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This map shows the main places where Leonardo da Vinci 
lived and worked. In his day, Italy was divided into 
separate states and France was smaller than today.

Мына картада Леонардо да Винчидің ең негізгі тұрған және қызмет істеген 
жерлері көрсетілген. Ол кездері Италия екі штатқа бөлінген, ал Францияның 

жер көлемі қазіргі кезбен салыстырғанда кішірек болатын.

На этой карте показаны основные места, где жил и работал Леонардо да 
Винчи. В те времена Италия разделялась на отдельные штаты, а территория 

Франции была меньше, чем на сегодняшний день.
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Chapter 1. Village life
1452–1469 

Vinci, Italy
«Leonardo! Where are you?»
The man stood at the top of the chalk path that led the way through the local 

vineyards to the winding Arno River. He raised his hand to shield his eyes from the 
setting sun, and called out the boy’s name for a second time.

«Coming!» A handsome young teenager with long, curly hair climbed out of the 
reed beds by the river. This was Leonardo, and the man was his Uncle Francesco – 
although they seemed more like father and son.

1-тарау. Ауылда өткен өмір 
1452–1469

Италия, Винчи қалашығы
– Леонардо! Сен қайдасың?
Жүзім еккен жер арқылы айналмалы Арно өзеніне апаратын, ақ бор тасты 

соқпақ жолдың бойында, батқан күн сәулесінен көзін көлегейлеп тұрған адам 
баланы шақырудан тынбады.

– Келе жатырмын! Өзен жағасына бітік өскен қамыстың арасынан әдемі, 
ұзын шашы бұйраланған жасөспірім бала шыға келді. Ол Леонардо болатын, ал 
оны шақырған әкесінің ағасы Франческо еді, олар сырт көзге әкесі мен баласы 
сияқты көрінетін.

Глава 1. Жизнь в деревне
1452–1469

Городок Винчи, Италия
– Леонардо! Где ты?
На меловой тропинке, которая вела через виноградники к извилистой реке 

Арно, стоял человек. Прикрыв глаза рукой от лучей заходящего солнца, он еще 
раз позвал мальчика.

– Иду! – красивый юноша с длинными вьющимися волосами выбрался из 
зарослей тростника у реки. Это и был Леонардо, а звавший мальчика человек – 
его дядя Франческо, хотя они больше походили на отца и сына.

5



Leonardo’s real parents hadn’t been married and his birth had been an accident. 
Still, his father, Piero, had been pleased to have a son and had brought the child to 
live with him and Francesco in their village house in Vinci. But Piero was rarely 
home. He was a lawyer with a busy city office in Florence, a whole day’s ride away. 

So it was Francesco who looked after Leonardo. He taught the boy to love the 
countryside and all its plants and animals, and tried to answer his endless 
questions... 

Leonardo ran up to his uncle. His feet were soaking wet. 
«I see you’ve been messing around in the river again», laughed Francesco.
«It’s not messing around», Leonardo replied crossly. «It’s important scientific 

study!» 

Леонардоның әке-шешесі тұрмыс құрмағандықтан ол некесіз туған болып 
есептелетін. Осыған қарамастан, баласының дүниеге келгеніне қуанған әкесі, оны 
Винчи ауылындағы Франческо екеуі тұрып жатқан үйге әкеледі. Пьеро үйде сирек 
болатын. Ол Флоренциядағы қалалық үлкен кеңседе адвокат болып қызмет 
істейтін. Қала мен ауылдың арасы шамамен бір күндік жер еді. Сол себепті 
Леонардоны әкесі емес, Франческо тәрбиеледі. Ол баланы ауылдың табиғатын, сол 
жердің жануарлары мен өсімдіктерін сүюге үйретті және оның қойған сансыз 
сұрақтарына жауап беруге тырысты... 

Ол ағасының қасына жүгіріп келген Леонардоның аяғының су болғанын 
көрді.

– Сен тағы да өзен жағасына барып тентектік жасадың ба? – деп күлді 
Франческо.

– Бұл тентектік емес! – деп жауап берді ренжіген кейіп танытқан 
Леонардо. – Мен уақытымды құр босқа өткізбей, маңызды ғылыми зерттеулер 
жасадым!

Настоящие родители Леонардо не были женаты, так что родился он неза-
конно. Тем не менее, его отец Пьеро был рад рождению сына и привез ребенка 
в сельский домик в Винчи, где они жили с Франческо. Но Пьеро редко бывал 
дома. Он работал адвокатом в крупной городской конторе во Флоренции, на 
расстоянии целого дня езды от деревни.

Поэтому не отец, а дядя Франческо присматривал за Леонардо. Он приучил 
мальчика любить сельский пейзаж и все растения и животных этой местности, 
и пытался ответить на его нескончаемые вопросы… 

Леонардо подбежал к дяде, и тот увидел, что он промочил ноги.
– А, ты опять баловался у реки, – засмеялся Франческо.
– Это не баловство! – сердито ответил Леонардо. – Я же не просто дурака 

валял, а проводил важные научные исследования!
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«Tell me what you’ve studied today, then», said Francesco gently.
«Eddies», said Leonardo. «The way that water moves. It’s fascinating! It’s given 

me an idea for a water mill. And I drew some of the riverside plants». 
Leonardo held up a notebook crammed with notes and sketches of flowing water 

and flowering plants. The notes were mostly jotted in mirror writing. Being left-
handed, he found it easier to shape his letters back-to-front.

– Олай болса айта ғой, бүгін сен нені зерттедің, – деді жаймен Франческо.
– Судың иірімдерін, – деді Леонардо. – Судың қозғалысын бақыладым. 

Керемет! Маған су диірменін қалай салуға болатыны жөнінде ой келді. Және 
суда өсетін бірнеше өсімдіктердің суреттерін салдым.

Леонардо ағасына шимай жазулар, ағын су және гүлдеп тұрған өсімдіктердің 
суретінің нобайы салынған дәптерін көрсетті. Ол солақай болғандықтан, 
әріптерінің барлығын айнадан қарағандағы кескін сияқты керісінше жазатын.

– Тогда расскажи мне, что ты изучал сегодня, – мягко попросил Франческо.
– Водовороты, – ответил Леонардо. – Смотрел, как движется вода. Так 

здорово! У меня появилась идея, как можно построить водяную мельницу. И 
еще я зарисовал несколько водяных растений. 

Леонардо показал дяде тетрадь, испещренную записями и набросками теку-
щей воды и цветущих растений. Все записи в основном были сделаны в зеркаль-
ном отображении: будучи левшой, он предпочитал писать все буквы задом 
наперед.
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 As the sun sank lower, Leonardo and Francesco began walking back to their 
house on the Via Roma, nestling in the shadow of Mount Albano. Leonardo, who was 
always making up tunes, sang as they walked. Suddenly, he stopped and reached for 
his chalk. He had spotted a bird rising effortlessly on the breeze from the mountain. 

Күннің көзі ұясына қарай еңкейді. Леонардо мен Франческо Альбано 
тауының көлеңкелі баурайында орналасқан Виа Ромадағы үйлеріне қарай бет 
алды. Леонардо жол бойы әндетіп келеді – ол өлең шығарғанды ұнататын. 

Таудан ескен самал желдің екпінімен самғай ұшқан құсты көрген Леонардо 
тоқтай қалып, қолына бор алды.

Солнце опустилось ниже. Леонардо и Франческо направились к дому на Виа 
Рома, гнездившемуся в тени горы Альбано. Пока они шли, Леонардо напевал –  
он любил сочинять песенки. 

Вдруг он остановился и достал мел: он увидел птицу, легко взмывающую 
вверх на порыве дующего с горы ветерка.
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«Look how it soars!» he exclaimed, deftly adding another sketch to his book. 
When they reached home, Leonardo ducked his head to walk through the low 

doorway, while Francesco paused to inspect the garden. To Leonardo’s surprise, he 
found his father inside, leafing through a pile of legal papers. Leonardo greeted him 
politely, wondering why he was back from the city.

– Қарашы, қалай самғайды! – деп айқайлап жіберген ол, асқан шеберлікпен 
дәптеріне кезекті суретті сала бастады.

Міне, олар үйлеріне де келіп жетті. Леонардо есіктің аласа босағасынан ішке 
еңкейіп кірді де, Франческо болса бақтың ішінде қалды. Ол үйде бір бума іс 
қағаздарын ақтарып отырған әкесін көріп, таңырқаған кейіп танытты. Әкесімен 
сыпайы амандасқан Леонардоның ойынан: «Әкем қаладан не үшін келді 
екен», – деген күдігі басылмады. 

– Смотри, как она парит! – воскликнул он, искусно делая очередной набро-
сок у себя в тетради.

И вот они пришли домой. Леонардо пригнулся, заходя в дом через низкий 
дверной проем, а Франческо остался в саду. К своему удивлению Леонардо 
застал дома отца, занятого просмотром кипы деловых бумаг. Леонардо вежливо 
поздоровался с ним, недоумевая, почему отец вернулся из города.

Леонардо өскен Винчи атты қалашық Италияның нақ 
орта жерінде орналасқан болатын.

Городок под названием Винчи, где вырос Леонардо,  
располагался в самом сердце Италии. 

The village of Vinci, deep in the Italian 
countryside, where Leonardo grew up.
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Әуелі жөтеліп алып, сөз бастаған Пьеро: 
– Мен сенің болашағың туралы сөйлескелі келдім, – деп сөзін бастады. – 

Сен талабың зор, ақылдысың. Бір шешімге келетін уақыт жетті: сен не 
мектептегі оқуыңды жалғастырасың, не...

Шыдамсызданған Леонардо:
– Не болмаса көркемсуретпен айналысам ба? Әке, мен көркемсурет 

өнеріне Флоренцияда оқығым келеді! Өтінем, рұқсат етіңізші! Мен ол жерде 
қаншама затты үйренемін!

Леонардоның толқып кеткені соншалық, қолына ұстап тұрған дәптерін түсі-
ріп ала жаздады. Ол Флоренция және онда тұратын суретшілер, сәулетшілер, 
жазу шылар туралы және қала ғалымдарының қолдарынан шыққан талайды 
таңдан дырған дүниелер жөнінде талай естіген. Ол бір толқыған керемет кезең 
болатын, ол осы кезеңнің бір бөлшегі болғысы келді.

Пьеро кашлянул. 
– Я приехал поговорить о твоем будущем, – начал он. – Ты обладаешь пыт-

ливым умом. Настало время принять решение: либо ты продолжаешь учиться в 
школе, либо…

Леонардо не мог удержаться:
– Либо занимаюсь живописью? Отец, я хочу изучать живопись во 

Флоренции! Пожалуйста, разреши! Там я многому смогу научиться!
Леонардо был так взволнован, что едва не выронил свою тетрадь. Он столько 

слышал о Флоренции и тех восхитительных вещах, которые создавали худож-
ники, архитекторы, писатели и ученые города. То были волнующие времена, и он 
тоже хотел стать частью того времени… очень хотел.

 Piero coughed. «I’ve come to talk about your future», he began. «You have an 
inquisitive mind. Now it’s time to make a decision. Either you continue at school 
or...»

 Leonardo couldn’t contain himself. «Or devote myself to art? Father, I want to 
study art in Florence. Please! There’s so much I could learn». 

 In his excitement, Leonardo nearly dropped his notebook. He had heard such a 
lot about Florence and the astonishing work being done by the city’s artists, 
architects, writers and scientists. These were thrilling times and he wanted to be a 
part of it... badly.
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Пьеро жаймен басын изеді.
– Мен бұл жөнінде кейбір нәрселерді анықтап қойдым, – деп мойындады 

ол. – Қаладағы ең жақсы шеберлердің бірі сені шәкірт етіп алуға дайын, әрине, 
егер сен қаласаң.

– Әрине, әрине! – Жүгіріп келіп әкесін құшақтай алған Леонардо: –Ол қай 
шебер? – деп сұрады.

– Суретші, әрі сәулетші Андреа дель Верроккьо. Мен оған сенің суреттеріңді 
көрсеткен едім, ол керемет әсерде қалды...

Пьеро медленно кивнул.
– А я уже навел некоторые справки, – признался он. – Один из лучших  

мастеров города согласен взять тебя к себе в подмастерья – если, конечно, ты 
этого хочешь.

– Хочу, хочу! – Леонардо подбежал к отцу и обнял его. – Кто этот мас-
тер?– спросил он.

– Художник и скульптор Андреа дель Верроккьо. Я показал ему твои рисун-
ки – они произвели на него впечатление…

Piero nodded slowly. «I’ve already made some inquiries,» he admitted. «One of 
the city’s best artists has agreed to take you on as an apprentice – if you’re sure 
that’s what you want.»

«I am! I am!» Leonardo ran across the room and flung his arms around his father. 
«Which artist?» he asked.

 «The painter and sculptor Andrea del Verrocchio. I’ve shown him your drawings 
and he’s impressed...» 

Леонардоның жазғандарын оқығың келе ме? 
Олай болса, оның жазбаларын айнаның алдында тұрып оқы.

Хочешь прочесть, что написал Леонардо? 
Посмотри на его записи перед зеркалом.

To read Leonardo’s writing, 
try looking at it in a mirror.
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– Бірақ сен маған бір нәрсеге уәде бересің, – деп сөзін жалғады Пьеро.
– Иә, не болса да! – деп айғайлап жіберді Леонардо.
– Бастаған ісіңді қай кезде де аяғына жеткіз. Сенің бойыңда дарын бар, 

бірақ сен жиі бастаған ісіңді аяғына жеткізбейсің. Сен үнемі бастаған ісіңді 
аяғына дейін жеткізуді үйренуің керек.

– Тырысып бағамын! – деп жауап қатқан Леонардо, бақ ішінде жүрген 
Франческоға жаңалықты жеткізуге асығып, жүгіре жөнелді.

Пьеро жүгіріп бара жатқан ұлының артынан қарап күлімсіреп тұрды. «Ішім 
сезеді, менің ұлым көп нәрсеге қол жеткізеді», – деп ойлады ол.

– Но ты должен кое-что мне пообещать, – добавил Пьеро.
– Да что угодно! – воскликнул Леонардо.
– Начав дело, всегда доводи его до конца. Да, у тебя есть талант, но ты редко 

заканчиваешь то, что начинаешь. Ты должен научиться всегда доводить дело 
до конца.

– Я постараюсь! – отозвался Леонардо и со всех ног бросился в сад к 
Франческо, чтобы сообщить ему эту новость.

Пьеро посмотрел вслед убегающему сыну и улыбнулся. «У меня такое чув-
ство, что он далеко пойдет», – подумал он.

«Just promise me one thing», added Piero.
«Anything!» vowed Leonardo.
«When you start a project, get to the end of it. You have talent, but you rarely 

finish things. You must learn to see them through».
«I’ll try!» Leonardo called, as he raced into the garden to tell Francesco the news. 
Piero watched his son’s retreating back and smiled. «I have a feeling this could be 

the start of a great career», he said to himself.
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2-тарау. Флоренцияда
1469–1481

Леонардо мен Пьеро Флоренцияны тамашалады. Бақылау мұнара бұларға 
өзінің қоңыр салқын көлеңкесін түсіріп тұрды, ал оның екі жанынан алысқа 
созылған құм тастан жасалған қаланың биік қабырғалары көз көрім жерге 
дейін созылып жатты.

– Қаланың қақпасына кіре беріс жердегі бір топ адамдардың арасына енген 
кезде Пьеро: – Бұл қабырғаның ар жағында елу мың адам тұрады, – деді.

«Соншама көп!» – деп ойлады Леонардо. Ол мұндай көріністі бұрын-соңды 
көрмеп еді.

Глава 2. Во Флоренции
1469–1481

Леонардо и Пьеро любовались Флоренцией. Сторожевая башня отбра-
сывала на них длинную прохладную тень, а с обеих сторон тянулись высокие 
городские стены из песчаника, уходя вдаль, насколько можно было охватить 
взглядом.

– В этих стенах живет пятьдесят тысяч человек, – сказал Пьеро, когда они 
смешались с толпой, входящей в городские ворота.

«Так много!»–подумал Леонардо. Он никогда не видел ничего подобного.

Chapter 2. Off to Florence
1469–1481 

Leonardo and Piero gazed up at Florence. A watch tower cast a long, cool shadow 
over them and, on either side, the city’s tall, sandstone walls stretched out as far as 
they could see. 

«Fifty thousand people live inside these walls», said Piero, as they joined the 
crowds jostling through the gates. 

«So many!» thought Leonardo. He had never seen anything like it. 

Қазіргі Флоренция.  Бұл жерде Леонардоның өмір сүрген 
кезіндегі   салынған күмбезді кафедральді шіркеу сақталған. 

Современная Флоренция. Там сохранился кафедральный собор с 
куполом, существовавший еще во времена жизни Леонардо.

Florence today, with the same domed cathedral 
Leonardo knew.
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 Inside the walls, Piero led the way through a maze of narrow streets. They passed 
dozens of shops and workshops – tailors, weavers, dyers and one shop selling fur 
and leather. Leonardo winced. He hated killing animals and never ate meat. 

Turning a corner, they saw a new mansion being built. Clouds of yellow dust 
billowed up around the workmen. 

Пьеро ұлын қала ішіндегі шытырман тар көшелермен алып жүрді. Жол бойы 
оларға көптеген тігін, тоқыма шеберханалары мен бояушылардың шағын дүкені 
ұшырасты, ал бір шағын дүкенде аң терілері сатылып жатты. Еш уақытта 
аңдарды өлтіріп және етін жеп көрмеген Леонардо бұл көрініске бетін тыжы-
райта қарады.

Бұрылысты айнала беріп, әке мен бала жаңадан салынып жатқан үлкен 
үйді көрді. Жұмысшылардың айналасындағы жердің шаңы бұрқырап шығып 
жатты. 

В городе Пьеро повел сына через лабиринт узких улочек. По пути им попада-
лось множество лавок и мастерских – портных, ткацких, лавок красильщиков, 
а в одной лавке продавались меха и шкуры. Леонардо помор щился: он никогда 
не убивал животных и не ел мясо.

Завернув за угол, отец и сын увидели как строится новый большой дом. 
Вокруг рабочих поднимались тучи желтой пыли.
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 A passer-by threw a coin into one of the newly dug trenches. 
 «Why’s he doing that?» Leonardo asked.
 «It’s for good luck», said his father. He handed the boy a coin. «Go on, you do the 

same. You’re at the start of a new adventure – you might need some luck, too!» He 
watched proudly as his son closed his eyes and tossed the coin into the trench.

Өтіп бара жатқан біреу жаңадан қазылған шұңқырдың біріне тиын ақша-
ны тастап жіберді.

– Не үшін ол олай жасады? – деп сұрады таңғалған Леонардо.
– Бақытты да табысты болу үшін, – деп жауап берген әкесі ұлына да тиын 

ұсынды.
– Сен де таста. Жаңа өмірдің табалдырығынан аттағалы тұрсың, саған да 

ісіңнің табысты болғаны қажет! – Көзін жұмып, тиынды шұңқырға лақтырған 
баласына әкесі мақтанышпен қарап тұрды. 

Прохожий кинул монетку в одну из свежевырытых канав.
– Зачем он это делает? – спросил Леонардо.
– На счастье и удачу, – ответил отец и протянул монетку мальчику. – Брось 

монету и ты. Ты стоишь на пороге нового приключения – тебе тоже понадо-
бится удача! – и с гордостью посмотрел на сына, который закрыл глаза и швыр-
нул монетку в канаву.
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 At last, they reached a workshop in the east of the city. Piero gave his son a 
goodbye hug. «I’ll leave you here», he said. «This is Andrea’s place. Now, you’re an 
apprentice. Your real learning starts here». 

 Leonardo hesitated for a moment, then stepped through the doorway. He found 
himself in a cluttered room, reeking of varnish.

Ақыры олар қаланың шығыс жағындағы шеберханаға да жетті. Пьеро 
ұлымен құшақтасып қоштасты. 

– Сені мен осы жерде қалдырамын, – деді ол. – Бұл Андреаның шеберха-
насы, бүгіннен бастап сен оның шәкіртісің. Сен бұл жерден шын мәнінде сабақ 
аласың. 

Бір сәтке кідірген Леонардо, сәлден соң бөлменің ішіне енді, осы кезде оның 
көзі бірден іштегі ыбырсыған заттарға түсті және лактың өткір иісін сезінді.

Наконец, они дошли до мастерской в восточной части города. Пьеро обнял 
сына на прощание. 

– Здесь я тебя оставлю, – сказал он. – Это – мастерская Андреа, и отныне 
ты его подмастерье. Здесь ты начнешь учиться по-настоящему. 

Леонардо помедлил секунду, затем вошел в дверь и оказался в помещении, 
где царил беспорядок и сильно пахло лаком. 
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