філіппо Брунеллескі?» А він відповів: «Можна збу
дувати відмінний, але не кращий» 5І. Всередині він 
спорудив 4 гробниці з орнаментом для батьків обох 
пап: для Лоренцо Старшого і його брата Джуліано, 
потім для Джуліано, брата Льва, і для герцога Ло
ренцо, його племінника. Бажаючи наслідувати стару 
капелу, яку збудував Філіппо Брунеллескі, але з ін
шими окрасами, він ужив складної орнаментації, 
працюючи новим і відмінним способом від того, як 
це робили античні або сучасні майстри. Новиною 
тут були чудові карнизи, капітелі, бази, двері, вівта
рі і гробниці; все це він спорудив цілком відмінно 
від вимірів ладу й правил, якими керувались люди, 
що йшли за Вітрувієм та за античними майстрами, 
не вміючи нічого до них додати.

Ця вільність викликала таке захоплення в усіх, 
хто бачив його твір, що й вони почали його наслі
дувати. Ми бачимо потім нові фантазії, скоріше чу
дернацькі, ніж гідні розуму й правил. Отже, худож
ники повинні безмежно й довічно дякувати йому, бо 
він розірвав кайдани й пута, в яких вони йшли досі 
по второваному шляху.

Але він більше виявив і показав свою оригіналь
ність у розташуванні вікон, розподілі стелі та в чу
довому вестибюлі бібліотеки Сан Лоренцо. Ще ніко
ли не бачили ані такої сміливої краси в цілому і в 
деталях, як там у пюпітрах, нішах, столах, карни
зах, ані зручніших сходів, де він зробив такі чудові 
згини східців, відійшовши від звичайних засобів ін
ших художників, з чого всі тільки дивувалися.

У той час він послав свого учня П’єтро Урбано
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з Пістойї у Рим, щоб поставити там, у церкві Санта 
Маріа Мінерва, поруч з головною капелою, чудову 
статую оголеного Христа52, який тримає хрест у 
руці; цю статую замовив йому месер Антоніо Ме- 
теллі.

Швидко після того сталося розграбування Рима 
й вигнання Медічі з Флоренції53. З огляду на таку 
зміну обставин уряд вирішив перебудувати міську 
фортецю і призначив Мікеланджело головним комі
саром фортифікаційних робіт. Він запроектував 
зміцнення міста в багатьох пунктах, виконав намі
чені роботи і, нарешті, оперезав гору Сан Міньято 
бастіонами, які споруджував не з дернини, колод і 
хворосту, як це звичайно робилося, а зміцнював їх 
зісподу зрубами з міцних дерев, каштанів і дубів, 
а замість дернини вжив висушений на сонці, ста
ранно вирівняний і виготовлений з клоччя і гною 
кирпич. Для цього флорентійська Синьйорія відря
дила Мікеланджело до Феррари, щоб розглянути 
там фортеці Альфонсо І, його артилерію і вали. Гер
цог зустрів Мікеланджело дуже привітно, просив 
зробити йому ласку і виготовити для нього власно
ручно який-небудь твір, що й обіцяв йому Мікел
анджело. Повернувшись у Флоренцію, він продов
жував дбати про її зміцнення, і хоч був дуже за
клопотаний, але намалював для герцога темперою 
картину, яка зображає Леду *, дивну річ, про що 
розповім далі, і робив статуї для гробниці Сан Ло
ренцо, працюючи потайки.

На горі Сан Міньято Мікеланджело прожив тоді, 
мабуть, місяців шість, прискорюючи зміцнення гори, 
бо коли б ворог заволодів нею, то захопив би й 
місто, тому він пильно стежив за ходом робіт. Вод
ночас він продовжував і роботу в капелі; від цієї
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роботи залишилося сім статуй, частково закінчених, 
а частково лише початих. Архітектурна винахідли
вість у цій капелі дає підставу визнати, що в усіх 
трьох мистецтвах Мікеланджело перевищив усіх ін
ших. Про це свідчать тепер як ті мармурові статуї, 
що він тільки розпочав, так і ті, що він закінчив. 
Там е Мадонна, яка сидить, поклавши ногу на ногу, 
а немовлятко вилізло на те стегно, що підвелося 
вище, і тягнеться чудовим рухом до матері, просячи 
молока. Вона, підтримуючи немовля однією рукою і 
спираючись на другу, нахиляється, щоб годувати 
його; хоч статуя в деяких частинах не закінчена, а 
тільки обтесана і пройдена градиною, але і в неза- 
кінченому вигляді вгадується досконалість твору. 
Ще більше здивування викликає Мікеланджело 
думкою, втіленою у постатях на усипальні герцогів 
Джуліано й Лоренцо Медічі, що ніби не досить 
однієї землі для гробниці, гідної їхньої величі, він 
захотів, щоб тут наявні були всі частини світу. Тому 
прикрасив він гробниці чотирма статуями: Ніч і 
День — на одній, Ранок і Вечір — на другій. Досить 
цих постатей у чудових позах, з майстерно вирізь
бленими мускулами, щоб, коли загасне мистецтво, 
повернути йому первісне його сяйво. Крім цих 
статуй, є два озброєних воєначальники, один замис
лений — це герцог Лоренцо, з розумним обличчям і 
такими гарними ногами, що кращих і не побачиш, 
другий — це герцог Джуліано з гордим поворотом 
голови; форму очей, лінію носа, розріз рота, дивне 
волосся, а також руки, лікті, коліна, ноги,— одним 
словом, усе зроблено так, що очі ніколи не стом
ляться і не переситяться дивитися на все це. Справ
ді, хто подивиться на його ноги, чудово взуті, і на 
панцир, подумає, що це небесна, а не смертна істота.
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А що сказати про оголену жіночу постать Авро
ри? Як позбутися суму, як забути стиль цієї статуї? 
В її позі, хоч вона ще сонна, відчувається бажання 
прокинутись, підвестися з м’якого ложа; а проки
нувшись, вона знайде очі великого герцога зімкне
ними. Тому у вічній красі своїй вона відвертається, 
виявляючи свій сум і скорботу. А що сказати про 
Ніч, цю статую, не тільки рідкісну, а й єдину. Кому 
доводилося будь-коли бачити щось подібне серед 
античних або сучасних творів? Тут бачиш не тільки 
спокій сплячого, але і сум втрати чогось великого і 
значного. Здається, що ця Ніч вкриває темрявою 
всіх, хто мріяв (не кажу перевищити) тільки зрів
нятися з Мікеланджело у скульптурі і в малюнку. 
У цій фігурі сон передано так, ніби ми справді бачи
мо людину, що заснула. Тим-то найвченіші люди 
склали на її пошану вірші латинською та італій
ською мовами, як, наприклад, такі вірші невідомого 
автора б4:

Цю постать Ночі, дивну й чудову,
Що спить, лиш ангел міг її створити 
З каміння і живу в сон занурити.
Не віриш? Розбуди, почуєш мову.

Мікеланджело відповів, ніби від імені Ночі, так:
Приємний сон. Камінням краще бути,
Коли панують сором і нещастя.
Не бачити, не чути — це є щастя.
Мовчи. Благаю, дай мені заснути.

Коли б доля і талант, милість першої І заздрість 
другого, що ворогували між собою, дали можли
вість довести цей твір до кінця, мистецтво показа
ло б, що воно далеко перевищує природу в усіх її
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проявах. Мікеланджело працював з величезною ста
ранністю і захопленням над цим твором, але закін
чити його йому перешкодила облога Флоренції у 
1529 році; він майже не має змоги працювати, бо 
громадяни доручили йому зміцнення не тільки Сан 
Міньято, але всього міста, як про це було вже ска
зано. Він позичив республіці тисячу скуді і, ставши 
одним із дев’яти керівників міліції, як військовий 
уповноважений, присвятив усі свої думки і душу 
тому, щоб виконати якнайкраще фортифікаційні ро
боти.

Коли вороже військо вже щільно оточило місто 
й не було надії на допомогу, а витримувати далі 
облогу ставало все важче, Мікеланджело, зрозумів
ши, в якому поганому стані він опинився, вирішив, 
щоб уникнути небезпеки, покинути Флоренцію і ви
їхати у Венецію так, щоб його ніхто не пізнав під 
час подорожі55. Він виїхав таємно (ніхто про це й 
не знав) через вулицю гори Сан Міньято, взявши 
з собою свого учня Антоніо Міні та золотаря Піло- 
то, свого щирого приятеля. Кожен з них мав заши
тими в підкладці куртки на спині гроші. Коли вони 
виїхали у Феррару й відпочивали там у заїзді, ста
лася така пригода: через воєнну небезпеку і союз 
між імператором і папою, які обложили Флоренцію, 
герцог Альфонсо д’Есте, порядкуючи у Феррарі, ви
магав від господарів заїздів щоденних списків про 
всіх приїжджих та про їхню національність. Хоч 
Мікеланджело і не хотів, щоб його впізнали, але не 
встиг він із своїми супутниками злізти з коней, як 
герцог уже довідався про це і дуже зрадів приїздові 
свого друга. Герцог був людиною високої душі і 
любив таланти. Він негайно послав найперших своїх 
придворних до Мікеланджело, щоб вони привели
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його до герцогського палацу, забравши також коней 
та всі його речі, і дали йому гарне приміщення в 
палаці. Мікеланджело був змушений скоритися і 
мимоволі подарувати те, чого не хотів віддавати 56. 
Він пішов з ними до герцога, залишивши в заїзді 
своє добро. Герцог зустрів його багатими й почес
ними подарунками, ласкаво зауважив йому його 
дикість, намагаючись затримати його в Феррарі доб
рим поводженням. Але Мікеланджело, не маючи на
міру залишитися, не згодився. Тоді герцог попросив 
його не від’їздити принаймні, доки триває війна, 
пропонуючи все, що в його владі. Мікеланджело не 
хотів, щоб герцог переміг його своєю гостинністю, 
тому подякував йому щиро і, вказуючи на своїх 
супутників, сказав, що привіз до Феррари з собою 
12 тисяч скуді і що коли треба, то і сам він, і ці 
гроші до його послуг. Герцог водив його по своєму 
палацу і показував усе, що було там найкращого, 
нарешті свій портрет, писаний рукою Тіціана, який 
Мікеланджело дуже похвалив. Але герцог не зміг 
залишити Мікеланджело в палаці, бо той захотів 
повернутися в заїзд. Хазяїн заїзду, одержавши від 
герцога багато різних речей, мав наказ шанувати 
Мікеланджело і при від’їзді не брати з нього грошей 
за перебування в заїзді. Після цього Мікеланджело 
поїхав у Венецію, де з ним хотіли познайомитися 
багато знатних осіб, але він, не маючи до цього охо
ти, залишив Джудекку, де мешкав. Кажуть, що він 
тоді на прохання дожа Грітті склав для Венеції 
проект мосту Ріальто, надзвичайно оригінального 
щодо композиції та прикрас 57.

Його дуже закликали повернутися до рідного 
міста, просили не кидати розпочатої роботи і на
діслати йому перепустку. Кінець кінцем любов до
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вітчизни перемогла, і Мікеланджело повернувся, хоч 
і з небезпекою для свого життя; кажуть, що тоді 
він саме закінчив Леду, яку малював на прохання 
герцога Альфонсо і яку потім повіз до Франції ного 
учень Антоніо М іні58.

Тоді ж таки Мікеланджело ремонтував дзвіницю 
Сан Міньято, яка дуже нашкодила ворожому табо
рові своїми двома гарматами; ворожа артилерія теж 
бомбардувала її важкими гарматами і мало не роз
била. Тому Мікеланджело вкрив її тюками вовни 
і товстими матрацами на канатах. Це дало такий 
захист, що вона стоїть і досі. Кажуть, що під час 
облоги він мав змогу одержати брилу каррарського 
мармуру розміром у 9 ліктів, якої він добивався ще 
раніше, але тоді папа Клімент, через змагання і 
конкуренцію між ними, віддав її Баччо Бандінел- 
л і59. Брила належала громаді, і Мікеланджело по
просив гонфалоньєра віддати цей мармур йому, і 
той віддав, хоч Бандінеллі вже зробив модель і об
тесав брилу. Мікеланджело також зробив модель, 
прегарну й чудову. Проте після повернення Медічі 
цей мармур знову повернули Бандінеллі.

Після замирення папський комісар Баччо Валорі 
дістав наказ арештовувати й ув’язнювати деяких 
громадян, найбільш прихильних до ворожої партії. 
Комісія шукала Мікеланджело в його домі, але він, 
маючи підозру, що це може трапитися, нишком утік 
до будинку одного приятеля, в якого ховався кілька 
днів, поки не припинили шаленого переслідуван
ня 60. Папа Клімент, згадавши про великий талант 
Мікеланджело, наказав знайти його, але ні за що 
не докоряти і навіть обіцяв забезпечити його попе
редньою платнею, коли він почне знову роботу в 
Сан Лоренцо; він доручив цю справу прихильникові
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родини Медічі, який був пріором церкви Сан Лорен
цо. Отже, почуваючи себе в безпеці, Мікеланджело 
для того, щоб зробити прихильним до себе Баччо 
Валорі, почав мармурову статую розміром у три 
лікті, яка зображає Аполлона 61, що виймає стрілу 
з сагайдака. Вона стоїть тепер у кімнаті герцога 
флорентійського, чудова річ, хоч і не закінчена оста
точно. В цей час герцог Альфонсо феррарський, по
чувши, що Мікеланджело зробив власноручно для 
нього якусь дорогоцінну річ, щоб не втратити такої 
дорогоцінності, відрядив до нього одного дворянина. 
Цей дворянин, прибувши у Флоренцію, передав Мі
келанджело листа від свого володаря. Після при
вітання Мікеланджело показав йому Леду, яка 
обнімає лебедя, а Кастор і Поллукс виходять з яй
ця — велику картину, з натхненням намальовану 
темперою. Посланець, який чув про славу Мікел
анджело, гадав, що той створить щось велике, і, не 
оцінивши майстерності й довершеності цієї фігури, 
сказав Мікеланджело: «О, це — дрібниця». Мікел
анджело спитав, яка його професія, знаючи, що 
тільки той може дати правдиву оцінку, хто в даній 
справі працював. Той, думаючи, що Мікеланджело 
не визнає його за дворянина, глузуючи з його за
питання, а разом з тим виявляючи свою зневагу 
до ремісників-флорентійців, відповів: «Я — купець». 
Мікеланджело, добре збагнувши, чому він так гово
рить, відповів йому: «На цей раз вам не пощастило 
купити для вашого синьйора. Ідіть геть звідси». 
Через кілька днів Антоніо Міні, його учень, в якого 
дві сестри виходили заміж, попросив у Мікеландже
ло цю картину, і Мікеланджело охоче подарував її 
разом з більшою частиною своїх малюнків і карто
нів, що були речами божественними, а також два
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ящики моделей, в тому числі багато закінчених кар
тонів і готових товарів. Коли тому Міні спало на 
думку поїхати у Францію, він повіз це все з собою 
і продав Леду через купців королеві Франціску. 
Тепер вона перебуває в Фонтенебло; а з картонами 
й малюнками сталася біда: Міні незабаром там по
мер, і їх розікрали. Отже, наша країна була позбав
лена стількох великих і цінних речей, що було неоці
ненною втратою. Потім картон Леди потрапив знову 
до Флоренції, його має тепер Бернардо Векк’є. Чо
тири картони з пророками й голими фігурами для 
Сікстинської капели, які привіз скульптор Бенвену
то Челліні62, перебувають тепер у спадкоємців Джі- 
роламо дельї Альбіцці.

Довелося Мікеланджело поїхати в Рим до папи 
Клімента, який, хоч і гнівався на нього, але, пова
жаючи його талант, простив йому все і наказав по
вернутися у Флоренцію, щоб закінчити остаточно 
бібліотеку й капелу Сан Лоренцо. Для того щоб при
скорити цю роботу* розподілили чимало статуй між 
іншими майстрами; Мікеланджело доручив дві — 
Тріболо, одну — Рафаелло да Монтелупо, а одну — 
братові Аньйоло з монастиря сервітів63. Усім цим 
скульпторам він допомагав, зробивши кожному ескіз 
із глини. Усі вони старанно працювали, а сам вій 
взявся за роботу в бібліотеці, де за його малюнками 
закінчили стелю з різьбою на дереві, виконану до
свідченими флорентійськими майстрами-різьбяра- 
ми — Каротою й Тассо (які, крім того, були і жи
вописцями), а так само й пюпітри для книжок, які 
зробили Баттіста дель Чінкве і його приятель Чапі- 
но, хороші майстри в цій спеціальності. Для оста
точного закінчення запросили у Флоренцію боже
ственного художника Джованні да Удіне64, який
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працював над орнаментами із стукко на трибуні 
разом із своїми помічниками. Працювали там також 
і інші флорентійські майстри. Усі вони намагалися 
сумлінно закінчити цю справу.

Коли Мікеланджело збирався вже ставити статуї, 
папі спало на думку покликати його до себе, щоб 
той розмалював стіни капели Сікста, в якій він для 
племінника Сікста папи Юлія II вже розписав скле
піння. Клімент хотів, щоб на головній стіні, там, де 
вівтар, Мікеланджело намалював Страшний суд, 
даючи йому цим змогу виявити в цій картині все, 
що може дати живопис. На протилежній стіні, над 
головними дверима, папа наказав йому зобразити 
вигнання з неба Сатани-Люцифера за його гордість 
та вверження в самісіньке пекло тих ангелів, що 
согрішили разом з ним. Випадково ще кілька років 
перед тим Мікеланджело виготував ескізи й різні 
малюнки для цього сюжету. Один з них використав 
для церкви Трініта в Римі живописець-сіцілієць, 
який служив у Мікеланджело чимало місяців, роз
тираючи йому фарби. Ця фреска перебуває у тран- 
септі церкви в капелі Сан Грегоріо, і хоч вона і 
невдала, але в ній вражає жахливість і різноманіт
ність у позах і групах голих фігур, що падають, 
немов дощ з неба, а ті, що потрапили до центра 
землі, перетворюються на огидні й чудернацькі дия
вольські постаті. Це справді дивна фантазія. Пра
цюючи над виготовленням малюнків і картонів для 
першої стіни з Страшним судом65, Мікеланджело 
доводилося також щодня мати справу з агентами 
герцога Урбінського, які докоряли йому за ті шіст
надцять тисяч скуді, що він одержав від Юлія II на 
гробницю. Мікеланджело не міг зносити цих закидів 
і хотів так чи інакше закінчити справу, хоч і був
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уже старий. Він з охотою залишився у Римі, скори
ставшись нагодою, якої і не шукав, щоб не повер
татись у Флоренцію, бо він побоювався герцога 
Алессандро Медічі, який, як здавалося Мікеландже- 
ло, ставився до нього не дуже приязно. Коли той 
доручив якось Мікеланджело через Алессандро Ві- 
теллі з’ясувати, де краще будувати замок і фортецю 
у Флоренції, то Мікеланджело відповів, що не буде 
цього робити, поки не накаже сам папа Клімент. 
Нарешті умовилися про гробницю, а саме: не буду
вати її ізольовану у формі чотирикутника, а тільки 
один фасад, як схоче сам Мікеланджело, причому 
він зобов’язався поставити шість власноручно зроб
лених статуй. У цьому договорі з його світлістю 
герцогом Урбінським було погоджено, що Мікел
анджело може чотири місяці на рік працювати для 
папи Кл і мента у Флоренції або в іншому місці, де 
йому захочеться. Мікеланджело думав, що може за
спокоїтися, але справа на цьому не закінчилася. 
Клімент, маючи бажання побачити його найвищі 
досягнення, примушував його працювати над карто
ном Страшного суду. Проте Мікеланджело, удаючи 
ніби працює над ним, нишком працював над ста
туями для гробниці.

Настав 1533 рік. Папа Клімент помер, а тому 
припинилась у Флоренції робота над капелою і біб
ліотекою Сан Лоренцо. Так і лишилися вони неза- 
кінченими, хоч і було стільки зусиль докладено, щоб 
їх закінчити. Тоді Мікеланджело подумав, що на
решті буде вільний і зможе закінчити гробницю 
Юлія II. Але папа Павло III незабаром після свого 
обрання покликав його до себе, приділив йому ба
гато ласки і запропонував залишитися при ньому 
на службі. Мікеланджело відмовився, кажучи, що
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він поки що не може цього зробити, бо має зобов’я
зання перед герцогом Урбінським про закінчення 
гробниці папи Юлія. Папа, обурившись, сказав: 
«Я тридцять років мав це бажання, а тепер, ставши 
папою, не здійсню його. Я розірву твій договір, я 
хочу, щоб ти неодмінно служив мені». Побачивши 
таку рішучість, Мікеланджело хотів виїхати з Рима, 
щоб будь-яким способом закінчити цю гробницю. 
Але він, як людина обачна, побоювався папської 
величності, а тому вживав різних заходів, щоб за
спокоїти його на словах, бо папа був дуже старий. 
Маючи бажання доручити Мікеланджело якусь над
звичайну роботу, папа пішов одного дня до нього 
додому з десятьма кардиналами, щоб подивитися на 
всі статуї для гробниці папи Юлія II. Вони всі зда
лися йому чудовими, зокрема Мойсей, про якого 
кардинал Мантуаиський сказав, що однієї цієї фі
гури досить, щоб уславити пам’ять папи Юлія. 
Оглянувши малюнки й картони, виготовлені для Сік- 
стинської капели і визнавши їх надзвичайними, 
папа знову настирливо пропонував йому йти до ньо
го на службу, обіцяючи зробити так, що герцог 
Урбінський задовольниться трьома статуями, а реш
ту замовить іншим видатним майстрам за моделями 
Мікеланджело. Святий отець обговорив цю справу 
з агентами герцога. Склали нову умову, затвердже
ну герцогом, за якою Мікеланджело зобов’язався 
заплатити за три статуї і за їхнє встановлення. Він 
вніс у банк Строцці 1580 дукатів, чого міг і не роби
ти, але він хотів звільнитися від цієї неприємної 
справи.

Гробницю збудував він у церкві Сан П’єтро і и 
Вінколі так: на першому цоколі було чотири різь
блених п’єдестали з такими виступами, щоб на кож-
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ному з них могла стояти фігура в’язня, але тепер 
в’язнів замінено гермами, а тому що нижня частина 
монумента була низька, то він під кожну герму на 
кожному з чотирьох п’єдесталів поставив обернені 
вгору консолі. Між гермами були три ніші: з бо
к ів— дві півкруглі, в них мали бути Перемоги, за
мість яких в одній він поставив Лію, дочку Лавана, 
як символ діяльного життя, з дзеркалом в одній 
руці для того, щоб показати, як ми повинні розгля
дати свої вчинки, і з гірляндою квітів у другій руці, 
емблемою чеснот, які оздоблюють наше життя, а 
після смерті прославляють нас; у другій ніші — Ра- 
хіль, сестра Лії, як символ «споглядального життя»; 
вона склала руки і схилила одне коліно, а на облич
чі відбивається душевне піднесення66.

Обидві ці фігури Мікеланджело зробив власно
ручно протягом менше ніж одного року. Посеред 
монумента — чотирикутна ніша на тому місці, де за 
першим проектом мали бути двері для входу в круг
лу каплицю. Цей вхід перетворили в нішу, де на 
кубічній базі поставили чудову велетенську статую 
Мойсея, про яку вже нами сказано досить. Голови 
фігур на цих гермах утворюють собою капітелі, а 
над ними — архітрав, фриз і карниз, що висувається 
над гермами, вирізьблений з розводами, листям, 
гронами, зубцями та іншими прикрасами. Над цим 
карнизом іде горішня частина гробниці, рівна, без 
різьблення, з гермами іншої форми. їм відповідають 
тут пілястри з різноманітною моденатурою карнизів. 
У середині горішньої частини, відповідно до нижньої 
чотирикутної ніші, де стоїть Мойсей, міститься за
глибина, а в ній, на виступах карнизів, стоїть мар
мурова труна, на якій бачимо статую папи Юлія II, 
зроблену скульптором Мазодаль Боско, а в самій
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ніші — Мадонна, яка тримає в обіймах дитину; 
обидві статуї зробив скульптор Скерано да Сет- 
тіньяно за моделлю Мікеланджело досить добре. 
У двох чотирикутних нішах, що відповідають ниж
нім, зі статуями діяльного й споглядального життя, 
містяться дві статуї більшого розміру — пророк і си
віла, що сидять; обидві зроблені Рафаелло да Мон- 
телупо, як про це розповідається в життєписі Бачмо, 
його батька 67. Ці роботи не задовольняли Мікел
анджело. Щоб остаточно завершити прикрашання 
цього пам’ятника, його обвели пишним карнизом з 
такими ж виступами, як і внизу, над гермами по
ставили мармурові канделябри, а всередині — герб 
папи Юлія. Над пророком і сивілою в кожній ніші 
прорізали вікна для того, щоб ченці, які позад них 
співатимуть у хорі, могли бачити службу божу. 
Справді, цей пам’ятник у цілому вдався гарно, хоч 
далеко не так, як його було задумано спочатку.

Кінець кінцем, Мікеланджело, не маючи іншого 
виходу, вирішив служити папі Павлу, який хотів 
продовжувати все, що замовив раніше Клімент, ні
чого не змінюючи, бо дуже поважав талант Мікел
анджело, любив і шанував його; він намагався ро
бити йому лише приємне, це виявилося, приміром, 
тоді, коли святий отець висловив бажання поставити 
під пророком Іоною, де був раніше герб Юлія II, 
свій власний герб. Мікеланджело сказав, що так 
робити не годиться, бо це образило б пам’ять Юлія 
і Клімента. Папа, щоб не робити йому неприєм
ностей, не наполягав на цьому, визнавши (що з во
лодарями дуже рідко буває) правоту Мікеландже
ло, який робив це по-чесному і справедливо, без 
улесливості до будь-кого.

Мікеланджело насамперед звелів приробити до
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стіни капели похилість з добірних, добре обпалених 
і припасованих одна до одної цеглин і хотів, щоб 
горішній край виступав на півліктя так, щоб ні по
рох, ані будь-яке сміття залишатися на ній не могли. 
Я не розповідатиму далі про деталі композиції і 
виконання цієї фрески, бо її стільки разів змальову
вали, робили з неї гравюри, великі й малі, що не 
варто витрачати час на такий опис. Досить сказати, 
що цей єдиний художник хотів зобразити там не 
тільки досконалу пропорційність будови тіла люд
ського в різноманітних позах, але також і почуття, 
пристрасть та душевну радість. Він обмежився тією 
галуззю, в якій перевищив усіх інших майстрів. Він 
показав шлях великого стилю в зображенні голо
го тіла, виявив, як він розуміється на труднощах 
малюнка, відкрив нарешті шлях для полегшення 
головної мети мистецтва — зображення тіла люд
ського. Прагнучи тільки до цього, він відкинув при
надність кольорів, вигадки й чудові фантазії в дріб
них деталях, які вживали, мабуть, не без певних 
причин інші живописці. Дехто, не володіючи доско
нало малюнком, намагався через різноманітність 
кольорів, світла й тіні, через примхливі вигадки по
пасти якимось новим шляхом до лав перших май
стрів. Мікеланджело, завжди додержуючись основ 
мистецтва, показав людям, які розуміються на цьо
му, як треба досягати довершеності.

Повертаючись до нашого оповідання, скажемо, 
що Мікеланджело вже закінчив приблизно три чвер
ті своєї роботи, коли папа Павло прийшов подиви
тися на неї. Месер Біаджо да Чезена, церемоніймей
стер папи, що супроводив його до капели, людина 
надто дріб’язкова, на запитання, як йому сподобала
ся робота, відповів, що це безсоромність — у такому
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святому місці зображати стільки голих людей, які 
нахабно виставляють напоказ свої соромітності; та
кий твір годиться, мовляв, для лазні або трактиру, 
а не для папської капели. Це обурило Мікеландже- 
ло, і він вирішив помститися: як тільки папа пішов, 
він написав месера Біаджо, як живого, хоч і не 
мав уже його перед очима, у вигляді Міноса, з ве
ликим змієм, що обкрутився коло його ніг 68, в ото
ченні дияволів. Даремно просив потім месер Біаджо 
і папу, і Мікеланджело, щоб це усунути: той зали
шив його на спогад, як це можна бачити ще й тепер.

Трапилося, що Мікеланджело впав з підмостків, 
хоч і не дуже високих, перед стіною і пошкодив собі 
ногу. Через біль і гнів він нікому не дозволяв себе 
лікувати. Тоді ще живий був майстер Баччо Рон- 
тіні, флорентієць, приятель Мікеланджело, досвідче
ний лікар, що дуже цінив його талант. Жаліючи 
Мікеланджело, Баччо пішов до нього, постукав у 
двері, але ні від Мікеланджело, ні від сусідів ніхто 
не відгукнувся; тоді він потайним ходом, пройшов
ши через всі кімнати, добрався до Мікеланджело, 
який лежав у жахливому стані. Майстер Баччо ви
рішив не відходити від нього, бути в його домі і 
доглядати його, поки він не видужає. Видужавши, 
Мікеланджело повернувся знову до роботи і за кіль
ка місяців невпинної праці її закінчив. Він надав 
цьому творові такої сильної виразності, що виправ
дав слова Данте: «Мертві здавалися мертвими, а 
живі — живими». Там справді розумієш безнадій
ність засуджених і радість блаженних.

Відкривши Страшний суд, Мікеланджело виявив 
себе переможцем не тільки над тими художниками, 
що працювали в капелі раніше, але й над самим 
собою69: він перевершив свої прославлені фрески на
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склепінні, виявивши тут весь жах тих днів, і, щоб 
збільшити муки грішних, змалював усі страсті Ісуса 
Христа; у повітрі голі постаті у різних позах несуть 
хрест, стовп, спис, губку, цвяхи і терновий вінець. 
З легкістю передав він різноманітні і складні пози.

Ось сидить Христос із непорушно суворим об
личчям, він повертається до засуджених, проклинає 
їх, а Богоматір загортається плащем, злякана, бо 
відчуває і бачить цю загибель. Там є безліч поста
тей, що оточують Христа: пророки, апостоли, зокре
ма Адам і ап. Петро. Цих двох Мікеланджело помі
стив тут, мабуть, тому, що перший — родоначальник 
людей, які з’явилися на суд, а другий — перший 
основоположник християнської релігії. Під ними 
стоїть прегарний св. Варфоломій, показуючи свою 
здерту шкіру. Тут же — голий св. Лаврентій і без
ліч святих, різні постаті поблизу і навколо, чоловіки 
й жінки, які обіймаються, вітають одне одного. Ниж
че від ніг Христа стоять сім ангелів, про яких писав 
євангеліст Іоанн, кожен із сурмою, оголошуючи ви
роки. Від жаху у глядача волосся стає дибом, такі 
страшні їхні обличчя. Два ангели тримають по 
книжці життя в руці. Далі, надзвичайно до речі, 
бачимо сім смертних гріхів, як вони з диявольськи
ми обличчями тягнуть до пекла душі грішників, що 
їх подано в чудових позах і дивних ракурсах, коли 
вони намагаються полетіти на небо. Зображаючи 
воскресіння мертвих, Мікеланджело показав світові, 
як мертві дістають свої кості і тіло від самої землі, 
і підтримані тими, що вже ожили, злітають на небо. 
Тут взято до уваги все, що потребує твір такого 
роду; художник створив його після тривалого ви
вчення і великої роботи, що виявляється рівномірно 
в усьому творі, а особливо яскраво в човні з Харо-
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ном, де дияволи тягнуть до човна душі, яких той 
з усієї сили б’є веслом, відповідно до того, як це 
описано у Данте, якого дуже любив Мікеланджело:

Харон — демон з очима, наче жарини,
їх знаками кличе, усіх забирає
І веслом б’є того, хто в ході сповільняє.

Не можна й уявити собі тієї різноманітності дия
вольських голів, яку ми спостерігаємо в пеклі. На 
грішниках ми бачимо їхній гріх і страх перед віко
вічним засудженням. У цій картині, крім надзви
чайної краси, слід відзначити суцільність живопис
ного виконання; вона здається написаною ніби в 
один день, і написана вона так тонко, як не пишуть 
навіть мініатюр.

Не можна описати таку величезну кількість по
статей, жах і велич твору, де так передано всі мож
ливі людські пристрасті і всі вони чудово зображені, 
кожний відразу легко впізнає гордих, заздрісних, 
скупих, похітливих та всіх інших, бо, зображаючи 
їх, художник надав кожному з них відповідної пози, 
вигляду й оточення. Хоч велике й дивне це завдан
ня, але такий чоловік, як Мікеланджело, його зумів 
здійснити, бо він завжди був вдумливий і спосте
режливий, бачив багато людей і набув у життєвій 
практиці такого знання, якого набувають філософи 
з книг та з абстрактного мислення. Людина розсуд
лива і така, що розуміється на живопису, побачить, 
яка сила криється в мистецтві, а в цих постатях 
впізнає думки й почуття, яких до Мікеланджело ні
хто не зображав. Крім того, ми бачимо, з якою 
різноманітністю подано пози і жести молодих і ста
рих чоловіків і жінок. Кому не відкриють вони силу 
мистецтва, а разом і почуття краси, яке Мікеланд-
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жело мав від природи? Він зворушує серця і тих, 
що розуміються на мистецтві, і тих, що не тямлять 
у ньому. Там є ракурси, які виглядають, ніби рельє
фи, так тонко їх написано. Виконання найтонших 
деталей дає приклад того, якими мусять бути кар
тини справжніх майстрів; у накреслених художни
ком контурах, яких ніхто інший не міг би так пере
дати, ми бачимо дійсно суд, засудження і воскре
сіння. Цей твір приковує до себе навіть тих, хто 
переконаний у своєму знанні мистецтва, і коли ба
чиш, які символи криються в накреслених ним кон
турах, то тремтиш і боїшся грізного духа, що волів 
узяти на себе тягар малюнка. А коли зважиш на 
всю працю, вкладену в цей твір, то від однієї дум
ки,— що перед ним інші картини, вже намальовані, 
або ті, що будуть намальовані,— дух завмирає. 
Дійсно щасливим може назвати себе той, хто бачив 
своїми очима таке гідне подиву чудо нашого віку. 
Найщасливіший, блаженний Павло III, бо під твоєю 
ласкою виросла слава, яку подарують і його, і твоїй 
пам’яті пера письменників. Як підвищилися твої за
слуги завдяки його талантам. Дійсно, його наро
дження в цьому віці принесло величезне щастя 
художникам, бо вони побачили, як розірвав він по
кривало всіх труднощів, які тільки можна уявити 
собі в живопису, скульптурі й архітектурі. Він по
трудився вісім років, щоб виконати цю роботу і від
крив її, здається, 1541 року в день різдва на подив 
і захоплення всього Рима, навіть усього світу. Того 
року, поживши у Венеції, я приїхав до Рима, щоб 
подивитися на твір Мікеланджело, і дивом диву
вався.

Папа Павло звелів Антоніо да Сангалло спору
дити, як вже сказано, на тому самому поверсі так
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звану капелу Павла на взірець капели Миколи V 70; 
він вирішив, щоб у тій капелі Мікеланджело нама
лював дві великі картини: на одній — навертання 
апостола Павла, де зображений Ісус Христос у по
вітрі, чимало голих ангелів з чудовими рухами, а на 
землі лежить приголомшений, переляканий Павло, 
що впав з коня; навколо нього солдати, один спі
шить підвести Павла, інші, приголомшені голосом 
і сяйвом Христа, в різних позах з гарними рухами, 
здивовані й злякані, тікають. Кінь теж утікає і в 
своєму швидкому русі ніби тягне за собою того, хто 
намагається затримати його. Уся ця історія змальо
вана з надзвичайною майстерністю. На другій — 
розп’яття апостола Петра. Голий, прикутий до Хре
ста, і фігура його незвичайна. Кати, що розпинають 
його, викопавши в землі яму, хочуть поставити хрест 
так, щоб розп’ятий висів ногами вгору, можна від
значити там багато прекрасного і важливого. Мікел
анджело дійшов довершеності в мистецтві, як я вже 
говорив раніше, без будь-яких прикрас і штучних 
принадностей, бо тут немає ні пейзажів, ні дерев, 
ні будівель, він про це не дбав, бо не хотів він зни
жувати свого великого генія такими речами. Це 
були його останні картини, виконані, коли йому було 
сімдесят п’ять років; малював він їх з великим на
пруженням, як він сам мені розповідав. Живопис, 
зокрема робота над фрескою, для людей старих не 
годиться.

Мікеланджело доручив Періно дель Вага 71, дуже 
хорошому живописцеві, за своїми малюнками оздо
бити склепіння ліпними роботами й живописом. Папа 
Павло III також хотів цього, але тільки й зробив 
те, що відклав справу: так часто буває або через 
брак енергії у майстрів, або через те, що володарі
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не дуже їх підбадьорюють. Пана Павло, почавши 
зміцнювати фортецю Борго, запросив на засідання 
в цій справі Антоніо да Сангалло та інших панів. 
Там він висловив бажання, щоб Мікеланджело теж 
взяв участь у роботі, бо знав, як він керував зміц
ненням укріплень навколо гори Сан Мініато у Фло
ренції. Після довгих сперечань запросили Мікел
анджело. Він, додержуючись протилежної думки, 
ніж Сангалло, зауважив, що його справа, мовляв,— 
це скульптура й живопис, а не фортифікація. Мікел
анджело відповів, що на цих мистецтвах не дуже 
розуміється, але щодо фортифікації, то він так дов
го над нею думав і стільки вправлявся в ній, що 
знає про неї далеко більше, ніж сам Сангалло та 
його прибічники; тут у присутності всіх він довів 
те, що говорив, показавши помилки Сангалло. З обох 
боків посипались лайки, та папа звелів усім замовк
нути. Незабаром Мікеланджело приніс план усіх 
фортець Борго і наочно продемонстрував те, що по
тім там було зроблено; це було причиною того, що 
брама Санто Спіріто, яку майже збудували за про
ектом Сангалло, лишилася незакінченою.

Для розуму і таланту Мікеланджело бездіяль
ність була нестерпна, і через те, що він уже не був 
спроможний малювати, він узяв брилу мармуру, 
почав різьбити з неї групу з чотирьох постатей роз
міром більше від натури72. Він робив її для того, 
щоб не нудитися, щоб провести час і, як він сам 
казав, тому, що різець підтримував здоров’я в його 
тілі. Знятого з хреста Христа підтримує Богородиця, 
а їй усіма силами допомагає Никодим, що стоїть 
за нею, та одна з Марій; бо вони бачать, що Мадон
на вбита горем і вже не може його тримати. Ніде 
не побачиш такого мертвого тіла, як тіло цього
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Христа: він падає, усе тіло його ослабло, і поза його 
цілком відмінна від тих, які зустрічаються в інших 
творах як самого Мікеланджело, так і в творах 
будь-якого іншого художника. Дуже важка була ця 
робота, і рідко подібну річ можна було зробити з 
одного каменя; і справді, божественний вийшов 
твір, але він, як розповім далі, лишився незакінче- 
ним, траплялося з ним багато лиха, а Мікеланджело 
ще сподівався, що це буде йому за надгробок над 
його могилою коло підніжжя вівтаря, де він мав 
намір поставити цю групу.

У 1546 році помер Антоніо да Сангалло, і нікому 
було керувати будівництвом Сан П’єтро; між собор
ними депутатами почалися суперечки з папою про 
те, кому передати керівництво. Кінець кінцем, свя
тий отець, як я гадаю, під божественним натхнен
ням, вирішив доручити справу Мікеланджело і за
просив його до себе; але Мікеланджело відмовився 
взяти на себе цей тягар, кажучи, що архітектура 
не його фах. Нарешті, тому що прохання були зайві, 
папа просто наказав йому погодитись. Отже, з ве
ликою неохотою і проти своєї волі Мікеланджело 
був змушений взятися за цю справу. Між іншим, 
одного разу, коли він прийшов до Сан П’єтро огля
нути дерев’яну модель, яку зробив Сангалло, і саму 
будівлю, він знайшов там всю сангалловську ком
панію, яка, вітаючи Мікеланджело, не придумала 
нічого кращого, як висловити свою велику радість, 
що він керуватиме будівництвом, яке, мовляв, є па
совиськом, де їм завжди вільно пастись. «Ви кажете 
правду», — відповів їм Мікеланджело, натякаючи 
(як він пояснив це потім одному приятелеві), що, 
мовляв, вони барани та бики і нічого не тямлять у 
мистецтві. Він часто висловлювався потім привсе-
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.'ііодно, що Сангалло позбавив будівлю освітлення, 
що він нагромадив зовні багато колон, один ряд на 
одному, що стільки виступів, шпилів і така дрібність 
частин нагадує більше німецький стиль73, ніж антич
ний, або гарну й прекрасну манеру сучасного будів
ництва. Він казав, крім того, що можна було закін
чити храм, зберігши п’ятдесят років часу і заоща
дивши триста тисяч скуді, і зробити його більш 
величним, легким, гарним, зручним і більш витрима
ним щодо стилю. Він показав це потім на моделі, 
яку виготовив, щоб надати проектові тієї форми, в 
якій ми бачимо цю будову тепер, і довів, що його 
думка була цілком слушною. Ця модель коштувала 
йому двадцять п’ять скуді, і він зробив її за два 
тижні, а модель Сангалло коштувала, як говорили, 
чотири тисячі, й виготовляли її багато років. З того 
й другого методу роботи видно було, що будівни
цтво Сан П’єтро було крамницею, де люди нажива
лись, навмисне затягаючи справу, щоб ніколи не 
закінчити. Такий спосіб роботи зовсім не подобався 
цій чесній людині. Коли папа примушував Мікел- 
анджело стати на чолі будівництва, то він одного 
разу, щоб усунути цю компанію, сказав їм відверто, 
що вони вживали всіх заходів, щоб не допустити 
його до керівництва, а тепер, коли він взявся за 
справу, ні в кому з них він не відчуває потреби. Зви
чайно, такі слова, сказані прилюдно, збудили проти 
Мікеланджело ненависть, яка щоденно зростала, 
особливо коли видно було, як помітно змінювалася 
будівля і зовні, і всередині; йому не давали жити, 
іцодня вигадували для нього нові перешкоди, про 
що розповім далі.

Кінець кінцем, папа Павло іменним наказом при
значив його на голову будівництва — з усіма повно-
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важеннями, так що він міг робити і переробляти, 
збільшувати, зменшувати, змінювати все, як йому 
захочеться, причому ввесь склад робітників підля
гав його волі74. Тоді Мікеланджело, побачивши, з 
якою певністю й вірою ставиться до нього папа, 
попросив для того, щоб виявити своє благочестя, 
зазначити в наказі, що він працюватиме на будівни
цтві Сан П’єтро без будь-якої платні. Перед тим він 
втратив через смерть герцога Сан П’єтро Луїджі 
Фарнезе прибуток у шістсот скуді, які він одержу
вав, як плату за переправу через річку в Пармі, 
замість чого папа дав йому незначну канцелярську 
посаду в Ріміні, але до всього цього, здається, йому 
було байдуже. Мало того, кілька разів бувало, що 
папа посилав йому ці гроші, а він відмовлявся їх 
брати, як про це свідчить месер Алессандро Руффі- 
но, тодішній камерарій папський і епіскоп форлій- 
ський П’єтро Джованні Аліотті.

Нарешті папа ухвалив модель, яку зробив Мікел
анджело 75; вона зменшувала форми Сан П’єтро, 
але збільшувала величність цього храму на радість 
усім, хто на цьому розуміється, хоч інші, удаючи 
себе за знавців (а насправді були невігласами), не 
хвалили її. Мікеланджело помітив, що чотири го
ловні пілястри, зроблені Браманте і залишені Анто- 
ніо Сангалло, які мали витримувати вагу купола, 
не досить міцні; тому він трохи зміцнив їх, присто
сувавши з боків двоє гвинтових сходів з такими 
похилими східцями, що по них можуть підніматися 
навантажені будівельними матеріалами осли, мож
на їхати кіньми аж до самого верху арок. Він зро
бив перший карниз над травертиновими арками, 
який іде навколо — твір надзвичайно гарний і гра
ціозний, не схожий на інші; кращого в такому роді
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і зробити не можна. Він розпочав також дві великі 
ніші в трансепті. Там, де раніше з боку Кампо Сан- 
ю за проектом Браманте Бальдассаро Перруцці і 
Рафаеля мало бути вісім вівтарів, які зберіг і Сан- 
гилло, Мікеланджело зробив тільки три з трьома 
капелами, а над ними — склепіння з травертину та 
ряд світлих вікон різної форми і величезного роз
міру. Тому що вони існують і тепер, а до того є і 
гравюри з малюнків не тільки Мікеланджело, а й 
СІангалло, то я не описуватиму їх, бо в цьому немає 
потреби; Одним словом, він з великим сумлінням 
провадив роботу всюди, де треба було що-небудь 
змінити в будівлі або надати їй більшої тривалості, 
щоб ніколи ніхто її більше не перероблював. Про
зорливість мудрості й обережності. Бо не досить 
дробити добре, треба щоб було й міцно. А коли по
кластися на слова самовпевнених і зарозумілих і 
довіритися їхнім словам більше, ніж ділам, то ба
гато може з цього виникнути неприємностей, як і від 
прихильності людей нетямущих.

Населення Рима з ласкавим дозволом папи захо
тіло надати Капітолію гарного вигляду, зручно і 
доцільно його впорядкувати, прикрасити колонами, 
»лаштувати похилі сходи і спуски й оздобити це 
місце античними статуями. Звернулися за порадою 
до Мікеланджело, і він склав хороший і багатий 
проект76. Для східного боку, де стоїть палац сена
тора, він запроектував стіну з травертину і сходи, 
що виходять на терасу з двох боків, куди виходить 
цей палац; сходи мають розкішні вигини і балю
стради, що становлять собою поруччя й парапети. 
Для прикрашення входу він поставив там статуї 
двох річок з античного мармуру, що лежать на по
стаментах: одна — це Тібр, а друга — Ніл, кожна



розміром у дев'ять ліктів. Статуї ці незвичайні. Між 
ними у великій ніші мав стояти Юпітер. З другого 
боку, південного, він оздобив розкішним і багатим 
фасадом палац Консерваторі, в нижній його части
ні — лоджія з колонами й нішами для античних 
статуй, а навколо — різні орнаменти на дверях і вік
нах, які частково виконані вже тепер. Напроти на 
північ, під церквою Арачелі, відповідно до цього 
фасаду мав бути такий самий другий; а на захід 
ідуть похилі сходи з парапетом і балюстрадою. 
Тут — головний вхід, він оздоблений постаментом 
для благородних статуй, якими такий багатий тепер 
Капітолій. Посеред площі, на овальнім постаменті, 
поставлено славнозвісного бронзового коня, а на 
ньому -  статую Марка Аврелія, ту саму, яку папа 
Павло звелів зняти з площі перед Латеранським 
собором, куди її поставив папа Сікст IV. Ця будівля 
має вже тепер такий хороший вигляд, що можна 
зарахувати її до найкращих творів Мікеланджело: 
тепер цю будівлю закінчує месер Томмазо де Ка
вальєрі, римський дворянин один з найближчих дру
зів Мікеланджело, про що розповім далі.

Папа Павло III доручив Сангалло, коли той був 
ще живий, добудувати палац родини Фарнезе77, за
лишилося поставити карниз, щоб закінчити дах зов
ні, і папа хотів, щоб це зробив Мікеланджело на 
свій власний смак. Не маючи можливості відмовити 
в цьому папі, який так шанував його і приділяв 
йому стільки ласки, він зробив у натуральну ве
личину дерев’яну модель розміром у шість ліктів і 
поставив її на одному з виступів палацу, щоб поба
чити, який ефект справить вона. Цей карниз спо
добався папі й усьому Римові; потім був він вико
наний і вийшов такий гарний, що ні в античності,
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.ни її сучасності не бачили подібного. А тому після 
» мсрті Сангалло папа побажав, щоб Мікеланджело 
керував і цим будівництвом. Тут зробив він велике 
мир му рове вікно з колонами різнобарвного мармуру 
мпд головними дверима палацу. Над першим повер
хом, що виходив на двір, було ще два поверхи, де 
пін зробив чудові узорчасті прегарні вікна, орнамен
ти й верхній карниз небаченої краси. Завдяки його 
талантові і праці цей дворик е найкращий в усій 
Європі. Він розширив і збільшив великий зал, пере
будував вестибюль перед ним, надавши його скле
пінню нової напівовальної форми.

Того року знайшли в Антонінових термах антич
ну групу з мармуру розміром у сім ліктів з кожного 
боку, де був вирізьблений Геркулес, що стоїть на 
горі і тримає за роги бика за допомогою другого 
юнака, а навколо гори різні постаті — німфи, па
стухи, тварини78; твір виняткової краси, особливо, 
коли взяти до уваги те, що такі чудові фігури ви
різьблено з однієї брили. Мабуть, він призначався 
для фонтана. Мікеланджело порадив реставрувати 
його і поставити на другому дворі, щоб з нього так 
само, як і колись, била вода. Це сподобалося роди
ні Фарнезе, і розпочата з їхнього наказу реставрація 
цієї групи триває.

Мікеланджело запропонував ще спорудити міст 
через Тібр, щоб можна було з цього палацу вихо
дити на Трастевере, у другий їхній сад і палац і щоб 
■і головної брами, яка виходить на Кампо ді Фйоре, 
було видно разом двір, фонтан, вулицю Юлія, міст 
І красоти другого саду, аж до брами, яка виходить 
ми вулицю з Трастевере. Дивний проект гідний та
кого папи, а також розуму, смаку й таланту Мікел- 
ннджело.
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Року 1547 помер венеціанець Себастьяно дель 
Пйомбо, а папа хотів реставрувати античні статуї 
для свого палацу. Мікеланджело з охотою допоміг 
у цій справі міланському скульпторові Гульєльмо 
делла Порта, юнакові, що подавав надії і був реко
мендований йому згаданим Себастьяно. Мікеланд
жело робота Гульєльмо сподобалась, і він відреко
мендував його папі. Справа пішла так вдало, що він 
добився, щоб Гульєльмо передали майстерню Се
бастьяно дель Пйомбо і щоб в ній можна було 
реставрувати статуї, які ще й тепер можна бачити 
в цьому палаці. Проте Гульєльмо, забувши усе доб
ро, що зробив для нього Мікеланджело, приєднався 
потім до його ворогів.

У 1549 році помер Павло 111, і після обрання 
папи Юлія III кардинал Фарнезе замовив фру Гуль
єльмо велику гробницю для свого попередника папи 
Павла; той задумав поставити її в Сан П’єтро, під 
першою аркою нової церкви під трибуною, це пору
шувало план церкви і було зовсім незручно, тому, 
коли Мікеланджело розумно почав доводити, що 
гробниця не може і не повинна там стояти, Гульєль
мо розлютувався, думаючи, що Мікеланджело каже 
так через заздрість. Проте незабаром він побачив 
свою помилку і те, що Мікеланджело був правий, 
таким чином він потрапив у смішне становище і не 
міг закінчити гробниці. Цьому я сам свідок, про що 
розповім далі.

Саме 1550 року папа Юлій III покликав мене в 
Рим до себе на службу. Радіючи, що побачу Мікел
анджело, я поїхав з охотою. Мікеланджело мене 
підтримав своїми порадами. Він хотів поставити 
гробницю в одній із ніш, де тепер стоїть колона 
біснуватих; це місце було підходяще, і я намагався
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переконати Юлія III, щоб він поставив і собі гроб
ницю в такому ж стилі в ніші напроти гробниці папи 
Наила. Але Гульєльмо додержувався іншої думки, 
а тому сталося так, що він своєї гробниці не закін
чив, а гробницю другого папи зовсім не робив; Мі- 
келанджело все це передбачав.

Того самого року папа Юлій III схотів збудувати 
в церкві Сан П’єтро ін Монторіо мармурову капелу 
з двома статуями і кардинала Антоніо дель Монті 
свого дядька, і месера Фабіано, свого діда, заснов
ника величності цього знатного роду. Для цього Б а
зарі зробив малюнки і моделі. Папа Юлій, який 
завжди шанував талант Мікеланджело і любив Б а
зарі, хотів, щоб вони домовилися між собою про 
ціну. Базарі благав папу доручити керування Мікел- 
шіджело, для різьбярської роботи запросити Сімоне 
Моска, а для статуй — Рафаелло да Монтелупо; 
Мікеланджело порадив не різьбити ніякого листя 
або інших прикрас, кажучи, що там, де є мармурові 
постаті, нічого більше не треба. Базарі все ж сум
нівався, як би пам’ятник не вийшов бідний на виг
ляд, але, побачивши його після закінчення, визнав, 
що Мікеланджело дійсно сказав велику правду. 
Мікеланджело не схотів доручати статуй Монтелу
по, бо пам’ятав, які невдалі він зробив для гробниці 
Юлія II, вважав, що краще замовити їх Бартоло
мео Амманаті, якого висував Базарі, хоч Буонар- 
поті трохи сердився на Амманаті також як і на 
ІІаині ді Баччо Біджо. Причиною його неприязні до 
них був такий випадок: коли ті були ще молоді і, 
захоплюючись мистецтвом, не через бажання обра
зити його, хитрощами пробралися в його дім і ви
крали в його учня Антоніо Міні чимало його малюн
ків, які потім йому повернули за наказом Колегії
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восьми. Через свого приятеля месера Джованні Иор- 
к’яті, каноніка Сан Лоренцо, Мікеланджело просив 
більше їх не карати. Коли Мікеланджело сказав про 
це Базарі, той відповів сміючись, що вони справді 
не заслуговували ніякої кари, бо він сам, коли б 
мав змогу, викрав би не кілька малюнків, а погра
бував усе, що зміг би знайти з його власноручних 
робіт, лише для того, щоб навчитися майстерності; 
слід ставитися ласкаво до тих, хто шукає майстер
ності і навіть нагороджувати їх, а не поводитися з 
ними, як з людьми, що грабують гроші, одяг та інші 
речі. Таким чином, ця справа перетворилась на 
жарт.

Так розпочалась робота в Сан ІТєтро іп Монто- 
ріо; того самого року Базарі й Амманаті було від
ряджено привезти для цієї роботи мармур з Карра- 
ри до Рима. У той час Базарі бачився з Мікеланд
жело щодня. Тож одного ранку папа, ласкавий до 
обох, обіцяв їм подвійне відпущення гріхів (це був 
святий, ювілейний р ік 79) з умовою, що вони об’їдуть 
верхи сім церков. Виконуючи цю прощу, під час 
переїзду від одної церкви до другої, вони провадили 
між собою цікаві прекрасні бесіди про мистецтво 
й майстрів, що їх Базарі записав у вигляді діалога 
і видасть разом з іншими творами про мистецтво, 
коли буде зручна нагода.

Папа Юлій III підтвердив того ж самого року 
наказ папи Павла III про будівництво Сан П’єтро. 
Хоч сангалловські прибічники чимало говорили по
ганого про це будівництво, але папа нічого не хотів 
слухати, бо Базарі довів йому, що Мікеланджело 
надав життя цій будівлі, і переконав святого отця 
нічого не змінювати в проекті, не порадившись з 
ним. Цього папа весь час і додержувався; без по-
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рлди Мікеланджело він нічого не починав ні на віллі 
Юлія, ні на Бельведері, де Мікеланджело перебуду
вав сходи замість зроблених Браманте в головній 
ніші Бельведера півкруглих сходів, що піднімалися 
вісьмома східцями прямо, а потім також вісьмома 
східцями з поворотом усередину, Мікеланджело за
проектував і збудував ті надзвичайно гарні прямо
кутні сходи з пепериновими перилами, що є і тепер.

Того ж року Базарі закінчив друкувати у Фло
ренції «Життєписи живописців, скульпторів і архі
текторів флорентійських». З живих, хоч і старих, 
пін вмістив туди лише Мікеланджело. Базарі пода
рував цей твір Мікеланджело, який прийняв його 
я приємністю. Там було чимало спогадів, які Базарі 
дістав від цього найстарішого й наймудрішого з 
художників. Прочитавши ці життєписи, Мікеланд
жело згодом надіслав до Базарі свій сонет, який 
я подаю тут на спогад про його ласкавість:

Чи олівця, чи фарби ти вживаєш, 
Мистецтво дорівнявши до натури,
Береш од неї славу й ті фігури,
Які ще кращими нам повертаєш.
Пером ученим нині починаєш 
Ти креслити живих людей контури 
І те, що залишилось ще в натурі,
Від неї на останнє відбираєш.
Коли доводилось змагатись,
Мистецтво поступалось перед нею:
Вона собі своє лишать повинна,
Але тепер їй важко домагатись
Вхопити знову силою своєю
Життя майстрів, що ти живеш невпинно.



Базарі поїхав у Флоренцію, залишивши Мікел- 
анджело роботу на Монторіо. Тоді був флорентій
ським консулом месер Біндо Альтовіті, великий 
приятель Базарі; цей останній сказав йому якось, 
що було б краще перенести цю гробницю у флорен
тійську церкву Сан Джованні, що він вже розмов
ляв про це з Мікеланджело і той ставиться при
хильно до цього і що це дало б змогу добудувати 
ту церкву. Думка Базарі сподобалася месерові Бін
до. Стоячи близько до папи, він палко обстоював 
цей план і доводив, що це було б дуже хороше, 
коли б святий отець збудував капелу і гробницю 
замість Монторіо у флорентійській церкві Сан Джо
ванні; до цього він додав, що це б спонукало фло
рентійців добудувати церкву: коли папа збудує 
головну капелу, тоді купці збудують шість, а пово
лі — й решту. Папа поставився прихильно до цього, 
хоч і була вже зроблена модель і зроблено обраху
нок, він прийшов на Монторіо і викликав Мікеланд
жело, якому Базарі день у день писав листи, а той 
відповідав з приводу цих справ. Отже, Мікеланд
жело написав Базарі 1 серпня 1550 р. про зміну 
рішення папи. Ось його власноручний лист:

«Мій дорогий месер Джорджо! Про перебудови 
в Сан П’єтро ін Монторіо, про які папа не хоче 
й слухати, я вам не писав, знаючи, що вам це відомо 
від вашої людини. Тепер же мушу розповісти про 
таке: учора вранці папа, прибувши на Монторіо, 
послав по мене; зустрівши його на мосту, коли він 
повертався, я довго говорив з ним з приводу вста
новлення там гробниць; нарешті він сказав, що не 
хоче ставити їх на цій горі, а в церкві флорентійців, 
і спитав мене про мою думку. Я досить підтримував 
його, гадаючи, що таким способом можна буде
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ммичити цю церкву. Щодо ваших трьох останніх 
митів, перо моє не спроможне відповісти на такі 

иі і счжі  хвали. Коли б я будь-якою мірою вважав себе 
їм такого, як ви мене уявляєте, це було б мені при- 
гмпо тільки тому, що ви мали б достойного слугу. 
Проте я не дивуюсь, бо, воскрешаючи мертвих лю
дей, ви продовжуєте життя живим, а тих, хто живе 
недобре, навіки вириваєте від смерті. Щоб закін
чити, я скажу: я цілком і весь ваш. Мікеланджело 
Ііуонарроті у Римі».

Тимчасом як це діялось, а флорентійці шукали 
грошей, виникли деякі ускладнення, усунути які не 
пощастило, і справа ця так і завмерла.

У той час Базарі і Амманаті, здобувши весь по
трібний мармур у Каррарі, значну частину його 
послали в Рим. Амманаті супроводив мармур, а Ба
зарі передав через нього листа до Буонарроті, щоб 
той довідався, де ж папа хоче ставити цю гробницю, 
і щоб, діставши наказ, приступити до робіт. Коли 
Мікеланджело одержав листа, то поговорив з папою 
І власноручно написав Базарі про ухвалу:

«Мій дорогий месер Джорджо! Як тільки Барто
ломмео прибув сюди, я пішов до папи: побачивши, 
що він знову хоче будувати гробниці на Монторіо, 
и запросив одного каменяра з Сан П’єтро. «Майстер 
пл всі руки», дізнавшись про це, захотів відрядити 
когось із своїх. Щоб не сперечатися з вітрогоном, 
и усунувся, бо, як людина незначна, я не хотів би, 
щоб він вплутав мене в якусь брудну справу. Я га
ди ю, що нічого й думати про церкву флорентійців. 
Повертайтеся швидше, бувайте здорові. Іншого ні
чого зо мною не трапилось. 13 жовтня 1550».

«Майстром на всі руки» Мікеланджело називав 
мопсиньйора епіскопа Форлійського, бо той, бувши
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папським камерарієм, брався за всі справи: він 
постачав папі все — медалі, дорогоцінності, камеї, 
бронзові статуетки, картини, малюнки, намагався, 
щоб усі справи залежали тільки від нього. Мікел- 
анджело уникав цієї людини, бо той завжди робив 
йому все наперекір і берігся, щоб через його често
любство не потрапити в якусь біду. Одним словом, 
флорентійці пропустили для своєї церкви слушну 
нагоду. Бог знає, коли вони зможуть це надолужи
ти. Мені це надзвичайно прикро. Я не міг не згадати 
про це для того, щоб усі бачили, як Мікеланджело 
завжди намагався служити своєму народові, своїм 
приятелям і мистецтву.

Щойно Базарі повернувся до Рима на початку 
1551 року, як сангалловська зграя влаштувала про
ти Мікеланджело змову, добиваючись, щоб папа 
скликав конгрегацію в Сан П’єтро; вони зібрали 
всіх будівників, усіх, хто був причетний до цієї спра
ви, для того щоб брехливими наклепами довести 
святому отцеві, ніби Мікеланджело нашкодив будів
ництву. На той час Мікеланджело вже збудував 
царську нішу з трьома капелами, вгорі якої зробив 
троє вікон. Не знаючи, що він хоче зробити в скле
пінні, вони хибними доводами переконали старого 
кардинала Сальвіаті Старшого і Марчелло Червіно, 
який потім був папою, нібито в Сан П’єтро браку
ватиме світла. Отже, коли всі зібралися, папа ска
зав Мікеланджело, що депутати кажуть, ніби ніша 
матиме замало світла. Мікеланджело відповів: «Я хо
тів би, щоб ці депутати самі висловились». Карди
нал Марчелло відповів: «Це ми говорили». Мікел
анджело сказав: «Владико, над цими вікнами буде 
у травертиновому склепінні ще троє». — «Ви нам 
про це ніколи нічого не говорили»,— сказав карди-
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пал, а Мікеланджело додав: «Я не зобов’язаний і 
не хочу зобов’язуватися говорити вашому високо
преосвященству чи будь-кому про те, що я мушу або 
хочу зробити. Ви повинні дбати про те, як добути 
гроші, та стерегтися крадіїв. Щодо проекту будівлі, 
то це — моя справа». Потім, звернувшись до папи, 
сказав: «Отче святий, ви бачите, що я заробляю за 
свою працю. Коли вони не корисні для душі моєї, 
то виходить, що я марно гаю час і працю». Папа, 
який любив Мікеланджело, поклав йому руки на 
плечі і сказав: «Ви заробляєте як для душі, так і 
для тіла, не сумнівайтесь». Дізнавшись про нама
гання усунути Мікеланджело, папа полюбив його 
ще більше і наказав йому й Вазарі, щоб вони на 
другий день прийшли до вілли Юлія, там він з ними 
довго розмовляв, а наслідком цієї розмови було те, 
що цю будову доведено до її теперішньої краси, бо 
ніхто нічого там не робив, не змінював, не запитав
ши думки Мікеланджело.

Трапилось одного разу під час частих прогулянок 
Мікеланджело з Вазарі, що папа, бувши з двана
дцятьма кардиналами поблизу фонтана Богородиці, 
побачив Мікеланджело і примусив його сісти поруч 
себе, хоч той скромно і відмовлявся.

Так він виявив свою пошану до таланту Мікел
анджело.

Папа звелів йому зробити модель фасаду для 
палацу, який він хотів збудувати поряд з церквою 
Сан Рокко, використавши для однієї з його стін 
мавзолей Августа. Не можна ніде побачити іншого 
проекту такого багато і різноманітно оздобленого 
фасаду і в такому новому стилі. В усіх своїх творах 
Мікеланджело ніколи не підкорявся законам антич
ної або сучасної архітектури, бо його розум здатний
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був винаходити завжди нове, різноманітне, і все ж 
прекрасне. Ця модель перебуває тепер у герцога 
Козімо Медічі, якому подарував її папа Пій IV, 
коли той приїздив до Рима; він зберігає її, як одну 
з найцінніших своїх речей. Папа цей так поважав 
Мікеланджело, що завжди захищав його від карди
налів та інших осіб, які намагалися обмовити його. 
Він наказував, щоб художники, навіть найкращі і 
найславніші, відвідували Мікеланджело в його домі; 
святий отець так шанував і поважав його, що не 
наважувався, боячись потурбувати його, замовляти 
йому деякі роботи, які Мікеланджело, хоч і старий, 
міг все ж таки виконати.

Ще за часів папи Павла III з його наказу Мікел
анджело розпочав перебудовувати старий міст біля 
церкви св. Марії Римської, який через постійну дію 
води і через свою давність розхитувався і руйну
вався. Мікеланджело наказав за допомогою кесонів 
зміцнити і відремонтувати бики. Значну частину цієї 
роботи було вже зроблено, витрачено на неї чимало 
дерева й травертину. Папа Юлій III у конгрегації 
обговорював з духівництвом питання про закінчен
ня цього ремонту, на якому архітектор Нанні ді Бач- 
чо Біджо заявив, що коли йому буде доручено ро
боту, то він закінчить її негайно і з малими витра
тами; це, казав він, буде добре і для Мікеланджело, 
бо розвантажить його, а він уже старий, не дбає про 
цю роботу і ніколи її не закінчить. Папа, щоб уник
нути суперечок, не зваживши, що може з цього 
вийти, дав згоду, щоб вони робили, як хочуть. Отже, 
без відома Мікеланджело Нанні було доручено бу
дівництво мосту і передано йому всі матеріали. Нан
ні зовсім не подбав про грунтовний ремонт мосту; 
він тільки зменшив його вагу і розпродав велику
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кількість травертину, яким раніше було вимощено 
міст та облицьовано його з боків, це обтяжувало 
міст, але й надавало йому більшої стійкості і міц
ності, замість травертину Нанні насипав гравію та 
щебеню так, щоб внутрішні хиби були непомітні: 
зовні він збудував парапет тощо; коли подивишся, 
то міст здається цілком поновленим, а насправді він 
був такий ослаблений і розхитаний, що за п’ять ро
ків після того, як сталася велика повідь 1557 року, 
він зруйнувався, тоді виявилося безглуздя папських 
радників, а Рим зазнав великих збитків, не послу
хавшись поради Мікеланджело, який чимало разів 
провіщав це зруйнування своїм приятелям, і мені 
зокрема. Пригадую, як ми проїздили верхи по цьому 
мосту, а він сказав мені: «Джорджо, цей міст дри
жить; їдьмо швидше, поки він не завалився під 
нами».

Повертаємося до попередньої розповіді. Після 
закінчення роботи на Моиторіо я з великим задово
ленням повернувся у Флоренцію, щоб служити зно
ву герцогові Козімо. Це було 1554 року. Мікел
анджело жалкував, що Вазарі виїхав, а так само 
жалкував і Джорджо, бо вороги Мікеланджело що
дня так чи інакше робили йому неприємності. З цьо
го приводу ми листувалися день у день. У квітні 
того року Вазарі повідомив Мікеланджело, що в 
його племінника Леонардо народився син і що його 
супроводив на хрестини цілий кортеж благородних 
дам, бо поновився рід Буонарроті. Мікеланджело 
відповів Вазарі таким листом:

«Джорджо, друже дорогий! З великою радістю 
одержав я вашого листа, бо бачу, що ви не забули 
бідного старого, я ще більше зрадів з тієї урочис
тості, свідком якої ви були, і народженню нового
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Буонарроті; за це повідомлення я вам дякую, як 
тільки вмію й можу. Проте така урочистість дуже 
мені не подобається, бо не личить сміятися, коли 
весь світ плаче. Мені здається, що не слід було Лео
нардо влаштовувати таке веселе свято на честь ново
народженого, бо так веселитись треба при смерті 
людини, яка добре прожила своє життя. Не дивуй
тесь, що я не відповів негайно: це я роблю так, щоб 
не бути подібним до купця. Щодо похвал, яких ви 
мені так багато приділили в цьому листі: коли я 
заслужив хоч одну з них, то відданий вам тілом 
і душею, я виплатив би вам лише найменшу части
ну того, що я вам винен. Я завжди визнаю, що за
боргований перед вами далеко більше, ніж я можу 
заплатити; бо я старий і не сподіваюсь звести свої 
рахунки на цьому світі, хіба що на тому. Про
шу, майте терпіння, я — ваш; тут усе залишається 
по-старому».

Ще за часів Павла III герцог Козімо надіслав 
у Рим Тріболо, щоб він спробував умовити Мікел- 
анджело повернутися у Флоренцію для закінчення 
сакристії Лоренцо. Мікеланджело просив пробачен
ня, що через свою старість неспроможний витри
мати тягаря роботи, а також наводив багато дока
зів, чому він не може їхати з Рима. Тоді Тріболо 
запитав його нарешті про сходи в бібліотеці Сан 
Лоренцо. Для цих сходів Мікеланджело замовив 
зробити велику кількість східців, але не дав моделі 
або точних вказівок щодо їхнього оформлення. Хоч 
і залишались деякі ознаки на цегляній підлозі і 
ескізи з глини, але остаточного проекту не було. Як 
не просив його Тріболо і від імені герцога, Мікел
анджело відповідав тільки, що нічого не пригадує. 
Тоді герцог звелів Базарі написати листа до Мі-
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келанджело і просити його висловитись, як треба 
закінчити ці сходи; сподіваючись, що через свою лю
бов і ласку до Базарі він, мабуть, щось скаже, а 
коли прийде його відповідь, то можна буде закін
чити ці сходи.

Базарі написав до Мікеланджело про бажання 
герцога і про те, що всі роботи, які будуть потрібні, 
він береться виконати сам з усією точністю, з якою 
тільки зможе, і так сумлінно, як він завжди ста
вився до його справ. Тоді Мікеланджело надіслав 
свої розпорядження щодо згаданих сходів у влас
норучному листі від 28 вересня 1555 року:

«Месер Джорджо, дорогий друже! Будьте пев
ні, коли б я міг пригадати про ці сходи в бібліотеці, 
про які стільки мені говорили, як саме я їх проек
тував, я не змушував би вас просити мене. При
гадую, неначе уві сні, про якісь сходи, але я не 
знаю, чи це є ті самі, які я проектував тоді, бо тепер 
вони здаються мені за щось незграбне. Я все ж 
опишу їх. Я взяв певну кількість овальних ящиків, 
кожен в одну п’ядь заввишки, але неоднакової ши
рини й довжини. Перший найбільший ящик я поклав 
би на підлогу на такій відстані від дверей, яка тіль
ки може бути потрібна для того, щоб зробити сходи 
крутими або похилими, а на нього я поклав би дру
гий ящик, менших розмірів, але такий, щоб можна 
було поставити ногу, піднімаючись сходами. Кож
ний дальший східець зменшується так, щоб останній, 
наблизившись до дверей, відповідав би їхньому 
проходові. Ця частина овальних сходів повинна 
мати наче два крила з обох боків з такими самими 
східцями, але не овальними. Середні сходи — для 
синьйора. Від середини до верху сходів вигини зга
даних крил повернено до стіни; від середини і до
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підлоги вони відстають від стіни на три п’яді, але, 
як і всі сходи, так, щоб цоколь вестибюля залишався 
вільним з усіх боків. Я пишу такі речі, що приму
шують вас сміятися, але я знаю, що ви знайдете те, 
що вам треба».

Незабаром Мікеланджело написав до Базарі, що 
після смерті папи Юлія III й обрання Марчелло 
ворожа Мікеланджело партія знову почала його му
чити. Коли герцог почув про це, то йому не сподо
балось таке поводження з ним, і він звелів Базарі 
написати до Мікеланджело, щоб той виїхав з Рима 
і переселився у Флоренцію, і що герцог хоче іноді 
тільки мати від нього поради про деякі будови, обі
цяючи йому все, що він схоче, і що власноручно 
йому працювати не доведеться. Знову до Мікел
анджело поїхав месер Леонардо Маріноцці, персо
нальний секретар герцога Козімо, з листами від його 
світлості, а також і від Базарі.

У цей час помер папа Марчелло, а обраний був 
Павло IV, який з самого початку, коли Мікеландже
ло з’явився цілувати йому ногу, досить рішуче за
пропонував йому закінчити будівлю Сан П’єтро; і 
зобов’язання, які взяв на себе Мікеланджело, затри
мали його. І тоді Мікеланджело написав листа до 
герцога, перепрошуючи його, що не може служити 
в нього, а також написав і до Базарі:

«Месер Джорджо, друже дорогий! Богом свід- 
чуся, що десять років тому папа Павло III призна
чив мене проти моєї волі керувати будівництвом 
Сан П’єтро в Римі. Коли б ця робота провадилась 
і тепер такими темпами, як тоді, то я мав би вже 
змогу повернутися у Флоренцію. Але за браком гро
шей справа затяглася й перебуває тепер у такому 
заплутаному стані, що коли б я кинув її тепер, то
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це був би великий сором і гріх; я втратив би плоди 
своєї десятирічної праці для бога. Я пишу вам це 
у відповідь на вашого листа і тому, що одержав 
листа від герцога, я був здивований тією ласкою, з 
якою його світлість зволив писати до мене. Я дякую 
богові і його світлості, як тільки можу й умію. Я зби
ваюся, бо втратив пам’ять і мозок, і пишу з великим 
напруженням; писання не мій фах. Останній висно
вок такий: уявіть собі, що сталося б, коли б я кинув 
будівництво й поїхав звідси. Я дав би тільки радість 
деяким крадіям, призвів би до зруйнування будови, 
а може, й припинення будівництва навіки».

Потім Мікеланджело писав до Джорджо, про
сячи пробачення у герцога, що в Римі у нього свій 
будинок, багато речей, які коштують тисячі скуді. 
Крім того, він нездужає, у нього захворювання ни
рок, кольки в боку, як буває в усіх старих, що може 
засвідчити його лікар маестро Аральдо, якому він 
дякує за те, що досі живе. Через усі ці причини він 
не може виїхати, нарешті, він пише, що у нього 
вистачить духу тільки на те, щоб умерти. Він про
сив Базарі, так само, як і в інших кількох своїх 
листах, щоб той попросив за нього пробачення у 
герцога і, як уже сказано, сам написав ще окремого 
листа до герцога; коли б Мікеланджело міг їхати 
верхи, він відразу поїхав би у Флоренцію, і, я га
даю, відтіля він не спромігся б повернутися до Рима, 
так зворушили б його любов та ласка герцога. Але 
у багатьох місцях собору Сан Лоренцо залишалося 
ще багато такого, що він хотів би довести до такого 
стану, щоб потім нічого не треба було вже там змі
нювати.

Саме тоді йому сказали, що папа Павло IV має 
намір доручити йому впорядкувати ту стіну капели
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із Страшним судом, про яку говорили, що там є по
статі, які надто відверто показують свою оголеність. 
Почувши про такий намір папи, Мікеланджело від
повів: «Скажіть папі, що це пусте діло, яке можна 
впорядкувати швидко, ось хай він змінить світ, щоб 
він мав пристойний вигляд, а картини змінювати 
легко»80.

У Мікеланджело відібрали його посаду в Ріміні; 
він нічого не сказав про це папі, який цього й не 
знав. Посаду посів папський чашник; замість цього 
малося на увазі виплачувати Мікеланджело щоміся
ця по сто скуді з коштів будівництва Сан П’єтро, 
але коли ці гроші принесли Мікеланджело додому, 
він їх не взяв.

Того ж самого року помер Урбіно, його слуга, 
краще сказати, як він і сам його називав, його друг. 
Урбіно почав служити у Мікеланджело в 1530 році 
у Флоренції по закінченні облоги, коли його учень 
Антоніо Міні поїхав у Францію, і служив йому чес
но й віддано; за цю 26-річну службу Мікеланджело 
збагатив його; любив він Урбіно так, що сам, хоч 
і старий, доглядав його під час його останньої хво
роби, спав уночі, не роздягаючись, щоб допомагати 
йому. Після цієї смерті Базарі написав Мікеланд
жело слова втіхи, на які одержав таку відповідь:

«Мій дорогий месер Джорджо! Важко мені пи
сати, але хочу відповісти вам дещо на вашого листа. 
Ви знаєте, що Урбіно помер. Це була для мене 
велика втрата, безмежне горе. Милість у тому, що 
коли він жив, то підтримував моє життя, а вмираю
чи, навчив мене вмирати не з нехіттю, а з бажанням 
смерті. Він прожив у мене двадцять шість років, він 
був винятково відданий мені, а тепер, коли я його 
зробив багатим, дивився на нього, як на підпору
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і игіху моєї старості, його нема, і в мене не зали
шилось іншої надії, як тільки зустріти його в раю. 
Бог послав йому щасливу смерть; умирати йому 
було не боляче, а боляче було залишати мене са
мотнього в цьому віроломному світі з усіма турбо
тами. Разом з ним відійшла й більша частина мене 
самого, і для мене лишились тільки безмежні злид
ні. Вітаю вас».

При Павлі IV доручали Мікеланджело зміцнен
ня Рима в різних пунктах. Він допомагав Саллустіо 
Перуцці збудувати браму в замку Сайт Анджело, 
яку той будував для цього папи і яка тепер напів- 
зруйнована; Мікеланджело дістав доручення розпо
ділити між різними скульпторами замовлення статуй 
для цієї будівлі, розглядати моделі і виправляти їх. 
У той час наблизилось до Рима французьке військо. 
Мікеланджело, думаючи, іцо місто зазнає лиха, 
вирішив втекти з Рима із своїм слугою Антоніо 
Франчезе з Кастель Дуранте, якого, вмираючи, ре
комендував йому Урбіно. Мікеланджело таємно 
добрався до гір, що коло Сполето, де відвідав скити 
пустельників. У той час Вазарі надіслав йому листа, 
додавши до нього невеличкий твір, якого написав 
флорентійський громадянин Карло Ленцоні і перед 
своєю смертю передав месерові Козімо Бартолі, щоб 
той надрукував його і присвятив Мікеланджело. 
Твір цей тільки що вийшов з друку, і Вазарі, наді
славши його до Мікеланджело, одержав таку від
повідь:

«Месер Джорджо, дорогий друже! Я одержав 
книжечку від месера Козімо, яку ви мені надіслали, 
за що я вам дуже вдячний і прошу вас передати 
і йому мою подяку. Цими днями я, хоч і з великими 
витратами і неприємностями, дістав велику втіху
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в горах Сполетських, відвідуючи пустельників. Я по
вернувся виснажений до Рима; справді, спокій мож
на знайти тільки в лісі. Більше нічого не маю вам 
сказати. Радію, що ви здорові й веселі. Вітаю вас. 
18 вересня 1556 р.».

Мікеланджело працював майже щодня над каме
нем з чотирма фігурами, про який уже говорилося, 
і розбив його на шматки ось чому: у цьому камені 
було багато наждаку — він був твердий і під різцем 
частенько давав іскри. А може бути, що зробив він 
це й тому, що його вимоги до себе самого були такі 
великі, що він ніколи не задовольнявся тим, що зро
бив. Що це справді так, видно з того, що за свого 
зрілого віку він закінчив надто мало статуй. Ті, які 
він закінчив, належать до часів його юнацтва, на
приклад, Вакх, Оплакування Христа з собору Сан 
ГІ’єтро, Гігант Флорентійський, Христос у церкві 
Марії Мінерви. У цих фігурах нічого не можна ні 
збільшити, ні зменшити хоч на зернятко, не попсу
вавши їх. А інші, крім герцога Джуліано і Лоренцо, 
Ночі і Ранку, Мойсея і тих двох, що поруч нього — 
разом не більше як одинадцять, інші, я повторюю, 
залишилися незакінченими; і таких у нього біль
шість, бо, як він сам висловлювався, коли б він 
задовольнявся своєю роботою, то дав би дуже мало, 
навіть нічого; він так далеко пішов у своєму мисте
цтві і розумінні справи, що, коли, відкривши зроб
лену фігуру, знаходив у ній хоч найменшу хибу, то 
кидав її і брався за інший мармур, з наміром до 
попереднього вже не повертатись. Він часто говорив, 
що це й була та причина, чому він так мало зробив 
статуй і картин. Оце розбите «Оплакування Христа» 
він подарував Франческо Бандіні. Саме тоді заприя
телював з Мікеланджело Тіберіо Кальканьї, фло-
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рситійський скульптор, якого познайомили з ним 
Франческо Бандіні й месер Донато Джанотті. Бу
дучи одного дня в домі Мікеланджело, де стояло це 
розбите Оплакування Христа, Тіберіо, після довгої 
розмови, запитав його, чому він розбив і зіпсував 
такий чудовий твір. Мікеланджело відповів, що це 
сталося через докучливість і настирливість Урбіно, 
його слуги, який щодня підохочував його швидше 
закінчити її; крім того, відломився кусочок з ліктя 
Мадонни. Він ще раніше ненавидів її, бо поверхня 
мармуру мала тріщину, яку вирівнювати в нього 
терпець увірвався, тому він її і зовсім би розбив, 
але Антоніо, його слуга, попросив віддати її йому 
хоч у такому вигляді, як вона є. Тіберіо, почувши 
це, поговорив з Бандіні, який хотів дістати будь-яку 
власноручну роботу Мікеланджело. Бандіні зробив 
так, що Тіберіо обіцяв Антоніо за неї двісті золотих 
скуді, а сам попросив Мікеланджело, щоб така пра
ця не загинула марно, дозволити йому за його моде
лями закінчити цю статую для Бандіні. Мікеланд
жело охоче подарував їм цю статую. Вони зразу ж 
її перенесли, Тіберіо склав її, переробив, я не знаю 
які, її частини, проте вона так і залишилась неза- 
кінченою через смерть Бандіні, Мікеланджело і Ті
беріо. Тепер вона міститься у П’ерантоніо Бандіні, 
сина Франческо, в його винограднику на Монтека- 
валло. Щодо Мікеланджело, то йому конче потрібно 
було дістати якогось мармуру для щоденної роботи, 
йому дістали брилу, з якої він почав робити друге 
«Оплакування Христа», значно меншого розміру81.

До папи Павла IV вступив на службу для буду
вання собору Сан П’єтро архітектор Пірро Лігоріо 
і почав інтригувати проти Мікеланджело, кажучи 
всюди, що той впадає в дитинство. Обурений цим,
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Мікеланджело охоче повернувся б до Флоренції, до 
чого і Джорджо спонукував його своїми листами. 
Проте Мікеланджело, доживши до 81 року, почував 
себе таким старим, що коли писав до Базарі і по
силав йому свої натхненні сонети, то писав, що 
дійшов до кінця свого життя, він просив стежити 
за спрямуванням його думок. Читаючи ці листи, 
бачиш, що для нього настала двадцять четверта го
дина і що нема в нього інших думок, крім думки 
про смерть. В однім листі він каже:

«Бог дасть, Базарі, я промучуся ще кілька років. 
Знаю, ви скажете, що я старий і божевільний, що 
хочу писати сонети. Але, коли люди кажуть, що я 
впав у дитинство, то я хочу відповідно до цього й по
водитися. З вашого листа я бачу, як ви мене любите. 
Знайте, що я дуже хотів би, щоб мої слабі кістки 
лежали поруч із прахом мого батька, ви ж про це 
мене питаєте. Але коли б я виїхав звідси, то це 
було б великою шкодою для будівництва Сан П’єт- 
ро, а для мене — великим соромом і гріхом. Коли 
все буде зроблено так, що вже нічого не можна буде 
змінити, я сподіваюсь зробити те, про що ви пише
те: це не гріх — учинити неприємність кільком обжо
рам, які чекають на мій скорий від’їзд». До цього 
листа він додав власноручно ним написаний сонет:

Моє життя тепер доходить краю,
Мій човен вутлий на глибокім морі 
До пристані летить. Свій гріх у горі 
Спокутую і вироку чекаю.
Моя палка уява — пам’ятаю —
Мистецтво мій кумир, мов ясні зорі,
У пітьмі сяли. Нині я в покорі,
Свою облуду визнавши, зітхаю.
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Думки мої принадні про кохання,
Де ви тепер? Наблизились дві смерті:
Одна є певна, друга погрожає.
Різьбярство втратив я і малювання,
До бога серце лине, прагне вмерти,
А хрест свої обійми розгортає.

З цього видно, як він відходив від мистецтва, 
через інтриги лукавих художників та через деяких 
наглядачів за будівництвом, які хотіли, за його ви
словом, «погріти руки». З наказу герцога Козімо 
Вазарі відповів Мікеланджело коротеньким листом, 
в якому переконував його повернутися на батьків
щину, і сонетом з відповідними римами. Мікеланд
жело залюбки поїхав би з Рима; навіть такий зне
силений і старий, він вирішив повернутися на бать
ківщину, як про це скажемо далі. Бажання в нього 
було велике, але хворе тіло затримало його в Римі.

У червні 1557 року Мікеланджело зробив модель 
склепіння для перекриття ніші царської капели, яку 
будували з травертину, але тому, що він не міг 
прийти, як звичайно, на будівництво, сталася помил
ка; виконавець робіт узяв за міру для всього скле
піння лише одно кружало, коли треба було їх мати 
багато. Мікеланджело надіслав Вазарі, як своєму 
другові і довіреному, два малюнки, додавши під обо
ма такі примітки:

«Кружало, помічене червоною фарбою, майстер 
узяв для виміру всього склепіння. Коли ж потім 
перейшли до середини склепіння, він помітив помил
ку із згаданим кружалом, як це зазначено на ма
люнку чорною фарбою. З такою хибою склепіння 
вже було збудовано настільки, що тепер доведеться 
розбирати багато каміння, бо цю стіну зроблено не
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з цегли, а з травертину, а діаметр кілець без кар
низа становить двадцять дві п’яді. Ця хиба сталася 
тому, що я через свою старість не можу часто й 
ходити, проте модель була зроблена точно, як я 
завжди роблю. Я гадав, що склепіння вже закінче
но, а тепер його не закінчать навіть протягом усієї 
зими. Коли б можна було померти від сорому й 
горя, то я давно вже не був би живий. Прошу пові
домити герцога, що я у Флоренцію тепер не поїду».

На другому малюнку, де був накреслений план, 
він написав ось що:

«Месер Джорджо! Для того щоб краще показати 
вам, як важко будувати склепіння, і показати, як 
воно народжується, починаючи від самої землі, тре
ба поділити його на три склепіння в місцях, де, як 
ви бачите, спідні вікна відділені одне від одного 
пілястрами, які йдуть пірамідально аж до верху 
склепіння, відповідно до основи і бокових його стін. 
Треба було підтримати його безліччю кружал у різ
них пунктах профілю, тут не можна додержуватися 
однієї незмінної міри: круги й квадрати, що закін
чуються в центрі їх основ, повинні зменшуватись 
або збільшуватись так різноманітно, що важко вста
новити точну міру. Проте, коли була модель, яку 
я зробив і роблю для всіх робіт, то не можна було 
так помилитись, виміряючи все склепіння одним 
кружалом. Адже ж тепер довелося, на сором і шко
ду, переробити все, розібрати силу каміння, бо все — 
склепіння, орнамент і вікна, як і всі спідні части
ни,— зроблено з травертину: річ, досі не відома в 
Римі».

Герцог Козімо, взявши до уваги ці ускладнення, 
погодився, щоб Мікеланджело не приїздив у Фло
ренцію; він запевняв, що для нього дорожче його
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спокій, і радив йому, що б там не було, продовжу
вати свою роботу в Сан П’етро і не турбуватися. 
Через це в тому листі Мікеланджело, як тільки міг 
і вмів, дякував герцогові за його милість, він писав 
Вазарі:

«Нехай бог допоможе мені послужити йому ще 
в цьому житті моєю вбогою особою, чия пам’ять 
і розум збиралися чекати зустрічі з ним в іншому 
місці».

Цей лист датовано серпнем 1557 року. Тепер 
Мікеланджело дізнався, що герцог цінить його жит
тя і честь більше, ніж він сам себе, і дуже його 
поважає. Про все це, а також про багато інших 
справ, які тут не до речі згадувати, ми знаємо з 
його власноручних листів.

Мікеланджело бачив, що будівля Сан П’єтро по
сувається вперед дуже повільно, але він уже вико
нав значну частину фриза зсередини над вікнами, 
а також і зовні, над подвійними колонами, над 
якими йде закруглений карниз купольного тамбура; 
про це я говоритиму далі. Найближчі його друзі, 
кардинал Карці, месер Донато Данотті, Франческо 
Бандіні, Томмазо деї Кавальєрі, Франческо Лоттіні, 
підбадьорювали його в роботі, а коли вони побачили, 
що будування купола затягується, то стали наполя
гати, щоб він зробив принаймні його модель. Кілька 
місяців Мікеланджело ніяк не міг наважитись, але 
нарешті почав і зробив поволі маленьку модель з 
глини для того, щоб потім за нею та за планами 
й профілями, які він накреслив, замовити більшу, 
з дерева. Він сам розпочав її, а потім доручив ро
боту майстрові Джованні Франчезе, який виконав 
її протягом одного року дуже старанно й сумлінно. 
Модель була такого розміру, що її пропорції, вимі-
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ряні в масштабі староримської п’яді, можна було 
застосувати до великої споруди. У ній було старанно 
зроблено всі частини: колони, бази, капітелі, двері, 
вікна, карнизи, виступи і різні деталі. Він розумів, 
що інакше і не можна було робити, бо в християн
ському світі нема і не було іншої, більшої і краще 
оздобленої будівлі. Я вважаю за потрібне, витра
тивши стільки часу на речі менш значні, описати 
цей проект саме так, як цю будівлю і цей купол 
збудувати відповідно до вигляду, стилю і порядку, 
яких хотів йому надати Мікеланджело. Отже, ми 
хочемо якнайкоротше розповісти про це, щоб, коли 
після смерті Мікеланджело, як і за його життя, за
здрість і злоба ворогів гальмуватимуть виконання 
цього твору, моє писання, яке воно не є, допомогло 
вірним виконавцям його задумів і стримало б лу
каву волю тих, хто захотів би змінити його проекти, 
а разом з тим, щоб стало в пригоді і прислужилося 
освіті добрих і розумних друзів мистецтва.

Він закінчив цю модель, на велике задоволення 
не тільки своїх друзів, але й усього Рима. Робота 
на будівництві припинилася через смерть папи Пав
ла IV; обраний після нього Пій IV доручив про
довження будівлі малого палацу в Бельведерському 
парку Пірро Лігоріо, який залишився палацовим 
архітектором. Але й до Мікеланджело папа поста
вився ласкаво і дав йому кілька замовлень.

Він підтвердив накази Павла III, Юлія III і Пав
ла IV щодо керівництва Мікеланджело будівни
цтвом Сан П’єтро і повернув йому частину прибут
ків, відібраних у нього Павлом IV, залучав його до 
різних робіт у своєму домі, і праця в Сан П’єтро 
при Пієві IV йшла енергійно. Зокрема, він викори
став Мікеланджело для проектування гробниці мар-
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кіза Маріньяно, свого брата, яку святий отець нака
зав спорудити в Міланському соборі кавалерові 
Ліоне Л іоні82 з Ареццо, видатному скульпторові й 
великому другові Мікеланджело. Про форму цієї 
гробниці я розповім потім.

Саме в той час кавалер Ліоні зробив на моделі 
надзвичайно живий портрет Мікеланджело, який 
дуже йому сподобався, а на звороті (на бажання 
самого Мікеланджело) було зображено сліпого, яко
го веде собака, з таким написом:

«Настановлю неправих на шляхи твої, і нечестив
ці повернуться до тебе».

Задоволений Мікеланджело подарував йому 
власноручно зроблену вощану модель Геркулеса, що 
душить Антея, та кілька своїх малюнків. Намальо
ваних портретів Мікеланджело є тільки два: одного 
зробив Буджардіно, а другого — Якопо дель Койте, 
потім є ще один бронзовий, у круглій скульптурі, 
роботи Даніелло Річчареллі і, нарешті, згаданий 
портрет кавалера Ліоне; з них зроблено стільки ко
пій, що я багато разів бачив їх по різних місцях 
Італії, а також за кордоном.

Того самого року Джованні Медічі, син герцога 
Козімо, приїхав у Рим до папи Пія IV висвячува
тися на кардинала, а з ним довелося їхати і Базарі, 
як слузі й повіреному; він поїхав охоче і майже 
цілий місяць мав насолоду бути в товаристві Мі
келанджело, який дуже радів, маючи його коло себе.

З наказу герцога Базарі взяв з собою дерев’яну 
модель усього герцогського палацу у Флоренції, а 
разом і проекти нових кімнат, які він сам збудував 
і розмалював. Мікеланджело хотів подивитися на 
модель і проекти, бо через свій вік не міг бачити 
самих творів, а були вони численні і різноманітні,
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з різними вигадками й фантазіями, починаючи з ка
страції Урана, з Сатурна і матері Землі, Церери, 
Юпітера, Юнони і Геркулеса; в кожній кімнаті було 
зображено одного з цих богів та його історію на 
окремих панно. Кожен зал і кімната того поверху, 
що був під цими кімнатами, носили ім’я одного з 
героїв дому Медічі, починаючи з Козімо Старшого, 
Лоренцо, Льва X, Клімента VII, синьйора Джованні, 
герцога Алессандро і герцога Козімо. У кожній кім
наті було подано не тільки історію їхніх подвигів, 
але й портрети їх самих, їхніх дітей та всіх осіб, що 
уславилися в минулі часи, як правителі, у війні 
або в науках; усі були зображені в натуральному 
розмірі.

Про них Базарі склав діалог, де з’ясував зміст 
цих історій та мету фантазій, а також з’ясував від
повідність історій верхнього поверху до історій, зо
бражених унизу. Коли Аннібале Каро прочитав цей 
діалог Мікеланджело, то йому дуже він сподобав
ся. Базарі видасть цей діалог, як тільки матиме 
змогу 83.

Сталася така подія. Базарі хотів взятись за Ве
ликий зал, бо низька стеля, як уже говорилося про 
це в іншому місці, надавала йому якогось присадку
ватого, підсліпуватого вигляду, він хотів підвищити 
її. Проте герцог Козімо не дозволив цього робити, 
і не тому, що він боявся витрат, як виявилося по
тім, а тому, що вважав за небезпечне підвищувати 
крокви під дахом на 13 ліктів. Його світлість, як 
людина обачлива, захотів, щоб Мікеланджело ви
словив свою думку.

Розглянувши модель залу в її попередньому 
вигляді, потім вийнявши старі і поставивши нові 
крокви для нового оформлення стелі й стін (так, як
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їх потім і переробили, намалювавши на них істо
рії), Мікеланджело так захопився, що став не тільки 
суддею, але й оборонцем цього плану. Він знайшов 
легкий спосіб підвищити крокви й дах і за короткий 
час закінчити роботу.

Коли Базарі повернувся у Флоренцію, Мікел
анджело написав герцогові, щоб він доручив Базарі 
продовжувати цю справу, яка буде достойна його 
величності.

Того самого року герцог Козімо із своєю дружи
ною, герцогинею Леонорою, поїхав у Рим; як тільки 
він прибув, Мікеланджело пішов до нього, герцог, 
шануючи його талант, з великою ласкою посадовив 
його поруч себе і запросто розмовляв з ним про все, 
що його світлістю вже зроблено у Флоренції в галузі 
живопису й скульптури, про здійснення дальших 
своїх намірів, зокрема про зал. Мікеланджело зно
ву підтримував і обстоював проект Базарі і жалку
вав, що, люблячи герцога, він не молодий уже, не 
може служити йому. Під час бесіди герцог розповів 
йому, що знайдено спосіб різьбити на порфірі. Мі
келанджело цьому не повірив. Тоді герцог надіслав 
йому (про це я згадував у першому, теоретичному 
розділі) голову Христа, вирізьблену скульптором 
Франческо дель Бадда, яка дуже здивувала Мікел
анджело. Під час перебування герцога в Римі Мі
келанджело часто відвідував його, чому той був 
дуже радий. Те саме можна сказати і про сина гер
цога, преславного дона Франческо Медічі, який не
забаром приїхав і надзвичайно ласкаво й привітно 
поводився з Мікеланджело; під час розмови з ним 
нін тримав берет у руці, бо поважав безмежно цю 
надзвичайну людину. Мікеланджело писав Базарі, 
як він жалкує, що через свою старість і кволість
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не може нічого зробити для цього синьйора, і шукав 
купити яку-небудь гарну старовинну річ, щоб Тї по
слати йому в Флоренцію.

У цей час папа попросив Мікеланджело скласти 
проект Порта Піа 84, і він зробив їх аж три, всі над
звичайно оригінальні і гарні. Папа вибрав той, що 
був найдешевший, за яким на славу папі і вивели 
будову, яка є і тепер.

Дізнавшись, що папа хоче реставрувати і інші 
римські брами, Мікеланджело склав ще багато про
ектів. Той же папа доручив йому збудувати нову 
церкву Санта Маріа дельї Анджелі в термах Діо- 
клетіана, перетворивши їх на християнський храм. 
Проектові Мікеланджело дано перевагу перед усі
ма іншими проектами, зробленими різними видат
ними архітекторами. Цього року його майже цілком 
виконано, на велику вигоду братам картезіанцям. 
Святий отець, прелати й усі придворні були здиво
вані, як він розумно використав терми, перетво
ривши їх на чудовий храм з таким порталом, якого 
ніхто з архітекторів не міг винайти. Він здобув собі 
через цей храм безмежну славу й шану85. Для 
тієї ж церкви з наказу папи він намалював брон
зову дарохранильницю, яку вилив потім майстер 
Якопо Чічільяно, прекрасний ливарник, який умів 
так робити литво, що на ньому не залишалось ніяких 
нерівностей і їх легко можна було згладжувати; він 
був у цій справі винятковий майстер і дуже подо
бався Мікеланджело.

Флорентійська колонія в Римі вже багато разів 
обговорювала питання про те, що добре було б пе
ребудувати церкву Сан Джованні на вулиці Джу- 
ліа 86. Збиралися голови найбагатших родин, і кожен 
з них обіцяв внески, залежно від його заможності,
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щоб прискорити будування; зібрали вже значну 
кількість грошей; вони сперечалися, чи додержува
тися старого стилю, чи будувати за новим і кращим.

Вирішили на старому фундаменті збудувати 
щось нове, склавши колегію з трьох кураторів бу
дівлі, а саме: Франческо Бандіні, Уберто Убальдіні 
і Томмазо деї Барді, які звернулись до Мікеланд- 
жело, щоб він склав їм проект, бо було б соромно 
для флорентійців коли б вони витратили стільки 
грошей, нічого не зробивши; коли його талант не 
допоможе їм довести до кінця будівництво, то тоді 
для них немає ніякого порятунку. Він обіцяв з ве
ликою ласкою виконати, як це він робив раніше з 
любові до своїх співгромадян. Мікеланджело залу
чив до цих переговорів молодого флорентійського 
скульптора Тіберіо Кальканьї, який старанно сту
діював мистецтво, а коли приїхав у Рим, то взявся 
за архітектуру. Полюбивши Тіберіо, Мікеланджело 
дав йому, як про це вже говорилося, закінчити 
розбите «Оплакування Христа» і, крім того, марму
ровий бюст Брута87, що був трохи більший від 
натуральної величини, в якому він сам старанно ви
різьбив тільки голову, узявши за зразок античний 
портрет Брута на сердоліку, який належав Джуліа- 
но Чезаріно. Цей чудовий бюст Мікеланджело, на 
прохання месера Донато Джанотті, великого свого 
друга, зробив для кардинала Рідольфі. Твір вийшов 
надзвичайний.

Мікеланджело, не маючи змоги через старість 
креслити свої проекти і точно малювати контури, 
звертався до послуг Тіберіо, людини дуже ввічливої 
і скромної. Він хотів використати його для цієї спра
ви і доручив йому зняти план місця розташування тієї 
церкви; Тіберіо зняв і приніс план Мікеланджело.
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Думали, що Мікеланджело нічого не робить, а тим 
часом він передав через Тіберіо кураторам, що 
все вже зроблено, а потім показав їм п’ять прегар
них проектів; ті, побачивши їх, були здивовані. Мі
келанджело пропонував їм вибрати самим на свій 
смак, але вони відмовилися, покладаючись на його 
вибір; він настоював, щоб вони самі вибирали, і 
вони всі вибрали найдорожчий проект, а Мікел
анджело сказав їм, що коли збудують за цим проек
том, то храм цей буде такий, якого ніколи ні греки, 
ні римляни не мали; ніколи ні раніш, ні пізніш він 
так не висловлювався, бо був надзвичайно скром
ний. Кінець кінцем вирішили, що Мікеланджело ке
руватиме справою, а Тіберіо доручили саме буду
вання, і той обіцяв служити їм якнайкраще; всі 
були задоволені. Мікеланджело дав Тіберіо скопію
вати і накреслити проект начисто, а також наказав 
йому зробити перспективу і розріз та модель з гли
ни і показав йому, як це треба робити, щоб вийшло 
добре. За десять днів Тіберіо закінчив модель роз
міром у вісім п’ядей, яка сподобалася всім флорен
тійцям; тоді з неї зробили ще дерев’яну модель, що 
стоїть тепер у їхньому консульстві; такого надзви
чайного храму щодо краси, багатства і різноманіт
ності ще ніхто не бачив досі. Почали будувати, ви
тратили п’ять тисяч скуді, потім асигнування при
пинилося, на тому справа й закінчилася, що було 
великою неприємністю для Мікеланджело. Тоді ж 
він передав Тіберіо будівництво капели в церкві 
Санта Маріа Маджоре, яку сам розпочав на замов
лення кардинала Санта Фйоре. Вона так і лишилася 
незакінченою через смерть і кардинала, і Мікел
анджело, і Тіберіо. Великою втратою була смерть 
цього юнака.398



Протягом сімнадцяти років керував Мікеландже- 
ло будівництвом Сан П’етро; чимало разів намага
лися уповноважені зняти його з керівництва, але 
тому, що це їм не вдавалося, вони щодня й кожного 
разу вигадували якісь дурниці, на кожному кроці 
йому так чи так шкодили, щоб виснажити його, вже 
старого й безсилого. Коли помер доглядач будівни
цтва Чезаре де Кастельдуранте, Мікеланджело для 
того, щоб на роботі це не відбилося, послав туди 
:іа своїм вибором надто молодого, але дуже здібного 
Луїджі Гаєта. Дехто з уповноважених ще раніше 
намагався притягти до цієї справи Нанні ді Баччо 
Біджо, який підговорював їх на це, обіцяючи їм 
багато вигід і запевняючи, що при ньому їм легко 
буде робити все по своїй волі, тому вони не прийня
ли Луїджі Гаєта. Мікеланджело, дізнавшись про це, 
розлютувався, не схотів більше керувати будівни
цтвом. Тоді почали вони говорити про нього, що він 
зовсім уже ні до чого не здатний, що треба знайти 
йому заступника, і ніби він сам говорив, що більше 
ие хоче втручатися у справи Сан П’єтро. Почувши 
про це все, Мікеланджело послав Данієлло Річча- 
реллі да Вольтерра до одного з начальників, епіс
копа Ферратіно, який переказав кардиналові Карпі 
слова, сказані Мікеланджело одному із своїх слуг, 
нібито він не хоче більше втручатися в будівництво. 
Данієлло заявив, що зовсім не така воля Мікеланд
жело. Ферратіно висловив жаль, що Мікеланджело 
не повідомив про свої наміри і сказав, що було б 
добре призначити йому замісника (із свого боку він 
охоче призначив би заступником самого Данієлло) 
і що на це, здається, згодився б і Мікеланджело. 
Потім Ферратіно повідомив уповноважених, ніби від 
Імені самого Мікеланджело, що замісник уже є, але
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замість Данієлло поставив Нанні Біджо, який ним 
був прийнятий і зразу ж приступив до роботи, але 
він тільки і зробив, що наказав спорудити дерев’я
ний поміст з боку папських конюшень (там, де гора) 
для проходу до великої ніші та наказав зрубати 
кілька товстих ялин, тому що при підійманні мате
ріалів ніби витрачається надто багато канатів, тим- 
часом як краще тягти все по цьому помосту.

Дізнавшись про це, Мікеланджело зараз же 
пішов до папи, якого знайшов якраз на площі Капі- 
толію; там був великий гомін. Мікеланджело попро
сив папу зайти в палац і сказав: «Святий отче, 
уповноважені призначили моїм заступником люди
ну, мені не відому. Якщо вони і ви, отче святий, вва
жаєте, що я вже не на роботі, то я поїду відпочити 
у Флоренцію, де мені буде радий великий герцог, 
який мене до себе дуже запрошує, і закінчу своє 
життя у себе вдома. Прошу відпустити мене з ми
ром». Це завдало папі прикрості, і він, підбадьорив
ши Мікеланджело ласкавими словами, звелів йому 
того ж дня з’явитися до церкви Арачелі для пере
говорів.

Зібравши там уповноважених будівництва, він 
захотів довідатися про причини того, що сталося. 
Йому відповіли, що будівництво гине, що зроблено 
чимало помилок. Папа, побачивши, що це брехня, 
доручив синьйорові Габріо Сербеллоні піти на бу
дівництво і розглянути все: хай Нанні покаже йому, 
що він пропонує. Габріо так і зробив: він переко
нався, що Мікеланджело правий, і вигнав Нанні з 
будівництва та ще й вилаяв в присутності багатьох 
осіб, закинувши йому й те, що з його вини зава
лився міст Санта Маріа, а гавань в Анконі, яку 
він обіцяв дешево очистити, так замулив протягом
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одного дня, як не замулило б море і за десять років. 
Гак закінчилась робота Нанні на будівлі, яку Мікел- 
ииджело протягом сімнадцяти років прагнув збу
дувати якомога міцніше, щоб після його смерті 
заздрі супротивники нічого не могли в ній змінити. 
Тепер вона вже цілком захищена, і можна спокійно 
ставити над нею купол.

Папа Пій IV, який пережив Мікеланджело, на
казав доглядачам будівництва нічого не змінювати 
в його проектах; ще суворіше наказав те ж саме 
папа Пій V, його наступник, а для того, щоб уник
нути безладдя, він звелів додержуватись непохитно 
планів Мікеланджело, доручивши виконання свого 
наказу архітекторам Пірро Лігоріо і Якопо Віньйо- 
ла. Коли ж Пірро Лігоріо зухвало насмілився змі
нити й порушити це розпорядження, папа з ганьбою 
вигнав його з роботи, доручивши все будівництво 
одному Віньйолі. Цей папа, який піклувався про 
будівництво того храму не менше, ніж про віру хри
стиянську, мав розмову з Вазарі, коли останній
1565 року з’явився до його ніг, а потім удруге
1566 року. Розмова була про те, як точно додержу
ватися проектів Мікеланджело. Для того щоб уник
нути безладдя, святий отець наказав Вазарі і своє
му персональному скарбникові, месерові Гульєльмо 
Сангаллетті, піти до епіскопа Ферратіно, що став 
на чолі будівників Сан П’єтро, і передати йому пап
ський наказ, щоб він з увагою ставився до всіх вка
зівок, які зробить йому Вазарі, щоб під впливом 
будь-яких лукавих і зухвалих людей ні на йоту не 
відступав від проекту, який залишив геніальний 
Мікеланджело.

Це було в присутності приятеля Вазарі месера 
Джоваині Баттіста Альтовіті, який надзвичайно
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шанував Мікеланджело. Вислухавши промову Б аза
рі, Ферратіно охоче взяв до уваги всі його вказівки, 
пообіцяв неухильно їх додержуватися і наказав тим 
самим і іншим додержуватися планів і проектів, 
залишених Мікеланджело, оголосивши себе самого 
доглядачем, захисником та охоронцем праць вели
кої людини.

Повертаючись знову до Мікеланджело, я розпо
вім, як майже за рік до його смерті Базарі таємно 
вживав заходів, щоб герцог Козімо Медічі уповно
важив свого посла, месера Аверардо Серісторі, умо
вити папу, зваживши на те, що Мікеланджело дуже 
постарів, встановити пильний нагляд за його слу
гами та відвідувачами дому і в разі його раптової 
смерті, що звичайно буває з старими, вжити заходів, 
щоб усі його речі, малюнки, картини, моделі, гроші, 
майно було зареєстроване й підготовлене для того, 
щоб передати будівництву Сан П’єтро все, що може 
належати до нього, те саме й щодо капели, бібліо
теки та фасаду Сан Лоренцо і щоб нічого з дому 
не виносити, як це часто трапляється. На це звер
нули увагу, і все було здійснено.

Племінник Мікеланджело Ліонардо збирався при
їхати в Рим у піст, бо передчував, що життя Мікел
анджело доходить краю; Мікеланджело з радістю 
чекав на нього. Занедужавши на затяжну пропас
ницю, він наказав Данієлло негайно написати листа 
до Ліонардо, щоб той приїздив. Проте хвороба зро
стала, хоч месер Федеріго Донаті, його лікар, і всі 
друзі піклувалися про нього. Зберігаючи повну сві
домість, він склав свій заповіт у трьох словах: душу 
віддає богові, тіло — землі, майно — найближчим 
родичам. Так 17 лютого о двадцять третій годині 
1563 року за флорентійським літочисленням, 1564 —
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і.ч римським він спустив дух, щоб перейти у кра
щий світ.

Мікеланджело мав величезний хист до мисте
цтва, всі, навіть найважчі, праці він був спроможний 
виконувати, бо від природи мав здібність чудово 
малювати. Для того щоб досягти цілковитої довер
шеності, він довгий час займався анатомією, розти
нав людські тіла, вивчав основні зв’язки кісток, 
мускули, жили, вени, різні рухи та пози тіла люд
ського, та не тільки людей, а й тварин, зокрема 
коней, яких дуже любив і завжди тримав у себе; 
він хотів знати анатомічну будову всіх істот і ці 
знання застосувати у мистецтві. У своїх творах він 
ииявив, що його знання в цій галузі були більші, 
ніж тих, хто спеціально тільки цією наукою і займає
ться. Він виконав різцем або пензлем твори майже 
недосяжні, надав їм, як я вже говорив, стільки май
стерності, краси, принадності й життєвості, що пере
міг (це можна сказати, нікого не образивши) антич
них майстрів. Він легко перемагав усі труднощі, і в 
його творах не помітно праці, яку в них вкладено, 
пле, хто копіює з його творів, той цю працю бачить. 
Талант Мікеланджело визнали ще за його життя, 
л не після смерті, як часто буває; вищі носії влади 
церковної Юлій II, Лев X, Клімент VII, Павло III, 
Юлій III, Павло IV, Пій IV — усі хотіли, щоб він 
працював для них. Відомо всім, що Соліман, імпе
ратор турецький, Франціск Валуа, король францу
зький, імператор Карл V, венеціанська Синьйорія, 
нарешті, як я згадував, герцог Козімо Медічі обда
ровували його за великий талант. Це буває тільки 
а такими винятково видатними людьми, як він, і це 
свідчить про те, що всі три мистецтва він підніс до 
такої довершеності, якої не знайдемо ні в кого
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з усіх давніх або сучасних митців за всі віки, відколи 
сонце почало свій рух.

Його уява була надзвичайно сильна, його думки 
були такі глибокі, що він, творячи, не міг руками 
передати глибини своїх великих разючих задумів, 
він кидав роботу незакінченою, а перед смертю, як 
мені відомо, спалив чимало малюнків, етюдів, кар
тонів, власноручно виконаних, для того щоб ніхто 
не побачив його напруженої роботи й шукань його 
розуму, щоб показати себе тільки в своїй доскона
лості. Я знайшов деякі з власноручних його робіт 
у Флоренції і долучив їх до моєї «Книги малюн
ків» 88, з них видно, що при всій величі його таланту, 
для того щоб визволити Мінерву з голови Юпітера, 
йому був потрібний молот Вулкана. Для своїх статуй 
він робив звичайно десять-дванадцять ескізів голів, 
щоб, об’єднавши їх потім, досягти в усьому краси, 
якої природа не створить. Він говорив, що треба 
мати циркуль не в очах, а в руці, бо працюють 
руки, а очі — оцінюють; архітектури це стосується 
ще більше.

Нікого не може дивувати, що Мікеланджело лю
бив самоту, як і всі ті, хто закоханий у мистецтво, 
бо мистецтво вимагає, щоб людина йому єдиному 
належала і тільки про нього думала. Той, хто спря
мував свої думки на мистецтво, ніколи не буває 
самотній, ніколи не позбавлений думок. Ті, хто 
вважав Мікеланджело диваком і фантастом, поми
ляються, бо, хто хоче добре працювати, мусить від
далятися від будь-яких турбот і клопотів; талант 
потребує самоти, затишку і спокою, а не блукання 
розуму. Проте у свій час Мікеланджело дуже цінив 
дружбу багатьох високопоставлених та освічених 
осіб і людей талановитих, і привертав їхню увагу
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до себе. Наприклад, великий кардинал Іпполіто Ме- 
дічі, що дуже любив його, дізнавшись, що один з 
його турецьких коней сподобався Мікеланджело 
своєю красою, щедро подарував йому цього коня, а 
крім того, додав ще десять мулів, навантажених 
вівсом, і слугу, щоб доглядати їх. Мікеланджело з 
охотою прийняв цей подарунок. Великим приятелем 
Мікеланджело був славний кардинал Поло, що 
дуже любив його за талант і за доброту, а також 
кардинал Фарнезе, кардинал Санта Кроче (потім 
папа Марцелл), кардинал Рідольфі, кардинал Маф- 
фео і монсиньйор Бембо, Карпі та чимало інших 
кардиналів, епіскопів і прелатів, яких і перелічити 
не можна. Друзями його були і монсиньйор Клавдіо 
Толомеї, і пишний месер Оттавіано Медічі (який 
був його кумом, бо Мікеланджело хрестив його си
на), і месер Біндо Альтовіті (якому він подарував 
картон фрески Сікстинської капели, що зображає, 
як із сп’янілого Ноя знущається один з його синів, 
а два других прикривають його сором), і месер Ло
ренцо Рідольфі, і месер Аннібале Каро, і месер 
Джованні Франческо Лоттіні з Вольтерри.

Проте безкінечно більше за них усіх Мікеланд
жело любив римського дворянина, молодого й тала
новитого месера Томмазо деї Кавальєрі89, який був 
дуже схильний до мистецтва, тому Мікеланджело, 
маючи бажання навчити його володіти малюнком, 
зробив для нього багато чудесних малюнків чер
воним і чорним олівцем, на яких були зображені 
божественні голови. Потім намалював йому, як Зев- 
сів птах хапає й несе на небо Ганімеда, як шуліка 
пожирає серце Тіція, як колісниця сонця впала з 
Фаетоном у По та Вакханалію дітей 90. Усе це були 
малюнки незвичайні, небачені. Мікеланджело нама-
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лював портрет самого месера Томмазо на картоні *, 
в натуральну величину, ні до того, ні після того він 
портретів не малював, бо боявся змальовувати живу 
людину, коли вона не була надзвичайно красивою. 
Месер Томмазо мав насолоду від цих малюнків, 
приєднав потім до них ті етюди, які Мікеланджело 
зробив раніш для фра Бастіано з Венеції; етюди 
ці — просто чудо91. Томмазо, звичайно, зберігає їх 
як реліквії, але ласкаво дозволяє художникам кори
стуватися ними. Дійсно, Мікеланджело завжди дру
жив з людьми благородними, достойними і заслу
женими, виявляючи тут розум і смак, як і в усьому 
іншому. Месер Томмазо просив Мікеланджело зро
бити малюнки для своїх друзів, тому він і намалю
вав для кардинала ді Чазіс картину Благовіщення 
Богородиці, яку потім мантуанець Марчелло роз
малював і поставив у римській церкві делла Паче, 
збудованій на замовлення цього кардинала; друге 
його Благовіщення, розмальоване теж рукою Мар
челло, є в церкві Сан Джованні ін Латерано92. Піс
ля смерті Мікеланджело його племінник Ліонардо 
Буонарроті подарував ескіз згаданої картини гер
цогові Козімо Медічі, і той зберігає його як дорого
цінність разом з Христом, що молиться в саду та 
багатьма власноручними малюнками, ескізами, кар
тинами Мікеланджело, статую Перемоги з полоне
ним біля її ніг в п’ять ліктів заввишки, а також 
чотирьох незакінчених Полонених, по яких можна 
навчитись, як треба різьбити мармур, не попсувавши 
каменя. Спосіб цей такий: роблячи фігуру з воску 
або іншого тривкого матеріалу, він клав її в посу
дину з водою, а тому, що вода від природи має рівну 
поверхню, фігура поступово виступає над цією по
верхнею, спершу показуються верхні частини, по-
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тім — нижчі й найнижчі, і, нарешті, вона виринає 
вся. Так само слід різьбити мармурові фігури, спо
чатку ті частини, що висуваються, а потім — ниж
чі. Цей спосіб, якого додержувався Мікеланджело, 
можна досліджувати на згаданих Полонених; гер
цог вважав, що вони мають бути зразками для його 
нкадеміків.

Мікеланджело любив своїх товаришів-художни- 
ків і підтримував з ними стосунки, як, наприклад, 
з Якопо Сансовіно, Россо, Понтормо, з Данієлло 
да Вольтерра і Джорджо Базарі з Ареццо, з яким 
він поводився надзвичайно дружньо, й умовив його 
взятися за архітектуру, бо думав зробити своїм 
помічником, охоче розмовляв з ним і обговорював 
питання мистецтва. Не праві ті, що кажуть, ніби він 
навчав неохоче, бо завжди давав поради своїм учням 
І всім, хто до нього звертався, і хоч у мене немало 
доказів для цього, але я через скромність промовчу, 
бо не хотів би показувати чужих хиб. Проте слід 
визнати, що йому не щастило з учнями, які жили в 
його домі; він натрапляв на тих, що не здатні наслі
дувати його: П’єро Урбано з Пістойї, його учень, 
був талановитий, але не мав бажання працювати, 
Антоніо Міні хотів би працювати, але не був здіб
ний, а коли віск твердий, то важко ліпити з нього.

Асканіо з Ріпа Трансоне багато працював, але 
не досяг ні закінченості творів, ні малюнків. Кілька 
років він бився над картиною, ескіз для якої дав 
йому Мікеланджело і, кінець кінцем, усі надії, які 
покладав на нього, розвіялись, як дим. Пригадую, 
як Мікеланджело, дивлячись на його зусилля і ж а
ліючи його, сам власноручно допомагав йому малю
вати, але з цього нічого не вийшло. Частенько він 
говорив мені, що коли мав би доброго учня, то,
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незважаючи на свою старість, зайнявся б анатомією 
і написав би підручник для своїх учнів, хоч і поми
лився в декому з них. Проте він не довіряв собі, він 
гадав, що не вміє висловитися на письмі так, як 
хотів би, хоч проза його листів свідчить, що він міг 
у кількох словах висловлювати свої думки, він дуже 
любив читати італійських поетів, зокрема Данте, 
яким він захоплювався, намагаючись наслідувати 
його думки і способи вислову; він любив також і 
Петрарку, писав мадригали, величні сонети, до яких 
складено коментарі93.

Месер Бенедетто Варкі прочитав у Флорентій
ській академії лекцію, коментуючи його сонет, що 
починався так:

Немає думки у найкращого митця,
Що він її у мармурі не втілить.

Він написав і надіслав їх безліч до преславної 
маркізи Пескара 94, захопившись її чеснотами. Він 
одержував від неї відповіді віршами і прозою; вона 
так само була закохана в його талант і приїздила 
багато разів з Вітербо в Рим, щоб відвідати його. 
Для неї Мікеланджело намалював Оплакування 
Христа: тіло мертвого Христа на руках у Богородиці 
з двома ангелочками, річ предивна, і розп’ятого 
Христа, твір божественний95. Крім того, намалював 
ще Христа з самаритянкою біля криниці *.

З великою охотою читав він святе письмо, як 
добрий християнин; надзвичайно поважав писання 
Джіроламо Савонароли, бо слухав колись його про
повіді з церковної кафедри. Він дуже любив красу 
людську, наслідуючи її в мистецтві, і вмів вибирати 
з прекрасного найкраще, бо не можна було без на
слідування створити досконалий твір; але не було
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и цьому чогось нечесного чи розпусного, це видно 
з його скромного життя. Ще будучи юнаком, він під 
час напруженої праці задовольнявся шматком хліба 
та вином; а на старості, коли малював Страшний 
суд у Сікстинській капелі, по закінченні робочого 
дня він зміцнював свої сили лише скромною вече
рею. Хоч і багатий він був, але жив скромно, прия
телів своїх майже ніколи не частував, не любив 
також одержувати подарунків, бо боявся, що це 
його до чогось зобов’яже. Живучи отак, він завжди 
був бадьорий, спав мало, часто прокидався вночі і 
починав працювати різцем. Він зробив собі з кар
тону шолом і у вершечок його вставляв свічку, щоб 
освітлювати роботу і мати вільні руки. Базарі, який 
багато разів бачив цей шолом, помітив, що Мікел- 
анджело вживав свічки не з воску, а з чистого козя
чого сала, які дуже добре горять. Він надіслав йому 
чотири пакунки таких свічок, тобто сорок фунтів. 
Догідливий слуга приніс їх о другій годині ночі Мі- 
келанджело, але він відмовився взяти їх, кажучи, 
що вони йому не потрібні. Слуга сказав: «Месер, 
вони мені руки пообривали, доки я ніс їх сюди, 
йдучи через міст, і додому я їх не понесу. Тут перед 
вашими дверима є купи густої грязюки. Я повтикаю 
їх туди, вони будуть добре стояти, і всі їх запалю». 
Мікеланджело відповів: «Залишай їх тут. Я не хочу, 
щоб ти влаштовував дурниці біля мого будинку». 
Він сам розповідав мені, що в молодості він часто 
спав не роздягаючись, бо, втомлений працею, не 
хотів роздягатися для того, щоб потім знову одя
гатися вранці.

Дехто вважав його скупим, але помилявся, бо з 
його ставлення до своїх творів і майна видно якраз 
протилежне. Із своїх художніх творів він подарував,
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як уже згадувалося, дуже цінні малюнки месерові 
Томмазо деї Кавальєрі, месерові Біндо, фра Бастья- 
но; а Антоніо Міні, своєму учневі, він подарував усі 
малюнки, картони й картину «Леда», усі вощані й 
глиняні моделі, які так і залишилися потім у Фран
ції, про що я вже говорив. Своєму великому другові 
Герардо Періні, флорентійському дворянинові, він 
подарував три картони з головами, чудово нама
льованими чорним олівцем *, які після його смерті 
перейшли до преславного дона Франческо, прави
теля флорентійського, який справедливо вважає їх 
за дорогоцінні. Він зробив для Бартоломмео Бетінні 
і подарував йому картон Венера з купідоном *, який 
цілує її, річ божественну, що перебуває тепер у його 
спадкоємців у Флоренції. Для маркіза дель Васто 
він намалював картон «Noli me tangere» *, надзви
чайну річ. Обидві потім змалював Понтормо, як я 
вже згадував. Двох Полонених він подарував Робер
то Строцці, а Антоніо, своєму слузі, і Франческо 
Бандіні — мармурове Оплакування Христа, яке пе
ред тим розбив. Не знаю, як можна вважати його 
скупим, коли він подарував стільки речей, за які 
міг би дістати тисячі скуді.

Що можна ще сказати? Ніхто не знає цього так, 
як знаю я, бо я був присутній, коли він складав 
багато проектів, часто ходив розглядати картини або 
будівлі і ніколи не хотів брати за це ніякої плати. 
Щодо грошей, то він заробляв їх своїм потом, своєю 
власною працею, а не прибутками або торгівлею. 
Хіба можна назвати скупим того, хто так, як він, 
допомагав численним бідакам, нишком давав посаги 
дівчатам, збагачував своїх учнів і слуг, наприклад, 
свого слугу Урбіно, що довго служив йому. Мікел- 
анджело спитав його якось: «Коли я помру, що ти
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робитимеш?» Той відповів: «Піду служити комусь 
іншому».— «От бідолаха,— сказав Мікеланджело.— 
Я допоможу твоїй біді» — і дав йому відразу дві 
тисячі скуді. Так може зробити великий король або 
папа. Своєму племінникові він давав три чи чотири 
рази по тисячі скуді, а, вмираючи, залишив десять 
тисяч скуді та, крім того, ще своє майно в Римі.

Пам’ять у нього була глибока й міцна: досить 
йому було побачити чужий твір один раз, і він його 
так запам’ятає і потім використає, що ніхто й не 
помітить. Він ніколи не робив нічого, що повторю
вало б його попередні твори, бо добре пам’ятав усе, 
що зробив. Одного разу, коли він був ще юнаком, 
приятелі художники, жартуючи, пообіцяли вечерю 
тому, хто намалює фігуру зовсім неправильну, не
зграбну, подібну до тих потвор, якими бруднять сті
ни люди, що зовсім не вміють малювати. Скори
ставшись із своєї пам’яті, Мікеланджело пригадав 
одну з потвор, яку бачив колись на стіні, і в точ
ності намалював її, ніби мав її перед очима, пере- 
мігши цим усіх живописців. Це річ дуже важка для 
людини, яка звикла до досконалого малюнка, витон
ченого смаку.

Він часто справедливо гнівався, коли його обра
жали: але не був мстивим, навпаки, був скоріше 
дуже терпеливим, у поводженні він завжди був 
скромний, а в розмові — стриманий і мудрий, слова 
його були поважні, часто дотепні, веселі й гострі. 
Ми вже наводили кілька його висловів, можемо на
вести ще деякі, бо перелічувати все це було б надто 
довго.

Колись під час розмови про смерть з одним із 
своїх приятелів, коли той сказав, що Мікеланджело 
гяжко буде вмирати, бо він весь час невпинно
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захоплений художньою працею, він відповів: «Це все 
дрібниці; бо коли ми любимо життя, а життя і смерть 
створені тим самим майстром, то й смерть повинна 
нам подобатися». Коли у Флоренції один громадя
нин побачив, як Мікеланджело, спинившись коло 
церкви Ор Сан Мікеле, зосереджено розглядає ста
тую св. Марка, твір Донателло, то запитав, як вона 
йому подобається, Мікеланджело відповів: «Я ще 
ніколи не бачив статуї, що була б так подібна до 
чесної людини. Якщо святий Марко був і жив та
ким, то тоді можна повірити і його писанням».

Колись показали йому малюнок, зроблений хлоп
чиком, який тільки що почав учитися, і, виправдую
чись, говорили, що той ще не встиг навчитися. «Воно 
й видно»,— відповів Мікеланджело.

Про художника, який намалював невдало Опла
кування Христа, він сказав: «І справді, хочеться 
плакати, коли дивишся на неї».

Почувши, що Себастьано з Венеції збирається в 
капелі церкви Сан П’єтро ін Монторіо намалювати 
ченця, він сказав, що це зіпсує всю церкву, а на 
запитання: «Чому?» — відповів: «Вони запоганили 
вже весь світ, а він такий великий, як же їм не запо
ганити маленьку капелу».

Один художник з великим напруженням за дуже 
довгий час намалював картину, на якій чимало за
робив. Коли Мікеланджело спитали, що він думає 
про автора, той сказав: «Хоча він буде багатий, але 
завжди залишиться бідняком». Одного разу він зу
стрів у Римі свого приятеля, що став ченцем і ходив 
тепер в одязі з грубої ряднини; на його привітання 
Мікеланджело не відповів, удаючи ніби не впізнає 
його; той мусив назвати своє ім’я; Мікеланджело 
висловив здивування, що бачить його в такому одязі,
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а потім весело додав: «Ви чудово одяглися. Щастя 
для вашої душі, коли ви і всередині такі, як зовні». 
Той самий приятель рекомендував Мікеланджело 
одного свого друга і просив зробити для нього 
статую, якомога кращу. Мікеланджело зробив, але 
виявилось, що той приятель був людиною заздріс
ною, він сподівався, що Мікеланджело не зробить 
того, що в нього просили, і розсердився на нього. 
Коли Мікеланджело про це дізнався, то сказав: «Не 
подобаються мені люди з подвійним дном»; засто
совуючи цю архітектурну метафору, він хотів ска
зати, що важко мати справу з людьми, які одне 
думають, а інше говорять.

Один приятель запитав, що він думає про скульп
тора, який копіює найславетніші античні статуї з 
мармуру, пишаючись, що далеко перевищив антич
них майстрів. Мікеланджело відповів: «Хто йде по
заду інших, ніколи не випередить їх; і, хто не вміє 
добре творити сам, ніколи не зможе як слід скори
статися чужими творами».

Якийсь живописець намалював картину, де най
більш вдало зобразив бика; на запитання, чому бик 
виглядає в нього живішим за все інше, Мікеландже
ло відповів: «Кожен художник добре зображає са
мого себе». Проходячи біля церкви Сан Джованні 
у Флоренції, на запитання, як йому подобаються 
двері, відповів: «Вони такі чудові, що годяться бути 
дверима раю»96. Працюючи для одного правителя, 
який день у день безупинно змінював свої плани, 
Мікеланджело сказав своєму другові: «У цього 
синьйора голова, наче флюгер на башті: від кожно
го подуву вітру вона крутиться». Пішов він подиви
тися на вже готовий скульптурний твір, який зби
ралися виставити, і скульптор був заклопотаний
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тим, як поставити цей твір так, щоб освітлення через 
вікна було добре. Мікеланджело сказав: «Не тур
буйся, тут важливіше те, яке буде освітлення на 
площі», натякаючи цим, що коли твір буде вистав
лений, то публіка вирішить, добре він зроблений чи 
погано.

Один примхливий вельможа в Римі вважав себе 
архітектором і наказав збудувати якісь ніші з кіль
цями вгорі, щоб ставити в них різні статуї, але з 
цього нічого не вийшло. Коли він запитав Мікел
анджело, як розмістити статуї, той відповів: «Під
вісьте краще до кожного кільця в’язку вугрів».

Головою будівництва Сан П’єтро був призначе
ний якийсь синьйор, який видавав себе знавцем Ві- 
трувія і оцінювачем робіт; коли хтось сказав Мікел
анджело: «У вас на будівництві є тепер великий 
геній», той відповів: «Це правда, тільки він без
глуздий».

Один живописець намалював картину, скори
ставшись чужими малюнками і картонами, так що 
в його роботі було все запозичене. її показали Мі
келанджело, і той на запитання свого друга висло
вився так: «Картина зроблена чудово. Тільки не 
знаю, що станеться з нею в день страшного суду, 
коли кожен почне збирати частини свого тіла; адже 
від неї нічого не залишиться», натякаючи художни
кам, що вони повинні працювати самостійно. Буду- 
чи проїздом у Модені, він побачив дуже гарні статуї, 
зроблені з теракоти моденським майстром Антоніо 
Бігаріно, розмальовані під мармур, бо той не вмів 
різьбити з мармуру; статуї сподобались Мікеланд
жело, але він сказав: «Якби ця глина перетворилася 
в мармур, біда була б античним статуям».

Коли Мікеланджело сказали, що треба йому бо-
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ротися проти Нанні ді Баччо Біджо, який весь час 
інтригує проти нього, він відповів: «Якщо боротися 
і нікчемою, то перемога нічого не варта».

Один священик, його приятель, сказав: «Жаль, 
що ви не одружились, у вас було б багато дітей, ви 
залишили б їм наслідки вашої чудової праці». Мі- 
келанджело заперечив: «І без жінок чимало прикро
щів завдало мені мистецтво, а дітьми моїми будуть 
твори, які я залишу після себе; якщо вони чогось 
варті, то трохи поживуть; горе було б Лоренцо ді 
Бартолуччо Гіберті, якби він не зробив дверей Сан 
Джованні; його діти й онуки розпродали і розтра
тили всю його спадщину, нічого від неї і не зали
шилося б, а двері ще стоять».

Одного разу, коли папа Юлій III послав Базарі 
о першій годині ночі до Мікеланджело по якийсь 
малюнок, той саме працював над Оплакуванням 
Христа, яке він потім розбив. Почувши стук у двері, 
Мікеланджело припинив роботу, взяв у руку світиль
ник і, коли Базарі повідомив про мету свого при
ходу, послав Урбіно принести малюнок з другого 
поверху. Почали розмову про різні речі, у цей час 
Базарі глянув на ногу Христа, яку Мікеланджело 
переробляв; не бажаючи, щоб Базарі її бачив, Мі- 
ксланджело впустив світильник і залишився у тем
ряві. Тоді він покликав Урбіно, щоб той приніс 
світло, і, відійшовши від станка, де вони стояли, Мі
келанджело сказав: «Я такий старий, що смерть 
часто хапає мене за плащ і кличе за собою. Упаду 
я колись, як цей світильник, і згасне світло мого 
життя».

Проте йому подобались такі люди, як Менігелла, 
звичайний живописець з Вальдарно, який був вели
ким весельчаком. Він іноді приходив до Мікеланд-
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жело і просив його зробити йому малюнок св. Роха 
або св. Антонів, щоб розмалювати його потім для 
селян. Мікеланджело, який працював неохоче для 
королів, для нього кидав іншу роботу і накреслював 
найпростіші малюнки, пристосовуючись до його сма
ку, як висловлювався Менігелла. Між іншим, Мікел
анджело зробив для нього чудову модель Розп’яття, 
за цим зразком той наробив їх дуже багато з паперу 
та різної мастики і розпродував селянам, а Мікел
анджело реготав до сліз. Особливо сміявся він, коли 
траплялися такі випадки, як, наприклад, історія з 
селянином, який попросив Менігеллу намалювати 
йому св. Франціска, а коли той намалював святого 
в сірому плащі, то він розсердився, бо хотів, щоб 
святий був у барвистому одязі. Тоді Менігелла на
малював йому на спині парчеву ризу, і селянин 
задовольнився.

Мікеланджело любив також каменяра Тополіно, 
який вважав себе видатним скульптором, хоча та
лантом він був дуже слабий. Багато років посилав 
він з Каррарських гір мармур для Мікеланджело і 
з кожною баркою завжди надсилав три-чотири фі
гури своєї роботи, які також дуже смішили Мікел
анджело. Остаточно повернувшись до Рима, Топо
ліно висік з мармуру Меркурія, якого розпочав ще 
раніше, і, коли той був уже готовий, він захотів, щоб 
Мікеланджело подивився на його роботу, і настир
ливо просив його висловити свою думку. «Ти дур
ний, Тополіно, — сказав Мікеланджело, — коли хо
чеш різьбити свої статуї. Хіба не бачиш, що твоєму 
Меркурію від колін до ступень бракує більше як 
третини ліктя, він карлик, ти його покалічив». «О, це 
дурниця, зачекайте, коли тільки це, то я зараз ви
правлю»,— відповів Тополіно. Мікеланджело знову
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посміявся з його недоумства і пішов. Тоді Тополіно, 
вмивши кусок мармуру, підрізав Меркурія на чверть 
ліктя під коліньми, поставив його на мармурову під
ставку, зробив йому потім мармурові чоботи, при
ладнавши їхній край до розрізу під коліньми так, 
що статуя, на скільки було потрібно, підвищилась, 
а потім він покликав Мікеланджело і показав свою 
роботу. Мікеланджело знову посміявся, дивуючись, 
нк іноді скрута примушує дурнів винайти таке, чого 
не вигадають і розумні люди.

Коли Мікеланджело закінчив гробницю Юлія II, 
він наказав одному каменяреві зробити герму для 
неї, даючи вказівки: «Тут відріж, там підрівняй, отут 
підчисть». Той, сам того не помічаючи, закінчив 
пирізьблення фігури, дивився потім на не! здиво
вано. Мікеланджело запитав: «Що скажеш?» — 
«Здається, все гаразд,— відповів той.— Я вам дуже 
зобов’язаний».— «Чому?» — «Тому, що ви допомог
ли мені виявити мою здібність, не відому для мене».

Щоб закінчити, я додам, що будовою тіла Мікел- 
пнджело був дуже міцний, сухуватий, але жилавий, 
І хоч він у дитинстві був кволий, а дорослим двічі 
переніс тяжкі хвороби, проте витримував велике на
пруження; тільки на старості страждав він від піску 
у сечі, що нарешті перетворився у камінь.

Майстер Реальдо Коломбо, його приятель, дбай
ливо лікував його за допомогою спринцювання про
тягом багатьох років.

На зріст він був середній, плечі мав широкі, а 
гулуб пропорційний. Постарівшись, він взував чобо
ти з собачої шкіри на босу ногу, носив їх цілими 
місяцями, так що коли доводилося їх скидати, то 
чисто разом з ними він стягав і власну шкіру. На 
ііпіічохи він надягав звичайно сап’янці з застібками,
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бо боявся простуди. Обличчя у нього було кругле, 
чоло чотирикутне, з сімома прямими лініями, виски 
значно видавалися перед вухами, а вуха були вели
куваті і відстовбурчені. Тіло, коли порівняти з об
личчям, здавалося завеликим. Ніс трохи сплюще
ний, бо Торріджано, як про це говорилося в його 
життєписі, розбив йому ніс кулаком. Очі скоріше 
маленькі, карі, з жовто-синіми відблисками, рідень
кі вії, тонкі губи, причому нижча товстіша і трішки 
висувалася вперед, підборіддя було добре збудоване 
і пропорційне до всього обличчя, волосся чорне з 
помітною сивизною, борода не дуже довга, роздвоє
на, не дуже густа.

Справді, його поява на світ, як я вже говорив на- 
початку, це був приклад, посланий богом сучасним 
майстрам, для того, щоб вони навчились з його жит
тя, як треба жити, а з його творів — як творити і 
бути справжніми добрими художниками. І я мушу 
славити бога за безмежне щастя, яке зрідка випа
дає на долю людям нашої професії, я вважаю, що 
одне з найбільших благ — це народитись за часів 
Мікеланджело. Мені поталанило мати його своїм 
опікуном. Усім відомо, яким він був мені близьким 
і яким був мені другом, про це свідчать його листи 
до мене. Ради істини і з вдячності за його ласку, 
я мав змогу написати про нього багато, і до того ж 
усю правду, чого інші не могли б зробити. Друге 
моє щастя полягає в тому, що він мені говорив так: 
«Джорджо, дякуй богові, що він дав тобі змогу слу
жити герцогові Козімо, який нічого не жалів для 
того, щоб ти мав змогу будувати, малювати і вті
лювати свої думки й наміри. Коли ти згадаєш про 
інших, чиє життя ти написав, ти побачиш, що вони 
такого щастя не зазнали» 97.
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Надзвичайно урочисто в присутності всіх худож
ників і друзів його з колонії флорентійців поховали 
Мікеланджело в церкві Санто Апостоло, у склепі, 
перед очима всього Рима.

Святий отець мав на думці спорудити йому окре
мий пам’ятник і гробницю в соборі Сан П’етро в 
Римі.

Ліонардо, племінник його, хоч і їхав на иошто- 
іиїх, прибув, коли вже все закінчилося. Герцог Козі- 
мо, дізнавшись про смерть Мікеланджело, задумав, 
коли вже не пощастило залучити і вшанувати Мі
келанджело живим, перевезти у Флоренцію його тіло 
І поховати урочисто з надзвичайною пошаною. Таєм
но, ніби тюк краму, вивезли тіло Мікеланджело для 
того, щоб у Римі не поширили чуток про це і не 
затримали тіло Мікеланджело, не перешкодили пере
везти його у Флоренцію.

Ще перед тим, як прибуло тіло, всі вже знали 
про смерть Мікеланджело. Віце-президент Академії, 
високошановний дон Вінченцо Боргіні, зібрав усіх 
иайвидатніших живописців, скульпторів і архітекто
рів і нагадав їм, що згідно з їхнім статутом вони 
повинні шанувати пам’ять померлих товаришів; і 
якщо вшанували за загальною згодою урочистим 
похороном фра Джованні Аньйоло Монторсолі, який 
помер першим після заснування Академії, то треба 
тепер добре обміркувати, як ушанувати достойно 
нам’ять Буонарроті, якого вони одноголосно обрали 
на першого академіка і визнали його своїм головою. 
Па таку пропозицію всі відповіли, що треба вшану- 
илти його найпочесніше, бо всі знають і відчувають, 
« кільки зобов’язані йому і всі вони люблять цього 
иеликого художника. Тоді, для того, щоб не турбу- 
имти всіх щоденними зборами, і для того, щоб
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налагодити всю справу спокійніше, обрали для під
готування до похорону й урочистих церемоній чоти
рьох: живописців Аньйоло Бронзіно і Джорджо Б а
зарі, скульпторів Бенвенуто Челліні і Бартоломмео 
Амманаті, досить відомих і видатних майстрів свого 
мистецтва, які мусили обговорити і владнати з віце- 
президентом, як і що треба влаштувати, з правом 
розпоряджатися всім складом товариства і всією 
Академією.

Погодились на таке доручення з великою охо
тою: всі, старі й молоді, почали, кожен за своїм фа
хом, виготовляти картини, статуї, що відповідали 
такому урочистому вшануванню. Ухваливши, щоб 
віце-президент як офіційна особа, а консули як 
представники зборів і Академії, повідомили про все 
герцога, попросили в нього милостивої допомоги, 
зокрема дозволу урочисто поховати Мікеланджело 
в Сан Лоренцо, церкві преславної родини Медічі, 
де перебуває більшість творів Мікеланджело, що є 
у Флоренції. Крім того, ухвалили просити герцога, 
щоб він дозволив месерові Бенедетто Варкі98 скла
сти й прочитати надгробне слово, бо лише такий 
чудовий красномовний оратор міг прославити над
звичайні чесноти й талант Мікеланджело. Варкі, 
перебуваючи на службі в герцога, не наважився б 
узяти таке доручення без дозволу його світлості, 
хоч усі певні, що він не відмовиться, як людина лас
кава від природи і надзвичайно віддана пам’яті 
Мікеланджело.

Після такої ухвали академіки розійшлися, а ві
це-президент написав до синьйора герцога такого 
листа:

«Академія і Товариство живописців і скульпто
рів, обговоривши за згодою вашої вельможної світ-
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листі, як ушанувати пам’ять Мікеланджело Буонар- 
роті, найбільшого художника всіх часів, і взявши до 
уваги велике значення його таланту для їхньої про
фесії і для блага батьківщини, а також величезну 
користь, яку вони дістали через досконалість його 
творів та його винаходи, вважають за свій обов’я
зок виявити всіма можливими способами свою 
любов до його талантів і звертаються до вашої вель
можної світлості з проханням про деяку допомогу. 
Як їхній уповноважений і як віце-президент Акаде
мії (з милості вашої світлості, я обіймаю цю посаду 
І в цьому році), я вважаю такі заходи достойними 
чесних і вдячних осіб, я знаю також, що ваша вель
можна світлість поважає таланти й охороняє тала
новитих людей, перевищивши в цьому своїх предків, 
які виявляли надзвичайну шану представникам ми
стецтва. З наказу Лоренцо Пишного спорудили в 
соборі статую Джотто, давно перед тим померлого, 
на його ж власні кошти поставили також чудовий 
мармуровий пам’ятник фра Філіппо, велику милість 
1 ласку виявлено не одного разу і до інших худож
ників.

Отже, я насмілююсь передати вашій вельможній 
світлості цю петицію Академії про вшанування па
м’яті великого Мікеланджело, вихованця й улюб
ленця Лоренцо Пишного, це дасть велике задово
лення академікам і всім представникам мистецтва 
по всій Італії, бо буде доказом прекрасної й доброї 
душі вашої вельможної світлості.

Хай бог береже вас на довгий час, на радість і 
благо ваших підданих і на охорону талантів».

На цього листа герцог відповів так:
«Дорогий, високоповажаний панотче! Щирість, 

яку виявила іі виявляє наша Академія, щоб
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ушанувати пам’ять Мікеланджело Буонарроті, який 
відійшов до кращого життя, дуже мене втішила в 
горі від утрати такої людини. Ми бажаємо не тільки 
задовольнити все, що висловлено в меморіалі, але 
і вжити заходів, щоб перенести його тіло до Фло
ренції, бо така, як це нам відомо, була його воля. 
Повідомляємо про це Академію і закликаємо її всі
ма способами прославити пам’ять такої великої 
людини. Бог вам поможе».

А ось точний текст вищезгаданого листа, або 
меморіалу, що Академія надіслала герцогові:

«Вельможний і т. д. Академія і члени товариства 
живописців, створеного за милостивим дозволом ва
шої вельможної світлості, дізнавшись про те, з якою 
готовністю ви через вашого посла вжили заходів у 
Римі для перенесення тіла Мікеланджело Буонар
роті до Флоренції, на загальних зборах своїх одно
голосно постановили якнайкраще влаштувати його 
похорон і помин. Знаючи, як поважав Мікеланджело 
вашу світлість і як ви його любили, ми благаємо 
вас, щоб ви, через вашу безмежну добрість і щед
рість, дозволили:

по-перше, відправити по ньому поминальну служ
бу і поховати його в церкві Сан Лоренцо, спорудже
ній вашими предками, що буде місцем постійних 
студій з архітектури, скульптури й живопису для 
Академії і товариства живописців;

по-друге, просимо дозволити месерові Бенедетто 
Варкі не тільки написати надгробне слово, але й 
прочитати його особисто, на це ми маємо його лас
каву згоду, коли був би дозвіл вашої вельможної 
світлості;

по-третє, благаємо і просимо вас з такою ж доб
рістю і щедрістю видати допомогу для проведення
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похорону на додаток до того, ідо є в нашому розпо
рядженні. Це все обговорювали й ухвалили в при
сутності і за згодою високоповажаного монсиньйора 
Вінченцо Боргіні, пріора шпиталю Інноченті, заміс
ника вашої вельможної світлості в Академії і това
ристві живописців».

На цього листа герцог дав таку відповідь:
«Дорогі мої академіки! Ми дуже раді, що може

мо задовольнити всі ваші прохання відповідно до 
тієї любові, що ми завжди мали до надзвичайного 
таланту Мікеланджело Буонарроті, а тепер маємо 
до всіх представників вашої професії. Улаштовуйте 
похорон так, як ви ухвалили, ми допоможемо вам. 
Одночасно повідомлено месера Бенедетто Варкі що
до надгробного слова, а пріора шпиталю, зокрема, 
щоб допоміг вам у цій справі. Бувайте здорові».

Лист до Варкі був такий:
«Дорогий наш месер Бенедетто! Любов, з якою 

ми ставимося до надзвичайного таланту Мікеланд
жело Буонарроті, викликає у нас бажання вшану
вати і відзначити його пам’ять усіма способами. Нам 
буде приємно, коли ви, ради нас, візьметеся скласти 
надгробне слово згідно з вказівками депутатів Ака
демії, і буде нам ще приємніше, коли ви його про
читаєте особисто. Бувайте здорові».

Месер Бернардо Граціні написав також депута
там, що герцог щиро й палко бажає, щоб усе було 
виконано, і що його світлість виявить свою милість 
і дасть допомогу.

У той час. як це все діялось у Флоренції, Ліо- 
нардо Буонарроті, племінник Мікеланджело, дізнав
шись про хворобу дядька, приїхав на поштових до 
Рима, але не застав уже його живим. Він почув від 
Данієлло да Вольтерра, щирого приятеля Мікел-
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анджело та від інших осіб, що близько стояли до 
цього святого старця, як він просив і благав пере
везти своє тіло у Флоренцію, його благородної бать
ківщини, яку він завжди щиро любив. Спритно, 
швидко, але з пересторогою він нишком вивіз його 
тіло з Рима і відправив його, ніби запакований 
крам, у Флоренцію. Щодо цієї останньої волі Мікел- 
анджело, то треба сказати (всупереч декому, хто 
говорить інакше), що Мікеланджело не приїздив 
протягом багатьох років у Флоренцію тільки через 
її клім ат". Він з власного досвіду знав, що різкий 
флорентійський клімат дуже шкідливий для здо
ров’я, тимчасом як більш м’яке і помірне повітря 
римське підтримувало його здоров’я до дев’яноста 
років; усі почуття його залишилися живими й ціли
ми, як і раніше, і в такому віці в нього ще виста
чало сили на роботу аж до останнього дня.

Усе це склалося так швидко й несподівано, що 
не можна було заздалегідь підготувати все; отже, 
коли тіло Мікеланджело прибуло у Флоренцію, то 
на бажання депутатів труну того ж дня (а саме 
11 березня в суботу) поставили в приміщенні брат
ства Успіння, під головним вівтарем і сходами церк
ви Сан П’єтро Маджоре, причому до труни нікого 
не допускали.

На другий день (це була неділя другого тижня 
великого посту) всі живописці, скульптори й архі
тектори зібрались у Сан П’єтро, взявши з собою 
тільки оксамитове покривало, вигаптоване золотою 
каймою, щоб укрити труну і катафалк, а на труну 
поклали Розп’яття. Коли о пів на першу годину 
ночі всі зібралися коло покійника, найстарші й най
поважніші майстри роздали присутнім смолоскипи, 
яких було заготовлено досить, а молодші вхопили



труну з таким бажанням, що за щасливого міг себе 
вважати той, хто встиг підставити плече, щоб мати 
потім право пишатися, що ніс кості найвеличнішої 
людини. Коли побачили такий натовп коло Сан 
ГГєтро, то, звичайно, зібралося багато народу, бо 
поширилися вже чутки, що тіло Мікеланджело при
було і ховатимуть його в Санта Кроче. Хоч і було 
вжито заходів проти поширення чуток, щоб уник
нути юрби, при якій неминучі безладдя й сум’яття, 
бо хотіли відправити принаймні цю скромну цере
монію спокійніше, залишаючи все інше для під
ходящого й зручнішого часу, але все склалося 
інакше. Люди, дізнавшись одне від одного, зразу ж 
заповнили церкву таким страшенним натовпом, що 
ледве-ледве можна було перенести тіло з церкви 
» сакристію, щоб зняти з труни упаковку, а потім 
виставити його напоказ.

Надзвичайно сильне враження було від великої 
кількості духівництва, це сприяло пишності похоро
ну, безлічі вощаних свічок, могильників у чорному 
одязі. На похороні було багато видатних людей, що 
відомі і тепер, а в майбутньому будуть ще славніші. 
Нони оточили труну того, кого так дуже любили й 
поважали. Справді, кількість художників у Флорен
ції (всі вони тут були присутні) завжди була вели
чезна, бо мистецтва квітнули в ній завжди так, це 
можна сказати без образи для інших міст, що Фло
ренція була для них джерелом і домом мистецтва, 
мк Афіни були колись джерелом і домом наук. 
11 л вулицях, де проходила процесія, крім багатьох 
художників, було дуже багато народу. Всюди чути 
пуло, як вихваляли заслуги Мікеланджело; очевид- 
ни,  с п р а в ж н і й  т а л а н т  м а с  т а к у  силу, що н а в і т ь  тоді, 
к п  ім в ж е  в і д  н ь о г о  не  м о ж н а  б е з п о с е р е д н ь о  дістати
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будь-яку користь, все ж таки його люблять і хва
лять.

Таке виявлення людської шани важило далеко 
більше, ніж розкішні золоті й шовкові оздоби. При 
такому величезному натовпі перенесли тіло в Санта 
Кроче, де ченці відправили, як і належить, поми
нальну службу, потім з чималими труднощами, бо, 
як я вже говорив, був численний натовп, його пере
несли в сакристію. Тоді присутній там віце-прези
дент, маючи на меті зробити річ, приємну для всіх, 
і бажаючи (як він сам потім признався) побачити 
мертвим того, кого зовсім не бачив живим, а коли 
й бачив у дитинстві, то вже забув, вирішив відкрити 
труну. Коли це було зроблено, то і він, і ми, всі при
сутні тут, чекали побачити тіло вже попсованим і 
розкладеним, бо він помер двадцять п’ять днів перед 
тим, а двадцять два лежав у труні, але побачили 
його цілісіньким; не було ніякого неприємного за
паху, здавалось, ніби він спочивав спокійним, тихим 
сном. Риси його обличчя були такі, неначе він був 
живий (тільки колір нагадував мерця), жодна ча
стина його тіла не була зіпсована, не була в стані 
розкладу. Голова і щоки, коли доторкнутись, були 
такі, ніби він помер лише кілька годин перед тим.

Коли народ трохи заспокоївся, дали наказ поста
вити труну на катафалк між вівтарем Кавалькан- 
ті і дверима, що ведуть до монастирського двору. 
А тим часом по місту поширилася чутка й збіглася 
така сила молоді подивитися на нього, що не можна 
було зачинити усипальню. Вдень і вночі протягом 
багатьох годин треба було тримати церкву відчине
ною, щоб задовольнити народ. Наступного дня, коли 
живописці й скульптори взялись за підготування 
урочистої церемонії, з’явилося чимало талановитих
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поетів, якими Флоренція завжди була багата, і по
чали чіпляти на катафалк свої вірші латинською й 
італійською мовами; це тривало довгий час. Хоч 
багато з цих віршів було надруковано тоді, але це 
лише незначна частина їх.

Повертаючись до похорону, треба сказати, що 
його спочатку призначили на другий день після свя
та Сан Джованні, а потім відклали на 14 липня. 
Три депутати (Бенвенуто Челліні з самого початку 
занедужав і участі не брав) обрали розпорядником 
скульптора Дзанобі Ластрікаті і вирішили влашту
вати свято скоріше художнє й натхненне, ніж роз
кішне й пишне. Дійсно (говорили депутати й розпо
рядник), справа полягає в тому, щоб ушанувати 
пам’ять Мікеланджело, а її вшановують люди його 
професії, які далеко багатші здібністю й талантами, 
ніж грошима; отже, треба прославити мистецтво 
мистецтвом, не царською марною пишнотою, а хоро
шими досконалими творами, зробленими нашими 
власними руками. Коли вже церкву оздобили як 
слід, освітили свічками, то зібралась незліченна 
кількість людей, що прибули подивитися на надзви
чайне видовисько, відклавши всі інші справи, при
був віце-президент Академії в супроводі капітана та 
алебардистів герцогської гвардії, потім — консули, 
академіки, всі живописці, скульптори й архітектори 
флорентійські. Коли вони сіли між катафалком і го
ловним вівтарем, де вже зібралося багато поважних 
і благородних осіб, які зайняли відповідні місця, 
почалась урочиста відправа з музикою і всіма цере
моніями. Після її закінчення зійшов на кафедру 
вищезгаданий Варкі, який тільки один раз перед тим 
виконував такий обов’язок на пошану вельможної 
герцогині Феррарської, дочки герцога Козімо, він
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майстерно й красномовно, гарним своїм голосом від
дав хвалу заслугам, життю і творам божественного 
Мікеланджело Буонарроті.

Справді, яке велике щастя було для Мікеланд
жело вмерти після того, як була вже заснована 
наша Академія, що змогла з такою шаною, честю 
і пишністю його поховати.

Велике щастя було, що він помер раніш, ніж 
месер Бенедетто Варкі, бо немає іншого красномов
ця і вченого, який міг би виголосити таке надгробне 
слово. Цю промову незабаром надрукували, а потім 
так само надрукували й другу, прекрасну промову 
про Мікеланджело і живопис, яку склав найблаго- 
родніший великий вчений месер Ліонардо Сальвіаті; 
йому було тоді лише двадцять два роки, але його ро
зум і хист були такі виняткові, що він складав різні 
твори латинською і тосканською мовами, а пізніше 
він прославився ще більше. Мені бракує слів, щоб 
розповісти як слід про таланти, доброту і розум 
високоповажаного дона Вінченцо Боргіні.

Досить сказати, що тільки завдяки його керівни
цтву й порадам змогли шановні академіки й чле
ни товариства художників влаштувати такий урочи
стий похорон.

Оскільки населення міста не мало змоги розгля
нути протягом одного дня цих прикрас, то з дозволу 
герцога їх залишили ще на кілька тижнів, на ра
дість усіх його підданих і чужинців, що приїздили 
з сусідніх місцевостей.

Я не хочу наводити тут численних епітафій, ла
тинських і тосканських віршів, складених видатними 
людьми на пошану Мікеланджело, бо це була б ціла 
книга. Крім того, вони здебільшого записані й на
друковані. Але на закінчення я мушу зазначити, що
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після всіх цих урочистих церемоній герцог наказав 
відвести окреме почесне місце для могили Мікел- 
анджело в церкві Санта Кроче, в якій він ще за 
життя свого просив поховати його поруч з могилами 
своїх предків 10°.

Вельможний герцог подарував племінникові Мі- 
келанджело, Ліонардо Буонарроті, білого й різно
барвного мармуру для цієї гробниці.

За проектом Базарі цю гробницю разом з бюстом 
Мікеланджело замовили видатному скульпторові 
Баттіста Лоренці.

На гробниці мало бути три статуї — Живопис, 
Скульптура й Архітектура — першу з них замовле
но самому Баттіста Лоренці, другу — скульпторові 
Джованні дель Опера, а третю — Валеріо Чолі. Всі 
вони тепер працюють, і незабаром ми побачимо го
товий пам’ятник на місці. Проте вельможний герцог, 
щоб всебічно вшанувати пам’ять такого великого 
генія, наказав поставити меморіальну дошку з ім’ям 
і бюстом Мікеланджело в соборі, де ми бачимо іме
на і зображення всіх славнозвісних флорентійців.



ЖИТТЄПИС ТІЦІАНА З КАДОРА, 
ЖИВОПИСЦЯ

Тіціан народився в Кадорі, у містечку, розташо
ваному над річкою П’яве, за п’ять миль від підніж
жя Альп, 1480 року 1 в родині Вечеллі, найблагород- 
нішій у тих краях; у десятилітньому віці здібного 
й кмітливого хлопця послано у Венецію до його 
дядька, шанованого там громадянина, який, поба
чивши в небожа великий нахил до малярства, від
дав його в науку Джану Белліно, живописцеві, як 
я вже казав, чудовому і вельми на той час славет
ному; навчаючись у нього малюнка, Тіціан незаба
ром показав свій природний хист у всіх тих царинах 
таланту і смаку, що необхідні для мистецтва жи
вописця. А оскільки на ту добу Джан Белліно2, та 
й інші живописці того краю (вони-бо не студіювали 
античності), мали звичку часто, точніше, завжди все 
змальовувати з натури, до того ж в сухій, різкій і 
вимученій манері, то й Тіціан і собі перейняв тоіі 
самий спосіб. Проте, коли згодом, близько 1507 ро
ку, з’явився Джорджоне з Кастельфранко3, Тіціан, 
цілком невдоволений таким способом письма, почав 
надавати своїм речам більше м’якості й опуклості 
в добрій манері. Одначе він шукав і надалі способів 
якнайкраще передавати живі і природні речі і від
творювати їх, як тільки міг краще, з допомогою 
кольору або плям різкого чи м’якого тону, так, як 
він бачив це у природі, не користуючись малюнком, 
бо вважав, що малювати просто фарбою, без усяких
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підготовчих ескізів на папері, є правдивим і кра
щим способом роботи і що це є справжнім малюн
ком. Але він не примічав, що малюнок потрібний 
кожному, хто хоче добре розмістити складові части
ни і впорядкувати композицію, і що треба перше 
випробувати на папері різні способи поєднання цих 
частин, щоб побачити, як складається ціле. Адже 
ідея не може сама в собі ні побачити, ні уявити 
:і цілковитою виразністю всіх можливих композицій, 
якщо не розкриє і не покаже свого задуму тілесному 
зорові, що допоміг би їй правдиво судити про цей 
задум; а це знову ж таки неможливо без ретельного 
студіювання оголеного тіла, що потрібно для його 
справжнього розуміння; але і з тим не щастить і не 
може щастити без ескізів на папері: то ж немала 
мука — тримати перед себе оголену чи вбрану фі
гуру щоразу, як малюєш картину. Тому коли нала
маєш собі руку на ескізах, то помалу досягнеш і 
більшої легкості в роботі над малюнком і колори
том картини; такі вправи у мистецтві виробляють 
досконалість манери й смаку, і художник звільняє
ться від тієї незграбності і вимученості, з якими ви
конано вищезгадані речі. Не кажучи вже про те, що 
завдяки ескізам уява сповнюється чудесними заду
мами і артист починає зображувати по пам’яті усі 
природні речі, навіть не маючи їх перед очима, і 
невмілий малюнок вже не виглядає з-під гарного 
шару фарб, як це траплялося в тій манері, якої 
багато років дотримувались венеціанські художни
ки — Джорджоне, Пальма 4, Порденоне5 та інші, 
котрі не бачили ні Рима, ні інших речей, досконалих 
♦ усіх поглядів.

Отже, побачивши техніку і манеру Джорджоне, 
Тіціан покинув манеру Джана Белліно, хоча й змар-
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нував на неї чимало часу, і пристав до Джорджоне, 
навчившись невдовзі так добре наслідувати його ре
чі, що картини його часом вважали за твори Джор
джоне, як про те буде сказано нижче. Досягнувши 
більшої зрілості в роках, умільстві і смаку, Тіціан 
виконав багато фресок, які неможливо перелічити 
по порядку, бо вони розкидані по всіх усюдах. До
сить сказати, що, дивлячись на них, багато хто з 
досвідчених людей уже тоді передрікав, що Тіціан 
буде чудовим художником, як воно насправді й 
сталося.

І от скоро після того, як він почав переймати 
манеру Джорджоне — а він тоді мав не більше ві
сімнадцяти літ, — то написав з одного свого прия
теля, дворянина з дому Барбаріго, портрет *, що 
вельми прославився свого часу завдяки правдивості 
і природності в передачі тіла і такому виразному 
зображенню волосся, що його можна порахувати 
так само, як і кожну петлю срібного шиття на атлас
ному камзолі. Словом, цей портрет вважали на
стільки добре і блискуче виконаним, що, якби Тіціан 
не написав свого імені на тлі, його б узяли за твір 
Джорджоне. А тим часом, після того як Джорджоне 
завершив чільний фасад Німецького подвір’я, Ті- 
ціанові через Барбаріго замовлено кілька сцен для 
тієї частини того самого фасаду *, що над крамнич
кою. Після цієї роботи він намалював велику кар
тину з фігурами в натуральну величину — вона за
раз у залі месера Андреа Лоредано, котрий мешкає 
коло церкви св. Маркуоли. На тій картині зобра
жено Богоматір по дорозі до Єгипту6, на тлі вели
кого гаю та інших краєвидів, чудово виконаних, 
Тіціан-бо працював багато місяців і тримав з цією 
метою у своїй майстерні колькох німців, добрих
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живописців пейзажу й листя. Крім того, на цій кар
тині він зобразив гай і в ньому багато звірів, яких він 
написав з натури і які справді такі натуральні, що 
здаються живими. Потому він для дому свого кума, 
месера Джованні Данна, фламандського дворянина 
й купця, написав його портрет *, де той зображений 
як живий, а також картину «Се людина» 7 з багать
ма фігурами, що їх як сам Тіціан, так і інші вва
жають дуже хорошим твором. Для того самого за
мовника він намалював картину з зображенням 
Мадонни та іншими постатями натуральної величи
ни *, і при цьому дорослих, і дітей писано з натури 
а членів тієї самої родини. Наступного, 1507 року, 
коли імператор Максиміліан провадив війну з вене
ціанцями, Тіціан, за його власними словами, нама
лював у церкві Сан Марчіліано архангела Рафаїла, 
Товія та пса на тлі далекого краєвиду, де в гайку 
св. Іоанн Хреститель навколішках звертається з мо
литвою до небес8, звідти на нього спадає сяйво, 
освітлюючи його. Є гадка, що він цю річ намалював 
ще раніше, ніж почав фасад Німецького подвір’я. 
Щодо цього фасаду, то багато хто із знаті, не знаю
чи, що Джорджоне вже там не працював і що його 
розписував Тіціан (той саме познімав риштовання 
з одної його частини), при зустрічі з Джорджоне 
приязно вітав його; мовляв, у нього куди краще ви
йшов фасад над крамничками, ніж фасад над Вели
ким каналом. Джорджоне так образився, що, поки 
Тіціан не завершив усієї роботи і його участь не 
стала відома всім, уникав показуватися на люди і 
відтоді вже ніколи, не захотів зустрічатися і прияте
лювати з Тіціаном.

Наступного, 1508 року Тіціан випустив гравюру 
иа дереві, яка зображає тріумф віри, з силою-силен-
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ною постатей: прародичами, патріархами, пророка
ми, сивілами, невинними, мучениками, апостолами 
й Ісусом Христом, якого несуть у славі чотири єван
гелісти і чотири отці церкви, зі святими сповідни
ками на задньому плані. В цій речі Тіціан показав 
палку, чудову манеру і довершеність техніки. Я зга
дую, як фра Бастіано дель Пйомбо, міркуючи про 
це, казав мені, що, коли б того часу Тіціан потрапив 
до Рима і побачив твори Мікеланджело, Рафаеля 
та античні постаті, а також вивчив би малюнок, він 
створив би дивовижні речі, маючи на увазі його чу
дову майстерність колориту і його заслужену славу 
кращого і найбільшого в пашу добу наслідувача 
природи з допомогою кольору, і що, грунтуючись на 
справді великому мистецтві малюнка, він зрівняв
ся б з Урбінцем і з Буонарроті9. Потім, рушивши 
до Віченци, Тіціан написав фреску з зображенням 
Соломонового суду * — в маленькій лоджі, де відбу
ваються прилюдні засідання суду. І витвір той чу
десний. Повернувшись до Венеції, він розписав 
фасад палацу Грімані*, а в Падуї, в церкві Сагё 
Антоніо зробив кілька фресок з життя цього свято
го 10, в церкві ж Санто Спіріто — образок зі св. Мар
ком у колі кількох святих 11. У деяких з них облич
чя намальовано з натури, олією, дуже старанно, 
отож-бо дехто думав, що ця річ виконана рукою 
Джорджоне. По смерті Джованні Белліні зосталась 
недовершена картина в залі Великої Ради з образом 
Фрідріха Барбаросси, вкляклого біля брами храму 
Сан Марко перед папою Олександром III у цілкови
тій зневазі *. Тіціан закінчив цю річ, багато чого 
змінивши і додавши чимало портретів його друзів 
та інших людей. За цю роботу він заслужив від 
венеціанського Сенату посаду на Німецькому по-
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двір’ї, під назвою сенсерія, з прибутком триста зо
лотих на р ік 12. Цю посаду члени сенату дають 
кращому живописцеві рідного міста, а той мусить 
вряди-годи малювати портрет з нового їхнього пра
вителя, званого дожем, за невеликі гроші — вісім 
золотих — їх сплачує митцеві той же правитель. 
Потому цей портрет виставляється прилюдно в па
лаці св. Марка, щоб увічнити дожеву пам’ять.

1514 року Альфонсо, герцог феррарський, почав 
замовляти розпис одної невеличкої зали і для де
яких її частин доручив феррарському живописцеві 
Доссо 13 зобразити Енея, Марса й Венеру, а також 
Вулкана у гроті з двома ковалями біля вогнища. 
Герцогові захотілося мати там же картини пензля 
Джана Белліно. Той намалював на другій стіні ка- 
дуб з червоним вином, оточений кількома вакхан
ками, музиками, сатирами та іншими хмільними 
чоловіками й жінками, і тут же Сілеиа, геть голого 
і дуже гарного, верхи на ослі, в колі людей, з рука
ми, повними овочів та винограду. Ця річ за вико
нанням і колоритом була написана вельми старанно 
і славилася як один з найкращих творів Джана 
Белліно. Дарма, що в манері, з якою вимальовано 
вбрання, є щось різке, властиве манері німецькій. 
Та це й не дивина, бо він наслідував картину фла
мандця Альберта Дюрера, що свого часу привезена 
до Венеції і вміщена в церкву Сан Бартоломмео 14 і 
була річчю вишуканою, повною багатьох чудесних 
постатей, олією намальованих. На тому кадубі Джан 
Белліно написав: Ioannes Bellinus Venetus, року 
1514 ,3. Але він так і не довершив цю річ, бо вже 
постарівся. Послано по Тіціана — того вважали кра
щим з усіх інших митців,— щоб він закінчив її. Він 
же, прагнучи успіху й слави, виконав надзвичайно
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старанно дві сцени, що їх бракувало в тому покої. 
На першій — річка червоного вина, на її березі спів
ці і музики нібито хмільні, жінки так само, як і чо
ловіки, і оголена заснула жінка, така гарна, що 
здається живою, так само як і цілий ряд інших 
постатей. Цю картину Тіціан підписав своїм ім’ям. 
На другій, поряд з першою і просто біля входу, він 
зобразив багато амурів і гарних дітей в різних по
ставах. Втім, і ця картина дуже сподобалася госпо
дареві. Та надто серед інших гарний один з амурів, 
що дзюрить у річку і відбивається в воді — інші ж 
оточують п’єдестал на зразок вівтаря, там стоїть 
Венера з морською мушлею в правиці, обабіч Гра
ція і Врода — прегарні фігури, виконані неймовірно 
ретельно ,в. Точнісінько так само Тіціан намалював 
на дверцях шафи чудесну і дивовижну півфігуру 
Христа, котрому лихий іудей показує динар кеса
ря ,7. Ця голова, а також інші образи цього кабіне
ту, як твердять наші кращі художники, найкраще 
виконані з усього, що коли-небудь зробив Тіціан. 
І справді, це речі виняткові. За це його щедро наго
родив і прославив герцог, котрого він намалював 
прегарний портрет, де зобразив його спертим одною 
рукою на велику гармату ,8. Крім того, він написав 
синьйору Лауру І9, згодом дружину того герцога. Це 
також річ дивовижна. І справді, велика сила хисту 
у тих, кого підтримує щедрість правителів. Того 
часу Тіціан заприятелював з божественним Лодо- 
віко Аріосто20, котрий визнав його за чудесного 
живописця і прославив у своєму «Несамовитому 
Роландо».

...То Тіціан, що дав не менше слави
Кадору, ніж Венеції, Урбіно
Дали вже інші...
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Повернувшись потому до Венеції, Тіціан нама
лював для тестя Джованні да Кастель Болоньєзе 
картину олією на полотні — нагого пастуха та селян
ку, що простягає йому парну флейту заграти. Все 
це на тлі чудового краєвиду. Картина ця нині — в 
Фаенці, в домі того Джованні21. Далі Тіціан вико
нав для головного вівтаря церкви братів міноритів, 
що називається Великим Будинком, картину з обра
зом Богоматері — та зноситься на небо — і двана
дцяти апостолів, що стоять унизу і дивляться, як 
вона летить22. Одначе цей витвір, чи тому, що на
мальований на полотні, чи тому, що кепсько зберігся, 
ледве можна розрізнити. В тій таки церкві, в кап
лиці дому Пезаро, він намалював Мадонну з немов
лям на руках в оточенні св. Петра і св. Георгія 
та навколішках замовників23, написаних з натури. 
Серед них — епіскоп пафоський та його брат, котрі 
того часу тільки що вернулися після перемоги, здо
бутої тим епіскопом над турками. В церковці св. Ми- 
колая, в тому самому монастирі, він намалював на 
дереві св. Миколая, Франціска, Катерину і нагого 
Себастьяна, зображеного з натури і без усяких зу- 
мисних пошуків краси в ногах або торсі. Там тільки 
й видно те, що можна спостерігати в природі. Отож 
постать — нібито відбиток живого тіла, така-бо вона 
тілесна і своєрідна, і все ж здається прегарною. 
Це ж стосується і вродливої Мадонни з немовлям 
на руках, що привертає до себе погляди всіх тих 
постатей. Композицію цієї картини намалював сам 
Тіціан на дерев’яній гравірувальній дошці, що її 
вже потім інші вирізали й віддрукували24.

По тих речах він намалював для церкви Сан 
Рокко картину — Христа з хрестом на плечі і моту
зом на шиї, за нього його тягне іудей 2Г\  Образ цей,
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ідо його багато хто вважав за твір Джорджоне і що 
є найбільшою святинею Венеції, дістав у приносини 
більше золотих, ніж Тіціан і Джорджоне заробили 
за все своє життя.

Потому кардинал Бембо26 — з нього він уже ма
лював портрет *, і той був тоді за секретаря в папи 
Льва X — запросив його до Рима побачити місто, 
Рафаеля з Урбіно та інших. Тіціан же так довго ба
рився і зволікав з цією поїздкою, що навіть потому, 
як Лев і Рафаель 1520 року померли, він так і не 
зібрався. Для церкви Санта Маріа Маджоре він 
намалював картину — св. Іоанна Хрестителя в пу
стелі серед скель27, ягня, що здається живим, і клап
тик далекого краєвиду з кількома прегарними дере
вами над берегом річки. Написав він з натури порт
рети дожа Грімані28 і Лоредано *, що були визнані 
за видатні, а невдовзі — короля Франціска 29, коли 
він виїжджав з Італії, аби вернутися до Франції. 
А в рік обрання дожа Андрія Грітті Тіціан намалю
вав його портрет — рідкісна річ — у картині, де 
зображено Богоматір, св. Марка і св. Андрія * з ли
цем того дожа. Ця картина — напрочуд дивовижний 
твір, і тепер вона в залі Колегії. Мавши за обов’я
зок, як я вже сказав, малювати ці портрети, він, 
крім згаданих, зобразив і решту дожів *, по порядку 
їх обрання — П’єтро Ландо, Франческо Донато, 
Марк Антоніо Тревізано і Веньєро, аж поки нареш
ті обидва дожі, брати Паулі, звільнили його від цієї 
роботи через старість30.

Коли П’єтро Аретіно, найславетніший письмен
ник нашого часу, приїхав перед розгромом Рима 31 
до Венеції, він щиро заприятелював з Тіціаном і 
Сансовіно32. Це вийшло Тіціанові на честь і на ко
ристь, бо Аретіно поширив його славу так далеко,
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як просторі були межі, де він володарював своїм 
пером, а надто перед видатними правителями, як 
про це буде сказано свого часу. Одначе повернімося 
до творів Тіціана. Він написав вівтарний образ 
св. Петра Мученика 33, в церкві Сан Джованні е Пао
ло; той святий мученик, зображений в натуральну 
величину, серед гаю величезних дерев лежить до
лі — якийсь шалений вояк так ударив його по голо
ві, що святий уже ледве живий, на його обличчі 
переляк смерті; інший же чернець, біжучи на гля
дача, нажаханий смертю. А в повітрі повстають два 
маті ангели в небесному сяєві, що освітлює чудовий 
краєвид і всю композицію в цілому. Ця компози
ція — найзавершеніша, найславетніша, найбільше і 
найкраще за все задумана і виконана з усього того» 
що коли-небудь Тіціан зробив за все своє життя. 
Побачивши цей витвір, Грітті, котрий до Тіціана, як 
і до Сапсовіно, завжди був прихильний, дав йому 
замовлення — зобразити битву при К’ярададді для 
зали Великої Ради 34. У цій речі Тіціан відтворив 
битву і лють вояків, що змагаються, а з небес падає 
страшенний дощ. Композиція та, написана з нату
ри, вважається за кращу і найпрекраснішу з усіх 
історичних сцен у тій залі. В тому ж таки палаці, 
під одними сходами, він намалював фреску з обра
зом Мадонни *. Коли він трохи згодом виконав для 
одного шляхтича з дому Контаріні картину з пре
красним образом Христа, котрий сидить коло столу 
з Клеопою і Лукою35, замовникові здалося, що ту 
річ варто виставити прилюдно, як воно і насправді є. 
Тому-то, палко люблячи батьківщину і суспільство, 
пін подарував її Синьйорії, і її довший час тримали 
в покоях дожа. Нині ж вона — на людях, її може 
оглядати кожний, а саме в золотій вітальні, перед
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залою Ради Десяти, над дверми. Десь того ж таки 
часу для громади Санта Маріа делла Каріта, він 
намалював Богоматір36, що підіймається сходами 
храму з багатьма особами з натури. Так само і для 
громади Сан Фантіно він намалював маленьку кар
тину на дереві, з образом покаянного св. Єроніма — 
її дуже хвалили художники, але два роки тому вона 
згоріла разом з цілою церквою. Кажуть, 1530 року, 
коли імператор Карл V був у Болоньї, Тіціана ви
кликав туди кардинал Іпполіто Медічі через посе
редництво Аретіно. Там він намалював чудесний 
портрет його величності37 при повному обладунку, 
котрий так сподобався, що імператор звелів видати 
йому тисячу золотих. Із них половину довелося від
дати скульпторові Альфонсо Ломбардо, котрий зро
бив модель для мармурової статуї, як про це йдеться 
в його життєписі. Коли Тіціан вернувся в Венецію, 
то багато хто з вельмож, котрі почали протегувати 
Порденоне, вихваляючи його твори на стелі зали 
Прохачів та в інших місцях, влаштували йому за
мовлення маленької картини для церкви Сан Джо- 
ванні Елемозінаріо, аби він таким чином змагався 
з Тіціаном — той саме намалював для тієї самої 
церкви образ св. Іоанна Милостивого в єпіскопських 
ш атах38. Одначе, хоч як старався Порденоне з цією 
роботою, він не зміг ні порівнятися з твором Тіціа
на, ні бодай хоч трохи до нього наблизитися. А той 
далі виконав для церкви Санта Маріа дельї Андже- 
лі в Мурано прегарну картину на дереві з зобра
женням Благовіщення *. Але замовники не захотіли 
витратити п’ятдесят золотих, що їх правив Тіціан, 
тож він послав цю річ за порадою Аретіно в пода
рунок імператорові Карлу V. Тому так безмежно 
сподобався твір, що він подарував митцеві дві ти
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сячі золотих. Замість цієї картини на місце, належне 
їй, вміщено іншу, пензля Порденоне. Трохи згодом 
Карл V, вернувшись до Болоньї з угорським вій
ськом — побачитися з папою Кліментом, знову за
хотів, щоб його намалював Тіціан. Той, крім цього 
портрета, зобразив ще, перш ніж поїхати з Болоньї, 
згаданого Іпполіто Медічі в угорському вбранні39, 
а на іншій картині, меншій розміром,— його самого 
при повному обладункові. Обидва портрети нині — 
в гардеробній герцога Козімо. Того ж таки часу 
Тіціан намалював портрети Альфонсо Давалоса, 
маркіза дель Васто40, та Аретіно41. Останній влаш
тував його на службу до Федеріго Гонзаго, герцога 
Мантуанського, і прихилив того до нього. Подав
шись за герцогом в його країну, Тіціан намалював 
з нього портрет42, що здається живим, і, крім того, 
портрет кардинала, його брата. Скінчивши ці дві 
картини, він, аби прикрасити один покій, розписа
ний Джуліо Романо, виконав дванадцять чудових 
поясних зображень імператорів, під кожним з них 
згодом Джуліо Романо написав сцену їхніх по
двигів 43.

У Кадорі, на своїй батьківщині, Тіціан написав 
картину, на ній — Богоматір і епіскоп св. Тіціан44, 
а також сам художник, навколішках. Того ж року, 
коли папа Павло III подався до Болоньї, а звідти — 
до Феррари, Тіціан, приєднавшись до його двору, 
намалював його портрет, річ прегарну, а також по
вторив цей портрет для кардинала Санта Фйоре45. 
Обидві картини, що за них папа йому дуже добре 
заплатив, нині в Римі. Одна з них у кардинала Фар- 
незе, а інша — у нащадків кардинала Санта Фйоре. 
Згодом з них зроблено багато копій, що розкидані 
по всій Італії. Десь того ж таки часу він намалював
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портрет Франческо-Маріа, герцога Урбінського46 — 
напрочуд гарна річ. За неї ГГєтро Аретіно і просла
вив його в сонеті, початому так:

Колись рукою штуки Апеллес
Віддав подобу й постать Олександра...

У гардеробній цього ж герцога є написані рукою 
Тіціана дві вельми вишукані жіночі голови 47, а та
кож юна Венера48, вона лежить з квітами серед 
тонких тканин, намальованих дуже вміло. Крім 
того, півфігура Марії Магдалини 49 з розпущеними 
косами — виняткова річ. Там же — портрети Кар
ла У, короля Франціска замолоду, герцога Гвіду- 
бальдо II*, папи Сікста IV*, пап Юлія II, Пав
ла III, старшого кардинала лотарінгського * і Солі- 
мана, імператора турецького*. Усе це — прегарні 
портрети, виконані, ще раз кажу, рукою Тіціана. 
У тій же гардеробній, крім багатьох інших речей, 
є портрет Ганнібала карфагенського, вирізаний на 
старовинному корналіні, а також прекрасна марму
рова голова роботи Донато.

1541 року Тіціан намалював для ченців мона
стиря Сан Спіріто у Венеції образ для головного 
вівтаря з зображенням Зішестя Св. Духа на апосто
лів 50 — бог появляється як полум’я, а св. дух — як 
голуб. Картина ця через якийсь там час зіпсувалася. 
Тіціанові довелося по довгих суперечках з ченцями 
її переписувати. Це та сама, що тепер на вівтарі. 
У Брешії він намалював у церкві Сан Назаро 
вівтарний образ51 у п’яти відділах: посередині — 
Воскресіння Ісуса Христа, оточеного кількома вої
нами, а обабіч — св. Назарій, Бастіан, архангел 
Гавриїл і Богоматір, що приймає благовість. У Ве
ронському соборі він написав на дереві смерть Бо
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гоматері52 з апостолами, що стоять на землі,— твір, 
па думку всіх, найкращий з нових картин у цьому 
місті. 1541 року він зробив портрет дона Дієго ді 
Мендоса 53, котрий був у той час послом Карла V 
в Венеції — зобразив його на весь зріст. Починаючи 
з цієї прегарної постаті, він зробив ще кілька порт
ретів на весь зріст — далі це ввійшло у звичай. Цим 
способом він намалював портрет трієнтського кар
динала замолоду54, а також портрет Аретіно для 
Франческо Марколіні *. Одначе цей портрет був 
уже далеко не такий гарний, як інший, також його 
роботи, посланий самим Аретіно в подарунок гер
цогові Козімо Медічі разом з портретом Джованні 
Медічі55, батька герцога, його обличчя намальовано 
з маски, знятої в Мантуї, коли той помер у присут
ності Аретіно. Обидва портрети тепер в гардеробній 
герцога серед багатьох інших прегарних картин. 
Того ж таки року, як Базарі був у Венеції, працю
ючи, як я уже казав, тринадцять місяців над стелею 
для Джованні Корнаро та деякими іншими речами 
для громади делло Кампо, то Сансовіно, керівничий 
будови церкви Сан Спіріто, доручив йому ескізи до 
трьох великих картин, призначених для стелі, щоб 
він і завершив їх олією. Проте Базарі скоро поїхав, 
і всі три речі замовлено Тіціанові56. Той блискуче 
їх виконав, оскільки йому пощастило дуже вина
хідливо скоротити постаті знизу вгору. На одній з 
них — Авраам приносить у жертву Ісаака, на дру
гій — Давид відтинає голову Голіафові, на третій — 
Авель, забитий Каїном, своїм братом.

До тієї ж доби належить і портрет, намальова
ний Тіціаном з самого себе на пам’ять своїм дітям 57. 
Коли настав 1546 рік, Тіціан, викликаний кардина
лом Фарнезе, подався до Рима. Там він зустрівся
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з Базарі, котрий вернувся з Неаполя і розписував 
залу в палаці канцелярії кардинала. Останній дору
чив Тіціана згаданому Базарі, і той люб’язно пока
зував йому всі пам’ятки римські. По такому кілька
денному відпочинку Тіціана оселили в Бельведері, 
щоб він узявся до нового портрета Павла III на 
весь зріст поряд з кардиналом Фарнезе і герцогом 
Оттавіано 58. Він прекрасно виконав замовлення, на 
превеликий подив тих панів. За домовленістю він 
намалював у дар для папи півфігуру Христа в обра
зі «Се людина» *. Ця річ, чи то тому, що програла 
від сусідства творів Мікеланджело, Рафаеля, Полі- 
доро та інших, чи з якоїсь іншої причини, але мит
цям, незважаючи на всі свої вартості, не здалася 
настільки досконалою, як багато інших його творів, 
а надто портретів. Якось, навідавшись до Тіціана в 
Бельведері, Мікеланджело і Базарі побачили в ньо
го картину, що над нею він працював (нагу жінку 
в образі Д ан а ї59, вона приймала в своє лоно Зевса 
у вигляді золотого дощу) і, як заведено, при худож
никові вельми її розхвалили. Коли ж вони від нього 
пішли, розмовляючи про мистецтво, Буонарроті його 
вельми підносив: мовляв, йому до вподоби його ма
нера та колорит, одначе шкодував, що у Венеції з 
самого початку не вивчають добре рисувати і що 
тамтешні майстри не мають доброго способу робо
ти. Бо, казав він, коли б мистецтво та рисунок так 
само помагали цій людині, як йому помагає приро
да, особливо і найбільше в наслідуванні живого, то 
кращого і більшого годі собі уявити, беручи до ува
ги його чудесний хист і живу манеру. З цим справді 
не можна не погодитися. Той, хто багато не рисував 
і не студіював добірних античних і сучасних взірців, 
не здолає успішно працювати сам по собі і виправ-
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.пяти те, що він зображає з натури, надаючи йому 
тієї принади й довершеності, що їх даровано мисте
цтвом, крім ладу речей в природі,— та створює, як 
звикле, деякі частини негарними.

Коли нарешті Тіціан покинув Рим, діставши силу 
дарунків від тих панів, а надто церковну бенефіцію 
з добрим прибутком для свого сина Помпоніо, він 
подався назад, до Венеції, потому як інший його 
син, Ораціо, намалював чудесний портрет месера 
Баттісто Чечіліано, доброго скрипаля, і кілька ін
ших портретів для герцога Гвідубальдо Урбінсько- 
го. Опинившись у Флоренції і побачивши пам’ятки 
цього міста, він був вражений ними не менше, ніж 
побаченим у Римі. Крім того, він відвідав герцога 
Козімо, пропонуючи йому намалювати з нього порт
рет. Одначе його вельможність не надто цього ба
жав, можливо, щоб не образити стількох заслуже
них митців у своєму місті та у своїх володіннях. 
Повернувшись нарешті до Венеції, Тіціан закінчив 
для маркіза дель Васто так зване «Звернення» цьо
го полководця до своїх воїнів60. Потому він нама
лював портрети Карла V, короля католицького, та 
багато інших. Скінчивши ці роботи, він виконав для 
церкви Санта Маріа Нова у Венеції на маленькій 
дошці Благовіщення61, а відтак з поміччю своїх 
учнів — Тайну вечерю, у трапезній церкві Сан Джо- 
ванні е Паоло *; далі, в церкві Сан Сальвадоре вів
тарний образ із Спасом на горі Фаворі, а для іншого 
вівтаря цієї ж церкви — Благовіщення 62. Ці остан
ні речі, хоча в них і багато хорошого, не надто ціно
вані ним самим і не мають тої довершеності, що 
властива іншим його картинам. А що творів Тіціана 
сила-силенна, а надто портретів, то годі їх усі зга
дати. Тому-то я називатиму лише найвидатніші,
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не дотримуючись черги їхнього створення, бо не так 
уже й важливо знати, що було раніше, а — що пізні
ше. Як я вже сказав, він кілька разів малював Кар
ла V. Нарешті його з цією метою покликано до дво
ру, де він зобразив його таким, яким він був у ці 
майже останні роки свого життя63. Мистецтво Тіціа- 
нове настільки припало до вподоби цьому найзви- 
тяжнішому імператорові, що він після першого ж 
портрета не хотів уже, щоб його малював якийсь 
інший художник. І щоразу, як Тіціан його писав, 
він діставав у подарунок тисячу золотих. Його на
становлено лицарем його величністю з пенсією двісті 
золотих, що їх виплачувала неаполітанська скарб
ниця. Коли ж він таким чином намалював портрет 
Філіппа 64, короля іспанського, сина Карла, то й від 
того дістав двісті золотих дожиттєвої пенсії. Отож, 
коли не рахувати ті триста або чотириста золотих, 
що їх він дістав від венеційського уряду з Німе
цького подвір’я, він має собі сімсот золотих певного 
прибутку річно. Портрети Карла V та короля Фі
ліппа Тіціан надіслав герцогові Козімо, котрий збе
рігає їх у своїй гардеробній. Він намалював також 
портрет Фердінанда, короля римського, а згодом 
імператора, та його обох синів: Максіміліана, нині 
імператора, та його брата65. Намалював він і коро
леву Марію, а також для імператора Карла — гер
цога саксонського, коли той був у в’язниці66. Одначе 
тільки марна трата часу все це перераховувати. 
Не було такого славетного чоловіка, володаря або 
значної дами, що їх би не зобразив Тіціан, живопи
сець він тут справді неперевершений. Такі портрети 
короля французького Франціска І — про нього я 
вже казав,— Франческо Сфорци, герцога мілансько
го, маркіза Пескара, Антоніо да Лева, Массіміліано
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Стампа, Джованбаттіста Кастальдо та безлічі ін
ших значних осіб. Поряд з цим він виконав силу 
інших творів, крім уже згаданих. У Венеції за нака
зом Карла V він намалював великий вівтарний 
образ Троїці67: Бог-Отець на троні, Богоматір з 
немовлям, а над ними голуб. Усе тло в полум’ї боже
ственної любові, а вогненні херувими вінчають Бога- 
Отця. По один бік — Карл V, по другий — імперат
риця, і той, і та — вбрані в савани, згорнули руки 
і моляться в оточенні багатьох святих. Усе це — на 
замовлення цезаря, котрий, перебуваючи на той час 
на вершку своєї звитяжної слави, вже намагався 
відійти, пізніше він таки відійшов, від мирської сує
ти — аби померти правдивим християнином, бого
боязливим і занепокоєним власним спасінням. Імпе
ратор казав Тіціанові, що він хотів помістити цю 
картину в тому монастирі, де він потім завершить 
свій життєвий шлях, а що річ виняткова своєю цін
ністю, то й сподівається, що скоро з неї буде зроб
лено гравюру68. Потому для королеви Марії він 
намалював Прометея, прикутого до кавказької гори 
і мордованого Зевсовим орлом; Сізіфа в пеклі, він 
котить скелю, і Тітія, шарпаного шулікою69. Всі ці 
речі, окрім Прометея, дістала її величність, разом 
з Танталом того ж розміру, себто натуральної вели
чини, виконаним олією на полотні. Опріч того, він 
намалював дивовижну Венеру з Адонісом70: вона 
зомліла, а юнак зображений саме в ту мить, як хоче 
від неї одірватися. Круг нього — кілька собак, на
мальованих надзвичайно правдиво. На дошці того ж 
розміру він зобразив Андромеду, прикуту до скелі, 
і Персея 71, він її визволяє від морського чудовиська. 
Годі уявити собі прекраснішу річ. Така, втім, і Д іа
на, вона, стоячи в струмку зі своїми німфами,
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обертає Актеона в оленя72. Крім того, він намалював 
ще Європу, вона перепливає море на бикові73. Кар
тини ці нині в короля католицького і дуже високо ці
няться за ту живість, що її Тіціан надав постатям з 
дбпомогою колориту, зробивши їх ніби живими і зов
сім природними. Правда, техніка, що її він дотри
мувався в цих останіх речах, відрізняється від його 
юначої техніки. Його ранні-бо речі виконані особ
ливо тонко і неймовірно старанно, їх можна розгля
дати зблизька так само, як і здалеку. Останні ж 
написані мазками, накидані широкою манерою і пля
мами. Отож зблизька дивитися на них не можна, і 
лише здалеку вони здаються довершеними. Манера 
ця спричинилася до того, що багато хто, бажаючи 
її наслідувати і показати свою вмілість, малював 
нескладні речі. А сталося все тому, що, хоча ба
гатьом і здається, що картини Тіціанові виконані 
без усякого труду, насправді ж воно не так і вони 
помиляються. Можна-бо розгледіти, що речі його не 
раз переписано і що його праця безперечна. Цей 
спосіб роботи розумний, гарний і дивовижний, бо 
картина, завдяки тому, що сховано сліди праці, здає
ться живою і виконаною з великою майстерністю.

Нарешті Тіціан намалював ще такі речі: карти
ну заввишки в три лікті і завширшки в чотири з 
образом немовляти Христа на колінах у Богоматері, 
він приймає поклоніння волхвів74, з силою інших 
постатей, розміром з лікоть кожна. З цієї речі він 
сам зробив копію і подарував її кардиналові фер- 
рарському-старшому. Іншу прегарну картину на де
реві, де зображено наругу над Христом іудеїв, помі
стили в одній капелі Санта Маріа делле Граціє в 
М ілані75. Для королеви португальської він зробив 
на полотні Бичування Христа *, прив’язаного іудея
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ми до стовпа, з фігурами трохи меншими натураль
ної величини. Для цервки Сан Доменіко в Анкоиі як 
вівтарний образ — Розп’яття з чудесними постатями 
Богоматері, св. Іоанна і св. Доменіка біля підніж
жя 76. Цю річ виконано в тій останній мазковій його 
манері, що про неї я допіру казав. Його ж пензля в 
церкві хрестоносців у Венеції вівтарний образ для 
каплиці св. Лаврентія з образом мучеництва цього 
святого77, серед великого залюдненого палацу, та 
ще й посередині, в сильному ракурсі — постать свя
того, він лежить на жаровні, під нею розкладено 
великий вогонь, навкруги кілька людей, вони його 
роздмухують, а що сцена відбувається вночі, то 
двоє служників тримають у руках смолоскипи — 
вони освітлюють ті місця, куди не сягають відсвіти 
полум’я багаття, густого й дуже яскравого, розкла
деного під жаровнею. Крім цього всього, він запро
вадив сяєво; продираючись з неба крізь хмаровиння, 
воно перемагає світло багаття і смолоскипів, ллю
чись на святого та інші головні постаті. Нарешті, 
крім тих трьох джерел світла, постаті, що стоять на 
задньому плані під вікнами палацу, освітлені сві
тильниками і свічками — вони тут же. Взагалі, все 
виконано дуже вміло, винахідливо і зі смаком. 
У церкві Сан Себастьяно він же для вівтаря св. Ми- 
колая виконав маленьку картину на дереві з обра
зом Миколая78, той ніби живий сидить на кам’я
ному троні, ангел тримає його митру. Цю річ йому 
замовлено від Нікколо Крассо, адвоката.

Далі для короля католицького він намалював 
поколінну постать св. Марії Магдалини 79 з розпу
щеним волоссям, волосся розсипане в неї по плечах, 
круг шиї і на грудях, а вона звела голову і дивиться 
у небо. Запалені повіки зраджують її муку, а сльо-
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зи — її каяття в гріхах. Тому-то картина безмірно 
зворушує всякого, хто її споглядає, ще й більше од 
того, хоча вона н прекрасна, вона збуджує не хти
вість, а співчуття. Картина ця, потому як її закін
чено, так сподобалася такому собі Сільвіо... венеці
анському шляхтичу, що він за неї дав Тіціанові сто 
золотих, показуючи цим своє велике захоплення. 
Тому Тіціанові довелося намалювати іншу, не менш 
гарну, аби послати її королю католицькому.

Є також портрети, написані Тіціаном з одного 
венеціанського громадянина, його великого прияте
ля, на ім’я Сіністрі *, і з іншого, такого собі Паоло 
да Понте *. Окрім того, він зобразив ще дочку остан
нього, дуже гарну дівчину, Джулію да Поите *, кот
ра була його кумою. Також синьйору Ірену, гарну 
дівчину, що цікавилася літературою й музикою і 
вміла малювати. Вона померла років з сім тому, і її 
прославлено пером сливе всіх письменників Італ ії80. 
Потім він намалював портрет доброї пам’яті Фран
ческо Філетто *, оратора. На тій же картині зобра
жено перед ним його сина, який здається живим. 
Портрет цей тепер у домі Маттео Джустініані, ама
тора цих мистецтв, він замовив свій портрет живо
писцеві Якопо Бассано81, і річ ця напрочуд гарна. 
Багато інших творів того ж Бассано розкидано по 
всій Венеції і ціняться високо, надто маленькі його 
речі з образом усякої звірини. З портретів Тіціано- 
вих варто ще згадати портрет кардинала Бембо82 — 
він намалював його вдруге після його призначення 
кардиналом; Фракасторо *, кардинала Аккольті з 
Равенни *, він тепер у гардеробній герцога Козімо. 
А в нашого скульптора Данезе, в його домі у Вене
ції, є портрет його пензля — шляхтича з дому Дель- 
фіні *. Далі можна бачити портрети його ж роботи:
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Нікколо Дзоно * шістнадцятилітньої Росси *, дру
жини султана, і Камерії *, її дочки, в гарних шатах 
і оздобах. У домі Франческо Соніко, адвоката й кума 
Тіціана є його портрет 83, намальований Тіціаном, 
а також велика картина з образом Мадонни *, вона 
дорогою в Єгипет, очевидячки, зійшла з осла і сіла 
на придорожній камінь в оточенні св. Іосифа і 
св. Іоанна; він простягає немовляті Христу квіти, 
зірвані рукою ангела з дерева, що стоїть у гаю, пов
ному всякої звірини. Вдалині пасеться осел. Цю ча
рівну картину Франческо Соніко помістив до свого 
палацу, що він вибудував собі в Падуї, коло церкви 
Санта Джустіна. В домі одного шляхтича з родини 
Пізано, біля Сан Марко, є написаний Тіціаном порт
рет знатної дами 84 — річ дивовижна. Намалювавши 
для флорентійця Джованні делла Каза, людини 
славної в наш час своєю знатністю і своїми знан
нями, прегарний портрет тієї дами, котру любив 
замовник під час перебування в Венеції, Тіціан за
служив від нього чудовий сонет, так початий:

Так, бачу, Тіціан, в новій подобі
Я ідола свого, що звів урочий зір...

тощо.
Нарешті цей прекрасний художник послав коро

леві католицькому Тайну вечерю85, намальовану на 
полотні завдовжки у сім ліктів,— утвір високої кра
си. Опріч усіх згаданих речей і багатьох інших, мен
шої ваги, створених цією людиною — я їх для стис
лості опускаю,— у нього в домі є такі твори, тільки 
початі й накидані: мучення св. Себастьяна 86, подіб
не до уже згаданого, що його він мав намір послати 
королеві католицькому; велике полотно для Джо
ванні Данна з Розп’яттям *, розбійниками і воїнами
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під хрестом; картина почата для дожа Грімані87, 
батька патріарха аквілейського; для зали великого 
палацу в Брешії три початих великих полотна 88*, 
що мали ввійти в орнамент стелі, як уже згадано 
в зв’язку з Крістофано та його братом, брешіан- 
ськими живописцями. Так само кілька років тому 
він почав для феррарського герцога Альфонсо І 
нагу юну жінку, котра схиляється до Мінерви, поряд 
з іншою постаттю, а вдалині море і Нептун, на своїй 
колісниці; одначе через смерть цього володаря — 
для нього він малював цю річ на його замовлен
ня — картина лишилася незакінчена на руках у Ті- 
ціана 89. Далі він значно просунув, але не закінчив 
картини, де Христос являється Марії Магдалині * 
в саду в подобі садівника; постаті намальовано в на
туральну величину, так само як на іншій картині 
такого ж розміру, де зображено покладення в домо
вину в присутності Богоматері та інших М арій90. 
І ще картина з образом Мадонни * — одна з кращих 
речей, що є в його домі, а також, як уже сказано, 
чудесний і дуже схожий автопортрет91, закінчений 
років чотири тому, і, нарешті, півфігура св. Павла 
за читанням * — вона справді здається сповненою 
святого духа.

Усе це, кажу, і багато чого іншого, про що я 
мовчу, аби не стомлювати читача, створено Тіціаном 
до того, як він досяг близько сімдесяти п’яти літ. 
Більше, ніж будь-хто з рівних йому, Тіціан тішився 
здоров’ям, нівроку, та успіхами, він од неба не ді
ставав нічого, крім щастя і добробуту. Не було 
такого правителя, вченого і значної особи, котрий, 
побувавши чи поживши в Венеції, не відвідав би 
його дому. Бо ж, крім свого виняткового артистич
ного хисту, він був чарівною людиною, ввічливою
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і вишуканою у поводженні і манерах. Він мав у Ве
неції чимало суперників, однак не дуже значних, 
отож легко перемагав їх силою свого мистецтва та 
своїм умінням сподоблятися прихильності і збері
гати ласки значних осіб. Заробляв він багато, бо 
йому добре платили за його речі, проте було б кра
ще, коли б він у ці останні роки працював не інакше 
як для власної втіхи, щоб не позбутися через гірші 
речі слави, що її він зажив у кращі роки, як та
лант його ще не підупав і ще не тяжів до недовер- 
шеного. Коли Базарі, автор цієї історії, був у Вене
ції 1566 року, він одвідав Тіціана, як свого кращого 
приятеля, і застав його, попри його старість, за ро
ботою з пензлями в руках. Він дістав велику втіху 
від його творів і від розмови з ним. Тіціан познайо
мив його зі своїм давнім приятелем Джан Маріа 
Вердецотті, венеціанським шляхтичем, благородним 
юнаком, вельми вдумливим малювальником і жи
вописцем, як це він і показав в цілій низці чудових 
краєвидів. Вердецотті дістав від Тіціана, котрого 
він любить і шанує, як батька, дві постаті — в ні
шах — Аполлона і Діану, намальованих олією *.

Отож Тіціан, прикрасивши своїми чудесними 
картинами Венецію, мало того, цілу Італію та інші 
країни, заслуговує любов і пошану митців 92. І справ
ді, його багато в чому наслідують і ним захоплю
ються як майстром, що створив і все ще створює 
роботи, гідні безмірної хвали і такі ж безсмертні, як 
пам’ять про великих людей. Одначе, хоча багато хто 
і навчався в Тіціана, число тих, хто по праву міг би 
назватися його учнем, дуже невелике, бо він не 
стільки сам навчав, скільки кожен більшою чи мен
шою мірою вчився у нього, залежно від того, що 
вмів почерпнути з його творів.



П Р И М І Т К И

Твори, позначені в тексті зірочкою *, не збереглися.

До життєпису Чімабуе

Ч і м а б у е (справжнє ім’я Ченні ді Пепо, між 1240 і 
1250 — після 1302) — найзначніший з флорентійських живопис
ців дученто. Працював у Флоренції. Року 1272 — у Римі, року 
1301— у Пізі. Базарі у життєписі Чімабуе дає не зовсім пра
вильну оцінку його творчості. Великий майстер монументаль
ного живопису, Чімабуе ніколи не був новатором. В основних 
принципах своєї творчості він лишився назавжди вірним по
слідовником старої ромаио-візантінської традиції. Хоч він і 
вносив у свої твори окремі нові риси, але зберіг площинний 
принцип побудови композиції і лінійне трактування форми. 
Твори Чімабуе відзначаються рідкісним відчуттям ритму.

1. Ім'я Чімабуе не Джованні, а Ченні (від Бенічеині).
2. Про перебування грецьких, тобто візантійських, живо

писців у Флоренції у третій чверті XIII ст. відомостей не збе
реглося. Розпис капели Гонді (св. Луки) у ц. Санта Маріа 
Новелла був виконаний пізніше, бо будівництво самої церкви 
розпочато тільки у 1279 р. Тепер фрески забілені і судити про 
майстрів, які їх виконали, неможливо.

3. Базарі, мабуть, має на увазі образ св. Цецілії, який 
знаходиться у галереї Уффіці (Флоренція). Належність його 
пензлю Чімабуе новітня критика відкидає. Автора цього твору 
тепер умовно називають «Майстром св. Цецілії».

4. «Богоматір» з ц. Санта Кроче сучасна наука не визнає 
за твір Чімабуе. Тепер у Британському музеї (Лондон). Автор 
«Богоматері» лишається невизначеним.

5. «Св. Франціск» і тепер знаходиться у ц. Санта Кроче. 
його приписують в останні часи Бонавентурі Берліиг’єрі — 
живописцю з Лукки.

6. Мадонна з ц. Санта Трініта (тепер в Уффіці)— твір 
Чімабуе.

7. Базарі має на увазі «Трійцю» Алессо Бальдовінетті 
(1427—1499), флорентійського живописця і майстра мозаїки. 
Тепер в Уффіці.
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8. Згадане Базарі «Розп'яття» знаходиться в ц. Санта Кро
че (Флоренція). Авторство Чімабуе для цього твору багатьма 
дослідниками ставиться під сумнів. Твір дуже пошкоджений 
під час поводі 1966 р.

9. «Св. Франціск» тепер у Міському музеї м. Пізи. його 
приписують Маргарітоне з Ареццо (бл. 1216 — бл. 1290).

10. «Богоматір» з ц. Сан Франческо у Пізі більшість до
слідників визнає за твір Чімабуе. Тепер у Луврі (Париж).

11. Майже всі фрески нижньої церкви і більшість фресок 
верхньої церкви Сан Франческо в Ассізі дослідники визнають 
за роботи попередників та наслідувачів Чімабуе. Безсумнівно, 
Чімабуе належить «Мадонна» у нижній церкві та фрески 
трансепта верхньої церкви.

12. Ця «Богоматір» відома під назвою «Мадонна Ручел- 
лаї» і тепер знаходиться в ц. Санта Маріа Новелла. Автор її 
не Чімабуе, а видатний сієнський живописець Дуччо ді Буоні- 
сенья (бл. 1255—1319).

13. Про діяльність Чімабуе як архітектора документаль
них відомостей не збереглося. Ім’ям Арнольфо ді Лапо Базарі 
називає тут Арнольфо ді Камбіа (бл. 1240—бл. 1310) — скульп
тора і архітектора, який дійсно брав участь у проектуванні і 
спорудженні Сайта Маріа дель Фйоре.

14. Чімабуе помер не в 1300 р., а пізніше. З документів 
відомо, що у 1302 р. він виконав мозаїку в абсиді Пізанського 
собору.

15. Життєпис Джотто див. далі в цьому виданні.
16. Базарі має на увазі коментатора Данте, якого звичайно 

називають Анонімо або Оттімо.
17. Вінченцо Боргіні (1515—1580) — учений чернець, друг 

Базарі, порадами якого останній часто користався.
18. Сімоне з Сієни — Сімоне Мартіні, 1284(?) — 1344 — 

видатний сієнський живописець. Згадані Базарі фрески зберег
лися, але їх належність пензлю Сімоне Мартіні новітньою кри
тикою відкидається. Нема жодних підстав і для того, щоб 
шукати в них портрет Чімабуе.

19. Базарі має на увазі свою збірку рисунків, яка скла
далася з п'яти книг-альбомів. Після смерті Базарі ця цінна 
колекція рисунків, яку він збирав усе життя, була продана 
різним купцям. Окремі аркуші з цієї колекції дослідники зна
ходять по різних італійських збірках. Базарі у багатьох жит
тєписах згадує цю спою книгу рисунків.

455



Н і к к о л а  П і з а н о  (між 1220 і 1225 — між 1278 і 
1284) — пізанський скульптор, родом з Апулії. В деяких доку
ментах його називають Ніккола П'єтрі де Апулія, або Ніккола 
да Апулія. Ніккола Пізано — перший італійський художник, 
у творчості якого ясно виявилися нові проторенесансні риси. 
Виходячи багато в чому вже з гуманістичного світовідчуття, 
Ніккола Пізано прагнув до створення в мистецтві повноцін
ного, «земного» образу людини і свідомо намагався викори
стати на цьому шляху традиції античної (пізньоримсько!) 
скульптури. Переборюючи середньовічний аскетизм, він ство
рює світ живих, повнокровних образів і надає своїй пластич
ній мові надзвичайної для тих часів матеріальності і соко
витості.

Д ж о в а н н і  П і з а н о  (бл. 1245 — бл. 1320) — пізанський 
скульптор і архітектор, син і учень Ніккола. Як художник, 
Джованні Пізано пориває з антикізуючнм стилем Ніккола і 
шукає шлях до оновлення італійського мистецтва у широкому 
використанні форм сучасного йому готичного мистецтва. Збе
рігаючи справжній інтерес до людини, він творчо сприймає 
уроки готики, яка допомагає йому поглибити психологічну ха
рактеристику створених ним образів і наснажити свої твори 
драматичним почуттям.

1. Саркофаг Беатріси — матері маркграфийі Матільди — 
зберігся на пізанському Кампо Санто. З рельєфів саркофага 
Ніккола Пізано запозичив деякі мотиви, коли працював над 
кафедрою пізанського баптистерія. Так, образ Марії у «По
клонінні волхвів» дуже близький до зображення Федри на 
цьому саркофазі, звідти ж взято і мотив коней.

2. Відомостей про Фуччо не залишилося. Можливо, що 
Базарі неправильно прочитав напис над дверима церкви і при
йняв слово fecit (зробив) за ім’я Фуччо.

3. Гробниця св. Доменіка Калагорського (вірніше, Кала- 
рогського) в Болоньї виконана у 1267 р. майстернею Ніккола 
Пізано.

4. Відомості про діяльність Ніккола Пізано як архітектора, 
подані Базарі, документами не підтверджуються. Єдина спо
руда, яку сучасні дослідники вважають за можливе беззапе
речно приписати Ніккола Пізано,— це церква Санта Трініта 
у Флоренції, (1258 — між 1280 і 1290)— найбільш проторене- 
сансна з ранньоготичних будов у Флоренції.

До життєпису Ніккола та Джованні Пізано
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5. Фра Гульєльмо— один з пізанських скульпторів з май
стерні Ніккола (бл. .1160).

6. Життєпис Браманте див. далі в цьому виданні.
7. Антоніо да Сангалло Молодший (1485—1546) — видат

ний архітектор, учень Браманте.
8. Рельєфи на порталі ц. Сан Мартіно в м. Лукка — робота 

майстерні Ніккола Пізано.
9. Див. прим. 4.
10. Про Мальоне жодних відомостей не збереглося.
11. Кафедра пізанського баптистерія, завершена 1260 р.,— 

пайзначніший твір Ніккола Пізано. В ній вперше яскраво ви
явилися проторенесансні риси мистецтва Ніккола, його орієн
тація на використання античної традиції. Над оформленням 
кафедри Ніккола працював з помічниками. Сам він виконав 
рельєфи балюстради із зображенням «Різдва Христового», 
«Поклоніння волхвів» та «Принесення до храму», а також по
статі євангелістів, Іоанна Хрестителя та алегоричні фігури 
Сики і Любові. У рельєфі «Страшний суд» більшість сучасних 
дослідників вбачає руку одного з помічників Ніккола.

12. Кафедра в Сієнському соборі виконана у 1265—1268 рр. 
силами майстерні Ніккола Пізано, під його безпосереднім ке
рівництвом. В угоді про її виконання було обумовлено участь 
Арнольфо Лапо, Донато та сина Ніккола — Джованні. Сам 
Ніккола вирізьбив кращі скульптури кафедри: «Страшний 
суд», постаті Мадонни, Віри, Любові, Правосуддя та деякі 
інші. У стилі рельєфів сієнської кафедри відчувається, що в 
творчості Ніккола античний вплив згодом в значній мірі від
ступає перед його інтересом до готичного мистецтва.

13. Атрибуція Ніккола Пізано скульптур фасаду собору 
в Орв’єтто неправильна. Скульптури ці виконані вже після 
смерті Ніккола Пізано.

14. Фонтан у Перуджі був завершений року 1278. Архі
тектурна його частина виконана фра Бевеньято. Скульптурні 
оздоби — Ніккола і Джованні Пізано. Більшість рельєфів та 
статуй — робота Джованні (серед них підписний рельєф з ор
лом, постаті Астрономії та Вільних мистецтв) і деякі із сцен 
«Старого завіту»).

15. Група з трьох німф, що підтримують базу, на якій 
вміщено постаті сидячих драконів та левів — емблема міста 
Перуджі.

16. Вінченцо Данті (1530—1576) — перуджінський скульп
тор, живописець, архітектор та теоретик мистецтва.
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17. Сучасна критика не визнає Джованні Пізано автором 
проекту Кампо Санто в Пізі. Питання про архітектурну діяль
ність Джованні Пізано в Неаполі не з’ясовано.

18. Проект фасаду Сієнського собору належить, мабуть, 
Джованні Пізано. За цим проектом велися роботи з 1284 по 
1320 р. (з перервами). Пізніше роботи продовжив з 1377 р. 
Джованні ді Мекка, який де в чому відступив від першого 
проекту. Іконографічна програма скульптурного оформлення 
навіяна французькими зразками. Ряд статуй фасаду виконано 
самим Джованні Пізано (Давид, Ісайя, Мойсей, Сивіла, про
рочиця Марія та ін.).

19. Документальних відомостей про архітектурну діяль
ність Маргарітоне — незначного живописця з Ареццо XIII ст.— 
не збереглося.

20. Базарі плутає Фрідріха III з Фрідріхом І Барбароссою.
21. Атрибуція Джованні Пізано капели Убертіиі викликає 

сумніви.
22. Агостіно ді Джованні і Аньоло да Вентура— сієнські 

скульптори кінця XIII — першої половини XIV ст.
23. Мадонна збереглася, але атрибуція її Джованні Пізано 

не підтверджується.
24. Купіль збереглася, але зроблена вона не Джованні 

Пізано.
25. Відомості Базарі про спорудження головної каплиці 

домініканської церкви в Болоньї викликають сумнів.
26. Відомості Базарі про роль Джованні у спорудженні 

монастиря в Прато і перебудові монастиря в Пістойї докумен
тами не підтверджуються.

27. Мармурова кафедра для ц. Сайт Андреа в Пістойї — 
один з найзначніших творів Джованні Пізано, завершений у 
1301 р.

28. Кропильниця роботи Джованні Пізано в Пізанському 
баптистерії збереглася.

29. У спорудженні кампаніли ц. Сан Якопо у Пістойї 
Джованні Пізано участі не брав.

30. Надгробок папі Бенедікту XI приписаний Джованні 
Пізано помилково.

31. Нікколо Гвідалотті жив на ціле століття пізніше від 
Джованні Пізано.

32. Кафедра собору в Пізі — достовірний твір Джованні 
Пізано, виконаний у 1302—1310 рр. Негативна оцінка, яку дав 
Базарі скульптурам пізанської кафедри, у великій мірі зале
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жить від того, що у їх виконанні Джованні Пізапо вдався до 
вільної, ескізної живописної манери.

33. Група частково збереглася.
34. Ця скульптурна група (1312) прикрашала т. зв. пор

тал Раньєрі Пізанського собору. Статуя Генріха VII з цієї 
групи загинула, статуя Пізи (приписувана більшістю дослід
ників одному з учнів Джованні) збереглася у фрагментарному 
вигляді, статуя Мадонни збереглася. Окремі вчені приписують 
її сієнському скульпторові Тіно да Камоїно (1285—1337), але 
більшість дослідників визнають її за твір Джованні Гіізано.

35. Чаппелетто — герой однієї з новел Боккаччо («Декаме
рон», день перший, новела перша).

36. Архітектурна діяльність Джованні в Прато не зовсім 
з’ясована. Дослідники приписують йому спорудження хору (в 
соборі), над яким він працював з 1318 р.

37. Базарі, згадуючи архітектора і скульптора Ліно, ма
буть, має на увазі Тіно да Камоїно, першу літеру ім’я якого 
він переплутав.

До життєпису Джотто

Д ж о т т о  (скорочене від Амброджотто або Анджелотто) 
ді Боидопе (між 1266 і 1276—1337)— флорентійський живопи
сець, архітектор і скульптор. Джотто — найзначніший живопи
сець проторенесансу, який логічно завершив шукання поперед
ніх проторенесансних майстрів і проклав шлях для майбутнього 
розвитку італійського мистецтва доби Відродження. Він про
довжив антикізуючу традицію римського живописця П’єтро 
Кавалліні та скульптора Арнольфо ді Камбіа і рішуче розірвав 
з основними принципами як візантійського, так і готичного 
мистецтва. Джотто, як і всі люди його часу, ще зберігав риси 
середньовічного світосприймання, але в той же час виступав 
у своїй творчості і як великий новатор. У центрі його уваги 
став образ реальної людини, а стару релігійну легенду він 
переклав на живу мову людських переживань та почуттів. 
Втілюючи етичні ідеали, що склалися в молодій Флорентій
ській республіці, він створив типові образи людей, яким при
таманні високі моральні якості, здобуті у складній життєвій 
боротьбі. Звідси піднесений епічний лад його мистецтва.

1. Більшість сучасних дослідників відкидають учнівство 
Джотто у Чімабуе і вказують на близькість його мистецтва до 
творчості Петро Кавалліні.

2. Боккаччо «Декамерон», день шостий, новела п’ята.
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3. Палаццо дель Подеста (Барджелло) 1574 року було 
перетворено на в’язницю. У 30-ті р. XVII ст. капелу св. Марії 
Магдалини, де знаходилися згадані фрески, частково перебу
дували, а стіни її забілили. Портрети, згадані Базарі, були 
відкриті під час реставраційних робіт (у дуже пошкодженому 
стані). Авторство Джотто щодо фресок деякими дослідниками 
ставилося під сумнів. Тепер вважають, що фреска із зобра
женням молодого Данте так само, як і два інших портрети, 
відкриті під час реставрації,— твори Джотто. Але ототожню
вання зображених на них людей з Брунетто Латіні та Корсо 
Донато викликає сумніви.

4. Доля робіт Джотто для флорентійського абатства не
відома.

5. У ц. Санта Кроче розписи капел Барді (виконані після 
1317) та Перуцці (1325—1330) позначені прагненням до особ
ливої величі і монументальності, характерним для пізнього 
етапу в творчості Джотто. Але розписи ці сильно пошкоджені 
невмілою реставрацією в середині XIX ст. Розпис капели ДжуньТ 
не зберігся, а капелу Тозінчі року 1837 заново розписав Мар- 
телліні. «Вінчання Богоматері» в капелі Барончеллі збереглося. 
Його датують звичайно 1299—1303 рр. «Розп'яття» і «Благо
віщення» в тій же церкві — заб;лені.

6. К. Марсуппіні (1399—1455) — гуманіст, канцлер Фло
рентійської республіки; Леонардо Бругі з Ареццо (1369— 
1453) — гуманіст, канцлер Флорентійської республіки (до Мар
суппіні).

7. Згадані твори тепер приписують учню Джотто — Таддео 
Гадді (пом. 1366), флорентійському живописцю, який працю
вав у Санта Кроче у капелі Барончеллі у 1327 та 1332— 
1338 р.

8. Зображення св. Франціска та св. Домініка в Ареццо 
приписують тепер флорентійському живописцю — Якопо (Лан- 
діні) да Козентіно (1297 — між 1358 і 1368).

9. Фрески верхньої церкви в Ассізі збереглися, але біль
шість із них сильно замальована. Сучасна мистецтвознавча 
критика визнає їх за роботи учнів Джотто.

10. Фрески парусів нижньої церкви в Ассізі приписують 
тепер т. зв. «Майстру склепіння», а фрески її стін — т. зв. 
«Майстру св. Франціска».

11. «Стигматизація св. Франціска» тепер у Луврі. її  ви
знають за відносно пізню роботу майстерні Джотто, виконану, 
мабуть, його учнями.
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12. Фаріната деі Уберті — герой X пісні «Пекла* Данте, 
гібелінськнй вождь, що врятував Флоренцію від розгрому 
у 1260 р.

13. Автором фресок пізанського Кампо Санто сам Базарі 
у першому виданні «Життєписів» називав Таддео Гадді, якому 
і сучасна критика відводить головну роль в їх виконанні.

14. З документів відомо, що Джотто працював у Римі для 
папи Боніфація VIII. Міг він працювати і для його наступ
ника— Бенедікта XI.

15. Про мініатюристів Одеріджі з Губбіо та Франко з Бо
лоньї точних відомостей не збереглося.

16. Йдеться про мозаїку Джотто, відому під назвою «Иа- 
вічелла» (корабель) про чудесне врятування Христом апосто
ла Павла, який тонув під час бурі. Мозаїку датують кінцем 
90-х рр. XIII ст. Вона, сильно спотворена реставрацією, зна
ходиться тепер у соборі св. Петра (Рим). Збереглися копії 
оригіналу Джотто.

17. Про твори Джотто, написані у Франції, нічого не 
відомо. Розповідь Базарі про поїздку Джотто до Франції у 
той час викликає сумніви.

18. Месер Кане — це Кангранде дслла Скала — один з най
більш блискучих правителів Верони. Друг Данте, аматор ми
стецтва і літератури.

19. Відомостей про перебування Джотто в Ареццо не збе
реглося. «Розп’яття» з абатства Сан Фйоре написане не Джот
то, а іншим художником.

20. Каструччо Кастракане (1281—1328) — кондотьєр і пра
витель міста Лукки.

21. Базарі помиляється: слід читати не «король», а «гер
цог Калабрійський». Джотто перебував в Неаполі з 1329(?) 
по 1332 р.

22. Документальних відомостей про перебування Джотто 
в Ріміні немає. Писати сцени з житія Мікеліни Джотто не міг, 
бо вона померла у 1356 р., через 20 років після смерті самого 
художника, і тільки тоді була канонізована.

23. У ц. Сан Джованні Еванжеліста в Равенні на стелі 
одної з капел збереглися багато разів реставровані і дуже 
зіпсовані фрески із зображенням євангелістів і чотирьох отців 
церкви.

24. «Розп'яття» з Сан Марко у Флоренції збереглося, але 
ряд дослідників заперечують авторство Джотто.
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25. «Розп’яття» з Санта Маріа Новелла у Флоренції збе
реглося, але деякі дослідники датують його 1302—1304 рр. і не 
визнають за твір Джотто.

26. Пуччо Капаниа— сієнський живописець середини 
XIV ст. Відомостей про те, що він був учнем Джотто, немає.

27. Участь Джотто у спорудженні гробниці Гвідо Тарлаті 
викликає сумніви.

28. «Мадонна зі святими та ангелами» з ц. Оньїсанті у 
Флоренції — один із капітальних творів Джотто періоду його 
творчої зрілості. Деякі вчені датують цей твір 1303 р., інші — 
пізнішими роками. Найбільш вірогідною, мабуть, є думка про 
те, що «Мадонна...» була написана не раніше другого десяти
ліття XIV ст. Тепер твір знаходиться в Уффіці. З інших творів 
Джотто для тої ж церкви збереглося ще «Розп’яття». Знахо
диться тепер у сакристії церкви.

29. Лоренцо ді Чоне Гіберті (1370—1455) — відомий фло
рентійський скульптор, а також ювелір, архітектор, живописець 
та автор «Коментарів» («Записок про мистецтво»), якими не 
раз користувався Базарі.

30. Більшість дослідників автором всіх рельєфів кампаніли 
визнає пізанського скульптора Андреа Пізано (бл. 1290—1348), 
не відкидаючи можливості того, що він скористався начерками 
Джотто. Кампаніла Флорентійського собору будувалася за 
проектом Джотто. Закінчили її спорудження вже після смерті 
Джотто. Замість піраміди, що за проектом завершувала бу
дову, Франческо Таленті спорудив галерею.

31. Указом від 12/ІУ 1334 р. Джотто було призначено 
начальником будівельних робіт по спорудженню головного со
бору Флоренції — Санта Маріа дель Фйоре та головним інже
нером усіх кріпосних споруд цього міста.

32. Базарі має на увазі невелику церкву Благовіщення, 
відому більш під назвою Мадонна дель Арена (вона збудована 
на місці арени античного амфітеатру), або Капели дельї Скро- 
веньї (за ім’ям замовника). Інтер’єр капели розписаний Джот
то бл. 1305 р. Тут вміщено великий цикл фресок на сюжети 
з легенд про Богоматір і Христа. Фрески добре збереглися. 
У цьому всесвітньо-відомому розписі найбільш яскраво роз
кривається зміст художньої реформи Джотто. Базарі цього 
розпису, мабуть, не бачив і, згадуючи про нього, майже до
слівно списує у Гіберті.

33. Джотто, за даними хроніки Віллані, помер 8 січня 
1337 р.
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34. Твори Пуччо Капанна, які перелічує Базарі, приписані 
йому без достатніх підстав.

35. Серед названих Базарі учнів Джотто, крім Таддсо Г.і;і
іі. більш-менш видатних художників не було.

36. Петро Лоренцетті (Лаураті, згадується у 1320—1344) 
та Сімоне Мартіні (бл. 1285—1344) — відомі сієнські живопис
ці, учнями Джотто ніколи не були, так само, як і визначний 
римський майстер мозаїки і живописець П'єтро Ковалліні 
(бл. 1250 — бл. 1330).

37. Анекдот з 62-1 новели Франко Саккетті, який наво
дить Базарі, базується на подвійному значенні італійського 
слова arma, яке означає і герб, і зброю. Саккетті говорить про 
Джотто і в новелі 75.

38. Бюст Джотто, виконаний року 1490 флорентійським 
скульптором Бенедетто да Майано (1442—1497), знаходиться 
у Флорентійському соборі.

До життєпису Мазаччо

Томмазо (Мазо) ді сер Джованні ді Моне (Сімоне) Кас- 
саї, на прізвисько М а з а ч ч о  (1401 — між 1428 і 1429),— най- 
видатніший флорентійський живописець Раннього Відроджен
н я— основоположник ренесансного реалізму в італійському 
живопису. Працював у Флоренції. У 1426 р. був у Пізі, у 1428 р. 
виїхав в Рим, звідки у 1429 р. прийшла звістка про його 
смерть. Першим після Джотто він робить в італійському жи
вопису новий рішучий крок на шляху створення узагальненого 
образу людини. У своїй творчості Мазаччо виходить з нової 
оцінки людини, властивої передовим, демократичним колам 
флорентійського суспільства своєї доби, відтіняючи насампе
ред героїчні, активно дійові її риси. Кожну зображену сцену 
він наснажує глибоко життєвим змістом. У вирішенні своїх 
творів він пориває з оповідальністю і декоративізмом, власти
вими італійському живопису другої половини XIV ст., і вдає
ться до свідомого відбору всього найбільш істотного для ха
рактеристики людини і її дій. На основі широкого звернення 
до натури, в якій він прагне пізнати її закономірності. Мазач
чо переборює приблизність і сумарність у зображенні людської 
постаті, властиві творам його попередників. Він робить і 
першу спробу застосування у живопису математично точної 
перспективи, що організовує простір. Проблеми, поставлені
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в творчості Мазаччо, продовжували розробляти кілька поколінь 
італійських живописців.

1. Життєписи Філіппо Брунеллескі та Донателло див. далі 
у цьому виданні. Учелло (Паоло ді Доно, 1397—1475) — відо
мий флорентійський живописець.

2. Мазоліно да Панікале (власне, Томмазо ді Крістофоро 
Фіні) — флорентійський живописець (1383—1447).

3. Питання про те, які саме фрески в капелі Бранкаччі 
виконав Мазоліно, досі ще повністю не з’ясоване. Сучасна 
критика здебільшого визнає за роботи Мазоліно такі фрески: 
«Гріхопадіння», «Проповідь св. Петра», «Воскресіння Тавіфи» 
та «Зцілення сліпого».

4. Картину, яка знаходилася в домі флорентійського ху
дожника Рідольфо Гірландайо (1483—1561), ідентифікують із 
«Зціленням біснуватого» з колекції Джонсон у Філадельфії 
(США).

5. Св. Анна в Уффіці (Флоренція). Після останньої рестав
рації постать самої Лини і ангелів по боках від неї припи
сують Мазоліно.

6. Твір із Сан Ніккола тепер ідентифікується з «Благові
щенням» Мазоліно зі збірки Гольдман у Нью-Йорку.

7. Фреска «Трійця з донаторами» (1427 або 1428) у ц. Сан
та Маріа Новелла у Флоренції — найпізніший капітальний 
твір Мазаччо, де художник уперше дає типово ренесансне рі
шення композиції, в основі якого лежить математично точний 
розрахунок просторової побудови. Є думка, що напівкоробове 
склепіння у цій фресці Мазаччо прорисовував за допомогою 
Брунеллескі.

8. З робіт Мазаччо для Санта Маріа Маджоре зберігся 
св. Юліан в Уффіці (Флоренція) та частина пределли (музей 
Енгра в Монтовані).

9. Поліптих для ц. дель Карміне у Пізі (1426) зберігся, 
але у розрізненому стані: «Мадонна з ангелами» — у Лондон
ській Національній галереї, «Розп’яття» — у Неаполітанському 
національному музеї, «Св. Павло» — у музеї Пізи, «Св. Ан
дрій»— у збірці Ланцкоронського у Відні, «Поклоніння вол
хвів», «Святі Августін та Ієронім», «Катування святих Петра 
та Іоанна», «Св. Юліан і св. Микола» — у Берлінському музеї. 
У роботі над поліптихом брав участь учень Мазаччо — Андреа 
ді Джусто.

10. Фрески в ц. Сан Клементе у Римі збереглися, але пи
тання про їх автора досі остаточно не вирішено. Тепер їх
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звичайно приписують Мазоліно. Але є думка, що деякі з них 
дописував Мазаччо.

11. «Закладення церкви Сайта Маріа Маджоре» (раніше 
Сайта Маріа делла Неве) — тепер в Неаполітанському музеї. 
Четверо святих — у музеї Джонсон у Філадельфії.

12. Пізанелло (Антоніо Пізано) — видатний веронський 
живописець, рисувальник і модельєр, родом із Пізи (між 1395 
і 1397 — між 1450 і 1455). Джентіле ді Нікколо ді Джопанні 
Массі да Фабріано (бл. 1370—1427) — відомий умбрійський 
живописець. Хоч обидва ці живописці і робили розпис у ц. Сан 
Джанні (Сан Джованні ін Латерано в Римі), але працювали 
не одночасно: Джентілле — у 1427 р., а Пізанелло — у 1431 р. 
вже після смерті Мазаччо.

13. Мазаччо розписував Капелу Бранкаччі не після смерті 
Мазоліно (1440), а після його від'їзду до Угорщини. Розпис 
капели Бранкаччі розпочав Мазоліно у 1424—1425 рр., основні 
роботи по розпису були виконані Мазаччо у 1426—1427 рр. і 
закінчені Філіппіно Ліппі у 1484— 1485 рр.

14. Освячення церкви Санта Маріа дель Карміне відбу
лося у 1422 році, ще до повернення Мазаччо з Рима.

15. Замовника фресок у капелі Бранкаччі звали не Анто
ніо, а Феліче. Нікколо да Удзано і Бартоломео Валлорі — по
літичні діячі Флоренції. Джованні ді Біччі Медічі — батько 
Козімо і Лоренцо.

16. Розписи Мазаччо у капелі Бранкаччі у флорентійській 
ц. Санта Маріа дель Карміне (1426—1427) — найвидатніший 
твір художника. Ці розписи знаменують новий, дуже важливий 
етап в розвитку всього італійського мистецтва. За безперечні 
твори Мазаччо серед фресок капели Бранкаччі сучасна кри
тика визнає «Вигнання з раю», «Чудо зі статиром»&, а також 
фрески, що зображають св. Петра, який зціляє, хрестить та 
роздає милостиню. Є думка, що Мазаччо закінчував окремі 
фрески, які лишив незавершеними Мазоліно, напр. «Зцілення 
каліки» або «Воскресіння Тавіфи».

17. Філіппіно Ліппі (1457—1504)— флорентійський живо
писець, син Філіппо Ліппі, учень Боттічеллі. У капелі Бранкач
чі він закінчив незавершені Мазаччо фрески «Воскресіння цар
ського сина» та «Св. Петро в Антіохії».

☆  Статир — золота монета.
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Ф і л і п п о  Б р у н е л л е с к і  (1377—1446) — найвидатні- 
ший з італійських архітекторів епохи Відродження, основопо
ложник нового архітектурного стилю. Розпочав свою творчу 
діяльність як ювелір (звання майстра одержав в 1404 р.) і як 
скульптор (участь в конкурсі на бронзові двері баптистерія 
Сан Джованні). З 1405 до 1417 р. кілька разів жив у Римі, 
де вивчав античну архітектуру й мистецтво. З 1420 р. до самої 
смерті працював над спорудженням купола флорентійського 
собору Санта Маріа дель Фйоре.

Архітектурні твори: купол Санта Маріа дель Фйоре 
(1417—1446), будинок дитячого притулку Оспедалле деі Інно- 
ченті (1419—1444), церква та стара сакристія Сан Лоренцо 
(1421— 1444), палаццо ді Парте Гвельфа (проект 1425, будів
ництво 1430—1442), капела Пацці (1430—1443), ораторія Сан
та Маріа дельї Анджелі (1427— 1436), церква Сан Спіріто 
(поч. 1436). Ряд споруд без достатніх підстав пов’язують з 
ім’ям Брунеллескі: капела Барбадорі в ц. Санта Фелічата 
(1420), палаццо Пацці (проект 1430, будівництво 1462—1470), 
палаццо Пітті (проект 1440—1444, будівництво в 1460-х рр.), 
другий двір монастиря Санта Кроче, а також в околицях Фло
ренції: вілла Пітті у Рушано та споруди монастиря у Ф’єзоле 
(Бадья Ф’єзолана, 1456—1464).

Для життєпису Брунеллескі Базарі використав анонімну 
незакінчену біографію архітектора, що її приписують Антоніо 
ді Маработтіно Манетті (1423—1497). Як зазначають дослід
ники, Базарі повторив усі помилки, що були у цій біографії.

1. Сер (скорочено від месер). Так у ті часи іменували 
нотарів у Флоренції.

2. Паоло дель Поццо Тосканеллі (1397—1482) — відомий 
лікар і астроном, виготовляв морські географічні карти для 
Колумба.

3. Дослідники вважають, що ця розповідь Базарі мало
вірогідна.

4. Барельєф Брунеллескі «Жертвоприношення Авраама» 
знаходиться у Барджелло (Національний музей Франції). Б а
зарі помиляється, твердячи, що Донателло брав участь у кон
курсі.

5. Анекдот з яйцем звичайно розповідають про Колумба. 
Базарі, напевно, знав про це, але ввів цей епізод як літера
турний прийом.

До життєпису Брунеллескі
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6. Доповідна записка Брунеллескі складена Базарі на 
основі програми 1410 р., яку Базарі мав у копії перед собою. 
Проте у цифрах та деяких термінах є розбіжності.

7. Капела Барбадорі (Каппоні) згодом була перебудована, 
капелу Рідольфі було розібрано у XVIII ст.

8. Собор Санта Маріа дель Фйоре було закладено архі
тектором Арнольфо ді Камбіо у 1296 р. Будівництво централь
ного нефа закінчено у 1368 р. Тоді ж затверджено модель 
купола, над якою працювали 8 майстрів. У 1380 р. закладено 
фундаменти пілонів. У 1404 р. було призначено комісію, до 
якої увійшли Гіберті і Брунеллескі. У 1410 р. закінчено восьми
гранний підкупольний барабан з круглими вікнами і муру
вання доведено до карниза купола. У 1418 р. було проведено 
конкурс на кращу модель купола, а у 1420 р. затверджено 
моделі Брунеллескі і Нанні ді Банко. Керівниками будівни
цтва було призначено Брунеллескі, Гіберті та д’Антоніо. Будів
ництво купола розпочалося у жовтні 1420 р. і закінчилося 
в 1431 р. У 1426 р. Брунеллескі призначено головним будів
ничим купола. У 1436 р. оголошено конкурс на проект світ
лового ліхтаря та завершення купола і прийнято до виконання 
проект Брунеллескі. Будівництво ліхтаря почалося у 1446 р. 
і продовжувалося після смерті автора його учнями. Закінчено 
будівництво в 1470 р. архітектором Сукіеллі. Внутрішній діа
метр купола — 42 м., висота з ліхтарем від підлоги собору —
114,36 м.

9. Тут помилка у Базарі: не 1423, а 1425 р.
10. Майже вся біографія Брунеллескі у Базарі складає

ться з історії будівництва купола Флорентійського собору. Про 
інші споруди Брунеллескі Базарі згадує мимохідь — у той час, 
як саме вони, а не купол собору, відігравали величезну роль 
у становленні архітектурного стилю епохи Відродження.

11. Капела Пацці у дворі монастиря Санта Кроче у Фло
ренції — це одна з найкращих споруд Брунеллескі, своєрідний 
маніфест стилю Раннього Відродження. Скульптурні роботи 
виконані Дезідеріо да Сеттіньяно та Лукою дель Роббіа.

12. Будинок дитячого притулку Оспедалле деі Інноченті 
на площі Сантіссіма Аннунціата у Флоренції — це чи не най
визначніша споруда Брунеллескі, де остаточно сформувалися 
риси стилю Раннього Відродження. Гуманістичній ідеї споруди 
цілком відповідають широка відкрита лоджія, легкі форми ар
кади, проста, але до краю вишукана композиція фасаду. Буди
нок споруджено на замовлення шовкопрядильного цеху. Над
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спорудженням будинку працював Франческо делла Луна. Те
ракотові барельєфи на фасаді виконав скульптор Андреа делла 
Роббіа.

13. Комплекс споруд абатства каноніків у Ф'езоле, безпе
речно, належить до школи Брунеллескі. Будівництво мона
стиря розпочалося в 1456 р., тобто після смерті Брунеллескі, 
проте можливо, що саме йому належав проект споруди.

14. Споруди Брунеллескі у Пізі і Віконізано, де він пра
цював у різні роки, не збереглися. Що ж до його роботи у 
Мілані, то це документально не підтверджується.

15. Стара сакристія Медічі у базиліці Сан Лоренцо є пер
шою центральнокупольною церковною спорудою нового типу, 
дуже важливою у творчості Брунеллескі. У сакристії знахо
дяться гробниці Джованні Медічі (роботи Андреа Кавальканті) 
та П’єро Медічі (роботи Мероккйо). У 1520—1534 рр. Мікел- 
анджело прибудував з другого боку базиліки нову сакристію, 
де розмістив свої відомі надгробки Лоренцо та Джуліано 
Медічі. Головний фасад церкви залишився незакінченим до 
наших днів.

16. Ораторія Санта Маріа дельї Анджелі — восьмигранна 
у плані споруда, що будувалася з 1427 по 1428 р. на замов
лення роду Сколарі, але не була закінчена. Брунеллескі за
стосував тут об’ємну центричну композицію, що в дальшому 
буде відігравати важливу роль в історії архітектури.

17. Палаццо Пітті — це найбільший у Флоренції і один 
з найвизначніших в Італії палаців. Почав будуватися після 
смерті Брунеллескі. Про його участь у проектуванні палацу 
відомо лише із свідчення Базарі. Будував палац, за словами 
Базарі, учень Брунеллескі — Лука Фанчеллі, у 1560 р. добу
дував Бартоломмео Амманаті.

18. Палаццо ді парте Гвельфа — один з найцікавіших тво
рів Брунеллескі, де він вперше застосував ордер в архітектурі 
палацу і створив новий образ монументальної громадської спо
руди. Будинок залишився незавершеним, а згодом його пере
будували. Палац було пошкоджено під час другої світової 
війни, а зараз його відбудували згідно з першим задумом 
Брунеллескі.
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Д о н а т е л л о  (Донато ді Нікколо ді Бетто Барді, 1386— 
1466) — великий скульптор Раннього Відродження, творчість 
якого знаменувала новий етап у розвитку не тільки італійської, 
а й усієї європейської скульптури. У центрі уваги Донателло, 
незалежно від того, яку тему він вирішує, незмінно стає 
реальний образ його сучасника, який подається і в узагалі,- 
нено-типізованому, і в гостроіндивідуальному плані. Донателло 
досягає вільного володіння натурою, постійно виявляючи по
глиблений інтерес до внутрішнього світу людини. В той же 
час він творчо сприймає традиції античної пластики, а також 
кращі досягнення проторенесансної і готичної скульптури. На 
цій основі він оновлює і пластичну мову свого мистецтва, 
надаючи їй нового ступеня конкретності, свободи і надзвичайно 
чіткої ясності. Творчість Донателло вражає широтою охоплен
ня сучасної проблематики, різноманітністю шукань, сміливістю 
і новаторством. Його монументальні скульптури, пов’язані з 
архітектурними спорудами, вже не підкоряються цілком архі
тектурі, а грають самостійну роль в усьому ансамблі. Вирішує 
Донателло і нову проблему вільно розташованої скульптурної 
групи. Він закладає основи портретної пластики і першим в 
скульптурі Відродження створює кінний монумент. По-новому 
вирішує композицію вівтаря, надгробка, оформлення кафедр 
тощо. Дає нове рішення скульптурного рельєфу.

1. Донателло — ласкаве, зменшене ім’я від Донато.
2. Дату народження Донателло Базарі подає неправиль

но. У документах відносно цієї дати немає єдності. Вказую
ться дати 1382, 1386 та 1387. Найбільш вірогідна з них — 
1386 р.

3. Не відомо жодного архітектурного твору Донателло.
4. Версія Базарі про те, що Донателло виховувався в домі 

флорентійського банкіра Роберто (Руберта) Мартеллі, дуже 
сумнівна.

5. «Благовіщення» (т. зв. вівтар Кавальканті) збереглося 
і знаходиться у тій самій ц. Санта Кроче (Флоренція). Але 
датують його тепер часом бл. 1435 р. Отже, воно не могло 
бути першим відомим твором Донателло.

6. «Розп’яття» збереглося в ц. Санта Кроче. Більшість до
слідників визнають його за відносно ранній твір Донателло. 
Проте в останній час була висловлена думка про належність 
його Нанні ді Банко.

До життєпису Донателло
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7. «Розп’яття» Брунеллескі знаходиться в ц. Сайта Маріа 
Новелла (Флоренція). Ця розповідь Базарі, мабуть, одна з 
його вигадок.

8. Гробниця Бальдассаре Косса, або Коша (антипапи 
Іоанна XXIII), виконана за участю флорентійського архітек
тора і скульптора Мікелоццо у 1426—1427 р. Зберігається 
тепер у флорентійському баптистерії.

9. «Магдалина» — глибоко трагічний і навіть песимістич
ний за настроєм твір Донателло, в якому дослідники вбачають 
яскравий вияв кризи, пережитої художником у пізній період 
його творчості. Статую датують 1453, 1454, 1455 та 1456 рр. 
Зберігається у флорентійському баптистерії.

10. Базарі помиляється: флорентійський баптистерій закла
дений у VII чи VIII ст. Ніколи статуя Марса в ньому не 
стояла.

11. Сидячий «Св. Іоанн» (1412—1415). Зберігається тепер 
у музеї Флорентійського собору. Статуя старого т. зв. Поджо 
Браччоліні тепер у лівому нефі цього ж собору. На фасаді 
на т. зв. Порта делла Мандорла збереглися ще дві статуї 
та дві голови пророків (1406—1408) роботи Донателло.

12. Оформлення кафедри для співаків (1433—1439) — один 
з найбільш життєрадісних творів Донателло. Мотив т. зв. 
путтів (малюків) після кафедри Донателло став одним з най
улюбленіших в ренесансному мистецтві. Тепер у музеї Фло
рентійського собору.

13. Рисунки до фриза і сам фриз виконав не Донателло, 
а флорентійський скульптор і архітектор Бенедетто да Майано 
(1442—1497). Картон вітража «Вінчання Богоматері» Дона
телло виконав за допомогою Паоло Учелло року 1434.

14. Статую «Св. Петро» (бл. 1415) частина дослідників 
приписує Нанні ді Банко. «Св. Марк» (1411—1412)— безпе
речна робота Донателло. За своїм ідейним і пластичним рішен
ням це перша статуя Відродження. Обидві статуї знаходяться 
на старому місці — у зовнішніх нішах церкви Ор Сан Мікеле 
(Флоренція).

15. «Св. Георгій» (1416)— один з найвизначніших творів 
Донателло, в якому вперше в італійському мистецтві втілено 
високий громадський ідеал людини. Мармуровий оригінал ста
туї перенесено до Барджелло (Національний музей, Флорен
ція). На його місці встановлено бронзову копію.

16. Сінь (табернакль) для статуй, виконана Донателло 
(бл. 1423), збереглася.
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17. Чотири статуї пророків, створені Донателло для кам
пан ій  (дзвіниці), зберігаються у музеї Флорентійського собо 
ру. Дві з них виконані у 1415—1420 рр., «Ієремія»— у 1423— 
1426 рр., «Аввакум» — у 1427—1436 рр. Скульптури позначені 
шуканнями яскравої індивідуальної характеристики.

18. Групу «Авраам з Ісааком» Донателло виконав з по
мічниками.

19. Група «Юдіф з Олоферном» (бл. 1455) була виконана 
для фонтана в саду палацу Медічі на Віа Ларга. Після вигнан
ня Медічі у 1495 р. її встановили перед урядовим палацом 
(палаццо Веккйо), а в 1504 р. перенесли до лоджії Деї Ланці. 
Тепер знов встановлена перед входом до палаццо Веккйо.

20. Бронзовий «Давид» (бл. 1430)— один з найвідоміших 
творів Донателло, в якому вперше в мистецтві Ренесансу було 
зображено оголену людську постать. Статуя була перенесена 
з палаццо Медічі в палац синьйорі! тоді ж, коли і «Юдіф з 
Олоферном» (див. примітку 19). Тепер знаходиться в Барджел- 
ло (Національний музей у Флоренції).

21. Мармуровий «Давид» (1408——1409). Призначався для 
собору, але вже у 1416 році соборна управа продала його 
синьйорії, і незабаром він був вміщений в її палаці. Тепер 
н Барджелло (Національний музей у Флоренції).

22. Мармурові медальйони тепер на своєму колишньому 
місці — у дворі палаццо Медічі (Ріккарді).

23. Фонтан з саду Пацці тепер знаходиться у палаццо 
Бардіні: авторство Донателло поставлено під сумнів.

24. Т. зв. «Давид родини Мартеллі» (тепер у збірці Уай- 
денар, США) визнається за твір одного з учнів Донателло.

25 Статуя Іоанна Хрестителя (тепер в Барджелло — На
ціональному музеї у Флоренції) приписується Дезідеріо да 
Сеттіньяно.

26. Базарі має на увазі надгробок кардинала (а не архі- 
єпіскопа) Рінальдо Бранкаччі (бл. 1427) — спільну роботу До
нателло і Мікелоццо. Його було виконано в Пізі і у розібра
ному стані перевезено до Неаполя. Зберігся на старому місці.

27. Згадану Базарі голову коня ідентифікують тепер з 
бронзовою кінською головою з Неаполітанського музею, яку 
вважають за античний твір.

28. Для кафедри у Прато (1433—1438), над якою Дона
телло працював спільно з Мікелоццо, він виконав сім рельєфів 
і бронзову капітель, які збереглися на тому ж місці. Другої 
капітелі, мабуть, ніколи не було.
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29. Кінний монумент кондотьєра Еразмо ді Нарні (на прі
звисько Гаттамелата)— перший кінний монумент доби Відро
дження, в якому скульптор створив героїчний, багатогранний 
і в той же час узагальнюючий образ сучасника. Пам’ятник був 
замовлений сином Гаттамелати 1446 р. (на кошти Венеціан
ської синьйорії), відлитий 1447 р. і встановлений в 1453 р. 
біля собору Сан Антоніо в Падуї, де він стоїть і тепер.

30. У соборі Сан Антоніо в Падуї Донателло працював 
з численними помічниками з 1443 по 1448 р. Майже всі скульп
тури, виконані для вівтаря собору, збереглися. У 1582 та 1651 рр. 
вівтар був розібраний і перебудований. У 1895 р. скульптури 
були знов об'єднані на вівтарі, але зовсім інакше, ніж у До
нателло. В літературі дається кілька спроб реконструювати 
композицію вівтаря Донателло. У свій час цей капітальний 
твір Донателло мав великий вплив на розвиток вівтарної ком
позиції, особливо у Північній Італії.

31. Згаданий дерев’яний кінь був зроблений тільки у 1466 р. 
для оформлення однієї процесії — якимось іншим скульптором. 
Кінь зберігся.

32. Статуя Іоанна Хрестителя (бл. 1451—1453) знаходи
ться на колишньому своєму місці в ц. Санта Маріа деї Фрарі 
у Венеції.

33. Мармуровий бюст Іоанна Хрестителя тепер припису
ють Антоніо Росселіно (1427—1479), дерев’яну статую св. Ієро- 
німа — Донателло. Обидві скульптури у музеї м. Фаенци.

34. Базарі помиляється: гробницю Бартоломео Арагацці в 
Монтепульчано виконав Мікелоццо, а кропильницю в Сан Ло
ренцо— Андреа Верроккйо. Про які твори з дому Л. делла 
Стуфа згадує Базарі, невідомо.

35. Сінь збереглася у соборі св. Петра в Римі.
36. Незакінчена статуя Іоанна Хрестителя (бл. 1457) тепер 

в соборі м. Сієни.
37. У Старій сакристії ц. Сан Лоренцо у Флоренції з робіт 

Донателло збереглися не чотири, а вісім медальйонів, двоє 
бронзових дверей, два великих рельєфи над дверима (всі ство
рені між 1433—1443). У самій церкві дві бронзові кафедри 
(робота розпочата бл. 1460) завершені Бертольдо і Беллано 
після смерті Донателло.

38. Статуя «Св. Людовік» (бл. 1423)— тепер у музеї 
ц. Санта Кроче (Флоренція).

39. «Розп’яття» (бл. 1455) тепер в Барджелло (Національ
ному музеї Флоренції).
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40. Яких мадонн має на увазі Вазарі, незрозуміло.
41. «Меркурієм» Вазарі називає, мабуть, фігуру, відому 

тепер під назвою «Амур» (Аріс) з Барджелло (Національного 
музею у Флоренції).

42. Цих мадонн не було ідентифіковано з жодним твором 
Донателло.

43. Згаданий саркофаг зробив не Донателло.
44. Сімоне Гіні (1410 — між 1473 і 1475)— ювелір кількох 

римських пап. Братом Донателло він не був. Надмогильна пли
та папи Мартіна V збереглася в ц. Сан Джованні ін Латерано 
(Рим). Більшість сучасних дослідників вважають, що і До
нателло брав участь у її виконанні. Від оформлення міста до 
приїзду імператора Сигізмунда до Риму збереглося кілька 
рисунків (Академія, Флоренція).

45. Бертольдо ді Джованні (1420— 1491) — флорентійський 
скульптор. Нанні Джованні д’Антоніо ді Банко (між 1374 і 
1390—1421)— флорентійський скульптор; Антоніо Росселіно 
(1427—1479) — відомий флорентійський скульптор; Дезідеріо 
ді Бартоломмео де Сеттіньяно (між 1428 і 1431—1464) — відо
мий флорентійський скульптор; Веллано з Падуї (бл. 1430— 
1499) — скульптор і архітектор.

46. Портрет Донателло, написаний Паоло Учелло, тепер у 
Луврі (Париж).

До життєпису Леон-Баттісти Альберті

Л е о н - Б а т т і с т а  А л ь б е р т і  (1404—1472) — великий 
архітектор, учений, письменник та інженер, один з титанів 
Відродження, про яких пише Енгельс, що вони вражали різ
нобічністю своїх талантів. Юрист, видатний промовець, знавець 
класичних мов, драматург, поет, теоретик мистецтв, композитор, 
фізик, математик, живописець, військовий інженер, спортсмен — 
ось далеко не повний перелік занять та фахів Альберті.

Альберті народився у Генуї, в багатій патриціанській ро
дині, вигнаній із Флоренції за участь в політичній боротьбі. 
Учився в університеті в Падуї та Болоньї, одержав ступінь 
доктора прав. Після амністії в 1428 р. приїхав у Флоренцію, 
де виконував численні архітектурні замовлення. За проектами 
Альберті збудовані палаццо Ручеллаї (1446—1451), лоджія і 
капела Ручеллаї у церкві Сан Панкраціо (1467), хор церкви 
Сантіссіма Аннунціата (1472—1477), фасад церкви Санта Ма- 
ріа Новелла (1456—1470).
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У Ріміні Альберті будує церкву Сан Франческо (1450— 
1461). У Мантуї за його проектом було споруджено церкву 
Сайт Андреа (1472—1600). Альберті довго жив при папському 
дворі, йому приписували участь у складанні проектів пере
будови Рима.

Теоретичні роботи Альберті: трактати «Десять книг про 
архітектуру», «Три книги про живопис», «Про статуї», «Мате
матичні розваги», «Про сім’ю», численні літературні твори 
(діалоги, вірші тощо).

Базарі приділяє Альберті всього лише кілька сторінок, і 
за зовнішньою доброзичливістю ясно почувається його вороже 
ставлення до митця. Кілька разів Базарі підкреслює, що Аль
берті бракувало практичного досвіду: автор «Життєписів» дає 
занадто критичні оцінки творів Альберті, в той час як Альбер
ті підніс розвиток ренесансної архітектури на новий щабель, 
порівнюючи з творчістю Філіппо Брунеллескі. Так, Альберті 
застосовує ордер у фасадах палаців, розробляє проблему цен
тричних композицій, застосовує т. зв. великий ордер, що об’єд
нує поверхи, тощо.

Базарі, що був прихильником «практичного досвіду», певно, 
не спромігся зрозуміти й правильно оцінити значення творчості 
Альберті.

1. Трактат «10 книжок про архітектуру» («De architectu
re libri decern») — це один з найвизначніших творів світової 
теорії архітектури. У ньому Альберті підсумовує всю прак
тику будівництва його часів і теоретично обгрунтовує прин
ципи архітектури доби Відродження. Вперше трактат було ви
дано повністю в 1485 р.; він перевидавався багато разів 
у багатьох країнах. Переклад на російську мову видано в 
двох томах видавництвом Академії архітектури СРСР у 1935— 
1937 рр. (М.).

2. Бернардо Росселіно (1409— 1464) — флорентійський ар
хітектор і скульптор. Виконував за проектом Альберті палаццо 
Ручеллаї. Працював в Римі над проектами перебудови міст. 
Будував численні споруди в Пієиці та Сієні. Збереглися його 
скульптурні твори — гробниця Леонардо Бруні в Санта Кроче 
у Флоренції (1444) та ін.

3. На місці фонтана Альберті у XVIII ст. архітектор Нік- 
кола Сальві споруджує новий фонтан у стилі барокко. Фонтан 
є зараз однією з визначних пам'яток Рима.

4. Проект ц. Сан Франческо у Ріміні, що задумана Альбер
ті як мавзолей герцога Малатеста, було виконано лише част-
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ново. Альберті в цій споруді вперше створює фасад базилі- 
кальної церкви у стилі епохи Відродження.

5. Йдеться про винахід Альберті камери-обскури.
6. Палаццо Ручеллаї у Флоренції — один з найкращих тво

рів Альберті. Палаццо було побудовано для багатого флорен
тійського купця Джованні (а не Козімо, як пише Базарі) 
Ручеллаї. Вперше в ренесансній архітектурі фасади кожного 
з поверхів споруди було розчленовано ордером (пілястрами). 
Будував палац Бернардо Росселіно.

7. Церква Сайт Андреа в Мантуї — найвизначніша спору
да Альберті. В ній остаточно склалися риси церковної споруди 
епохи Відродження. Фасади церкви Альберті вирішує великим 
ордером, що мало велике значення в розвитку архітектури. 
Проект церкви був замовлений Лодовіко Гонзаго. Після смер
ті Альберті будував її Лука Фанчеллі.

До життєпису Чекки

Франческо Д’Анджело Ч е к к а  (1447—1488) був флорен
тійським військовим інженером, а також різьбярем по дереву. 
За дорученням синьйорі! та Лоренцо Медічі виконував чис
ленні роботи по укріпленню тосканських міст, йому належало 
також оформлення деяких приміщень палаццо Векко.

Біографія Чекки цікава тим, що Вазарі описує в ній 
ту галузь мистецтва доби Відродження, яка не збереглася до 
наших днів і про яку мало що відомо. Пишне і яскраве офор
млення процесій та свят в XV ст. було в італійських містах, 
і особливо у Флоренції, дуже популярним, замовлення на це 
доручалося часто видатним художникам.

До життєпису БоттІчелл!

Алессандро ді Маріано Філіпепі, на прізвисько Б о т т і- 
ч е л л і  (1445—1510)— найяскравіший і найпоетичніший фло
рентійський живописець кінця кватроченто. Вчився у Фра Філіп- 
по Ліппі. Зазнав впливу Верроккйо та А. Поллайоло. Боттічеллі 
був близьким до кола гуманістів та вчених, які групувалися 
при дворі Лоренцо Пишного Медічі. У своїй творчості він дав 
найбільш індивідуальне і своєрідне відтворення ідей гуманізму. 
З особливою емоційністю і гостротою Боттічеллі сприйняв 
протиріччя, властиві свідомості його сучасників, які жили в 
умовах наближення і вибуху жорстокої економічної та ідео
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логічної кризи. Створені ним образи, витончені і одухотворені, 
вражають майстерністю передачі складного духовного світу 
героїв. Зображені ним люди, народжені для радощів і насо
лоди красою світу, одночасно ніби збентежені передчуттям 
сумного майбутнього. Напружена душевна експресія передає
ться у творах Боттічеллі з великою майстерністю, головним 
чином, за допомогою рисунка. Гострий, гнучкий і динамічний 
рисунок у Боттічеллі набуває каліграфічної краси. Тонке по
чуття ритму підсилює поетичне звучання картин Боттічеллі. 
Звертаючись неодноразово до літературних тем, він збагачує 
тематичний репертуар ренесансного живопису.

1. Лоренцо Медічі Пишний (1449—1492) правив Флорен
цією у 1469—1492 рр. Був не тільки розумним, тверезим полі
тиком, але й поетом і тонким цінителем мистецтва. Базарі на
зиває його Старшим, на відміну від його внучатого небожа — 
Лоренцо Урбінського.

2. Фра Філіппо Ліппі, на прізвисько дель Карміне (бл. 
1406—1492)— відомий флорентійський живописець, учитель 
Боттічеллі, з яким його споріднювало поетичне сприйняття 
дійсності.

3. «Витривалість» Боттічеллі (1470) так само, як і шість 
інших «доброчесностей», написаних братами Поллайоло,— тепер 
в Уффіці (Флоренція).

4. «Мадонна з двома Іоаннами» (1484—1485) для капели 
Барді в Берлінському музеї. «Мадонна зі святими» з мона
стиря конвертиток — у Флорентійській Академії. «Мадонна зі 
св. Варнавою та іншими святими» для монастиря Сан Барна- 
ба (1484) — в Уффіці (Флоренція).

5. «Св. Августин» (фреска, 14І80) — зберігся в ц. Оньїсанті 
(Флоренція).

6. «Вінчання Богоматері» (бл. 1490)— тепер в Уффіці 
(Флоренція).

7. «Св. Себастьян» (1474) — в Берліні.
8. «Оплакування Христа» (П ієта)— в Мюнхенській піна

котеці.
9. Про які тондо (композиції, вписані в коло) іде мова, 

невідомо.
10. «Весна» (бл. 1478) та «Народження Венери» (бл. 

1486)— найвідоміші картини Боттічеллі, навіяні поетичними 
творами Анжелло Поліціано (1454—1494) — улюбленого поета 
при дворі Лоренцо Пишного. Обидві картини були написані 
для Лоренцо ді П’ер Франческо Медічі — двоюрідного брата
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Лоренцо Пишного. Тепер картини знаходяться в Уффіці (Фло 
ренція).

11. «Богоявления» окремі дослідники ототожнюють з «По
клонінням волхвів» (тондо) з Лондонської Національної гале
реї. Картини на мотиви новели Боккаччо (п'ята новела 8-го 
дня «Декамерона») виконані Бартоломео ді Джованні за ри
сунками Боттічеллі. Тепер картини у приватних збірках: одна — 
в Парижі, дві — в Барселоні і одна — в Лондоні.

12. «Благовіщення» з монастиря Честелло (з XVII ст. 
Санта Маріа Маддалена деї Пацці, 1489—1490) — тепер в Уф
фіці (Флоренція).

13. «Успіння Богоматері» — в Лондонській Національній 
галереї; приписується тепер учню Боттічеллі — Франческо Бот- 
тічіні (1446— 1497). Інквізиція угледіла в цьому творі єресь 
і викликала замовника і художника. Але обидва були ви
правдані.

14. «Поклоніння волхвів» (1475—1477)— тепер в Уффіці 
(Флоренція).

15. Всі перелічені Базарі фрески (1481—1482) Сікстинської
капели збереглися.

16. Рисунки Боттічеллі до «Божественної комедії» Данте 
датуються тепер 1490—1497 рр. Вісімдесят п’ять із них збері
гаються в Берліні, вісім — у Римі (Ватікан). Були виконані 
для Лоренцо ді Пер Франческо Медічі.

17. Хоч проповіді Саванароли і вплинули на Боттічеллі, 
але до лав його прибічників, т. зв. плакс (вони завжди співали 
тужливі псалми) він не вступав. Відомості Базарі про злидні 
Боттічеллі не зовсім точні. Боттічеллі разом з братом володів 
в цей час будинком і виноградниками.

18. Мадонну з Сан Франческо ідентифікують з «Мадонною 
Магніфікат» (серед. 80-рр.). Тепер в Уффіці (Флоренція).

19. Б’яджо д’Антоніо Туччі (1466—1515)— учень Ботті
челлі.

20. Мова йде про Якопо ді Доменіко Паппі (Тоскі, 1463— 
1530), або Якопо ді Франческо Доменіко Філіппі (? — 1527).

21. Боттічеллі помер не в 1515, а у 1510 р., коли йому 
було 65 років.

22. Портрет коханої Джуліано Медічі — Сімонетти Веспуч- 
чі — ототожнювали з жіночими портретами з музею в Шан- 
тільї, Штеделевського інституту у Франкфурті-на-Майні та з 
галереї Пітті у Флоренції. Всі названі портрети тепер припи
сують не Боттічеллі.
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23. Лукреція Торнабуоні була матір’ю, а не дружиною 
Лоренцо Пишного.

24. Двох ангелів в церкві в Емполі написав не Боттічеллі, 
а його учень Франческо Боттічіні (1446—1497). Ангели так 
само, як і «Св. Себастьян», виконаний Антоніо Росселіно, збе
реглися.

25. Рисунки Боттічеллі зберігаються головним чином у 
Флоренції (в Уффіці та Академії).

26. «Поклоніння волхвів» (див. прим. 14). Про яке тондо 
йде мова, невідомо.

27. «Обмова Апеллеса» (90-ті рр.). Тепер в Уффіці (Фло
ренція) . У цьому творі Боттічеллі поставив собі за мету відтво
рити картину уславленого давньогрецького живописця IV ст. до 
н. е.— Апеллеса. Картина була описана грецьким письменни
ком II ст. н. е. — Лукіаном. Опис Лукіана за доби Відроджен
ня був перекладений і популяризований Леон-Баттістою Аль
берті в його трактаті про живопис.

До життєпису Верроккйо

Андреа (ді Чоне) дель В е р р о к к й о  (між 1435 і 1436— 
1488, прізвище одержав від свого вчителя — ювеліра Джуліано 
Верроккйо) — скульптор, живописець і ювелір, один з визнач
них флорентійських майстрів. Майстерня Верроккйо зіграла 
велику роль у формуванні скульпторів і живописців, які уві
йшли в художнє життя Флоренції в останні десятиліття XV ст. 
Від учнів і помічників він вимагав не тільки фахових навиків, 
але й запроваджував у своїй майстерні вивчення анатомії, 
математики, перспективи, оптики тощо. У своїй творчості сам 
Верроккйо спирався на наукове пізнання натури, додержую
чись характерного для його часів об'єктивно-аналітичного ме
тоду. Багато працював для Медічі, з якими був пов’язаний 
з 1467 р. В ряді своїх творів відбив риси елегантної витон
ченості, характерні для смаків і всього побуту двора Лоренцо 
Пишного. Як художник Верроккйо найяскравіше виявив себе 
у скульптурі.

1. Відомостей про діяльність Верроккйо як рисувальника- 
перспективіста і музиканта не збереглося.

2. З ювелірних творів Верроккйо зберігся лише срібний 
рельєф для вівтаря флорентійського баптистерія (Сан Джо- 
ванні)— «Відсічення голови Іоанна Хрестителя» (1477—1480); 
тепер у Музеї Флорентійського собору.
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3. Вазарі каже про античний бронзовий монумент давньо
римського імператора Марка Аврелія (II ст. н. ери). У кінці 
XV ст. він стояв біля Латерана, а пізніше, за ініціативою Мі- 
келанджело був перенесений на площу Капітолія, де знахо
диться і тепер.

4. Вазарі переплутав тут імена чоловіка та жінки так 
само, як і місце встановлення гробниці.

5. Статуя «Давид» — один з найвідоміших творів Вер- 
роккйо (бл. 1473). Тепер в Барджелло (Національному музеї 
Флоренції).

6. Гробницю гуманіста Леонардо Бруні спорудив Бернар
до Росселіно (1409—1464) ще тоді, коли Верроккйо був хлоп
чиком. Рельєф виконано тим же Росселіно. Тепер на колиш
ньому місці, в ц. Санта Кроче (Флоренція).

7. Рельєф з Мадонною з палаццо Медічі ідентифікують 
з одним із рельєфів з Барджелло (Національного музею у Фло
ренції).

8. Мармуровий, а не бронзовий рельєф із зображенням 
Олександра Македонського тепер у збірці Страусе (Нью- 
Йорк).

9. Гробниця П’єтро і Джованні Медічі, завершена року 
1472, знаходиться на колишньому місці, в ц. Сан Лоренцо у 
Флоренції.

10. Скульптурна група «Христос та Фома» закінчена у 
1483 р. і встановлена у ніші, збудованій Донателло у ц. Ор- 
санмікеле (Флоренція).

11. Про згадані картони нічого не відомо. Можливо, що 
Вазарі тут помилився і приписав Верроккйо роботу Антоніо 
Поллайоло («Бійка десяти голих»).

12. Серед рисунків Верроккйо, що збереглися (Лондон, 
Нью-Йорк, Париж, Флоренція), тих, що описані у Вазарі, нема.

13. «Хлопчик з дельфіном» (1465— 1468) з палаццо Медічі 
був перенесений (між 1550 і 1568) у двір урядового палацу 
Флоренції (палаццо Веккйо).

14. Куля, встановлена на куполі собору року 1478, була 
у 1600 р. зіпсована блискавкою. На її місці у 1602 р. встанов
лено нову, зроблену за старою формою.

15. «Хрещення Христа» Верроккйо (друга пол. 70-х рр.) — 
тепер в Уффіці (Флоренція).

16. Розповідь про те, як Верроккйо зарікся нібито братися 
за пензлі — одна з вигадок Вазарі.

17. Т. зв. «Червоний Марсій» тепер в Уффіці (Флоренція).
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18. Пам'ятник Бартоломмео Коллеоні стоїть на майдані у 
ц. Сан Джованні е Паоло у Венеції. Це найвизначніший твір 
Верроккйо, який поряд з «Гаттамелатою» Донателло увійшов 
в історію як класичний кінний монумент доби Відродження. 
Ухвала про встановлення пам’ятника була винесена у червні 
1479 р. Верроккйо розпочав роботу над монументом того ж 
року, до своєї смерті (1488) встиг зробити глиняну модель всієї 
групи. Скульптуру вилив з бронзи у 1496 р. Леопарді — вели
кий майстер цієї справи. Він же виконав і орнаментацію зброї 
та сідла.

19. Пам’ятник кардинала Фортегверра в Пістойї — не над
гробний монумент, а кенотаф. Кардинал похований в Римі в 
ц. св. Клімента. Монумент над його могилою належить скульп
тору Міно да Ф’єзоле. Верроккйо належить проект монумента 
в Пістойї (глиняний макет в Кенсінгстонському музеї в Лон
доні). Роботу над монументом, розпочату Верроккйо, з 1514 р. 
продовжував Лоренцетті, а закінчив у 1753 р. Гаетано Мазоні.

20. Верроккйо помер, коли йому було 52, а не 56 років, 
як вказує Базарі.

21. Нанні Гроссо — маловідомий флорентійський скульптор.
22. Франческо ді Сімоне Ферруччі да Ф’єзоле (1440— 

1493) — флорентійський скульптор. «Гробниця Тартальї» (Тар
таны) в ц. Сан Доменіко (Болонья), на колишньому місці.

23. Аньйоло ді Поло (1470— ? ) — флорентійський скульп
тор. Єдина його певна робота — бюст «Христос, що благослов
ляє» у Ліцеї Фортегверра (Пістойя).

24. Лоренцо ді Креді (1459—1537)— флорентійський жи
вописець.

25. За доби Ренесансу в Італії гіпсові маски з обличчя 
померлого почали знімати задовго до Верроккйо; відома, напр., 
гіпсова маска, знята з Брунеллескі, який помер, коли Верроккйо 
було тільки 12 років.

26. Про Орсініо не збереглося жодних відомостей.
27. Мова йде про т. зв. змову Пацці у 1478 р.

До життєпису Перуджіно

П'єтро ді Крістофоро Ваннучі, на прізвисько П е р у д ж і 
но  (також П’єтро з делла П’еве, бл. 1450—1523) — провідний 
живописець умбрійської школи свого часу, вчитель Рафаеля. 
Творчість Перуджіно позначена шуканням ясного, гармонійно
го ідеалу людини з незайманим духовним світом, його твори
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пройняті характерним для багатьох умбрійських художників 
м’яким, ліричним настроєм, що часом переходить в замріяну 
споглядальність. Велику роль у цьому часто грають майстерно 
написані пейзажні фони. Відмовляючись від оповідальних по
дробиць, Перуджіно домагається чіткості просторової компози
ції. Кращі його твори вражають гармонійністю колористичного 
рішення. Деяку одноманітність творчості Перуджіно надає те, 
що він сам, особливо в пізній період творчості, і його досить 
велика майстерня неодноразово повторювали знайдений ним 
типаж і композиційні та живописні прийоми.

1. Базарі сильно перебільшив злидні Перуджіно. Відомості 
про обкладення його податками свідчать про те, що Перуджі
но був досить заможною людиною.

2. Дехто з дослідників вважає, що першим учителем Пе
руджіно був умбрієць Фіореицо ді Лоренцо, учень Беноццо 
Гоццолі.

3. Учнівство Перуджіно у Верроккйо, що раніш заперечу
валося деякими дослідниками, тепер визнається за безпереч
ний факт.

4. За життя художника у 90-х рр. XV ст. сучасники да
вали дуже високу оцінку творчості Перуджіно. Джованні Сан- 
ті — батько Рафаеля — ставив його поруч Леонардо, а великий 
знавець і цінитель мистецтва — римський банкір Агостіно Кід- 
жі — писав в одному із своїх листів, що Перуджіно найкра
щий майстер в Італії.

5. Мова йде про «Покладення у труну» (1495). Тепер у 
галереї Пітті (Флоренція).

6. Доменіко ді Томазо Бігорді на прізвисько Гірландайо 
(1449—1494) — флорентійський живописець і майстер мозаїки, 
визначний представник монументального мистецтва пізнього 
кватраченто.

7. Бенедетто да Майано (1442—1497)— відомий флорен
тійський скульптор і архітектор.

8. Мається на увазі облога Флоренції 1529 р.
9. «Моління у саду», «Оплакування Христа» та «Розп’яття» 

(серед. 90-х рр.) — тепер в Уффіці (Флоренція).
10. Базарі помилився: названий ним орден затвердив не 

Боміфацій, а Урбан V.
11. «Розп’яття» (1506) тепер в тій же ц. Сан Агостіно 

в Сієні.
12. «Св. Себастьян» (серед. 90-х рр.) — тепер у Луврі 

(Париж).
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13. «Успінпя» з Валломбрози (1500)— тепер в Уффіці 
(Флоренція), триптих з Павії (Мадонна з архангелами Михай
лом та Рафаїлом, 1499)— в Лондонській Національній га
лереї.

14. «Успіння» тепер в соборі Неаполя. «Вознесіння Бого
матері» (1495)— у соборі Борго сан Сеполькро. Повторення 
цієї композиції з деякими варіантами (1499) з ц. Сан П'єтро 
в Перуджі — тепер в музеї м. Ліона.

15. «Мадонна в небесах» — це «Мадонна зі святими» 
(1496) у міській пінакотеці в Болоньї.

16. У Сікстинській капелі, де Перуджіно спочатку мав 
керувати всіма роботами, з чотирьох його фресок збереглася 
лише одна: «Передача ключів апостолу Петру» (1481—1482).

17. «Башта Борджіа» — один з парадних залів Ватікану, 
відомий тепер під назвою «Станца пожежі», за вміщеною в 
ньому композицією Рафаеля («Пожежа в Борго»). Плафон 
цього залу був розписаний Перуджіно у 1508—1509 рр. Пізні
ше, коли Рафасль керував розписом усього залу, вій зберіг 
чотири медальйони Перуджіно на плафоні. Про них і згадує 
Вазарі.

18. «Мадонна з чотирма святими» (1497) з капели пріорів 
в Перуджі — тепер у Ватіканській пінакотеці (Рим).

19. «Воскресіння Христа» для монастиря Сан Франческо— 
тепер у Ватіканській пінакотеці (Рим). Св. Іоанн для того ж 
монастиря (1502) та «Преображення» і «Різдво» для ц. серві- 
тів — тепер у пінакотеці в Перуджі.

20. «Заручини Богоматері» (1504)—в музеї м. Кана (Фран
ція). Дехто приписує цей твір Ло Спанья.

21. Розписи приймального залу в Камбіо (приміщення 
цеху мінял — біржі) в Перуджі (1496—1500) були виконані 
Перуджіно і його учнями. Можливо, що серед них був і Ра- 
фаель. Біржа в той час виносила вироки не тільки у грошових 
справах, а й у багатьох інших. Отже, і зміст розписів мав 
відповідати цьому призначенню біржі. Розписи Камбіо — один 
з найвизначніших творів Перуджіно.

22. Двосторонній вівтарний образ для ц. Сан Агостіно в 
Перуджі складався з 28 частин, які тепер знаходяться у му
зеях Перуджі, Ліона, Тулузи і Гренобля. Перуджіно писав 
його з учнями з 1512 р. до своєї смерті. «Мадонна у славі» 
з капели св. Миколи — у пінакотеці м. Перуджі.

23. «Явлення Богоматері св. Бернардіну» (бл. 1489) тепер 
у Мюнхенській пінакотеці. Фреска з «Розп’яттям» (1496) збе-
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регласн на старому місці, у тому ж монастирі у Чесгслло (Сан- 
то Маріа Маддалена деї Пацці).

24. «Мадонна з святими» з Сан Доменіко (т. зв. ф'єзоль- 
ський вівтар, 6л. 1493)— тепер в Уффіці. На ньому не три, 
а дві постаті святих.

25. «Зняття з хреста» (бл. 1505), яке розпочав писати Фі- 
ліппіно Ліппі, а закінчував Перуджіно,— тепер в Уффіці (Фло
ренція); «Успіння» — в ц. Сантіссіма Аннунціата (Флоренція).

26. Базарі має на увазі шість постатей, які написав Перуд
жіно (1521) в люнеті під «Трійцею» Рафаеля, виконаною 
раніше, у 1505 р.

27. Згадана Базарі пределла — тепер у музеї м. Руана. 
Різні частини вівтарного образу з ц. Сан П’єтро в Гісруджі 
(тепер в музеї м. Ліона, в ц. Сен-Жерве (Париж), Ватікані 
(Рим) та галереї м. Нанта.

28. У примітках до першого видання «Життєписів» Базарі, 
зроблених римським художником XVI ст. Каспаром Челіо, ска
зано, що Перуджіно, вмираючи, не схотів прийняти священика, 
який приніс йому причастя.

29. Перуджіно помер не 1524, а 1523 р. від чуми. Через 
те його було поховано без будь-яких почестей за міською сму
гою. Через кілька місяців після поховання його сини домов
лялися з монахами монастиря св. Августина про перенесення 
останків на цвинтар цього монастиря. Тепер місце поховання 
Перуджіно невідоме.

30. Життєпис Рафаеля див. нижче в цьому виданні. Джо- 
ванні Санті — батько Рафаеля.

31. Пінтуріккйо (1454—1513) або Сордіккйо (Бернардіно 
ді Бетто ді Б’яджо) — видатний умбрійський живописець.

32. Про живописців, перелічених тут Базарі, збереглося 
дуже мало відомостей.

33. Джованні Росто (? — 1564) фламандський шпалерний 
майстер, що у 1536—1545 рр. працював у Феррарі. Помер у 
Флоренції.

34. Базарі тут знов повертається до переліку учнів Перуд
жіно і називає, зокрема, Ло Спанья (Хуан де Еспанья, він 
же Джованні ді П’єтро, бл. 1550—1528) — іспанця за похо
дженням, жив у Перуджі з 70-х років XV ст. Його фрески 
в Ассізі (ц. Санта Маріа дельї Анджелі) збереглися.

35. Всі нижченазвані учні Перуджіно — маловідомі умбрій- 
ські живописці.

36. Джан Нікколо ді Паоло да Перуджа (1460 — бл.
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1544) — умбрійський живописець (з яким Перуджіно працю
вав у Перуджі та Флоренції). Згадані Базарі фрески його в 
Камбіо збереглися на місці. «Христос в Гефсіманському саду» 
та «Всі святі» — тепер у пінакотеці в Перуджі.

37. Батіста Бенедетто (власне, Джованні Капоралі, 1476— 
1560) переклав не усю працю Вітру вія, а кілька розділів з неї.

До життєпису Леонардо да Вінчі

Л е о н а р д о  д а  В і н ч і  (1452—1519)— живописець,
скульптор, архітектор, музикант, теоретик мистецтва, а також 
інженер і вчений. Один з великих майстрів епохи Відроджен
ня, художник світового значення.

Леонардо да Вінчі блискуче завершує лінію наукових 
шукань флорентійських художників і разом з тим виступає як 
основоположник стилю Високого Відродження в мистецтві Іта
лії. Поєднуючи в собі художника, гуманіста і вченого, він на
магався підвести наукову базу під весь світогляд доби Відро
дження. Мистецтво було для нього одним з могутніх засобів 
пізнання світу, і насамперед людини. В людині Леонардо над 
усе цінив розум, її інтелектуальне життя. Тому в центрі твор
чих шукань Леонардо-художника стало рішення проблеми пси
хологічної характеристики, а художнім ідеалом — образ людини 
з багатим внутрішнім життям. Він першим порушує статич
ність у зображенні внутрішнього світу людини, прагнучи пе
редати не тільки сталі риси характеру, а й рух думок і почут
тів людини. Керуючись точним знанням анатомічної структури 
людського тіла, законів перспективи і оптики, намагаючись на
віть у композиції знайти математичну основу, Леонардо зосе
реджує увагу на виявленні в художніх творах тих закономір
ностей, які пізнав він, пильно вивчаючи життя. Це допомагає 
Леонардо перебороти аналітичну деталізацію, властиву творам 
його безпосередніх попередників, прийти до синтетичного розу
міння форми і підкорити всі зображальні засоби поглибленню 
життєвої змістовності створених ним образів. При цьому тве
резе дослідження завжди сполучається у Леонардо з могутнім 
зльотом творчої фантазії, що надає його творам не тільки 
ясної переконливості, а й своєрідної поетичності.

1. Леонардо був позашлюбним сином нотаріуса— сера 
П’єтро да Вінчі та селянки Катерини. Виховувався він у ро
дині батька.

2. Абака — дошка для лічби з графами для розрізних
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цифр — відома ще з античної доби. Нею користалися і в се
редні віки.

3. Учнівство Леонардо у Андреа Верроккйо (1466—1472) 
засвідчено архівними документами. Закінчивши навчання, він 
ще кілька років працював у майстерні вчителя. Мабуть, звідси 
він виніс інтерес до науки і техніки та смак до експерименту.

4. Технічні рисунки Леонардо збереглися у рукописах, 
зокрема у т. зв. Атлантичному кодексі, а також і окремими 
аркушами. В багатьох із них Леонардо виступає не тільки як 
великий винахідник, а й як видатний художник, який першим 
зумів побачити красу в техніці.

5. Уявлення про етюди драпіровок, зроблених Леонардо 
в такий спосіб, можуть дати його рисунки в Луврі (Париж) 
та Віндзорі.

6. Про альбом див. життєпис Чімабуе, прим. № 19.
7. «Хрещення Христа* Верроккйо (70-ті рр.) — тепер в 

Уффіці (Флоренція). Передній ангел написаний Леонардо. На 
це вперше вказав Альбертіні в своєму «Описі Флоренції» у 
1510 р., ще за життя Леонардо. Ряд дослідників приписують 
пензлю Леонардо і пейзажний фон за ангелом.

8. Фландрія ще з XV ст. славилася виробництвом шпалер.
9. «Мадонна» Клімента VII, мабуть, загинула. Спроби ото

тожнити її з «Мадонною» зі збірки Боргезе (Рим) або «Ма
донною» з Мюнхенської пінакотеки безпідставні.

10. Можливо, що Базарі має на увазі рисунок, на якому 
зображено Нептуна з чотирма морськими кіньми зі збірки 
у Віндзорі.

11. Леонардівське розуміння завдань живопису, як вміння 
«подати рельєф там, де його немає», висловлено в його «Трак
таті про живопис».

12. Карикатурні зарисовки Леонардо є у збірках Віндзора, 
Оксфорда, Венеції та ін.

13. Рисунок голови Скарамучча дехто з дослідників вбачає 
в одному рисунку з Оксфорда.

14. «Поклоніння волхвів» (незакінчений картон вівтар
ного образу для монастиря Сан Донато у Скоперто, поблизу 
Флоренції)— тепер в Уффіці (Флоренція). Леонардо розпочав 
працювати над ним у 1481 р. Композиція картону відзначена 
надзвичайною продуманістю. Підготовчі рисунки до неї збе
реглися в Уффіці (Флоренція) та Луврі (Париж).

15. До Мілана Леонардо вирушив не в 1494, а на самому 
початку 1482 р.
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16. Леонардо цікавився і удосконаленням музичних ін
струментів. В одному з його рукописів є малюнок нового типу 
грифа скрипки.

17. «Тайна вечеря» (1495—1498)— на стіні трапезної мо
настиря Санта Маріа делле Граціє (М ілан)— уславлений, все- 
світньовідомий твір Леонардо, найбільш зрілий і завершений. 
Вперше в європейському живопису міміка, рухи і жести були 
підпорядковані розкриттю складного психологічного конфлікту, 
точно і виразно виявляючи характер і конкретне переживання 
людини. «Тайна вечеря» збереглася у зіпсованому стані. Почи
наючи з кінця XVI ст., в усі наступні століття її неодноразово 
реставрували і при цьому в значній мірі переписали. Під час 
другої світової війни (у 1943 р.) трапезна була майже пов
ністю зруйнована бомбардуванням, але стіна з фрескою збе
реглася. У 1945 р. трапезну відбудовано. У 1947 урядові ін
станції Італії дали дозвіл на реставрацію розпису, яку провів 
найзначніший реставратор Італії — Мауро Пеллічолі. За три 
роки він повністю закріпив розпис, а потім у 1952— 1954 рр. 
провів його розчистку. Тепер фреска в кращому стані, ніж 
була на початку XX століття.

18. Збереглася яскрава розповідь сучасника Леонардо про 
процес його роботи над «Тайною вечерею» у збірнику новел 
Маттео Бандіні (т. 1, новела 58), яка в основному збігається 
з тим, що пише Базарі.

19. Мова йде про Франціска І, що вступив у Мілан 
року 1515.

20. Базарі має на увазі кінний монумент Франческо І 
Сфорца (пом. 1466) — батька Лодовіко Моро; над моделлю 
монумента Леонардо працював у 1482—1489 рр. В 1490 р. Лео
нардо почав переробляти модель наново. Глиняну модель було 
закінчено, поставлено на площі перед палацом, але не відлито 
з бронзи. У 1499 р., коли у Мілан увійшли війська Людові- 
ка XII, французькі солдати повністю зіпсували модель мону
мента, обравши її мішенню для стрільби. Збереглося багато 
підготовчих рисунків Леонардо етюдного і ескізного характеру 
до цього твору.

21. Рукопис «Анатомія коня», мабуть, загинув. Збереглися 
лише окремі аркуші з начерками коней.

22. Гален — римський лікар, родом з Пергама, який жив 
у II ст. Його вважають засновником наукової медицини.

23. Ряд детально пророблених анатомічних рисунків Лео
нардо зберігається у Віндзорі (у т. зв. Кодексах про анатомію).
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24. Франческо Мельці (бл. 1492— 1570)— ломбардійський 
живописець, улюблений учень Леонардо, який їздив з ним до 
Рима і до Франції. За заповітом, він успадкував картини і за
писи вчителя. Мельці з рукописів Леонардо зробив вибірку 
з того, що стосувалося мистецтва, переписав і систематизував 
вислови вчителя й хотів їх видати. Цей т. зв. Трактат про 
живопис був уперше виданий у 1651 р. в Парижі. Перший 
повний російський переклад видано у 1934 р.

25. Механічного лева Леонардо зробив, мабуть, для зу
стрічі Людовика XII у 1499 р., а потім року 1517 повторив 
його для Франціска І в Аржантейлі.

26. Джакомо да Капротіс, на прізвисько Салаї (бл. 1480— 
1524),— ломбардійський живописець, учень Леонардо.

27. Базарі має на увазі «Св. Анну». Картон «Св. Анна» 
(бл. 1500) в Лондонській Національній галереї — перший ва
ріант названої композиції. Другий варіант композиції — теж 
картон (бл. 1501)— не зберігся. Картина у Луврі (Париж) 
виконувалася за участю учнів (1508—1512) і лишилася неза
вершеною.

28. Портрет Дженеври Бенчі здебільшого ототожнюють з 
жіночим портретом з галереї Ліхтенштейн (Відень), датуючи 
його бл. 1474—1478 рр. Окремі дослідники ставлять під сумнів 
авторство Леонардо.

29. Образ для головного вівтаря ц. Сантіссіма Аннуїшіата 
(Флоренція) виконав Перуджіно. Тепер в Уффіці (Флоренція).

30. Портрет Моини Лізи Джоконди тепер прийнято іденти
фікувати з жіночим портретом в Луврі (Париж). Але окремі 
дослідники не погоджуються з цим визначенням луврського 
портрета, хоч авторство Леонардо щодо нього не заперечують. 
В останні роки навколо цього портрета розгорнулася жвава 
дискусія. Луврський портрет Джоконди (1503)— один з най- 
славетніших творів у всьому світовому мистецтві. Опис цього 
портрета, хоч і дуже докладний, зроблений у Базарі з чуток, 
бо Леонардо вивіз портрет з собою до Франції, коли Базарі 
був ще дитиною. А до Франції Базарі не їздив.

31. Джуліано да Сангалло (1445—1516) — видатний фло
рентійський архітектор. Сімоне Поллайоло, на прізвисько Кро- 
нака (1457—1508),— флорентійський архітектор; Мікеланджело 
Буонарроті (див. життєпис в цьому виданні).

32. Базарі має на увазі «Битву при Ангіарі» Леонардо. 
Темою твору була битва 1440 року між флорентійськими і мі
ланськими військами (останні очолював кондотьєр Нікколо
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Піччініно). Леонардо працював над цим твором у 1503— 
1505 р. Він виконав картон і почав переносити його на стіну, 
але, мабуть, внаслідок технічних ускладнень роботу покинув 
незакінченою. Ні картон, ні розпочатий розпис на стіні не 
збереглися. Але є ціла низка підготовчих рисунків Леонардо 
до цієї композиції (в Академії у Венеції, у музеї красних 
мистецтв у Будапешті, у Ленінградському Ермітажі та ін.), 
кілька старих копій, гравюра Лоренцо Дзаккіа та рисунок, 
приписуваний Рубенсу (останній в Луврі, Париж). У «Битві 
при Агіарі» Леонардо, гостро розкриваючи напруженість люд
ських пристрастей, до певної міри втілює своє уявлення про 
війну, яку він називав «звірячим божевіллям».

33. Леонардо вирушив у Рим у 1513 р. і перебував там 
ще у серпні 1516 року.

34. Обидві картини, що належали родині Туріні, досі не 
виявлені.

35. Леонардо був у Франції вже в травні 1517 р.
36. Лоренцо помер 2 травня 1519 р. не 75-и, а 67-и років. 

Оповідання про бажання Леонардо причаститися та про візит 
короля до вмираючого Леонардо — вигадка Базарі. Франціск І 
був у цей день не в Сен-Клу біля Леонардо, а в іншому місці 
(в Сен-Жермен ан Ле).

37. Над бронзовими постатями брами Сан Лоренцо (на 
північному боці) Джованні Франческо Рустічі працював у 
1507—1509 рр. Леонардо був у Флоренції у 1507—1508 рр. 
Отже, твердження Базарі досить імовірне.

До життєпису Браманте

Д о н а т о  Б р а м а н т е  (1444— 1514) — великий архітек
тор епохи Відродження, основоположник стилю Високого Ре
несансу в архітектурі. Порівняно з Брунеллескі і Мікеландже- 
ло, для Браманте Базарі приділяє мало місця, хоча і цілком 
правильно визначає його видатну роль в розвитку італійської 
архітектури.

Браманте народився в Монте Асдруальдо (Ферміньяно) 
біля Урбіно. Почав свою діяльність як живописець в Бергамо, 
а згодом— у Мілані разом з Леонардо да Вінчі працює у 
герцога Сфорца. Крім фрескових розписів (палаццо дель По
деста в Бергамо, фортеці Сфорца у Мілані та ін.) в міланській 
галереї Брера зберігаються численні станкові твори художника.
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Архітектурні твори в Мілані: реконструкцій церкви Сайта 
Маріа Пресо Сан Сатіре (1482—1486), центральна частина та 
абсиди церкви Санта Маріа делле Граціє (до 1497) та мона
стирський двір біля неї (поруч, на склепінні монастирської 
трапезної Леонардо да Вінчі написав славетну «Тайну вече
рю»); споруди в монастирі Сант Амброджіо (до 1499), споруди 
в Віджевано, собор в Абб’ятеграссо (1497). У Римі: двір мо
настиря Санта Маріа делла Паче (1500—1504), дзвіниця церк
ви Санта Маріа дель Аніма, палаццо Канчеллерія і церква 
Сан Лоренцо іи Дамазо, Темп’єтто в монастирі Сан П'єтро 
ін Монторіо (1502), хор церкви Санта Маріа дель Пололо 
(1509), власний будинок на Борго (палац Рафаеля, 1509— 
1510), споруди Ватіканського палацу (проект з 1503 р.), собор 
св. Петра (проект з 1505 р.).

Творчість Браманте позначалася величчю і грандіозністю 
задумів («стиль греидецца»), майстерністю об'ємних та про
сторових композицій, виключно умілим використанням мас
штабних співвідношень.

1. Міланський період, що охоплює більшу частину твор
чого життя Браманте, залишався поза увагою Вазарі.

2. Палац кардинала Ріаріо — це відоме палаццо Канчелле
рія. Про авторство споруди були висловлені різноманітні дум
ки. Палац почали будувати у 1483 р., коли Браманте в Римі 
ще не було. Дехто з дослідників (Ньолі, Форстер) вважав за 
автора палацу Леон-Баттісту Альберті, інші (Пітталуза) — 
Франческо ді Джердіо. Мартіні Лаваньїно довів, що Вазарі 
переплутав ім’я Антоніо Монтекавалло з ім’ям скульптора 
Андреа Бреньо, на прізвисько Монтекавалло, котрий був пер
шим будівничим палацу. Браманте, вірогідно, належить автор
ство третього поверху, внутрішнього двору та інших частин 
споруди.

3. Будівництво нового двору Бельведера та інших споруд 
Браманте у Ватікані почалося 1503 р. Після смерті папи 
Юлія II Браманте відходить від будівництва, у 1514 р. його 
проводить Джуліано да Сангалло.

4. Темп’єтто — маленький храм у дворі монастиря Сан 
П’єтро ін Монторіо — чи не найкраща споруда Браманте, ха
рактерний зразок стилю Високого Відродження. Храм відіграв 
величезну роль в історії архітектури, як еталон ротондональ- 
ного типу споруд.

5. Цей будинок Браманте спорудив для себе у 1509— 
1510 рр. Згодом тут жив і помер Рафаель. Будинок було зне-
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сено у XVIII ст., коли встановлювали колонаду на площі 
св. Петра.

6. Браманте було затверджено головним архітектором со
бору у 1503 р. Над його спорудженням Браманте працював до 
своєї смерті в 1514 р. Виключно майстерно застосована система 
масштабних співвідношень мала значно підсилити враження 
від споруди. В дальшому архітектори, які будували собор, не 
спромоглися здійснити цю систему. Мікеланджело, що в основ
ному виконав спорудження собору (з 1547 до своєї смерті у 
1564 р.), повернувся до ідеї центричної композиції, що була 
основою проекту Браманте. У 1607—1614 рр. Карло Модерна 
прибудував східну частину, чим значно погіршив композицію 
собору. Цей недолік в певній мірі вдалося виправити Лоренцо 
Берніні, що спорудив у 1656—1667 р. колонади на площі 
св. Петра.

До життєпису Рафаеля СантІ
Р а ф а е л ь  С а н т і ,  або Саиціо (1483—1520)— живопи

сець і архітектор, один з великих майстрів італійського Від
родження, художник загальноєвропейського масштабу. Люди
на назвичайно чутлива до передових надбань ренесансної 
культури, Рафаель широко використав досвід всього поперед
нього і сучасного йому італійського мистецтва і став одним з 
найяскравіших виразників гуманістичного світогляду. Гуманізм 
Рафаель сприйняв головним чином через літературну, дещо 
аристократизовану за тих часів течію. І так само, як у його 
друзів-гуманістів, в центрі його творчої уваги став ідеальний 
узагальнений образ гармонійно розвиненої людини, благород
ство якої визначено її високою моральною повноцінністю. Цей 
образ Рафаель вирішує поетично, часто з м’якою ліричністю, 
а в зрілих своїх творах надає йому глибокої людяності, ши
роти і рідкісної завершеності. Змісту цього ідеалу відповідає 
і весь образний лад творів Рафаеля: ритмічність його гнуч
кого рисунка, незвичайно розвинене почуття пропорцій і гар
монійного співвідношення всіх компонентів картини, тонка 
узгодженість чистих, ясних кольорів.

1. Джованні Санті (нар. до 1446—1494) — батько Рафаеля, 
умбрійський живописець і поет — був широкоосвіченою люди
ною, що дуже високо ставила покликання митця. Працюючи 
при дворі Федеріго да Монтефельтро, Джованні Санті після 
смерті герцога склав «віршовану хроніку» останнього. В ній 
цілий розділ присвячено мистецтву і є цікаві висловлення про
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сучасних автору художників. Від батька Рафаель одержав 
перші навики у мистецтві.

2. Ще до того як Рафаель потрапив у науку до Перуджі- 
но, з 1495 р., він учився в урбінського живописця Тімотео Вітті 
(1496—1523). Оповідання про те, як батько відвозив Рафаеля 
у навчання до Перуджіно,— вигадка Вазарі. Батьки худож
ника померли рано: мати у 1491, а батько у 1494 р. Рафаель 
же потрапив до Перуджіно у 1500 році.

3. «Коронування Марії» (1502—1503) тепер в галереї Ва
тікану (Рим).

4. У XVIII ст. цю вівтарну картину розрізано. Окремі її 
частини виявлено у музеях Неаполя, Брешії і Детройта.

5. Розп’яття з ц. Сан Доменіко (1502—1503) тепер у На
ціональній галереї (Лондон).

6. «Заручини Богоматері» (1504) тепер у Мілані (Брера). 
Твір дуже близький за композицією до однойменної картини 
Перуджіно.

7. Рідольфо Гірландайо (М83— 1561)— син Доменіко, 
флорентійський живописець. Арістотель (правильно Бастіано) 
да Сангалло (1481—1551) — живописець. Таддео Таддеї — фло
рентійський колекціонер. З двох картин для нього, про які 
згадує Вазарі, одна — «Мадонна в зелені» (1506)— у худож
ньо-історичному музеї (Відень), друга,— мабуть, «Свята родина 
під пальмою» (1506)— у приватній збірці (Лондон).

8. «Мадонна з щигликом» (1507)— тепер в Уффіці (Фло
ренція).

9. В Урбіно Рафаель їздив, мабуть, на запрошення гер
цога або друзів, а не для впорядкування справ після смерті 
батьків, які померли значно раніше.

10. Гвідубальдо (пом. 1508)— син Федеріко да Монте- 
фельтро, чоловік Єлизавети Гонзага, урбінський герцог, двір 
якого був один з найосвіченіших в Італії. Вплив гуртка гума
ністів при цьому дворі у великій мірі визначив світогляд моло
дого Рафаеля.

11. «Ясновельможним Гвідубальдо» Вазарі називає трою
рідного племінника вищеназваного Гвідубальдо. Одна зі згада
них Вазарі мадонн ототожнюється деякими дослідниками з 
«Мадонною» 1504 р. з музею у Шантільї, друга — з «Мадонною 
з безбородим Йосипом» (1505—1506) — у Державному Ермі
тажі (Лондон).

12. Вазарі має на увазі т. зв. «Мадонну Ансідеї» (1504— 
1506)— тепер у Лондонській Національній галереї.
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13. Фреска у Сан Северо (1507—1508) збереглася, але в 
дуже пошкодженому стані.

14. Центральна частина вівтаря тепер у Нью-Йорку.
15. Портрети мецената Аньйоло Доні та його дружини 

Маддалени Доні (1506) позначені впливом Леонардо — тепер 
у галереї Пітті (Флоренція).

16. «Мадонна Каніджані» (1507)— тепер у Мюнхенській 
пінакотеці.

17. Фра Бартоломмео, або Бачмо делла Порта (1475— 
1517) — флорентійський живописець, на творах якого Рафаель 
навчався міцної, продуманої композиції.

18. «Покладання у труну» (1507) — тепер у галереї Бор- 
гезе (Рим). В образі Богоматері тут зображено замовницю цієї 
вівтарної картини — Аталанту Бальйоні; в образі юнака (в 
центрі) — її нещодавно вбитого сина Гріфонетто; в образі жін
ки (ліворуч від Гріфонетто)— його дружину Зенобію Сфор- 
ца. Твір цей позначений прагненням Рафасля засвоїти прийоми 
Мікеланджело.

19. Вівтарна картина для Сан Спіріто — «Мадонна під 
балдахіном» (1507—1508)— не була завершена самим Рафае- 
лем, який взяв її з собою, коли їхав до Рима. Закінчили її учні 
Рафаеля вже після його смерті. Тепер у галереї Пітті (Фло
ренція).

20. «Чарівна садівниця» (1507) — тепер у Дуврі (Париж).
21. Браманте — див. життєпис у цьому виданні.
22. До Рима Рафаель приїхав восени 1508 р.
23. Петро делла Франческа (між 1410 і 1420—1492) — ви

датний живописець, автор трактату про перспективу в живо
писі, перший ренесансний майстер Умбрії. Лука з Кортони — 
Лука Сіньйореллі (1441—1523), видатний умбрійський живопи
сець. Брамантіно — Бартоломмео Суарді (бл. 1445—1536), мало
відомий ломбардійський живописець. Про Петро делла Татта 
відомостей немає.

24. У Римі Рафаелю було доручено зробити розписи на 
другому поверсі Ватіканського палацу. Тут він за участю учнів 
і помічників розмалював три станци (кімнати) в апартаментах 
папи та прилеглу до них залу. Станци розписувалися у 1509— 
1517 рр., а зала, що за вміщеною тут фрескою набула назви 
зали Костянтина,— вже після смерті Рафаеля. З учнів і поміч
ників Рафаеля найбільш активну участь в розписах брали: 
Франческо Пенні, на прізвисько Фатторе (1488—1528), Джуліо 
Романо (між 1498 і 1499—1546), Періно дель Вага (між 1499
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і 1500—1547) та чудовий майстер декоративного живопису 
Джованні да Удіне (1487—1564). Розписи стани — шедевр не 
тільки монументального живопису Рафаеля, а і всього рене
сансного мистецтва. Першою була розписана у 1509—1511 рр. 
станца делла Сеньятура (тобто кімната підпису — тут скріпля
ли печаткою папські укази). Участь самого Рафаеля у вико
нанні вміщених тут фресок найбільша.

25. Опис цих розписів Базарі робив, мабуть, по пам’яті 
і тому весь час плутає дві фрески: «Диспут» та «Афінську 
школу»,— називаючи фігури то з одної, то з другої з них.

26. Розписуючи склепіння станци підпису (кімната, де за
кріплювалися печаткою папські укази), Рафаель дійсно вико
ристав орнаментальне членування плафона з розпису відомого 
сієнського живописця Содоми Джованні Антоніо Бацці (1477— 
1549). Гротесками Базарі називає фігурну орнаментику на сті
нах та склепінні. Такий стінний декоративний живопис можна 
було побачити в античних спорудах. Розкопані античні покої 
нагадували в ті часи печери (по-італійському — дгоМа).

27. Бельведер (італійською мовою «красивий вид») — один 
з покоїв Ватікану, з якого відкривається гарний вид на місто.

28. В образі Аполлона Рафаель зобразив у «Парнасі» 
уславленого музику-імпровізатора тих часів — Джакомо Сан- 
секондо.

29. Антоніо Тебальдео (1463—1537)— посередній італій
ський поет, який, проте, мав успіх в часи Рафаеля.

30. Оригінал портрета Юлія II (1512)— один з кращих 
портретних творів Рафаеля — не зберігся. Збереглася дуже 
гарна копія роботи Тіціана. Тепер в Уффіці (Флоренція). Деякі 
дослідники визнавали її за оригінал.

31. З живописними творами Мікеланджело Рафаель мав 
змогу ознайомитися значно раніше. Ще у Флоренції він, на
певно, бачив його картон «Битви при Кашині». Вплив Мікел
анджело на Рафаеля в цей час Базарі перебільшив.

32. Вілла Агостіно Кіджі — купця і мецената, папського 
банкіра — згодом належала родині Фарнезе і тому відома під 
назвою «Фарнезіна».

33. Фреска «Тріумф Галатеї» (бл. 1511) в головному залі 
вілли Фарнезіна належить до кращих творів Рафаеля. Зберег
лася на колишньому місці.

34. Базарі має на увазі капелу Кіджі у ц. Санта Маріа 
делла Паче. Рафаелю належать тут постаті чотирьох сивіл 
(1514).
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35. Мадонна, про яку йде мова, відома під назвою «Ма
донна да Фоліньо» (1511—1512), бо з 1565 р. вона знаходилася 
у жіночому монастирі в містечку Фоліньо. Тепер зберігається 
у ватіканській пінакотеці (Рим). Це один з капітальних вівтар
них образів Рафаеля. Замовлений він був камерарієм папи — 
Сіджізмондо Конті, який врятувався від вибуху бомби. Тому 
в небі, на задньому плані, тут зображено метеор та райдугу — 
символ порятунку.

36. Тут Базарі починає опис другої за часом створення 
розписів (1511—1514) станци Ватікану — станци Єліодора, на
званої так за темою основної з вміщених у ній фресок: «Ви
гнання Єліодора». Крім названої фрески, в цій станці є ще 
три значні композиції: «Меса в Больсеиі», «Визволення св. Пет
ра з в’язниці» та «Зустріч папи Льва І з Аттілою». Остання 
так само, як і розпис дальших покоїв, була виконана поміч
никами та учнями Рафаеля (за його ескізами).

37. У фреску, яка зображає чудо, що, за легендою, нібито 
трапилося з невіруючим священиком із Больсени, Рафаель вво
дить портрет папи Юлія 11 та його кардиналів, за якими стоять 
на колінах швейцарці з папської варти. Це найцікавіша ча
стина фрески.

38. Чудесне виведення ангелом св. Петра з в’язниці — 
натяк на звільнення з французького полону папи Льва X, коли 
він був ще папським легатом.

39. Фреска «Вигнання Єліодора» — натяк на вигнання 
військ французького короля з Італії. До композиції введено 
портретне зображення папи Юлія II, що кинув гасло: «Геть 
варварів з Італії!».

40. Папа Юлій II помер 20/ІІ 1513 р. Льва X було обрано 
2/111 того ж року. Він був сином Лоренцо Медічі Пишного.

41. Йдеться не про папу Льва НІ, а про Льва І.
42. Колона Траяна у Римі — один з визначних пам’ятни

ків староримського мистецтва початку II ст. н. е., що зберігся 
до наших днів.

43. У Товія в руці риба, тому ця картина відома під на
звою «Мадонна з рибою» (бл. 1514). Тепер у Прадо (Мадрід)-

44. Мадонна написана для Леонелло ді Карпі — т. зв. 
«Мадонна божественної любові» (бл. 1518). Дехто з дослідни
ків вважає її за твір Джуліо Романо. Тепер у Національному 
музеї (Неаполь).

45. «Свята Цецілія зі святими» (бл. 1514) — тепер у піна
котеці в Болоньї.
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46. Видіння Ієзекіїля» (1510) — тепер у галереї Пітті (Фло
ренція).

47. Базарі цієї картини, мабуть, не бачив і помилково на
зиває її «Різдво». її ідентифікують з картиною Рафаеля, яку 
Філіпп IV Іспанський назвав «Перлиною» — у Прадо (Мадрід). 
Тепер її пиписують Дж. Романо і датують 1552—1523 рр.

48. Портрет Біндо Альтовіті (1515) тепер у Національній 
галереї у Вашінгтоні.

49. Мадонна з палацу герцога Козімо — це т. зв. «Мадонна 
дель Імпанната», або Мадонна з занавіскою (бл. 1514). Тепер 
у галереї Пітті (Флоренція).

50. Портрет папи Льва X з кардиналами Людовико деї 
Россі та Джуліо деї Медічі — один з перших групових 
портретів у європейському живопису. Тепер в Уффіці (Фло
ренція).

51. За цим автопортретом Дюрера Рафаель намалював 
великого німецького художника в образі переднього придвор
ного, з числа тих, що несуть трон Юлія II у фресці «Вигнання 
Еліодора» у станцах Ватікану.

52. Маркантоніо Раймонді (1488— 1527)— відомий гравер, 
що особливо уславився своїми гравюрами з рисунків та жи
вописних творів Рафаеля.

53. Портрет коханої Рафаеля досі не знайдено. Всі нама
гання дослідників ототожнити його з «Дамою у покривалі» 
(1516) з галереї Пітті у Флоренції чи з іншими жіночими 
портретами Рафаеля непереконливі.

54. Уго да Карпі (н. до 1450)— відомий італійський гра
вер. Друкування кольорових гравюр з трьох дощок було ві
доме до Уго да Карпі, але він став по-новому використову
вати можливості цієї техніки.

55. «Несіння хреста» (1517) у XVII ст. придбав іспанський 
король Філіпп IV і перевіз твір до Мадріда. Тепер у Прадо 
(Мадрід).

56. Базарі має на увазі третю із станц Рафаеля у Ваті
кані, розписану у 1514—1517 рр. Це т. зв. станца пожежі, яка 
раніше звалася «Вежею Борджа». Свою сучасну назву ця 
станца, розписана учнями Рафаеля (за його ескізами), одер
жала за назвою головної фрески на її стінах —««Пожежа в Бор
гом. На ній зображено пожежу 847 року в кварталі Борго — 
поблизу Ватікану, яку нібито своїми молитвами чудесно при
пинив папа Лев III, якого Базарі називає Львом IV.

57. Темою фрески була коронація Карла Великого папою
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Львом III, але зображеним тут історичним особам Рафаель 
надав рис подібності до Льва X та короля Франціска І.

58. Див. життєпис Перуджіно прим. 20.
59. Розпис лоджій великої тринадцятиарочної галереї на 

другому поверсі Ватіканського палацу було завершено у 
1519 р. Тут сполучено орнаментально-декоративний гротеско
вий розпис (виконаний декоратором того часу Джованні да 
Удіне, 1487—1564) з 52 композиціями на біблійні теми, на
писаними іншими учнями Рафаеля за його ескізами (їх вмі
щено по чотири в кожному компартименті склепіння). Останні 
відомі під назвою «Біблія Рафаеля». (Пізніше їх часто вико
ристовували для ілюстрації Біблії). Точна копія розпису лод
жій Ватікану е в Державному Ермітажі в Ленінграді. її було 
виконано у 1778—1785 рр. на замовлення Катерини II рим
ськими художниками під керівництвом Христофора Унтербер- 
гера, а потім розміщено у спеціально збудованій галереї (бу
дував галерею архітектор Кваренгі).

60. Тут Базарі має на увазі троюрідного племінника відо
мого флорентійською скульптора Луки дслла Роббіа (1400— 
1481), якого теж звали Лукою і який працював значною мірою 
в традиціях майстерні свого дядька.

61. Базарі обмежується цією анекдотичною згадкою про 
діяльність Рафаеля як архітектора і нічого не каже про те, що 
певний час той очолював найбільше будівництво свого часу — 
спорудження собору св. Петра.

62. Сікстинська Мадонна (1513—1514), виконана для 
ц. св. Сікста у П’яченці,— всесвітньовідомий твір Рафаеля. в 
якому з найбільшою ясністю і широтою втілено гуманістичний 
ідеал художника. Тепер у Дрезденській картинній галереї.

63. «Св. Михайло, який вражає Люцифера» (1518) — тепер 
у Луврі (Париж).

64. Портрет Беатріче з Феррари не виявлений.
65. Базарі має на увазі розпис одного із залів вілли KU- 

жі, на якій він уже працював раніше. Темою цього нового 
розпису (1516—1517) були пригоди Амура та Псіхеї (за тек
стом Апулея). Фрески виконані учнями Рафаеля за його рисун
ками і картонами. Арабески та стукки — Джованні да Удіне.

66. Капела Кіджі у ц. Санта Маріа дель Пололо тепер в 
дуже пошкодженому стані.

67. Йдеться про розпис зали у Ватікані — Рафаель зробив 
лише картони для центральної частини великої фрески «Бій 
Костянтина з Максенцієм». Участі в розписі він не брав.
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68. Картони, згадані Вазарі, були виконані за рисунками 
Рафаеля його учнями у 1515—1516 рр. За картонами у Брюс
селі, на мануфактурі Пітера ван Альста виткали шпалери 
(1519). Картони лишилися у Брюсселі. У XVII ст. їх знайшов 
Рубенс і умовив англійського короля Карла 1 купити їх. Тепер 
картони в музеї Вікторії і Альберта (Лондон), а шпалери у 
Ватікані (Рим).

69. Св. Іоанн, написаний для Колонна, тепер в Уффіці 
(Флоренція).

70. «Преображення Христа», почате Рафаелем у 1517 р., 
вже після його смерті закінчив Джуліо Романо — написав 
нижню частину. В цьому творі виявилися протиріччя пізньої 
творчості Рафаеля (1526). Тепер у галереї Ватікану (Рим).

71. Якопо Каруччі да Понтормо (1494—1557)— флорен
тійський живописець.

72. Джуліо Ромаио (між 1492 і 1499—1546)— живописець 
і архітектор, найздібніший з учнів Рафаеля. Джованні Фран
ческо Флорентіно (Фатторе)— Франческо Пенні (1488—1528), 
учень Рафаеля.

73. Сайта Маріа Ротонда (св. Марія кругла)— славно
звісний давньоримський храм — Пантеон, який був перетворе
ний на християнський храм, а згодом став місцем поховання 
славетних людей.

74. Рафаель помер, мабуть, від малярії 6 квітня 1620 р., 
прохворівши 8 днів.

До життєпису Мікеланджело

М і к е л а н д ж е л о  Б у о н а р р о т і  (1475— 1564) —
скульптор, живописець, архітектор і поет, один з великих худож
ників італійського Відродження — належить до числа найви- 
датніших майстрів світового мистецтва.

Творчість Мікеланджело знаменувала не тільки найвищий 
зліт італійського ренесансного мистецтва, а і його завершення. 
Патріот і переконаний республіканець, Мікеланджело вніс у 
мистецтво пристрасть своїх політичних симпатій і наснажив 
його високим громадянським пафосом. Гостріше від будь-кого 
із сучасників відгукувався він у своїх творах на події полі
тичного життя Італії і на всі ті зміни, які відбулися у гро
мадській свідомості за його доби. Гуманістичний ідеал набув 
у творчості Мікеланджело рис підкреслено дійової активності.
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У центрі творчих шукань художника став героїчний образ 
людини-борця, здатної на граничне напруження всіх духовних 
і фізичних сил. Вияву її краси підпорядковує митець великі 
можливості своєї художньої мови. Як у скульптурі, так і в 
живопису Мікеланджело концентрує увагу на зображенні люд
ської постаті, якій повністю підкоряється все, що її оточує. 
Він домагається граничної виразності пластично сприйнятих 
форм, рухів і жестів. Безмежно закоханий у красу та духовну 
велич людини, Мікеланджело створює титанічні образи, які 
вражають піднесеним благородством своїх ніби сконденсова
них почуттів і випромінюють могутню енергію. Життєпис Мі
келанджело у Базарі найбільш розгорнутий і докладний, а 
творчість його оцінюється як вершина вершин.

1. За часів Базарі багато хто вірив, що доля людини ви
значається розташуванням зірок під час її народження.

2. Легенда про походження родини Буонарроті від графів 
Каносса нічим не підтверджується. Дату народження Мікел
анджело Базарі вказує за флорентійським календарем.

3. Стигмати — це ті рани, що їх, за легендою, дістав 
св. Франціск Ассізький як особливу ознаку милості божої, 
коли він молився на горі Вернії. Ці рани нібито з'явилися 
у нього на тих самих місцях, де були рани у розіп’ятого 
Христа.

4. У родині Лодовіко Буонарроті, крім Мікеланджело, був 
старший його брат (Леонардо) і три молодших (Буонаррото, 
Джовансімоне і Джісмондо).

5. Франческо Граначчі (1469— 1543)— флорентійський жи
вописець, учень Гірлаидайо.

6. Майстерня Прландайо у 80-х рр. XV ст. відігравала 
значну роль у художньому житті Флоренції. Мікеланджело 
провчився там дещо більше року.

7. Тут Базарі полемізує з іншим біографом Мікеландже
л о — його учнем Асканіо Кондіві (1520—1574).

8. У Санта Маріа Новелла (Флоренція) Домеиіко Прлан
дайо з учнями і помічниками працював у 1485—1490 рр.

9. Йдеться про «Спокусу св. Антонія» — гравюру, вико
нану славетним німецьким гравером і живописцем Мартіном 
Шонгауером (1450—1491).

10. Лоренцо Пишний у «Садах» Медічі при монастирі Сан 
Марко об'єднав велику збірку художніх творів. їх збереження 
було покладено на скульптора Бертольдо ді Джованні 
(бл. 1420—1491) — учня Донателло, який був одночасно і вчи-
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телем в організованій тут школі скульптури. Мікеланджело 
провів у «Садах» Медічі чотири роки.

11. П’єтро Торріджано деї Торріджані (1472—1528) — 
флорентійський скульптор.

12. Маска фавна у Національному музеї у Флоренції, яку 
звичайно видають за твір Мікеланджело,— річ сумнівна.

13. За свідченням Кондіві, сюжет мармурового рельєфу 
«Бій кентаврів» (бл. 1492) Мікеланджело запозичив з опові
дань Анджело Поліціано (1454—1494)— вченого, гуманіста і 
поета, близького друга Лоренцо Медічі. Тепер рельєф у музеї 
Буонарроті (Флоренція).

14. «Мадонна біля сходів» (бл. 1491)— твір, в якому Мі
келанджело використовує прийоми низького рельєфу Донател
ло. Тепер у музеї Буонарроті (Флоренція).

15. Йдеться про фрески Мазаччо у капелі Бранкаччі в 
ц. Санта Маріа дель Карміне у Флоренції.

16. На початку 30-х рр. XX ст. у ризниці монастиря Сан 
Спіріто було знайдено «Розп’яття», яке деякі вчені вважають 
за копію названого твору Мікеланджело.

17. Базарі має на увазі вигнання Медічі у листопаді 
1494 р. До Флоренції наблизилися війська французького коро
ля Карла VIII, і П’єтро Медічі (син Лоренцо Пишного), який 
правив тоді у Флоренції, фактично капітулював перед ворогом, 
прийнявши всі його вимоги. Обурені флорентійці підняли по
встання, скинули владу Медічі і встановили республікан
ський лад.

18. Бентівольї — знатний рід, який керував у Болоньї.
19. Для гробниці св. Доменіка в Болоньї Мікеланджело 

зробив у 1494—1495 рр. постаті «Ангела», «св. Петронія» та 
«св. Прокла» (остання була до нього розпочата автором гроб
ниці— апулійським скульптором Нікколо дель Арка). Всі три 
скульптури збереглися на тому самому місці.

20. Герцог Валентіно (Цезар Бордж іа)— син папи Олек
сандра VI; кардинал Сан Джорджо (Рафаель Р іаріо)— небіж 
папи Сікста IV; маркіза Мантуанська — Ізабелла д’Есте.

21. «Вакх» (1496—1497) — перший цілком самостійний твір 
молодого Мікеланджело. Тепер в Барджелло (Національному 
музеї Флоренції).

22. «Пієта» («Жалоба» — «Оплакування Христа», 1498— 
1499) — скульптура, що принесла Мікеланджело широке ви
знання. Тепер на вівтарі одної з капел у соборі св. Петра 
(Рим).
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23. «Пієта» — дійсно єдиний твір, підписаний самим Мікел- 
анджело.

24. Гоббо (горбун)— прізвисько міланського скульптора і 
архітектора Крістофоро Соларі ( ? — 1527).

25. Соборна управа (Opera del Duomo) — спеціальна комі
сія, виділена шерстяним цехом Флоренції для будівництва, ре
монту та оздоблення головного собору міста — Санта Маріа 
дель Фйоре. Вона вела всі пов’язані з цим господарчі та гро
шові справи, а також запрошувала художників і давала їм 
замовлення. Мармурова брила, про яку йде мова, була при
везена до Флоренції ще на початку XV ст. і належала Собор
ній управі.

26. П’єтро Содеріні стояв на чолі Флорентійської респуб
ліки з 1502 до 1512 р., до реставрації влади Медічі у місті.

27. Вощані ескізи Мікеланджело до «Давида» тепер у 
музеї Буонарроті (Флоренція).

28. Йдеться про мармурового «Давида», т. зв. «Гіганта» 
(1501— 1504), де вперше яскраво виявився художній ідеал 
людипи-борця, властивий творчості Мікеланджело. Давида 
було встановлено перед урядовим палацом (палаццо Веккйо), 
на місці «Юдіфі» Донателло. Тут він простояв до 1873 р., коли 
його перенесли до Флорентійської Академії мистецтв. Перед 
палаццо Веккйо встановили мармурову копію.

29. Джуліано да Сангалло (1445—1516) — видатний фло
рентійський архітектор та інженер. Антоніо да Сангалло Стар
ший (1463—1534)— брат Джуліано, архітектор, Антоніо да 
Сангалло Молодший (1485—1546)— теж видатний архітектор.

30. Базарі називає античні скульптури, які за його часів 
мали велику славу: «Марфоріо» — тепер у Капітолійському му
зеї в Римі, «Тібр» і «Ніл» — тепер у Ватіканському музеї. Ве
летні Монтекавалло — бронзові групи приборкувачів коней на 
Квірінальській площі у Римі.

31. Бронзовий «Давид» початий у 1502 р. Можливо, що 
статуя була закінчена у 1508 р. скульптором Бенедетто да Ро- 
веццано. З XVII ст. сліди статуї загубилися.

32. «Мадонна Тадео Таддеї» (бл. 1505—1506) — тепер у 
Королівській Академії (Лондон). «Мадонна Бартоломмео Пітті» 
(бл. 1504—1505)— тепер у Барджелло (Національному музеї 
Флоренції).

33. Ескіз «Св. Матвій» (бл. 1506) — в Академії (Флоренція).
34. Йдеться про т. зв. «Мадонну з Брюгге» (1501) — тепер 

у церкві Богоматері у Брюгге.
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35. «Свята Родина» т. зв. «Мадонна Доні», 1503—1504,— 
тепер в Уффіці (Флоренція).

36. Картон «Бій при Кашині» (1504—1505) не вберігся. 
У 1516 р. він був розрізаний на шматки, які пізніше загуби
лися. Збереглися підготовчі рисунки Мікелаиджело до цієї 
композиції в музеї Буонарроті (Флоренція), в Альбертіні (Ві
день), Ашмолеан-музеумі (Оксфорд) та гравюри, зроблені за 
картоном, Антоніо Венеціано, Луїджі Ск’явонетті, Марканто- 
ніо РаймондІ. Найбільш точно передано композицію картону, 
мабуть, на копії гризайлю, виконаній Бастіано (Арістотелем 
да Сангалло) — тепер у колекції лорда Лейчестерського (Холк- 
хем-Хол, Англія).

37. Гробницю папи Юлія II Мікелаиджело замислив як 
грандіозну, вільно розташовану триярусну споруду, прикра
шену сорока скульптурами, що мала стояти у соборі св. Пет
ра у Римі. Перша угода про спорудження була підписана у 
1505 р. Проект неодноразово змінювався. Завершено гробницю 
було 1545 р. її  встановлено у Сан П’етро ін Вінкулі (Рим) — 
приходській церкві Юлія II (коли він був ще кардиналом). 
Самого папу поховано в іншому місці. В остаточному варіанті 
мало спільного з першим: це пристінний традиційний надгро
бок з трьома статуями Мікелаиджело («Мойсей», «Рахіль» та 
«Лія» — усі в нижньому ярусі).

38. Дві закінчені статуї т. зв. рабів, або полонених — «Ску
тий раб» та «Вмираючий раб» — були виконані 1513 р. для 
другого проекту надгробка Юлія II і до остаточного варіанта 
не увійшли. Тепер у Луврі (Париж).

39. У Флоренції Мікелаиджело працював ще над трьома 
статуями рабів та фігурою Атланта (раніше їх датували 
1516—1519 рр., а тепер— 1532—1534). Статуї лишилися неза- 
кінченими. Після смерті Мікелаиджело його племінник пода
рував їх герцогу Козімо Медічі, як це радив Базарі. Архітек
тор Буонталенті вбудував їх у штучний грот у садах Боболі, 
звідки року 1908 їх було перенесено до флорентійської Акаде
мії. Мабуть, для четвертого проекту надгробка Юлія II Мікел- 
анджело внкоцав 'ще статую «Переможець» (була датована 
1516, а тепер— І532—1534)— нині у палаццо Веккйо (Фло
ренція).

40. Мойсей (1513—1516)— одна із трьох статуй, що уві
йшли в остаточний, шостий, варіант гробниці. Це один з най
визначніших творів Мікелаиджело, в якому могутня воля люди
ни, сполучена з мудрістю, знайшла найяскравіший вираз.
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41. Бронзова статуя Юлія II (1506—1508) простояла на 
фасаді собору Сан Петроніо лише до 1511 р. Коли Болонья 
звільнилася від влади папи, її скинули. Від неї не збереглося 
навіть копій.

42. Франческо Райболіні, на прізвисько Франча (1450— 
1517),— відомий болонський живописець.

43. На стінах Сікстинської капели були фрески Боттічеллі, 
Гірландайо, Перуджіно, Пінтуріккйо, Козімо Росселі та Сінйо- 
реллі. Усі вони, за винятком пізніше збитих трьох фресок 
Перуджіно, збереглися.

44. Над плафоном Сікстинської капели Мікеланджело пра
цював з травня 1508 по жовтень 1512 р. Поряд із розписами 
Рафаеля у Ватікані плафон Сікстинської капели — одне з най
вищих досягнень усього італійського монументального живо
пису доби Відродження. Розпис зберігся у досить хорошому 
стані.

45. Юлій II походив з родини делла Ровере. Італійською 
мовою прізвище це означає дуб. Тому в творах, виконаних 
для цього папи, зустрічається зображення дубового листя.

46. Вазарі тут переплутав назви сивіл. Перша описана 
ним сивіла не Ерітрійська, а Персидська. Ерітрійська ж саме 
та, про яку він тут веде мову.

47. На складення проектів оформлення фасаду родової 
церкви Медічі — Сан Лоренцо — і на здобування мармуру Мі
келанджело витратив близько чотирьох років (1517—1520). Але 
папа Лев X передумав і. скасував угоду з художником. Фасад 
і досі лишився н е о ф о р м л е д к м . Проект фасаду зберігся у музеї 
Буонарроті (Флоренція).

48. Вазарі має на увазі палаццо Медічі— Ріккарді.
49. Папа Клімент V II— двоюрідний брат Льва X — теж 

був із роду Медічі. Після обрання папою він передусім подбав 
про роботи у родовій церкві цієї родини — Сан Лоренцо: про 
продовження робіт по спорудженню тут усипальниці цього 
роду (капели Медічі) та про перебудову монастирських при
міщень біля церкви на бібліотеку — т. зв. Лауренціану, першу 
публічну бібліотеку в Європі. В Лауренціані за проектом Мі
келанджело архітектурно оформлено вестибюль та читальний 
зал. Ще у 1555 р. Козімо Медічі доручив Вазарі разом з  Бар
толоммео Аммонаті (відомим флорентійським архітектором і 
скульптором, 1511—1592) закінчити сходи. У 1559 р. Мікел
анджело надіслав їм з Рима глиняну модель. За цією моделлю 
і будував Аммонаті.
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50. Андреа дель Сарто (1486—1531) — видатний флорен
тійський живописець.

51. Мова йде про ліхтар (вишку з вікнами) купола Старої 
сакристії ц. Сан Лоренцо, збудованої Брунеллескі. Споруджен
ня Нової сакристії (капели Медічі) було тільки розпочато за 
проектом Брунеллескі, а далі цілком покладено на Мікел- 
анджело. Цю роботу Клімент VII доручив Мікеланджело у 
1520 р., коли був ще кардиналом. Після обрання папою він 
запропонував художнику продовжити перервані роботи. Скле
піння капели було завершено року 1534. Сучасного свого ви
гляду капела набула у 1545 р. Окремі етапи роботи Мікел
анджело над проектами капели можна простежити по його 
рисунках зі збірки Британського музею (Лондон). Один рису
нок— копія проекту капели — е в Уффіці (Флоренція).

52. «Христос із хрестом» (1514—1520)— твір, виконаний 
за участю П’єтро Урбано — одного з помічників із майстерні 
Мікеланджело. Тепер на колишньому місці у ц. Санта Маріа 
Сопра Мінерва (Рим).

53. Йдеться про відоме пограбування Рима військами 
Карла V у 1527 р. Коли про взяття Рима і капітуляцію папи 
стало відомо у Флоренції, тут знов було вигнано Медічі і від
новлено республіканський лад.

54. Вірш цей написав Джованні Баттіста Строцці.
55. Мікеланджело покинув Флоренцію, ображений тим, 

що йому не повірили, коли він попередив уряд міста про зра
ду, яка готувалася у військах.

56. Італійська приказка, яка означає приблизно те, що 
ми маємо на увазі, коли кажемо: робити приємну міну при 
поганій грі.

57. Міст Ріальто був збудований у к. XVI ст. за проек
том архітектора Антоніо да Понте.

58. Антоніо Міні повіз до Франції не тільки картину «Ле
да», а й картон до неї. За наказом Марії Медічі — матері 
Людовіка X III— картину нібито було спалено через те, що 
сюжет її вона визнала непристойним. Картон тепер у Королів
ській академії (Лондон).

59. Баччо (Бартоломмео) Бандінеллі (1493—1560) — архі
тектор і скульптор.

60. Мікеланджело побоювався арешту через те, що брав 
активну участь в обороні Флоренції.

61. Згадану Базарі статую Аполлона ототожнюють тепер 
з незакінченою статуєю т. зв. «Давида» з Барджелло (Націо-
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нальний музей у Флоренції). Існує думка, що вона була спо
чатку (бл. 1526) задумана для однієї з ніш у капелі Медічі 
як Давид, а пізніше, у 30-х рр. Мікеланджело переробив її 
на Аполлона.

62. Бенвенуто Челліні (1500—1571)— відомий ювелір і 
скульптор.

63. Тріболо не зробив жодної скульптури, Рафаель де Мон- 
телупо та Джованні Аньоло Монторсолі зробили по одній, 
досить посередній статуї. Сім описаних у Базарі статуй Мікел
анджело, встановлених у капелі Медічі — шедеври світової 
скульптури, в які великий майстер вклав увесь свій біль па
тріота, глибоко враженого загибеллю свободи рідного міста. 
Для капели Медічі Мікеланджело робив ще статую «Хлопчик, 
що сидить навпочіпки»; статуя не закінчена (тепер у Держав
ному Ермітажі в Ленінграді) та дві глиняні моделі річкових 
богів, одна з яких у пошкодженому стані зберігається у Фло
рентійській Академії.

64. Джованні да Удіие — див. життєпис Рафаеля, прим. 24.
65. «Страшний суд» (1535—1541) вміщений на східній сті

ні Сікстинської капели, на місці розпису Перуджіно. Фреску 
цю замовив ще папа Клімент VII, але виконана вона була 
вже при Павлі III. Сповнена ренесансної героїки, але ство
рена у часи поглиблення реакції в Італії, фреска пройнята 
глибоко трагічним відчуттям безнадійності усіх титанічних 
зусиль людини.

66. Статуї «Рахілі» та «Лії», виконані після 1542 р„ нале
жать до числа найменш вдалих творів Мікеланджело.

67. Всі згадані тут чотири митці — досить посередні іта
лійські скульптори XVI ст.

68. Змій обкручує не ноги, а тіло судді душ Міноса (цей 
мотив в дещо зміненому вигляді, запозичений у Данте з V піс
ні «Пекла»).

69. Тут і далі оцінка «Страшного суду» у Базарі пере
більшена.

70. Капела Миколи V у Ватікані була розмальована Фра 
Анжеліко. В капелі Павла III, т. зв. «Паоліні», Мікеланджело 
написав «Розп’яття апостола Петра» та «Навернення апостола 
Павла» (1542—1550). Капела горіла, але фрески збереглися і 
були реставровані.

71. Періно дель Вага — див. життєпис Рафаеля, прим. 24.
72. «Пієта» (1550—1553); група не була повністю завер

шена. Мікеланджело, як розповідає далі Базарі, сам розбив
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її і віддав своєму слузі Антоніо. У Антоніо її купив один із 
друзів Мікеланджело — купець Бандіні і доручив зібрати учню 
Мікеланджело Тіберіо Кальканьї. Останній доопрацював деякі 
місця в ній, не завершені автором. З 1722 р. група знаходиться 
у Флорентійському соборі.

73. Тут Базарі має на увазі готичний стиль.
74. Призначення Мікеланджело головним архітектором со

бору св. Петра відбулося 1 січня 1547 р.
75. Вже у 1546 р. Мікеланджело зробив дві моделі собору 

св. Петра: маленьку глиняну і велику дерев’яну. Є рисунок 
з маленької та гравюра з великої, зроблені Дюпераном.

76. Капітолійський холм, з яким були пов’язані численні 
легенди Стародавнього Риму, було вирішено впорядкувати у 
1536 р. Роботи над спорудженням цього ансамблю були тоді ж 
доручені Мікеланджело. Про його задуми дає уявлення гра
вюра Дюперана 1569 р. Плани Мікеланджело, хоч пізніше від 
них багато в чому і відступили, визначили композицію і ха
рактер забудови Капітолійської площі. Це один з найвизнач
ніших ансамблів доби Високого Відродження.

77. Над спорудженням палаццо Фарнезе (палацу папи 
Павла III) Мікеланджело працював після смерті Антоніо да 
Сангалло Молодшого, за проектом якого будувалася ця спо
руда. Мікеланджело зробив тут завершальний карниз і два 
поверхи з боку двора.

78. Це т. зв. «Бик Фарнезе» — антична група доби еллі
нізму, виконана родоськими скульпторами Аполлоиієм і Тав- 
ріском. Зображено тут не Геркулеса, як твердить Базарі, а 
юнаків Зета і Амфіона, які збираються прив’язати до рогів 
бика злу царицю Дірку, яка хотіла у цей самий спосіб стра
тити їх матір. Група тепер у Неаполітанському музеї.

79. Ювілейний рік призначався католицькою церквою спо
чатку один раз на століття, потім — один раз на п’ятдесят 
років, а пізніше — на двадцять п’ять. У цей рік папа давав 
розпорядження відпускати всім гріхи.

80. Мабуть, цю відповідь Мікеланджело папа Павло IV — 
один з найнетерпиміших реакціонерів свого часу — витлума
чив як згоду митця на прикриття драпіровками оголених по
статей у його «Страшному суді». Робота була доручена Даніе- 
ле да Вольтерра. Але те, що зробив Даніеле да Вольтерра, не 
задовольнило наступних пап, і цю роботу проводили за їх на
казом ще двічі — живописці Джіроламо да Фано та П’єтро 
да Кортона. У Неаполітанському музеї зберігається копія
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«Страшного суду», зроблена Марчелло Венусті ще до всіх 
цих переробок.

81. Це т. зв. «Пієта Ронданіні», над якою Мікеланджело 
працював до самої смерті (1564). Вона лишилася незаверше
ною. Тепер у палаццо Сан Северіно (Рим).

82. Ліоне Ліоні (пом. 1585) — скульптор і модельер.
83. Намір Вазарі виконав після смерті художника його 

племінник. Тепер ця книга — велика рідкість.
84. «Кріпосна брама» — «Порта Піа» — була збудована за 

проектом Мікеланджело (1561—1565). Закінчена вже після його 
смерті. У с. XIX ст. верхня частина воріт перебудована.

85. Ц. Санта Маріа дельТ Анджелі сильно перебудована 
у XVIII ст.

86. Мікеланджело підготував плани для Сан Джованні 
деї Фйорентіні— церкви флорентійських купців у Римі. Будів
ництво ТІ завершив після 1560 р. Тіберіо Кальканьї (1532— 
1565).

87. Мармуровий бюст Брута (1537—1539) був відгуком 
художника на вбивство у Флоренції герцога Алессандро Меді- 
чі. Бюст не зовсім завершений. Тепер в Барджелло (Національ
ному музеї Флоренції).

88. Про книгу рисунків див. життєпис Чімабуе, прим. 19.
89. З Томмазо Кавальєрі Мікеланджело познайомився у 

1532 р. Красивий юнак мав дуже благородну вдачу, яку високо 
оцінив Мікеланджело. Знайомство з Кавальєрі швидко пере
йшло у велику дружбу.

90. З чотирьох рисунків на міфологічні теми, згаданих 
Вазарі, збереглися: «Тітій» (1532) та три варіанти «Падіння 
Фаетона» (1533); «Ганімед» (1532) та «Вакханалія дітей» 
(1534),— дійшли до нас тільки в копіях.

91. Себастьяно дель Пйомбо у кількох своїх творах вико
ристав картони Мікеланджело, написані після 1516 р. Така 
його «Пієта» з Вітербо, «Воскрешения Лазаря» з Національ
ної галереї (Лондон), «Христос у Лімбі» (Мадрід) тощо.

92. З двох «Благовіщень», виконаних Марчелло Венусті за 
картонами Мікеланджело, одне загублено, а друге знаходиться 
у Сан Джованні ін Латерано.

93. Поетичні твори Мікеланджело за його життя були 
майже невідомі. Вперше про їх видання, та й то в дещо змі
неному вигляді, потурбувався троюрідний племінник худож
ника — Буонарроті Молодший,— вже після смерті Мікеландже
ло. І лише значно пізніше їх було видно у первозданному
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вигляді. Російський переклад див. у кн.: «Микеланджело, 
жизнь, творчество», М., «Искусство», 1964.

94. Маркіза Пескара — Вітторія Колонна (1490—1547) — 
дружина Ферранте Авалоса — маркіза Пескара — уславленого 
полководця Карла V, була гарною поетесою. З Мікеланджело 
її пов’язувала ніжна, чиста дружфа.

95. «Піета» (зіпсований рисунок або копія)— тепер у Бо- 
стонському музеї; «Розп’яття»,— мабуть, рисунок з Британсько
го музею (Лондон).

96. Йдеться про східні двері флорентійського баптистерія, 
виконані відомим флорентійським скульптором Лоренцо Гібер- 
ті (1378—1455). Після Мікеланджело і Базарі їх стали нази
вати «райськими» дверима.

97. Базарі сам вклав наведений вислів до вуст Мікеланд
жело. Зовсім неймовірно, щоб останній казав такі улесливі 
слова про герцога.

98. Бенедетто Варкі (1503—1563)— флорентійський істо
рик, гуманіст і поет. Серед сучасників славився вченістю і 
красномовністю.

99. Причина, з якої Мікеланджело не їхав до Флоренції 
з 1534 р., була, мабуть, не в поганому кліматі, а в тому, що 
рідне місто республіканець-художник хотів бачити вільним, а 
не під ярмом Медічі.

100. Мікеланджело поховано у ц. Санта Кроче у Флоренції.

До життєпису Тіціана

Т і ц і а н (Тіціано Вечелліо, між 1485 і 1490—1576) — вене
ціанський живописець, великий майстер італійського Відро
дження, творчість якого знаменує одну з вершин розвитку 
європейського живопису. Вихований на традиціях венеціан
ського мистецтва, Тіціан збагатив італійський живопис доби 
Високого Відродження новим розумінням образних реалістич
них можливостей кольору. Великий внесок Тіціана і в розви
ток психологічного портрета в європейському мистецтві. У своїй 
довголітній творчості він незмінно оспівував високий гумані
стичний ідеал людини, надаючи йому виключно життєствер- 
джуючого характеру. Проте протягом життя Тіціана цей ідеал 
зазнав певних змін. У ранній період митцю був близький той 
поетично-споглядальний, дещо ідилічний ідеал щасливої лю
дини на лоні природи, який ще до нього склався у творчості 
Джорджоне під впливом витончено-патриціанської культури
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Венеції, XV — поч. XVI ст. Свій власний ідеал людини сфор
мувався у Тіціана в період боротьби Венеції за незалежність 
і активізації усіх прогресивних сил республіки. Образ людини 
в період творчої зрілості митця набув надзвичайної життєвої 
повнокровності і героїчної піднесеності. Як і раніше, радісно 
і ясно сприймаючи життя, Тіціан оспівує красу могутньої, 
активної людини, щасливої повнотою своїх фізичних і духов
них сил. У пізній період творчості Тіціана, в умовах кризи 
гуманістичного світогляду і посилення феодально-католицької 
реакції в його творах все більш відчутним стає драматичне 
сприйняття життя, а ідеал людини набуває яскраво виявлених 
рис стоїчної мужності.

1. Рік народження Тіціана точно не встановлено: Боргіні, 
Рудольф, т. зв. Анонімо ТіцІанелло називають 1477 р., База
рі — 1480 р., а Лодовіко Дольчі — один із близьких друзів 
художника — писав, що у 1508 р. Тіціану було 18 років, тобто 
народився він в кінці 80-х рр. Сучасне мистецтвознавство ви
знає відомості Дольчі за найправильніші.

2. Джанбелліно (Джованні Белліні, 1430—1516)— провід
ний венеціанський живописець свого часу. Дольчі називає пер
шим учителем Тіціана венеціанського майстра мозаїки — Се- 
бастьяно Цуккато, до якого його було віддано дев’ятирічним 
хлопчиком. Незабаром Тіціан перейшов до майстерні Джентіле 
Белліні (1429—1507), старшого брата Джованні, а потім— і 
до самого Джованні, у якого він учився до 1507 р.

3. Джорджо да Кастельфранко (Джорджоне, 1476—1510)— 
основоположник мистецтва Високого Відродження у Венеції. 
До його майстерні Тіціан прийшов 1507 р., мабуть, уже не 
як учень, а як перший помічник. Тут він перебував до самої 
смерті Джорджоне (1510). Відчутний вплив рафінованого, пое
тичного мистецтва Джорджоне досить помітний у творах ран
нього періоду творчості Тіціана.

4. Якопо Пальма Старший (бл. 1480—1528)— відомий ве
неціанський живописець, близький до Тіціана у своїй твор
чості.

5. Джованні Антоніо да Саккіс, на прізвисько Порденоне 
(між 1483 і 1484—1539),— живописець, що у великій мірі склав
ся під впливом Джорджоне і раннього Тіціана.

6. «Втеча до Єгипту» (поч. 1500) виконана за участю бра
та Тіціана — Франческо Вечелліо. Тепер у Державному Ермі
тажі (Ленінград).

7. Можливо, що це картина з Віденської галереї, відома
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під назвою «Христос перед Пілатом», яка свого часу нале
жала родині Данна. Але датована вона 1543 р.

8. «Товій з архангелом Рафаїлом» і тепер у ц. св. Маршала 
(або Марцеліана). За стилем виконання цей твір належить 
до кінця 30-х рр.

9. Наводячи висловлювання венеціанського живописця, що 
переїхав до Рима,— Себастьяно дель Пйомбо (бл. 1485— 
1547),— сам Базарі підходить до творчості Тіціана з міркою, 
яка склалася у майстрів флорентійської школи, і явно занижує 
оцінку, ставлячи його нижче від Рафаеля і Мікеланджело.

10. У скуоле ді Санто (Сан Антоніо) в Падуї збереглися 
три фрески Тіціана (1511): «Чудо-немовля, що говорить», «Рев
нивий чоловік, що вбиває жінку», та «Зцілення юнака». Інші 
вміщені тут фрески належать не Тіціану.

11. «Св. Марк» (бл. 1511) тепер у церкві Санта Маріа дел- 
ла Салюте (Венеція).

12. Організація німецьких купців у Венеції була зобов'я
зана оплачувати посаду художника Венеціанської республіки. 
Але сума оплати, яку вказує Базарі, сильно перебільшена. Ті- 
ціан зайняв цю посаду у 1516 р. після смерті Джованні Белліні.

13. Доссо Доссі (1479—1542)— феррарський живописець, 
близький до Джорджоне і молодого Тіціана. Його твори, зга
дані Базарі, не збереглися.

14. Йдеться про «Свято чоток» — капітальний твір вели
кого німецького живописця Альбрехта Дюрера (1471—1528), 
виконаний ним у 1506 р. у Венеції. Тепер у Національній гале
реї у Празі.

15. Згадана Базарі картина Джованні Белліні тепер у зам
ку Алнік в Шотландії.

16. Базарі описує «Вакханалію» (1518) та «Свято Веиери» 
(1518)— обидві тепер у Прадо (Мадрід). Крім цих картин, 
Тіціан написав для Альфонсо д’Єсте ще третю картину «Вакх 
та Аріадна» (1523)— тепер в Національній галереї (Лондон).

17. «Динарій кесаря» (після 1515)— тепер у Дрезденській 
картинній галереї. Можливо, цей сюжет був обраний тому, що 
на монетах Феррарського герцогства був девіз: «Богу — бого- 
ве, кесарю — кесареве».

18. Портрет Альфонса д’Есте згідно з документами був напи* 
саний у 1523 р. У 1531 р. він був переданий Карлу V. До 
1927 р. вважали, що портрет цей загинув. Тепер ряд дослід
ників індентифікують його з портретом, придбаним того року 
Метрополітен музеумом (Нью-Йорк). У 1536 р. Тіціан після
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смерті герцога написав для його сина репліку згаданого порт
рета. Копія цієї репліки в галереї Пітті (Флоренція).

19. Жодного певного портрета Лаури Діанті не збереглося. 
Дехто з дослідників твердить, що зображення ТІ можна бачити 
на картині Тіціана «Дівчина з дзеркалом» з Лувра (Париж).

20. Лодовіко Аріосто (1474—1533)— найвизначніший іта
лійський поет Пізнього Відродження.

21. Картина відома під назвою: «Три віки життя» (до 
1518). Тепер у галереї Бріджуотер (Лондон).

22. «Вознесжия Марії» (т. зв. «Асунта», 1518)— один з 
найвизначніших творів Тіціана, зрілого періоду його творчості. 
Монахи-замовники, вражені життєвою силою образів картини, 
спершу хотіли відмовитися від неї. Картина написана на де
реві, а не на полотні (як твердить Базарі). Тепер на колиш
ньому своєму місці — на головному вівтарі ц. Санта Маріа деї 
Фрарі (Венеція).

23. йдеться про т. зв. «Мадонну родини Пезаро» (між 
1525 і 1528). Тепер у капелі Пезаро ц. Санта Маріа деї Фрарі 
(Венеція).

24. «Мадонна зі святими» (1523). Верхня частина картини 
обрізана півколом, щоб форма її відповідала формі «Преоб
раження» Рафаеля. Тепер у пінакотеці Ватікану (Рим).

25. «Несіння Христа» з Сан Рокко тепер визнають за твір 
Джорджоне.

26. Кардинал П’єтро Бембо (1470—1547)— поет-гуманіст 
і меценат.

27. «Іоанн Хреститель в пустелі» (40-і рр.) XVI ст.— тепер 
у музеї Академії у Венеції.

28. Дожа Антоніо Грімані Тіціан писав на початку 20 рр. 
XVI ст. Збереглося три його портрети, які звичайно пов’язують 
з ім’ям Тіціана. Вони були у збірках Джустініані (Падуя), 
Розенберг (Відень) та Морозіні-Геттереберг (Венеція). Але 
належність їх пензлю Тіціана викликає сумніви дослідників.

29. Портрет Франціска І (1538—1539) написаний не з на
тури, а по медалі. Ціла низка портретів Тіціана написана по 
зображеннях на медалях.

30. Портрети перелічених Базарі дожів загинули при по
жежі 1577 р. Дожі з родини Пріулі (а не Паулі) замовляли 
свої портрети Тінторетто.

31. Мається на увазі розгром Рима іспано-німецькими вій
ськами, очолюваними Карлом V у 1527 р.
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32. П’єтро Аретіно (1492—1557) — уславлений публіцист, 
сатирик і критик, Якопо Татті, на прізвисько Сансовіно 
(1486—1570),— видатний венеціанський архітектор і скульп
тор— та Тіціан, об’єднані тісною дружбою (уславлений «Трі
умвірат») очолювали у 20—30-х рр. XVI ст. культурне життя 
Венеції.

33. «Вбивство Петра-мученика» (1528—1530)— твір згорів 
у 1867 р. Згодом у ц. Сан Джованні е Паоло була встанов
лена стара копія з нього.

34. На картині (1514—1536) було зображено бій не при 
К’ярададді (в якому венеціанці потерпіли поразку), а бій 
при Кадоре, в якому вони вийшли переможцями. Картина за
гинула під час пожежі у 1577 р. Збереглася добра зменшена 
копія в Уффіці (Флоренція) та рисунок Рубенса з ескіза цієї 
композиції у Альбертіні (Відень).

35. «Христос в Емаусі» — повторення 50-х рр. XVI ст. Те
пер у Луврі (Париж).

36. «Введення у храм» (1536— 1538)— один з найбільш 
значних монументально вирішених творів Тіціана широкого 
епічного звучання. Знаходиться на старому місці, у приміщенні 
колишньої общини Санта Маріа делла Каріта, в якому тепер 
міститься Венеціанська Академія.

37. Цей перший портрет Карла V написано не у 1530, а у 
1533 р. Він поясний. Був ще у серед. XIX ст., але пізніше 
загубився. У той же період Тіціан написав парадний портрет 
Карла V на весь зріст з собакою. Тепер у Прадо (Мадрід).

38. «Св. Іоанн Милостивий» (1533)— твір зберігся на ко
лишньому місці, у ц. Сан Джованні Елемозінаріо (Венеція).

39. Іпполіто Медічі зображено на портреті (1533) в угор
ському вбранні тому, що він був на той час кондотьєром 
короля Угорщини. Тепер портрет у галереї Пітті (Флоренція).

40. Базарі має на увазі, мабуть, алегоричний портрет 
Альфонсо д’Авалоса, герцога дель Васто, написаний перед ви
рушенням герцога у турецький похід. Але обличчя герцога тут 
не схоже з обличчям на більш пізньому його портреті, теж 
роботи Тіціана. Збереглися три варіанти портрета, можливо, 
роботи майстерні. Кращий у Луврі (Париж), два інших — 
у Відні.

41. Тіціан писав П’єтро Аретіно кілька разів у різні періо
ди своєї творчості: у 1527 р., на початку 30-х рр., у 40-і рр. 
Зберігся портрет 1545 р. у галереї Пітті (Флоренція). Деякі
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дослідники зв’язують з ім'ям Тіціана його портрет Аретіно з 
музею «Метрополітен» (Нью-Йорк), датуючи його 40-ми рр.

42. Портрет маркіза Мантуї Федеріго Гонзага (бл. 
1525) — тепер у Прадо (Мадрід).

43. Серію ідеальних портретів цезарів (1537—1538) Тіціан 
виконав для палаццо дель Те в Мантуї. Тепер серія відома по 
гравюрах Саделера та кількох копіях у Мюнхенській пінакотеці.

44. «Богоматір зі святими епіскопом Тіціаном» (бл. 1559) 
тепер у церкві в Кадоре. Але належність її Тіціану постав
лено під сумнів.

45. З двох згаданих Базарі портретів Павла III (1543), 
написаних у Болоньї, зберігся один. Тепер у Національному 
музеї Каподімонте (Неаполь). Одна з численних реплік у Дер* 
жавному Ермітажі (Ленінград).

46. Портрети урбінського герцога Франческа Марі а делла 
Ровере (1536—1538) і його дружини Елеонори Гонзага (1536— 
1537) тепер в Уффіці (Флоренція).

47. Встановити, які саме з жіночих портретів Тіціана має 
тут на увазі Базарі, важко.

48. Це так звана «Венера урбінська» (1536)— широко 
відома картина Тіціана, сповнена відчуття гармонії щастя і 
повноти життєвих сил. Тепер в Уффіці (Флоренція).

49. «Марія Магдалина» (30-ті рр. XVI ст.) тепер у галереї 
Пітті (Флоренція).

50. «Зішестя св. Духа», замовлене 1541 р., було виконано, 
мабуть, у 60-х рр. Тепер у ц. Санта Маріа делла Салюте 
(Венеція).

51. Вівтарний образ з ц. Сан Назаро в Брешії (1522) — 
тепер у тій же церкві.

52. «Успіння Богоматері» (поч. 40-х рр. XVI ст.). Тепер 
у тому ж соборі у Вероні.

53. Портрет дона Діего ді Мендоса (бл. 1540)— тепер у 
галереї Пітті (Флоренція). Можливо, що це — робота майстер
ні Тіціана, з якої у 1540-х рр. виходили численні портрети. 
У майстерні Тіціана в цей час працювали і його син Ораціо, 
досить обдарований портретист, і Чезаре Вечелліо — його 
двоюрідний брат і помічник.

54. Портрет кардинала (1548) у збірці Сальвадоро (Трієнт).
55. Портрет кондотьєра Джованні Медічі — батька герцога 

Козімо Медічі (1546) посмертний. При написанні його Тіціан 
користався маскою, яку Джуліо Романо зняв з обличчя покій
ного. Тепер портрет в Уффіці (Флоренція),
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56. Всі три картини для плафона ц. Сан Спіріто у Венеції 
(1543—1544) тепер у ц. Санта Маріа делла Салюте, куди їх 
перенесено після зруйнування церкви Сан Спіріто.

57. З автопортретів Тіціана тепер збереглися лише два, 
які безсумнівно, написані ним самим: автопортрет 50-х рр. 
(тепер у Берліні) та автопортрет бл. 1565 р. (тепер у Прадо, 
Мадрід). Деякі з дослідників вважають за оригінал Тіціана 
ще автопортрет (поясний) в Уффіці (Флоренція).

58. Портрет Павла III з Аллессандро і Оттавіано Фарнезе 
(1545—1546)— один з найвизначніших, новаторських за заду
мом творів Тіціана. Груповий портрет набув тут рис історич
ної картини, а глибоко психологічно розкриті образи — пере
конливої соціальної типовості. Портрет лишився не зовсім до
вершеним. Тепер знаходиться у Національному музеї в Неаполі.

59. «Даная» (1545) — тепер у Національному музеї в Неа
полі. Це перший з чотирьох широковідомих варіантів на цю 
тему, виконаних Тіціаном. Інші варіанти у Прадо (Мадрід), 
у Віденській галереї та Державному Ермітажі (Ленінград). 
Останній виконано бл. 1554 р.

60. «Звернення дель Васто до солдатів» (1541—1542). Те
пер у Прадо (Мадрід). Картина написана до поїздок Тіціана 
у Рим.

61. Можливо, що Вазарі має на увазі «Благовіщення» 
40-х рр. XVI ст., що тепер у ц. Сан Рокко. Але його написано 
не на дереві, а на полотні.

62. «Преображення» та «Благовіщення» з ц. Сан Сальва
торе» (50—60-і рр. XVI ст .)— тепер у цій же венеціанській 
церкві.

63. Збереглися два портрети Карла V (1548), написані під 
час перебування Тіціана в Аугсбурзі: портрет Карла V під 
Мюльбергом — тепер у Прадо (Мадрід) та портрет Карла V 
в кріслі — тепер у Мюнхенській пінакотеці. Обидва портрети 
належать до числа найзначніших творів Тіціана.

64. До наших часів зберігся портрет Філіппа II у доспіхах 
(1550—1551) у Прадо (Мадрід). З нього існує багато реплік. 
Збереглися копії з іншого варіанта портрета у Неаполі і Фло
ренції, а також ескізно написаний портрет Філіппа II в кріслі 
(Цінцінаті, США) і репліка з нього в Стокгольмі. Ці портрети 
виконані, мабуть, за ескізом Тіціана, зробленим у кінці 40-х рр. 
в Аугсбурзі чи Венеції.

65. Більшість портретів перелічених Вазарі членів габс- 
бурзького дому призначалися для оздоблення одного з залів
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Аугсбурзького палацу. 20 портретів були у королеви Марії Угор
ської — сестри Карла V (яка була штатгальтершею Нідерлан
дів). У 1556 р. їх перевезли до Мадріда. Більшість з них 
загинула у пожежі 1606 р. Не збереглися і портрети, написані 
Тіціаном з членів родини Фердінанда в Інсбруці. Копія порт
рета Марії Угорської збереглася у Музеї декоративного мисте
цтва в Парижі; копія портрета Фердінанда була у колекції 
Барбаріго (Падуя).

66. Портрет полоненого курфюрста Саксонського Иоганна- 
Фрідріха (к. 40-х рр. XVI ст.) тепер у Художньо-історичному 
музеї у Відні. Дехто вважає його за копію.

67. «Поклоніння святій Трійці» (1554) Карл V називав 
«Страшним судом» і перевіз в Іспанію до монастиря св. Юста. 
Тепер у Прадо (Мадрід).

68. З «Поклоніння святій Трійці» існує гравюра Корто 
(1566).

69. Теми античних міфів були обрані як ілюстрація боже
ственної кари. Картини (1549) призначалися для плафона 
фландрійського замку Марії Угорської. Збереглися «Прометей» 
і «Сізіф» у Прадо (Мадрід). Деякі дослідники вважають ці 
картини за копії, виконані з оригіналів Тіціана іспанським 
художником Клаудіо Коельйо (1623—1693).

70. «Венера і Адоніс» (1554) — картина написана на замов
лення Філіппа II. Тепер у Прадо (Мадрід). Існує кілька реплік 
цього твору.

71. «Персей і Андромеда» (бл. 1556) — тепер у збірці Уол
лес (Лондон).

72. «Діана і Актеон» (бл. 1559) — тепер у Національній га
лереї Едінбурга.

73. «Викрадення Європи» (1560—1562). Тепер у музеї 
Бостона.

74. «Поклоніння волхвів» (1560). Тепер у Прадо (Мадрід). 
Повторення у Лондоні.

75. «Наруга над Христом» (1558) тепер у Луврі (Париж). 
Пізніший варіант у Мюнхенській* пінакотеці.

76. «Розп’яття» (1561) для ц. Сан Доменіко. Тепер в музеї 
міста Анкона.

77. «Катування св. Лаврентія» (1550—1555). Тепер у 
ц. Джезуїті (Венеція).

78. «Св. Микола» (1563)— на старому місці у ц. Сан Се- 
бастьяно (Венеція).

79. «Св. Магдалина» ( 1560-і рр.) — тепер у Державному
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Ермітажі (Ленінград). Авторські репліки у Національному 
музеї (Неаполь), збірці Гутекунст (Лондон) та ін.

80. Базарі каже про Ірину Шпіленберг — красуню, яка 
славилася своїми талантами, але померла у двадцятилітньому 
віці (1559). Портрет Тіціан написав після її смерті. Тоді ж 
виконав він і портрет її сестри Емілії. Обидва портрети у 
Маніаго.

81. Якопо Бассано да Понте (1510—1592) — видатний ве
неціанський живописець.

82. Згаданий Базарі портрет кардинала Петро Бембо 
ототожнюють з його портретом (1540) з палаццо Барберіні 
у Римі.

83. Портрет Франческо Соніко (60-і рр. XVI ст.) у Прадо 
(Мадрід).

84. «Портрет знатної дами» не ототожнено з жодним тво
ром Тіціана.

85. «Тайна вечеря» (1564) тепер у трапезній Ескоріала 
(Мадрід). Коли картину привезли до Іспанії, її обрізали, бо 
вона не вміщалася на призначене для неї місце.

86. «Катування св. Себастьяна» (закінчено 1567) тепер в 
Ескоріалі (Мадрід).

87. Можливо, що Базарі бачив у майстерні Тіціана кар
тину дожа Грімані — т. зв. «Віру», на якій дожа зображено 
на колінах перед алегоричною постаттю Віри. Завершена пізні
ше у 1570 р. за допомогою учнів, ця картина тепер у Палаці 
дожів (Венеція).

88. Збереглася гравюра Корта з одної зі згаданих картин; 
на ній зображено кузню Вулкана.

89. Можливо, що Базарі має тут на увазі картину, відому 
під назвою «Іспанія приходить на допомогу Вірі» (1560-і рр.), 
з Мадріда. Репліка її у галереї Доріа (Рим).

90. «Покладення у труну» (1559) — картина, яку венеціан
ський уряд 1572 р. надіслав іспанському королю. Тепер у Пра
до (Мадрід).

91. Базарі, можливо, має на увазі мадрідський автопорт
рет Тіціана (бл. 1565).

92. Тіціан помер від чуми року 1576. Його поховано у 
ц. Фрарі. Останній його твір «Зняття з хреста» (1576) завер
шив Якопо Пальма Молодший. Тепер у Венеціанській Академії.



ПЕРЕЛІК ІЛЮСТРАЦІЙ 

Фронтиспіс. Джорджо Базарі.

1. Палаццо П’еве на головній площі м. Ареццо, батьківщини 
Джорджо Базарі. Архітектор Дж. Базарі.

2. Чімабуе. Мадонна з немовлям. Флоренція. Уффіці.
3. Джотто. Страшний суд. Деталь. Падуя. Капела дель Арена.
4. Мазаччо. Деталь фрески у капелі Бранкаччі.
5. Собор Санта Маріа дель Фйоре. Флоренція.
6. Філіппо Брунеллескі. Капела Пацці. Флоренція.
7. Донато. Св. Георгій. Деталь. Флоренція. Національний 

музей.
8. Мікелоццо Мікелоцці. Палаццо Рікарді. Флоренція.
9. Леон-Баттіста Альберті. Фасад церкви Санта Маріа Новел

ла. Флоренція.
10. Леон-Баттіста Альберті. Палаццо Ручеллаї. Флоренція.
11. Сандро Боттічеллі. Народження Венерн. Флоренція. Уффіці.
12. Леонардо да Вінчі. Тайна вечеря. Мілан. Санта Маріа дел- 

ла Граціє.
13. Леонардо да Вінчі. Джоконда. Париж. Лувр.
14. Леонардо да Вінчі. Мадонна Літта. Ленінград. Ермітаж.
15. Браманте. Церква Санта Маріа делла Граціє. Мілан.
16. Рафаель. Сікстинська мадонна. Дрезденська картинна га

лерея.
17. Мікеланджело. Деталь фрески з Сікстинської капели. Рим.
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