LEONARDO DI SER
PIERO DA VINCI

TOSKÁ N SKO
VI NCI

sa narodil o 22:30, 15. apríla 1452
v toskánskom mestečku Vinci.
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Piero viedol v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 15. storočia úspešnú kanceláriu vo Florencii, až kým mu neponúkli
pozíciu oficiálneho verejného úradníka
v administratíve Mediciovcov. Keď nastal
čas, aby sa Leonardo začal uplatňovať vo
svete, prirodzene sa presťahoval do Florencie, kde ho otec mohol náležite uviesť
a pomôcť mu naštartovať kariéru.

Taktiež narodený v Toskánsku:
Michelangelo Buonarroti
(1475 – 1564), sochár a maliar,
Leonardov veľký rival

TA LIA N SKO

ŽIVOT

LEONARDO

Leonardo bol nemanželským synom notára, sera Piera da Vinci, a Cateriny, dcéry
farmára, o ktorej sa toho veľa nevie. Leonardo zrejme vyrastal vo Vinci, kde mohol
ako syn úspešného právnika dostať dobré
základné vzdelanie. Jeho neskoršie, dobre zdokumentované útrapy s latinčinou
však naznačujú, že jeho školské vzdelanie
bolo zrejme zamerané na obchodnícku,
nie na umeleckú či literárnu dráhu. Ser
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VIGEVANO
27. júla prichádza na svet
Ludovico Sforza, budúci
milánsky vojvoda a Leonardov mecenáš.

SVET V ROKU
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Leonardo sa narodil na začiatku
ranej modernej éry, teda obdobia,
ktoré vystriedalo neskorý stredovek. Išlo o obdobie sociálnych
a kultúrnych zmien a výdobytkov, ktoré zároveň vymedzuje
počiatok globalizácie, keďže
sa Európania začali plaviť do
rôznych kútov sveta a kolonizovať ich. Dobytie Konštantínopola osmanskými Turkami
v roku 1453 spolu s hnutím, ktoré
viedlo k protestantskej reforme,
spochybňovali tradičný pohľad
na kresťanstvo. Nové obchodné
cesty nakoniec vyústili do zmapovania sveta a Gutenbergov
vynález tlačiarenského lisu zohral
dôležitú úlohu v šírení nových
myšlienok a objavov. V tomto
období sa Florencia stala centrom umeleckého, technického
a vedeckého pokroku. Doba na
Leonardov nástup na scénu bola
jednoducho dokonalá.

2. októbra na Fotheringhayskom
hrade prichádza na svet
Richard Plantagenet, budúci
anglický kráľ Richard III.

MURCIA
Spojené vojská kráľovstiev Kastílie a Murcie
porážajú Maurov v bitke
pri Los Alporchones.

RÍM
19. marca korunujú
Fridricha III. za cisára
Svätej rímskej ríše.
Bude posledným,
koho korunuje pápež
v Ríme.

VANUATU
FLORENCIA
Lorenzo Ghiberti
dokončuje bronzové
dvere florentskej krstiteľnice, známe ako
Brána do raja.

Výbuch sopky Kuwae na
Vanuatu v južnom Pacifiku
chrlí obrovské množstvo
sulfátov a spôsobuje globálne ochladenie.

ŽIVOT

LEONARDO

1452

NORTHAMPTONSHIRE
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Antonio da Vinci
(starý otec)

Francesco di
Antonio da Vinci
(strýko, zomrel v roku 1507)

Lucia da Vinci
(stará matka)

Ser Piero di
Antonio da Vinci
(otec, 1427 – 1504)

LEONARDOV
RODOSTROM
2. manželka
zobrali sa v roku 1465
Francesca di Ser Giuliano
Lanfredini

4. manželka
Lucrezia di Guglielmo
Cortigiani
(zomrela po roku 1520)

Caterina
(matka)

Leonardo di Ser
Piero da Vinci

1. manželka
zobrali sa v roku 1453
Albiera di Giovanni Amadori
(zomrela v roku 1464)

Keď bol Leonardo malý, staral sa oňho
jeho starý otec Antonio spolu s nevlastnou
matkou Albierou. V daňovom priznaní starého otca z roku 1457 je uvedený
ako vyživovaná osoba. Staral sa oňho aj
jeho strýko Francesco. Ich vzťah musel
byť veľmi blízky, keďže sa Leonardo po
Francescovej smrti v roku 1507 stal jeho
jediným dedičom.

3. manželka
zobrali sa v roku 1475
Margherita di Francesco
(1458 – 1486)

(1452 – 1519)

6 DETÍ
Antonio, Giuliano, Lorenzo,
Maddalena, Violante, Domenico

LEONARDO

6 DETÍ
Margherita, Benedetto, Pandolfo,
Guglielmo, Bartolomeo, Giovanni

ŽIVOT
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