


23

Найсвятішому і найблаженнішому отцю, 
панові нашому Климентові Сьомому

éîãî ïîê³ðíèê Í³êêîëî Ìàê’ÿâåëë³

Оскільки Ваша Святість, найблаженніший 
і найсвятіший отче, ще до свого обрання доручили мені 
описати життя-буття та справи народу флорентійського, 
то я з усією ретельністю і вмінням, що їх мені дали 

природа і житейський досвід, спробував уволити Вашу 
волю. У своєму викладенні дійшов до тих часів, коли по 
смерті Лоренцо Медічі Пишного змінилося саме лице 
Італії, а що подальші події грандіозністю й величчю 
своєю вимагають і писань у дусі високому, зміркував, 
що слушно було б звести все досі мною викладене 
в одній книзі й піднести її Вашій найсвятішій 

щасливості, аби Ви змогли зажити плоди моєї праці, 
вирощені з посіяного Вами зерна. Читаючи ці сторінки, 
Ви, Ваша найсвятіша блаженність, насамперед узрите, 
від яких тільки напастей і від яких можновладців 
залежала доля італійських держав після занепаду 
Римської імперії на заході, побачите, як верховні 
понтифіки, венеційці, королівство Неаполітанське 
і герцогство Міланське перші зажили честі й потуги 
в нашому краю, добачите, як Ваша батьківщина, 

скинувши завдяки своєму поділу імператорську кормигу, 
залишалася поділеною, поки нарешті здобула урядування 
в затінку Вашого дому. І оскільки Ваша найсвятіша 

блаженність найпаче наказали мені описувати подвиги 
Ваших предків так, щоб було видно, який я далекий від 
будь-яких лестощів (бо якщо чути від людей щиру хвалу 
Вам приємно, то удаване й запобігливе величання Вам 
завжди буде не до вподоби), я побоююся, коли б часом, 
розводячись про доброту Джованні, мудрість Козімо, 
людяність П’єро, пишноту й обачність Лоренцо, 



не накликав від Вашої святості докору в недотриманні 
Ваших указівок. А втім, я тут можу виправдатися як 
перед Вами, так і перед тими, кому писання мої 

припали б не до смаку, як недостовірні. Бо, виявивши, 
що спогади тих, хто колись оповідав про Ваших предків, 
надто хвалебні, я мусив або показати їх такими, якими 
побачив, або нічого не сказати про них, як роблять 
заздрісники. Якщо ж за їхніми славетними діяннями 
крилося честолюбство, супротивне, як дехто вважає, 

загальному добру, то я, не узрівши його, не повинен на 
ньому спинятись. Бо я в усьому своєму викладенні ніде 
не пробував ні заличкувати негідний вчинок машкарою 

доброчинності, ні очорнити достохвальну справу, 
зроблену буцімто з протилежною метою. Те, наскільки 
я далекий від лестощів, показують усі розділи мого 
літопису, і найпаче привселюдні виступи або особисті 
міркування, як прямі, так і непрямі, де вдача того, хто 
говорив, виявлялася цілком одверто в його висловах 

і в усій його поведінці. Чого я цураюся, то це лайки, бо 
вона нічого не додає до статечності й достовірності 

хроніки. Кожен, хто читатиме мою повість 
неупереджено, може переконатися в моїй безсторонності 
хоча б з того, як небагато я говорю про батька Вашої 
святості. Причина тут — його недовгий вік, через що 
слави він не зажив, а я не міг піднести його. А проте 
великі й славетні діяння започаткував саме він, бо 
породив Вашу святість. Якраз ця заслуга перевищує 
подвиги його предків і примножить йому більше віків 
слави, ніж років життя, що їх відібрала йому лиха 

недоля. Принаймні я, найсвятіший і найблаженніший 
отче, намагався в цих моїх писаннях, не приоздоблюючи 
істини, догодити всім, та, певне, не догодив нікому. 
Якщо це так, то я не дивуюся, бо гадаю, що, ведучи 

хроніку своєї доби, не дошкулити багатьом просто годі. 
Одначе в похід я вирушаю з веселим серцем, 

сподіваючися, що, піднесений і виплеканий щедротами 
Вашої блаженності, знайду також підмогу й оборону 
в потужній раті Вашої найсвятішої кмітливості. Тим-то 
з усією моєю звитягою і вірою, які не покидали мене 
ніколи в моїй праці, вестиму далі мої писання, якщо 

тільки не позбудуся життя або заступництва 
Вашої святості.
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ОДАВТОРОВЕ СЛОВО

Завзявшись описувати життя-буття та справи народу 
флорентійського, звершені ним у себе і поза собою, я зби-
рався почати хроніку з року 1434 народження Христового, 
з того відтинку, коли рід Медічі, заходами Козімо та його 
батька Джованні, перебрав провід у Флоренції більше, ніж 
хто інший. Бо я гадав, що месер Леонардо Аретіно і месер 
Поджо, двоє славетних дієписців, розповіли якнайдоклад-
ніше про все, що здіялося доти. Проте згодом я пильно 
вчитався в їхні писання, прагнучи дослідити, як саме і 
яким робом описуються події, і ступити їм услід, щоб до-
годити нашим читальникам. І тут побачив, що в описі 
війн, ведених флорентійцями з чужими державцями і на-
родами, вони справді дуже докладні, а от щодо цивільних 
чвар і внутрішньої незгоди та наслідків і того, і того вони 
багато чого замовчали, а дещо тільки коротко згадали, 
отож у такому викладі читальники не здобудуть ні пожит-
ку, ні втіхи. Як на мене, вони так зробили тому, що ці 
події видалися їм дрібними і недостойними пам’яті по-
колінь, або тому, що боялися образити тих, кого під час 
оповіді їм довелося б гудити. Такі причини (даруйте мені 
на слові, панове дієписці) здаються мені принизливими 
для великих людей. Бо коли в історії щось може припасти 
до вподоби або виявитися повчальним, то це докладний 
опис подій, і коли якась наука корисна громадянам, які 
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правлять республікою, то це пізнання обставин, які при-
зводять до гризні й міських чвар, аби городяни, навчені 
гірким досвідом інших, уміли триматися єдності. І коли 
приклади того, що коїться в будь-якому панстві, можуть 
нас хвилювати, то приклади нашої республіки зачіпають 
нас дужче й навчають більше. І коли в якійсь республіці 
точилися неабиякі чвари, то найбільші були саме флорен-
тійські. Бо в більшості інших панств це обмежувалося зви-
чайно якоюсь незгодою, котра залежно від обставин або 
збільшувалась, або призводила до загибелі, зате Флорен-
ція, не обмежуючись однією, викликала їх безліч. У Римі, 
як це всім відомо, після вигнання королів пішли чвари між 
нобілями й плебсом і не припинилися аж до розпаду ім-
перії. Так було і в Афінах, і в усіх інших республіках, які 
тоді процвітали. Проте у Флоренції спершу починали гриз-
тися нобілі, потім нобілі і пополани і, нарешті, пополани 
і плебс. До того ж нерідко траплялося, що серед тих, хто 
брав гору, виникав розкол. Колотнеча не раз вела до таких 
смертовбивств, вигнання, загибелі цілих родин, яких не 
зазнавало жодне відоме в історичних анналах місто. І во-
істину, на мій погляд, ніщо не показує величі нашого міста  
так очевидно, як його внутрішній розбрат, адже його ціл-
ком вистачило б на те, щоб зруйнувати найбільшу і най-
могутнішу республіку. А проте наша республіка від нього 
знай зростала. Громадяни її були наділені такою звагою, 
вони підносили себе і свою батьківщину з такою силою 
духу, що навіть ті, хто переживав такі напасті, своєю зва-
гою більше примножували славу Флоренції, ніж самі чва-
ри і розбрат могли її підірвати. І, безперечно, якби Фло-
ренція, визволена з-під імператорської кормиги, змогла 
здобути таку форму правління, яка забезпечила б їй єд-
ність, я навіть не знаю, яке панство, сьогочасне і старожит-
нє, перевищувало б її: стільки б досягла вона в ратному 
ремеслі і в мирних справах. Адже відомо, що не встигла 
вона вигнати своїх гібеллінів у такій кількості, аж вони 
за полонили всю Тоскану й Ломбардію, як під час війни з 
Ареццо і за рік до Кампальдіно гвельфи разом з тими, хто 
залишився, могли навербувати в місті тисячу двісті важ-
коозброєних вояків і дванадцять тисяч піхотинців. А потім 
у війні проти Філіппо Вісконті, дука Міланського, коли 
флорентійці мусили витрачати кошти, а не діяти оружно 
(зброї тоді вони не мали), вони витратили три з полови-



ною мільйони флоринів; по завершенні війни, невдоволені 
умовами миру і прагнучи показати потугу свого міста, вони 
облягли Лукку. Ось тому я не можу збагнути, чому цей 
розбрат у місті не заслуговує на докладну розповідь. Як-
що ж вищезгаданих славетних письмаків утримувало по-
боювання ущербити пам’ять тих, про кого довелося б пи-
сати, то вони схибили в цьому і лише показали, як мало 
знають про людське себелюбство і незмінне прагнення 
людей увіч нити імена власні та своїх предків. Забули вони 
про те, що багато хто, кому не випала нагода прославити 
себе якоюсь доброю справою, намагалися стати відомими 
через речі недостойні. Не здогадалися вони також, що 
звершення, величні самі по собі, як, наприклад, усі діян-
ня політичні й державні, хоч би як їх вести, хоч би до якої 
мети вони приводять, завше, мабуть, дають діячам більше 
шани, ніж хули. Взявши це до уваги, я передумав і вирішив 
почати свій літопис від виникнення нашого міста. І все ж, 
не ба жаючи збиватися на манівці, я хочу докладно опо-
відати тільки життя нашого міста аж до MCCCCXXXIV 
року, а про зовнішні справи говоритиму лише остільки, 
оскільки це стане доконечним для розуміння справ внут-
рішніх. У роз ділах після MCCCCXXXIV року візьмуся дріб-
но описувати і те, і те. А для того, щоб у цій історії були 
зрозуміліші всі періоди, які вона зачіпає, я, перш ніж писа-
ти про Флоренцію, викладу, яким чином Італія потрапила 
під руку тих, хто нею тоді правив. Ці події, як усеіталій-
ські, так і флорентійські, і складуть перші чотири книги. 
В першій оповідатимуться коротко речі, які мали місце в 
Італії по занепаду Римської імперії і до MCCCCXXXIV ро-
ку. Друга охопить період від виникнення Флоренції до 
війни з понтифіком після вигнання дука Афінського. Тре-
тя закінчиться MCCCCXIV роком, смертю короля Неапо-
літанського Владислава. У четвертій ми дістанемося до 
MCCCCXXXIV року і, починаючи з цього періоду, розло-
го викладемо все, що діялося у Флоренції й за її межами 
аж до нинішніх часів.
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КНИГА ПЕРША

ЗМІСТ

I. Навала варварів на Римську імперію. — II. Франки і бургунди дають 
ім’я Франції і Бургундії, гунни — Хунгарії, англи — Англії. — III. Вторг-
нення гуннів і вандалів в Італію. — IV. Королівство Теодоріха та ост-
готів. — V. Виникнення нових мов: викликані цим великі зміни у світі. — 
VI. Смерть Теодоріха, через що імператор Юстиніан, запалений надією, 
посилає Велізарія, щоб він вигнав готів з Італії. Тотіла заволодіває май-
же всією Італією, але, розбитий Нарсесом, який заступив Велізарія на 
чолі імператорського війська, вмирає, і з його смертю закінчується па-
нування готів. — VII. Імператор Юстин запроваджує в Італії новий по-
рядок правління і призначає екзарха у Равенні. — VIII. Нарсес підбиває 
лонгобардів на захоплення Італії, а ті, захопивши країну, поділяють її на 
тридцять герцогств. Розамунда. — IX. Піднесення влади понтифіків. — 
X. Папа звертається по допомогу до французького короля Пипіна проти 
лонгобардів. Передача Пипіном нових земель папі. — XI. Карл Великий 
розбиває лонгобардів. Відновлення Західної імперії. — XII. Імперія пе-
реходить до германських правителів. — XIII. Спосіб правління і поділ 
італійських держав. — XIV. Миколай II доручає обрання пап кардина-
лам. — XV. Олександер II відлучає від Церкви Генріха II і змушує на 
вимогу його підданців благати папу простити його. Гвельфи і гібел ліни. — 
XVI. Нормани засновують королівство Неаполітанське. — XVII. Ур бан II 
вирушає до Франції і закликає там іти у Перший хрестовий похід. Орден 
єрусалимських рицарів і храмовників. Нещасливий кінець хрестових по-
ходів. — XVIII. Графиня Матильда вмирає, залишивши свої во лодіння 
Церкві. Фрідріх Барбароса. Його суперечки з Олександером III. Це зму-
шує лонгобардів об’єднатися проти нього. — XIX. Убив ство Томи Беке-
та. Короля Англії визнано винним. Фрідріх мириться з папою. Його 
смерть. — XX. Королівство Неаполітанське переходить до дому Свевів. 
Створення ордену домініканів і францисканів. — XXI. Початок підне-
сення дому д’Есте. Розкол міста і синьйорів на гвельфів і гібеллінів. 
Фрідріх II. — XXII. Смерть Фрідріха II, який заповідає володіння своєму 
синові Конрадину. Володіння переходить під опіку незаконного сина 
Фрідріха Манфреда. Ворожнеча між Манфредом і Церквою, через яку 
папа Урбан IV закликає до Італії Карла Анжуйського і віддає йому ко-
ролівство Сицилії і Неаполя. Битви біля Беневента і під Тальякоццо. — 
XXIII. Підступна політика пап, спрямована на те, щоб тримати в покорі 
Італію. — XXIV. Сицилійська вечерня. — XXV. Імператор Рудольф продає 
незалежність багатьом італійським містам. — XXVI. Рішення папи Боні-
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фація VIII про святкування ювілеїв. Климент V переносить Святий пре-
стол до Авіньйона. Генріх Люксембурзький прибуває до Італії з наміром 
об’єднати її й примирити. Він безуспішно облягає Флоренцію і вмирає 
в Буонконвенто у розпал свого походу. — XXVII. Вісконті приходять до 
влади в Мілані й виганяють звідти торріанів. Джан Галеаццо — перший 
дук Міланський. — XXVIII. Людовік Баварський і король Чехії Іоанн 
при бувають до Італії. Ліга італійських міст проти Іоанна і папи. — 
XXIX. Ви никнення Венеції, її зростання і занепад. — XXX. Чвари між 
Бенедиктом XII та імператором Людовіком. — XXXI. Кола ді Рієнці, 
римський трибун, намагається вернутися до колишнього ладу республі-
ки. — XXXII. Відзначення ювілеїв зводиться до 50 років. Королева Джо-
ванна дарує Авіньйон Церкві. Кардинал Егідія д’Альборнос відновлює в 
Італії владу пап. Війна між генуезцями та венеційцями за володіння 
островом Тенедос. Перше застосування артилерії в Італії. — XXXIII. Роз-
кол у Церкві, в Неаполі та Ломбардії. — XXXIV. Наймані війська. Ве-
неційці забирають Верону. — XXXV. Чвари між папою Інокентієм VII і 
римським народом через вольності. Церковний собор у Пізі. — XXXVI. 
Церковний собор у Констанці і кінець тривалої схизми між антипапами 
Григорієм XII, Бенедиктом XIII і Іоанном XXIII. — XXXVII. Філіппо 
Вісконті знову заволодіває Міланом. — XXXVIII. Королева Неаполітан-
ська Джо ванна II і її інтриги. — XXXIX. Політичне становище Італії 

в  середині XV століття.

²

Людність на північ від рік Рейну і Дунаю, в районах 
благодатних і родючих, плодиться так швидко, що части-
на її мусить часто покидати рідні землі й шукати нові міс-
ця пробування. Коли якийсь такий край хоче позбутися 
перенаселення, його мешканці поділяються на три части-
ни так, щоб кожна частина складалася з однакової кіль-
кості родовитих і неродовитих, багатих і бідних. Потім 
частина, якій випадає жереб, вирушає шукати своєї долі у 
світ, а дві інші, позбувшись третьої, користуються й далі 
нажитим добром. Саме ця людність і зруйнувала Римську 
імперію, чому сприяли самі ж імператори, які покинули 
Рим, свою давню столицю, і перебралися до Константи-
нополя, послабивши тим західну частину імперії, оскільки 
вони пильнували її нині менше й дозволили її грабувати 
як своїм підданцям, так і своїм ворогам. І справді, на те, 
щоб сплюндрувати таку могутню імперію, зведену на крові 
стількох відважних людей, потрібна була чимала підлота 
державців, чимала зрадливість підданців, чимала потуга і 
завзяття загарбників; отже, її занапастило не одне плем’я, 
а об’єднані сили багатьох племен. Перші з цих північних 




