
119

ნიკოლო მაკიაველი
1469-1527

იტალიელი მოაზროვნე და პოლიტიკური მოღვა

წე, ნიკოლო მაკიაველი (Niccolò Macchiavelli) დაიბა

და ფლორენციაში. მიიღო ჰუმანიტარული განათლე

ბა,ამასთანავეისწავლამათემატიკისსაწყისებიც. 1498

წელს ფლორენციის მმართველი გვარის, მედიჩების

მფარველობის შედეგად აირჩიეს ფლორენციის რეს

პუბლიკისკანცელარიისმდივნად.ამპოსტზემაკიავე

ლიმ 1513წლამდედაჰყო.პარალელურადასრულებდა

წარმატებულ დიპლომატიურ მისიებს იტალიის სხვა

დასხვა ქალაქში, საფრანგეთსა და ტიროლში. სახელმწიფო სამსახუ

რის პერიოდშიდაწერარამდენიმე პრაქტიკული ხასიათისთხზულება

(მაგალითად,„ცხენოსანიმილიციისორგანიზაციისშესახებ“)დაისტო

რიულისახისნაწარმოებილათინურენაზე (ტრაქტატი„ფრანგთაბუნე

ბისათვის“). 1513წელსმედიჩებისწინააღმდეგშეთქმულებისშემდეგგა

დაასახლესფლორენციისმახლობლადმდებარესაგვარეულომამულში

და მას შემდეგ პოლიტიკურ მოღვაწეობას აღარდაბრუნებია. სწორედ

გადასახლებაში მყოფმა შექმნათავისი ძირითადი ნაწარმოებები.

მაკიაველის კალამს ეკუთვნის იტალიურ ენაზე დაწერილი მხატვ

რულინაწარმოებები,მაგრამმათიმნიშვნელობაუფროისტორიულია,

ვიდრე კულტურული. ცნობილია მაკიაველის ვრცელი პირადი მიმოწე

რამეგობრებთანდაეპოქისგამოჩენილპიროვნებებთან.ესმიმოწერა

ისტორიულივითარებისსაკვლევიუმდიდრესიდაზედმიწევნითზუსტი

წყაროა.

მაკიაველისწერილობითიმემკვიდრეობააგვირგვინებსიმტენდენ

ციას, რომელსაც გერმანელმა ისტორიკოსმა და სოციოლოგმა, ნორ

ბერტელიასმა„ცივილიზაციისპროცესი“უწოდა.ესპროცესიმჭიდროდ

უკავშირდებაჰუმანიზმისგანვითარებასიტალიაში.ამპერიოდისძირი

თადი ტექსტებია: ჯოვანი დელა კაზას „გალატეო“ – ტრაქტატი, სადაც
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ფორმალიზებულია ქცევის წესები, რომელთაც უნდა დაემორჩილოს

კეთილშობილი ადამიანი; ბალდასარე კასტილიონეს „კარისკაცი“ , სა

დაცგადადგმულიაშემდგომინაბიჯიდაწარჩინებული(ცივილიზებული)

ადამიანი განხილულია სამეფო კარის ვიწრო სოციალურ კონტექსტში.

იტალიელი ავტორების ამ წიგნებმა მალე მოიპოვეს საერთაშორისო

აღიარება. მაკიაველის შემოქმედება წარმოადგენს ამ ტენდენციის გა

დატანასსაერთოევროპულიპოლიტიკისასპარეზზე,სადაცისტორიული

პროცესის სუბიექტებადუკვე მთელისახელმწიფოები გამოდიან.

მაკიაველისუმთავრესითხზულებებია:

„ფლორენციისისტორია“ (Storie Fiorentine)–სქელტანიანითხზულება,

რომელიცგანზოგადებისსიღრმითმაღლდებაშუასაუკუნეებისისტორი

ოგრაფიულტრადიციებზედა მეცნიერული ისტორიისკენ გადადგმული

ერთერთპირველინაბიჯია.

„საუბრებიტიტუსლივიუსისპირველდეკადაზე“ (Discorsi sopra la prima 
Deca di Tito Livio)–ანტიკურიხანისისტორიკოსის,ტიტუსლივიუსისტექ

სტისკომენტარისმეშვეობითმაკიაველიიკვლევსრომისსახელმწიფოს

შიგნით მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებსდა ცდილობს ამ კვლევის

შედეგიმისითანამედროვეპოლიტიკოსებისთვისპარადიგმადაქციოს.

„მთავარი“ (Il Principe) – ძირითადი ტექსტი, რომელშიც გამოიხატა

მაკიაველის პოლიტიკური შეხედულებები, დაწერილია პოლიტიკური

ლიდერის სახელმძღვანელოდ; მასში მეთოდურადაა განხილული ძა

ლაუფლებისაღებისადაშენარჩუნებისხერხებისხვადასხვავითარება

ში.წიგნმადიდიგავლენამოახდინამრავალიპოლიტიკურიმოღვაწის

ჩამოყალიბებაზე (ცნობილია, რომ მას ფანქრით ხელში გამუდმებით

კითხულობდა იოსებ სტალინი, ათიოდე წლის წინათ აღმოჩენილ იქნა

დაგამოიცანაპოლეონბონაპარტისკომენტარებიმაკიაველისტექსტზე).

მაკიაველისმემკვიდრეობამგადამწყვეტიროლიშეასრულაპოლი

ტიკური ენის შექმნაზე ევროპაში. შეიძლება ითქვას, რომ მაკიაველიმ

მნიშვნელოვანი სტიმული მისცა ეროვნული სახელმწიფოების ჩამოყა

ლიბებასდაშეიმუშავაისპრაქტიკულისაშუალებები,რომელთადახმა

რებითაცშესაძლებელიგახდაევროპულიპოლიტიკისგანხორციელება.

მაკიაველისერთერთიუმნიშვნელოვანესიმონაპოვარიაპრაგმატიზმი

(როცაპოლიტიკურიქმედებისმოტივაციაგანპირობებულიასაზოგადო

სიკეთისმოსაზრებებით)დასეკულარიზმი (როცასახელმწიფოძალაუფ

ლებადაცლილიაყოველგვარისაკრალურიშინაარსისგანდაწარმოჩნ

დებაროგორცსაზოგადოებისმაორგანიზებელიფაქტორი).მაკიაველის

ეს მიმართება კონკრეტულად გამოიხატა როგორც მისი მთავარი პო

ლიტიკურიტექსტებისენობრივიარჩევანით (სეკულარულიიტალიური
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ენასაკრალურილათინურისნაცვლად),ასევეევროპაშიფართოდგავ

რცელებულიკონცეფტით–„სახელმწიფომოსაზრება“ (Ragion di Stato),
რომელიც ეროვნულ სახელმწიფოს უკვე თავისთავად ღირებულებად

მიიჩნევს, განსხვავებით შუასაუკუნეებში მიღებულითეოლოგიური ინ

ტერპრეტაციებისაგან.

არსებობსთვალსაზრისი,რომმაკიაველისნაშრომებისახელმძღვა

ნელოატოტალიტარულირეჟიმებისლიდერებისათვის.ამგვარიდასკვნა,

თუმცა მას გარკვეული ისტორიული საბაბი აქვს, არსებითად ზედაპი

რულია. მაკიაველის მიერ პრაგმატიზმისადა სეკულარიზმისდამკვიდ

რებამ შექმნათეორიული საფუძველი იმისათვის, რომ სახელმწიფოს

რეალური საყრდენი უკვე რელიგია და ეთნოსი კი არ არის, არამედ

მოქალაქეთა პოლიტიკური ინტერესების ერთიანობა, რაც განვითარე

ბის საშუალებას აძლევსდემოკრატიულინსტიტუტებს.

* * *
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დიდებულ ლორენცოს პიერო მედიჩის ძეს

მთავ რის წყა ლო ბის მოხ ვე ჭის მო სურ ნე ნი, ჩვე უ ლე ბი სა მებრ, 
მათ თ ვის ყვე ლა ზე ძვირ ფას ნივ თებს უძღ ვ ნი ან მას, ან კი დევ იმ ნივ
თებს, რომ ლე ბიც, მა თის აზ რით, ყვე ლა ზე მე ტად ეამე ბა მთა ვარს. და 
ჩვენ ვხე დავთ, რომ უმე ტეს წი ლად, ცხე ნებს, სა ჭურ ველს, ოქ რომ კერ
დით ნა ქარგ ძო წე ულს, პა ტი ო სან თვლებ სა და მთა ვარ თა სი დი ა დის 
სა კად რის სხვა სამ კა ულთ უძღ ვ ნი ან მბრძა ნებ ლებს. მაგ რამ რო დე
საც და ვა პი რე თქვე ნი უდი დე ბუ ლე სო ბი სათ ვის და მე დას ტუ რე ბი ნა 
ჩე მი ერ თ გუ ლე ბა, მთელს ჩემს ავ ლა დი დე ბა ში ვე რა ფერს მი ვაკ ვ ლიე 
ჩემ თ ვის უფ რო ძვირ ფას სა და უფ რო ფა სე ულს, ვიდ რე დი დი ადა მი
ა ნე ბის საქ მე თა ცოდ ნას, რო მე ლიც თა ნად რო ულ ცხოვ რე ბა ზე ხან
გ რ ძ ლი ვი დაკ ვირ ვე ბი სა და წარ სუ ლის გულ მოდ გი ნე შეს წავ ლის შე
დე გად შე ვი ძი ნე. დი დი დრო მო ვან დო მე მის გულ დას მით გან ხილ
ვას და გა აზ რე ბას, ახ ლა კი თხელ ტა ნი ან წიგ ნ ში მოქ ცე ულს, თქვენს 
უდი დე ბუ ლე სო ბას ვთა ვა ზობ მას. და თუმ ცა კარ გად მაქვს შეგ ნე
ბუ ლი, რომ ის თქვე ნი ღირ სი არ არის, მი უ ხე და ვად ამი სა მჯე რა, 
რომ, თქვე ნი დიდ სუ ლოვ ნე ბის წყა ლო ბით, არ უარ ყოფთ მას, რად
გა ნაც გეს მით, რომ ყვე ლა ზე ძვირ ფა სი ძღვე ნი, რო მე ლიც მე შე მეძ
ლო მო მერ თ მია თქვენ თ ვის, იმის შე საძ ლებ ლო ბა გახ ლავთ, რომ 
მოკ ლე ხან ში გა გი ზი ა როთ ყო ვე ლი ვე ის, რაც ამ დე ნი წლის მან ძილ
ზე ურიცხ ვი სიმ ძი მი ლი სა და ჭირ თათ მე ნის ფა სად შე ვის წავ ლე და 
შე ვი მეც ნე, და რაც არ შე მიმ კი ა, არც ამივ სია ვრცე ლი წი აღ ს ვ ლე
ბით, არც მა ღალ ფარ დო ვა ნი თუ მი კი ბულ  მო კი ბუ ლი სიტყ ვე ბით, 
ან და რო მე ლიც გნე ბავთ გა რეგ ნუ ლი სამ კა უ ლე ბით, რომ ლე ბი თაც 
არა ერ თი და ორი ავ ტო რი კაზ მავს ხოლ მე თა ვის თხზუ ლე ბას. რად
გან მე მსურ და მი სი ნამ დ ვი ლი სამ კა უ ლი ყო ფი ლი ყო ან ში ნა არ სის 
სი მარ თ ლე და თხრო ბის სიმ კაც რე, ან – არა ფე რი. არც ის მი მაჩ ნია 
თავ ხე დო ბად, რომ მოკ რ ძა ლე ბუ ლი ან მოკ რ ძა ლე ბულ ზე დაც უფ რო 
და ბა ლი წო დე ბის კა ცი ბე დავს გან სა ჯოს ან წარ მარ თოს მთა ვარ თა 
მოქ მე დე ბა: ვი ნა ი დან, იმ მხატ ვ რე ბი სა არ იყოს, მაღ ლობ თა და სა
ხა ტად დაბ ლა, ხე ო ბებ ში რომ ჩა დი ან, რა თა იქი დან და უკ ვირ დ ნენ 
მთე ბი სა და ბორ ც ვე ბის აგე ბუ ლე ბას, ხო ლო ხე ო ბებს მთის მწვერ
ვა ლე ბი დან აკ ვირ დე ბი ან, – ზუს ტად ასე ვე, თუ გსურს სა თა ნა დოდ 
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შე იც ნო ხალ ხის ბუ ნე ბა, მთა ვა რი უნ და იყო, ხო ლო მთავ რის ბუ ნე
ბას უბ რა ლო მო ქა ლა ქე შე იც ნობს უფ რო უკეთ.

მაშ, მი ი ღეთ, თქვე ნო უდი დე ბუ ლე სო ბავ, ეს მოკ რ ძა ლე ბუ ლი 
ძღვე ნი იმა ვე გრძნო ბით, რომ ლი თაც მე მას გწი რავთ: თუ კი ინე ბებთ 
და გულ დას მით გა ნი ხი ლავთ და წა ი კითხავთ მას, შიგ ჰპო ვებთ ჩემს 
მხურ ვა ლე სურ ვილს, – მი აღ წი ოთ იმ სი დი ა დეს, რა საც სვე ბედ ნი ე
რე ბა და ბევ რი თქვე ნი სხვა სი კე თე გი ქა დით. და თუ თქვე ნი უდი დე
ბუ ლე სო ბა თა ვი სი სი მაღ ლის მწვერ ვა ლი დან ერ თხელ მა ინც გად
მო ავ ლებს თვალს ამ დაბ ლო ბებს, დარ წ მუნ დე ბა, რა ო დენ და უმ
სა ხუ რებ ლად ვით მენ ბე დის წე რის სი სას ტი კე სა და და უს რუ ლე ბელ 
უკუღ მარ თო ბას.

თავი I

რამდენნაირნი არიან სამთავროები 
და რა გზით შეიძლება მათი დაპყრობა

ყვე ლა სა ხელ მ წი ფო, ყო ველ გ ვა რი მმარ თ ვე ლო ბა, რომ ლებ საც 
ჰქონ დათ და აქვთ ადა მი ა ნებ ზე მბრძა ნებ ლო ბის უფ ლე ბა, ან რეს
პუბ ლი კა ა, ან და სამ თავ რო. ასე იყო და ასეა ახ ლაც. სამ თავ რო ე ბი 
ან მემ კ ვიდ რე ო ბით ნი არი ან, რო მელ თაც დი დი ხნის მან ძილ ზე მარ
თავს მთა ვარ თა ერ თი საგ ვა რე უ ლო, ან და – ახალ ნი. ეს უკა ნას კ ნელ
ნი ან პირ წ მინ დად ისეთ ნი არი ან, რო გო რიც იყო მი ლა ნი ფრან ჩეს
კო  სფორცასათვის1, ან და მა თი დამ პყ რო ბი მთავ რის სა მემ კ ვიდ რეო 
სამ ფ ლო ბე ლო სათ ვის შე ერ თე ბულ ნი, რო გორც ნე ა პო ლის სამ თავ რო 
ეს პა ნე თის მეფისათვის2. ამ ნა ი რად შე მომ ტ კი ცე ბუ ლი სამ თავ რო ე ბი, 
ჩვე უ ლებ რივ ან მთა ვარს ემორ ჩი ლე ბი ან, ან თა ვი სუ ფალ ნი არი ან; 
ხო ლო მათ, ბე დის წე რი სა თუ სი მა მა ცის წყა ლო ბით, სხვი სი ან სა კუ
თა რი იარა ღით იგ დე ბენ ხელთ.

თავი II

მემკვიდრეობითისამთავროებისათვის

რეს პუბ ლი კებ ზე აღა რა ფერს ვიტყ ვი, ვი ნა ი დან სხვა ად გი ლას 
დაწ ვ რი ლე ბით ვი ლა პა რა კე მათ ზე1. მი ვუბ რუნ დე ბი მხო ლოდ და 
მხო ლოდ სამ თავ რო ებს და, ზე მოთ მო ნიშ ნულ სა ფუძ ველ ზე დაყ რ
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დ ნო ბით, შე ვეც დე ბი და ვა სა ბუ თო, რო გორ შე იძ ლე ბა მა  თი მარ თ ვა 
და შე ნარ ჩუ ნე ბა.

მაშ, ასე, მე ვამ ტ კი ცებ, რომ მემ კ ვიდ რე ო ბით მთა ვარს, ვი სი ქვე
შევ რ დომ ნიც დი დი ხა ნია მორ ჩი ლე ბენ მის საგ ვა რე უ ლოს, გა ცი
ლე ბით უფ რო უად ვილ დე ბა ძა ლა უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა, ვიდ რე 
ახალ მბრძა ნე ბელს, ვი ნა ი დან სა ა მი სოდ მთავ რი სათ ვის საკ მა რი სია 
არ და არ ღ ვი ოს წი ნა პარ თა მი ერ და ფუძ ნე ბუ ლი წეს რი გი და უნა
რი ა ნად გა მო ი ყე ნოს ყვე ლა ხელ საყ რე ლი ვი თა რე ბა; ასე რომ, თვით 
ის მთა ვა რიც კი, რო მე ლიც მა ინ ც და მა ინც დი დი ჭკუ ი თა და გამ ჭ რი
ა ხო ბით არ გა მო ირ ჩე ვა, ყო ველ თ ვის შე ი ნარ ჩუ ნებს ძა ლა უფ ლე ბას, 
თუ კი რა ღაც უჩ ვე უ ლო და სა გან გე ბო ძა ლა დო ბის შე დე გად არ და
კარ გა იგი; მაგ რამ კი დე ვაც რომ და კარ გოს, კვლავ და იბ რუ ნებს მას, 
რო გორც კი მო ძა ლა დეს რა ი მე უბე დუ რე ბა და ატყ დე ბა თავ ზე. ამის 
ნი მუ შად იტა ლი ა ში ჩვენ გვე გუ ლე ბა ფე რა რის დუ კა, რო მელ მაც 
მხო ლოდ და მხო ლოდ იმის წყა ლო ბით მო ი გე რია ვე ნე ცი ელ თა შე
ტე ვე ბი 84 წელს და პაპ იული უ სი ი ი სა 10 წელს, რომ ოდით გან ვე 
გა ბა ტო ნე ბულ საგ ვა რე უ ლოს ეკუთვნოდა2. ვი ნა ი დან მემ კ ვიდ რე ო
ბი თი მთავ რის და სამ ხო ბად გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი მი ზე ზი არ სე ბობს 
და ნაკ ლე ბი აუცი ლებ ლო ბა, ამი ტო მა ა, რომ ის უფ რო მე ტად უყ
ვარს ხალხს. და თუ რა ღაც უჩ ვე უ ლო ბი წი ე რე ბა მის მი მართ სა ყო
ველ თაო სი ძულ ვი ლის წყა როდ არ იქ ცა, სა ფუძ ველს მოკ ლე ბუ ლი 
არ იქ ნე ბა ვი ვა რა უ დოთ, რომ ქვე შევ რ დომ თათ ვის დი ა ხაც სა სურ ვე
ლი იქ ნე ბა იგი; ხო ლო მი სი საგ ვა რე უ ლოს სიძ ვე ლე და უწყ ვე ტო ბა 
თა ვის თა ვად გა ა ქარ წყ ლე ბენ ყო ველ გ ვა რი სი ახ ლის მი ზეზს და ხსოვ
ნას, ვი ნა ი დან ერ თი ცვლი ლე ბა ყო ველ თ ვის გზას უხ ს ნის მე ო რეს.

თავი III

შერეულისამთავროებისათვის

ახალ მთა ვარს ძა ლი ან უჭირს ძა ლა უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა. 
თვით მემ კ ვიდ რე ო ბი თი მთვა რიც კი, რო მელ მაც ახა ლი სამ ფ ლო
ბე ლო შე მო იმ ტ კი ცა (ასე რომ, მის სამ თავ როს შე იძ ლე ბა შე რე უ ლი 
ეწო დოს), გა ჭირ ვე ბით ინარ ჩუ ნებს ძა ლა უფ ლე ბას, იმ ბუ ნებ რი ვი მი
ზე ზის გა მო, რა საც გა დატ რი ა ლე ბა ნი იწ ვე ვენ ახალ სამ თავ რო ებ ში. 
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ხალხს ჰგო ნი ა, რომ ახა ლი მთა ვა რი უკე თე სი იქ ნე ბა ძველ ზე და ამი
ტომ, დროს იხელ თებს თუ არა, უჯან ყ დე ბა ამ უკა ნას კ ნელს; მაგ რამ 
მა ლე რწმუნ დე ბა, რომ მო ლო დი ნი გა უც რუვ და, ვი ნა ი დან ახა ლი 
მთა ვა რი ყო ველ თ ვის უარე სია ძველ ზე, რაც აგ რეთ ვე ბუ ნებ რი ვია 
და ჩვე უ ლებ რი ვი, ვი ნა ი დან დამ პყ რო ბე ლი გა მუდ მე ბით ავიწ რო ებს 
ახალ ქვე შევ რ დომთ არა მარ ტო და ბა ნა კე ბულ მო ლაშ ქ რე თა მეშ ვე
ო ბით, არა მედ ძა ლა დო ბის ურიცხ ვი სხვა სა შუ ა ლე ბე ბი თაც, რა საც 
გარ დუ ვა ლად იწ ვევს ყო ვე ლი ახა ლი სამ ფ ლო ბე ლოს შე მომ ტ კი ცე
ბა. ასე რომ, მთა ვა რი იძუ ლე ბუ ლია გა და იმ ტე როს ყვე ლა, ვინც შე
უ რაცხ ყო ამ ახა ლი სამ თავ როს დაპყ რო ბი სას; ხო ლო, ამას თან, არც 
იმა თი მე გობ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ძა ლუძს, ვინც ხე ლი შე უწყო მის 
გა მარ ჯ ვე ბას, ვი ნა ი დან ვე რას დი დე ბით ვერ და აკ მა ყო ფი ლებს მათ 
ისე სრუ ლად, რო გორც ისი ნი ვა რა უ დობ დ ნენ, და ვერც გა დამ ჭ რელ 
ზო მებს მი მარ თავს მათ წი ნა აღ მ დეგ, რა კი ღა და ვა ლე ბუ ლია ამ ხალ
ხი სა გან. რა გინდ ძლი ე რიც უნ და იყოს მთავ რის ლაშ ქა რი, მა ინც ვერ 
შეს ძ ლებს ამა თუ იმ ქვე ყა ნა ში შეღ წე ვას ად გი ლობ რი ვი მცხოვ რებ
ლე ბის და უხ მა რებ ლად. აი, რა ტო მა ა, რომ საფ რან გე თის მე ფემ ლუი 
XIIმ ესო დენ სწრა ფად და ი მორ ჩი ლა მი ლა ნი და ასე ვე სწრა ფად 
დაჰ კარ გა იგი. პირ ვე ლად რომ წა ერ თ მი ათ მი ლა ნი მის თ ვის, ლო
დო ვი კოს სა კუ თა რი ძა ლე ბიც საკ მა რი სი აღ მოჩ ნ და, ვი ნა ი დან იმა
ვე ხალ ხ მა, რო მელ მაც კა რი გა უ ღო მე ფეს, – რა კი ღა თა ვი მოტყუ ე
ბუ ლად იგ რ ძ ნო და ვერ ეღირ სა იმ სი კე თეს, რი სი იმე დიც ჰქონ და, – 
ვე ღარ შეს ძ ლო ახა ლი მთავ რის ძალ მომ რე ო ბის ატა ნა. მაგ რამ ისიც 
აშ კა რა ა, რომ თუ შე საძ ლო გახ და ამ ბო ხე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ხელ მე ო
რედ და მორ ჩი ლე ბა, ისი ნი აგ რე ად ვი ლად ვე ღარ და იძ ვ რე ნენ თავს; 
ვი ნა ი დან მბრძა ნე ბე ლი, რო მელ საც ამ ბო ხე ბა გაკ ვე თი ლად გა მო ად
გე ბა, უფ რო გა დამ ჭ რელ ზო მებს მი მარ თავს თა ვი სი მდგო მა რე ო ბის 
გან სამ ტ კი ცებ ლად: არ მო ე რი დე ბა არც ურ ჩ თა დას ჯას, არც ეჭ ვ მი
ტა ნილ თა მხი ლე ბას და წინ და ხე დუ ლად გა ა მაგ რებს ყვე ლა სუსტ 
ად გილს. ამ რი გად, თუ კი სა ი მი სოდ, რომ საფ რან გე თი სათ ვის პირ
ვე ლად წა ერ თ მი ათ მი ლა ნი, საკ მა რი სი აღ მოჩ ნ და დუ კა ლო დო ვი კოს 
ერ თი გაბ რ ძო ლე ბა საზღ ვარ ზე, სა მა გი ე როდ, მე ო რედ წა სარ თ მე ვად 
სა ჭი რო შე იქ მ ნა მთე ლი ქვე ყა ნა და რაზ მუ ლი ყო მის წი ნა აღ მ დეგ, ხო
ლო მი სი ლაშ ქა რი გა ფან ტუ ლი და გან დევ ნი ლი ყო ფი ლი ყო იტა ლი
ი დან. ამის მი ზე ზი ზე მოთ უკ ვე მოვიხსენიე1. მაგ რამ საფ რან გეთ მა 
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ერ თ ჯე რაც და მე ო რე ჯე რაც დაჰ კარ გა მი ლა ნი. პირ ვე ლი წა რუ მა ტებ
ლო ბის ზო გა დი მი ზე ზე ბი უკ ვე მო გახ სე ნეთ; ახ ლა კი ის ღა დაგ ვ რ ჩე
ნი ა, გან ვი ხი ლოთ მე ო რე მარ ცხის მი ზე ზე ბი და გიჩ ვე ნოთ სა შუ ა ლე
ბე ბი, რომ ლე ბიც ხელთ ჰქონ და საფ რან გე თის მე ფეს და მის ად გი
ლას შე ეძ ლო უკეთ გა მო ე ყე ნე ბი ნა სხვას, რა თა უფ რო მტკი ცედ დამ
კ ვიდ რე ბუ ლი ყო დაპყ რო ბილ ქვე ყა ნა ში, ვიდ რე ეს მო ა ხერ ხა მე ფემ. 
უნ და აღ ვ ნიშ ნოთ, რომ სამ თავ რო ე ბი, რომ ლე ბიც დაპყ რო ბის შე
დე გად უერ თ დე ბი ან მა თი დამ პყ რო ბი მთავ რის სამ ფ ლო ბე ლოს, ან 
იმა ვე სამ ფ ლო ბე ლოს ფარ გ ლებ ში მდე ბა რე ო ბენ და იმა ვე ენა ზე ლა
პა რა კო ბენ, ან კი დევ – მის ფარ გ ლებს გა რეთ. პირ ველ შემ თხ ვე ვა ში 
მა თი შე ნარ ჩუ ნე ბა ძა ლი ან ად ვი ლი ა, მით უმე ტეს, თუ კი ისი ნი ნაჩ
ვევ ნი არ არი ან თა ვი სუფ ლე ბას; ამი ტომ, თუ გსურს უზ რუნ ვე ლად 
ფლობ დე მათ, საკ მა რი სია მუს რი გა ავ ლო იქა ურ მთა ვარ თა საგ ვა
რე უ ლოს. რაც შე ე ხე ბა და ნარ ჩენს, რა კი ღა ხალ ხი და ი ნა ხავს, რომ 
უწინ დე ლი წეს რი გი უც ვ ლე ლი დარ ჩა, ხო ლო ჩვე უ ლე ბე ბი არაფ რით 
არ გან ს ხ ვავ დე ბი ან ერ თ მა ნე თი სა გან, – დი ახ, ეს ხალ ხი თვი ნი ე რი და 
მორ ჩი ლი იქ ნე ბა, რო გორც, მა გა ლი თად, ბურ გუნ დი ა, ბრე ტა ნი ა, 
გას კო ნია და ნორმანდია2, რომ ლე ბიც ამ დე ნი ხნის მან ძილ ზე გა ნუ
ყო ფელ ნი არი ან საფ რან გე თის გან. და თუმ ცა ისი ნი ენობ რი ვად, ცო
ტა არ იყოს, გან ს ხ ვავ დე ბი ან ერ თ მა ნე თი სა გან, მაგ რამ ჩვე უ ლე ბა თა 
მსგავ სე ბის გა მო კარ გად ეგუ ე ბი ან ერ თ მა ნეთს. თუ კი ამ ნა ი რი სამ
ფ ლო ბე ლო ე ბის ხელ ში ჩამ გ დებს მა თი შე ნარ ჩუ ნე ბა სურს, მას ორი 
რამ უნ და ახ სოვ დეს: ჯერ ერ თი, ის, რომ მუს რი გა ავ ლოს უწინ დე ლი 
მთავ რის საგ ვა რე უ ლოს, და მე ო რეც ის, რომ არ შეც ვა ლოს არც მა
თი კა ნო ნე ბი და არც ხარ კის აკ რე ფის წე სი, რა თა, ამ რი გად, ახა ლი 
სამ ფ ლო ბე ლო გა ნუ ყო ფელ მთლი ა ნო ბად შე ერ წყას ძველს.

მაგ რამ რო დე საც სამ ფ ლო ბე ლო ებს ენით, ჩვე უ ლე ბე ბი თა და 
წეს  წყო ბი ლე ბით გან ს ხ ვა ვე ბულ ქვეყ ნებ ში იგ დე ბენ ხელთ, აქ თავს 
იჩე ნენ სიძ ნე ლე ნი, და მათ შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად ბე დის კე თილ მოწყა
ლე ბა და დი დი მოქ ნი ლო ბაა სა ჭი რო. უკე თე სი და უქ მე დი თე სი სა
შუ ა ლე ბა იქ ნე ბო და ამ სამ ფ ლო ბე ლო ებ ში თვი თონ მა თი დამ პყ რო
ბის გა და სახ ლე ბა. ეს უფ რო მტკი ცეს გახ დი და და გა ა ხან გ რ ძ ლი
ვებ და მის მფლო ბე ლო ბას. ასე მო იქ ცა თურ ქე თის სულ თა ნი სა
ბერ ძ ნე თის მიმართ3: ყო ველ გ ვა რი ღო ნის ძი ე ბის მი უ ხე და ვად, ის 
ვე რას დი დე ბით ვერ შეს ძ ლებ და ამ ქვეყ ნის შე ნარ ჩუ ნე ბას, საცხოვ
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რებ ლად რომ არ გა და სახ ლე ბუ ლი ყო იქ. ვი ნა ი დან, რო დე საც დაპყ

რო ბილ ქვე ყა ნა ში ცხოვ რობ, ჩა ნა სახ ში ვე ამ ჩ ნევ მღელ ვა რე ბას და 

შე გიძ ლია სას წ რა ფოდ ჩა ახ შო იგი; შორს მყო ფი კი მხო ლოდ მა შინ 

თუ შე იტყობ მღელ ვა რე ბის ამ ბავს, რო ცა ის უკ ვე მთელს ქვე ყა ნას 

მო ე დო და ვე ღა რაფ რით ვე ღარ უშ ვე ლი. ეგეც არ იყოს, ქვე ყა ნა ვერ 

ით მენს გა პარ ტა ხე ბას მთავ რის მო ხე ლე თა გან. ქვე შევ რ დომ ნი კმა ყო

ფილ ნი არი ან იმით, რომ ყო ველ თ ვის შე უძ ლი ათ უშუ ა ლოდ მი მარ

თონ მთა ვარს; ამი ტომ, თუ კი მორ ჩი ლე ბას ირ ჩე ვენ, მი სი სიყ ვა რუ

ლის უფ რო მე ტი სა ბა ბი აქვთ, თუ არა და – იმი სა, რომ ეში ნო დეთ 

მი სი. რაც შე ე ხე ბა უცხო ე ლებს, რომ ლე ბიც ამ ქვე ყა ნა ზე თავ დას ხ

მას აპი რე ბენ, მთავ რის იქ ყოფ ნა, ცო ტა არ იყოს, აკ რ თობთ და ხელ 

 ფეხს უბო ჭავთ. ასე რომ მთა ვა რი, რო მე ლიც დაპყ რო ბილ ქვე ყა ნა

ში ცხოვ რობს, იშ ვი ა თად თუ დაჰ კარ გავს მას.

მე ო რე ქმე დი თი სა შუ ა ლე ბაა ორ  სამ ად გი ლას კო ლო ნი ე ბის 

და არ სე ბა, რომ ლე ბიც, გარ კ ვე უ ლი აზ რით, ამ ქვეყ ნის დამ ც ველ თა 

როლს შე ას რუ ლე ბენ. ამი ტომ აუცი ლე ბე ლია ან ასე მო იქ ცე, ან და 

დაპყ რო ბილ ქვე ყა ნა ში ცხე ნო სან თა თუ ქვე ით თა მრა ვალ რიცხო ვა

ნი რაზ მე ბი იყო ლი ო. კო ლო ნი ე ბი არც ისე ძვი რი უჯ დე ბა მთა ვარს 

და თით ქ მის სულ მუქ თად ან ჩა ლის ფა სად აარ სებს და ინა ხავს მათ. 

ამას თან, იგი მტრად მო ი კი დებს მხო ლოდ იმ ხალხს, ვი საც სახ ნავ  სა

თეს სა თუ საცხოვ რებ ლებს არ თ მევს, რა თა ახალ მო სახ ლე ებს უბო

ძოს ისი ნი. მაგ რამ მი სი მტრე ბი მთე ლი მო სახ ლე ო ბის მხო ლოდ უმ

ნიშ ვ ნე ლო ნა წილს შე ად გე ნენ და, ეგეც არ იყოს, დაქ საქ სულ ნი და 

გა ღა ტა კე ბულ ნი ვე რა ფერს და აკ ლე ბენ მას. რაც შე ე ხე ბა და ნარ ჩენ 

მცხოვ რებთ, რა კი ღა, ერ თის მხრივ, არა ფე რი და უ შავ დე ბათ, უმალ

ვე დაცხ რე ბი ან, ხო ლო მე ო რეს მხრივ, და ში ნე ბულ ნი, ვა ი თუ გა ღა

ტა კე ბულ თა დღე ში ჩავ ც ვივ დე თო, ვერ გა ბე და ვენ ურ ჩო ბას. ერ თის 
სიტყ ვით, ეს კო ლო ნი ე ბი დიდ და ნა ხარ ჯებს არ მო ითხო ვენ, უფ რო 
მე ტი ერ თ გუ ლე ბით გა მო ირ ჩე ვი ან და ნაკ ლე ბად აშ ფო თე ბენ მო სახ
ლე ო ბას. აღ შ ფო თე ბულ ნი და მტრუ ლად გან წყო ბილ ნი კი, რო გორც 
მო გახ სე ნეთ, ვე რას და აკ ლე ბენ მთა ვარს.

ამას თან და კავ ში რე ბით, უნ და შევ ნიშ ნოთ, რომ ადა მი ა ნე ბი ან 
ალერ სით უნ და მო ი ნა დი რო, ან და სუ ლაც თა ვი დან მო ი შო რო ისი
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ნი; რად გან თუ ხალ ხი შურს იძი ებს მცი რე ო დე ნი წყე ნის გა მო, სა
მა გი ე როდ, მძი მე შე უ რაცხ ყო ფი სათ ვის სა მა გი ე როს გა დახ დის თა
ვი არა აქვს; მა შა სა და მე, კა ცის თ ვის მი ყე ნე ბუ ლი შე უ რაცხ ყო ფა იმ
ნა ი რი უნ და იყოს, რომ შუ რის გე ბის არ გე ში ნო დეს. მაგ რამ თუ კო
ლო ნი ე ბის ნაც ვ ლად ლაშ ქ რის შე ნახ ვას და ა პი რებს, ეს უფ რო ძვი რი 
და უჯ დე ბა მთა ვარს და იძუ ლე ბუ ლი იქ ნე ბა დაც ვას გა და ა გოს დაპყ
რო ბი ლი ქვეყ ნი დან მი ღე ბუ ლი მთე ლი შე მო სა ვა ლი, ასე რომ, მო ნა
პო ვა რი და ნა კარ გად გა და ექ ცე ვა და ეგეც არ იყოს, ყვე ლა ზე მე ტად 
სწო რედ ეს აშ ფო თებს ხალხს: ლაშ ქ რის ბა ნა კად დგო მა თუ გა და ად
გი ლე ბა გუ ლის წყ რო მას იწ ვევს მთელს ქვე ყა ნა ში; ამ ნა ი რი მდგო მა
რე ო ბის სიმ ძაფ რე მტკივ ნე უ ლად გა ნიც დე ბა მთე ლი მო სახ ლე ო ბის 
მი ერ, და თვი თე უ ლი მცხოვ რე ბი მტრად ექ ცე ვა მთა ვარს; თა ნაც, ეს 
ისე თი მტრე ბი არი ან, რომ ლებ საც შე უძ ლი ათ ბევ რი რამ გავ ნონ, ვი
ნა ი დან, თა ვი ან თი დათ რ გუნ ვი ლო ბის მი უ ხე და ვად, მა ინც სა კუ თარ 
ჭერ ქ ვეშ რჩე ბი ან. ასე, რომ, რა თვალ საზ რი სი თაც უნ და მი უდ გე, ამ
ნა ი რი დაც ვა იმ დე ნად ვე უსარ გებ ლო ა, რამ დე ნა დაც სა სარ გებ ლოა 
დაც ვა კო ლო ნი ე ბის და არ სე ბის სა შუ ა ლე ბით.

გარ და ამი სა, ვინც ზნე ჩ ვე უ ლე ბე ბით გან ს ხ ვა ვე ბულ ქვე ყა ნა ში 
ცხოვ რობს, ნაკ ლე ბად ძლი ე რი მე ზობ ლე ბის თავ კა ცად და მფარ ვე
ლად უნ და იქ ცეს, ყო ველ ნა ი რად ეცა დოს უფ რო ძლი ერ თა და სუს
ტე ბას და ფხიზ ლად ეჭი როს თვა ლი, რა თა ქვე ყა ნა ში მას ზე არა ნაკ
ლებ ძლე ვა მო სი ლი მბრძა ნე ბე ლი არ შე მო იჭ რას. ვი ნა ი დან ყო ველ
თ ვის მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ უკ მა ყო ფი ლო მცხოვ რებ ნი (შიშისა თუ 
მე ტის მე ტი პა ტივ მოყ ვა რე ო ბის გა მო) უცხო ელს მი მარ თა ვენ დახ მა
რე ბი სათ ვის. ასე მო უხ მეს ეტო ლი ე ლებ მა რო მა ე ლებს საბერძნეთში4, 
და, სა ერ თოდ, ყვე ლა სხვა ქვე ყა ნა ში აც, სა დაც კი რო მა ე ლე ბი შე სუ
ლან, მათ ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბა იწ ვევ და ხოლ მე. ჩვე უ ლებ რივ, 
ასე ხდე ბა: რო გორც კი ქვე ყა ნა ში შე იჭ რე ბა ძლე ვა მო სი ლი უცხო
ე ლი, ყვე ლა ნაკ ლებ გავ ლე ნი ა ნი პი რი, მათ და მი შუ რით აღ ძ რუ ლი, 
ვინც მა ნამ დე უფ რო გავ ლე ნი ა ნი იყო, ამ უცხო ე ლის თა ნამ ზ რახ ვე ლი 
ხდე ბა, ასე რომ, ეს უკა ნას კ ნე ლი ად ვი ლად ახერ ხებს მათ გა და ბი რე
ბას, ვი ნა ი დან ისი ნი და უ ყო ნებ ლივ და ერ თ სუ ლოვ ნად უჭე რენ მხარს 
მის მფლო ბე ლო ბას. უცხო მომ ხ დურ მა იმის თ ვის ღა უნ და იზ რუ ნოს, 
რომ მე ტის მე ტად არ გა ი ზარ დოს მა თი ძა ლა და გავ ლე ნა, რა თა, სა
კუ თარ ძა ლებ ზე დაყ რ დ ნო ბი თა და მა თი მხარ და ჭე რის წყა ლო ბით, 
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ად ვი ლად შეს ძ ლოს უფ რო ძლი ერ თა დამ ხო ბა, და, ამ რი გად, ქვეყ ნის 
სრუ ლუფ ლე ბი ან ბა ტონ  პატ რო ნად იქ ცეს. და ვინც, ამ მხრივ, სა თა
ნა დოდ არ და იზღ ვევს სა კუ თარ თავს, მა ლე და კარ გავს თა ვის მო ნა
პო ვარს, მაგ რამ კი დე ვაც რომ შე ი ნარ ჩუ ნოს, უნ და თუ არა, ურიცხ ვი 
სიძ ნე ლის და სირ თუ ლის წი ნა აღ მ დეგ მო უ წევს ბრძო ლა.

რო მა ე ლე ბი, მათ მი ერ დაპყ რო ბილ ქვეყ ნებ ში, ყო ველ თ ვის იცავ
დ ნენ ამ წე სებს: აარ სებ დ ნენ კო ლო ნი ებს, მხარს უჭერ დ ნენ ნაკ ლე ბად 
ძლი ერთ, თუმ ცა ხელს რო დი უწყობ დ ნენ მათ აღ ზე ვე ბას, ასუს ტებ
დ ნენ უფ რო ძალ მორ ჭ მულთ და ფხიზ ლად ეჭი რათ თვა ლი, რა თა ამ 
ქვეყ ნებ ში არ შე ეღ წია ძლე ვა მო სილ უცხო ელ თა გავ ლე ნას. სა ნი მუ
შოდ მხო ლოდ სა ბერ ძ ნეთს და ვა სა ხე ლებ: რო მა ე ლე ბი მხარს უჭერ
დ ნენ აქა ვე ლებ სა და ეტო ლი ე ლებს. მათ ვე და აქ ვე ი თეს მა კე დო ნი ის 
სა მე ფო და გან დევ ნეს ან ტი ო ქე: მაგ რამ არა სო დეს, არც აქა ველ თა და 
არც ეტო ლი ელ თა დამ სა ხუ რე ბის გა მო, არ მი უ ცი ათ მათ თ ვის იმის 
სა შუ ა ლე ბა, რომ სხვე ბის მა გივ რად თვი თონ აღ ზე ვე ბუ ლიყ ვ ნენ; არც 
ფი ლი პეს თ ვის (მიუხედავად მი სი მრწამ სი სა) უღირ სე ბი ათ თა ვი სი 
მე გობ რო ბა, ვიდ რე არ და აკ ნი ნეს იგი; და, ბო ლოს, ვერც ან ტი ო ქეს 
უშ ვე ლა მთელ მა თა ვის მა ძალ მო სი ლე ბამ, რა თა, მა თი დას ტუ რით, 
ერ თი სამ ფ ლო ბე ლო მა ინც შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნა ამ ქვეყანაში5. რო მა
ე ლე ბი ამ შემ თხ ვე ვა ში ისე იქ ცე ოდ ნენ, რო გორც უნ და იქ ცე ოდ ნენ, 
სა ერ თოდ, ბრძე ნი მთავ რე ბი, რომ ლე ბიც არა მარ ტო აწინ დელ, არა
მედ მო მა ვალ გარ თუ ლე ბებ საც უნ და ით ვა ლის წი ნებ დ ნენ და ყო ველ 
ღო ნეს ხმა რობ დ ნენ, რა თა თა ვი დან აიცი ლონ ისი ნი. რად გან, თუ შე
იძ ლე ბა მა თი წი ნას წარ გან ჭ ვ რე ტა, არც მათ თან ბრძო ლა იქ ნე ბა შე
უძ ლე ბე ლი; მაგ რამ თუ მათ მო ახ ლო ე ბას და უწყებ ლო დინს, ყო ველ
გ ვა რი ღო ნის ძი ე ბა ნაგ ვი ა ნე ვი აღ მოჩ ნ დე ბა, რად გა ნაც უკურ ნე ბე ლი 
გახ დე ბა სე ნი. ვი ნა ი დან აქ საქ მე ზუს ტად ისე ა, რო გორც ექი მე ბი ამ
ბო ბენ ჭლექ თან და კავ ში რე ბით: თავ და პირ ვე ლად მი სი გან კურ ნე ბა 
ად ვი ლი ა, მაგ რამ გა მოც ნო ბაა ძნე ლი, ხო ლო თუ საკ მაო დრო გა ვი და 
და სნე უ ლე ბა გა მო უც ნო ბი და გა ნუ კურ ნა ვი დარ ჩა, მა შინ, პი რი ქით, 
მი სი გა მოც ნო ბა ად ვი ლი ა, მაგ რამ გან კურ ნე ბაა ძნე ლი.

იგი ვე ით ქ მის სა ხელ მ წი ფოს მი მართ: თუ კი წი ნას წარ გა  მო  იც
ნობ მის წი აღ ში ჩა სა ხულ ბო რო ტე ბას (რაც გამ ჭ რი ახ თა ხვედ რია 
მხო ლოდ), მი სი გან კურ ნე ბა ად ვი ლი საქ მე ა; მაგ რამ თუ ვერ გა მო ი
ცა ნი და სა შუ ა ლე ბა მი ე ცი ისე იზარ დოს, რომ ყვე ლა სათ ვის ცხა დი 
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შე იქ ნეს, მა შინ უკ ვე ვე ღა რა ფერს უშ ვე ლი მას. ამი ტომ რო მა ე ლე
ბი, რომ ლე ბიც წი ნას წარ ჭვრეტ დ ნენ მო სა ლოდ ნელ გარ თუ ლე ბებს, 
ყო ველ თ ვის პო უ ლობ დ ნენ მათ წი  ნა აღ მ დეგ ქმე დით სა შუ ა ლე ბებს 
და არა სო დეს არ აფუ ჩე ჩებ დ ნენ საქ მეს, რა თა თა ვი დან აეცი  ლე
ბი ნათ ომი; ვი ნა ი დან ეს მო დათ, რომ თუ ასე არ მო იქ ცე ოდ ნენ, სა
ბო ლო ოდ კი ვერ შეს ძ ლებ დ ნენ ომის თა ვი დან აცი ლე ბას, არა მედ 
იძუ ლე ბულ ნი იქ ნე ბოდ ნენ, მო წი ნა აღ მ დე გის სა სარ გებ ლოდ მხო   
ლოდ დრო ე ბით გა და ე დოთ იგი. ამი ტო მაც ამ ჯო ბი ნეს სა ბერ ძ ნეთ
ში ვე ეომათ ფი ლი პე სა და ან ტი ო ქეს თან, რა თა იტა ლი ა ში არ შეს
ჯა ხე ბოდ ნენ მათ, თუმ ცა ღა იმ ხა ნად დი ა ხაც შე ეძ ლოთ, უომ   რად 
გას ც ლოდ ნენ ერ თ საც და მე ო რე საც, მაგ რამ არ ისურ ვეს, ვი ნა ი დან 
არაფ რად ეპიტ ნა ვე ბო    დათ ან და ზა, ერ თ თა ვად პირ ზე რომ აკე რი ათ 
ჩვენს ბრძენ თავ კა ცებს: „ეცადე გა ა ჭი ა  ნუ რო დრო“; პი რი ქით, ისე იქ
ცე ოდ ნენ, რო გორც სა კუ თა რი სიქ ვე ლე და კე თილ გო ნი ე რე ბა უკარ
ნა ხებ დათ: რად გა ნაც დრო სრუ ლი ად გულ გ რი ლია ჩვენს მი მართ და 
თა ნაბ რად გვახ ვევს თავ ზე რო გორც სი კე  თეს, ისე ბო რო ტე ბას, რო
გორც ბო რო ტე ბას, ისე სი კე თეს.

მაგ რამ კვლავ მი ვუბ რუნ დეთ საფ რან გეთს და ვნა ხოთ და იც
ვა თუ არა მან ზე მოთ აღ ნიშ ნულ თა გან თუნ დაც ერ თი წე სი. აქ 
შარლის6 მოქ მე დე ბას კი არ გან ვი ხი ლავთ, არა მედ ლუისას7, ვი ნა
ი დან მი სი ქცე ვა უფ რო ცნო ბი ლი ა, იმის წყა ლო ბით, რომ შეს ძ ლო 
უფ რო დიდ ხანს დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ყო იტა ლი ა ში. თქვენ და ი ნა ხავთ, 
რომ სწო რედ იმის სა პი რის პი როდ იქ ცე ო და, რო გორც უნ და მოქ
ცე უ ლი ყო, თუ კი თა ვი სი სამ ფ ლო ბე ლოს შე ნარ ჩუ ნე ბა სურ და. მე
ფე ლუი იტა ლი ა ში ვე ნე ცი ელ თა პა ტივ მოყ ვა რე ო ბამ მოიყვანა8, რო
მელ თაც სურ დათ მი სი შე მოს ვ ლით ესარ გებ ლათ და ნა ხე ვა რი ლომ
ბარ დია ჩა ეგ დოთ ხელ ში. მე არც ამ შე მოს ვ ლის დაგ მო ბა მსურს და 
არც მე ფის გა დაწყ ვე ტი ლე ბი სა, ვი ნა ი დან, რა კი ღა უნ დო და იტა ლი
ა ში მო ე კი დე ბი ნა ფე ხი, მაგ რამ ამ ქვე ყა ნა ში მე გობ რე ბი არ ჰყავ და, 
რად გან მე ფე შარ ლის მოქ მე დე ბის წყა ლო ბით მის წი ნა შე ყვე ლა კა
რი ჩა კე ტი ლი აღ მოჩ ნ და, – იძუ ლე ბუ ლი იყო გა ე ზი ა რე ბი ნა მე გობ
რო ბა, რო მელ საც სთა ვა ზობ დ ნენ. და ის წარ მა ტე ბით გა ნა ხორ ცი ე
ლებ და თა ვის შთა ნა ფიქრს, სხვა მხრივ რომ ასე რი გად არ შე ე ცო და.

ლომ ბარ დი ის დაპყ რო ბის შემ დეგ მე ფემ და უ ყო ნებ ლივ და იბ
რუ ნა ის გავ ლე ნა, რო მე ლიც შარ ლის წყა ლო ბით და კარ გა. გე ნუა 
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დათ მო ბა ზე წა ვი და; ფლო რენ ცი ე ლე ბი მე გობ რუ ლად ამო უდ გ ნენ 
მხარ ში, მან ტუ ის მარ კი ზას, ფე რა რის დუ კას, ბენ ტი ვო ლი ებს, ფორ
ლელ გრა ფი ნი ას, ფა ენ ცას, პე ზა როს, რი მი ნის, კა მე რი ნოს, პი ომ ბი
ნოს მბრძანებლებს9, ლუ კე ლებს, პი ზე ლებს, სი ე ნე ლებს, – ყვე ლას 
მი სი მე გობ რო ბის მოხ ვე ჭა სურ და. და მა შინ ვე ნე ცი ე ლებს შე ეძ ლოთ 
თვალ ნათ ლივ დარ წ მუ ნე ბუ ლიყ ვ ნენ, რა ო დენ შლე გუ რი იყო მა თი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა: მათ მხო ლოდ ლომ ბარ დი ის ორი ოლ ქის ხელ
ში ჩაგ დე ბა სურ დათ, და იტა ლი ის ორი მე სა მე დის მბრძა ნებ ლად კი 
აქ ცი ეს მეფე!10 მე რე და, რა ად ვი ლად შე ეძ ლო მას თა ვი სი მდგო მა
რე ო ბა გა ნემ ტ კი ცე ბი ნა იტა ლი ა ში, თუ კი და ი ცავ და ზე მოთ ხსე ნე
ბულ წე სებს და უზ რუნ ველ ყოფ და თა ვი სი მე გობ რე ბის უშიშ რო ე ბას, 
რომ ლე ბიც თა ვი ან თი სიმ რავ ლის, სი სუს ტი სა და სიმ ხ და ლის გა მო 
(ვინ ეკ ლე სი ას უფ რ თხო და, ვინ კი დევ – ვე ნე ცი ე ლებს) იძუ ლე ბულ
ნი იქ ნე ბოდ ნენ ყო ველ თ ვის მხა რი და ე ჭი რათ მის თ ვის. მათ ზე დაყ რ
დ ნო ბით კი მე ფეს შე ეძ ლო თა ვი და ეზღ ვია ყვე ლა სა გან, ვინც ჯერ კი
დევ ან გა რიშ გა სა წევ ძა ლად ით ვ ლე ბო და იტა ლი ა ში. მაგ რამ მი ლან ში 
შეს ვ ლის თა ნა ვე ის სულ სხვაგ ვა რად მო იქ ცა და პაპ ალექსანდრეს11 
რო მა ნი ის დაპყ რო ბა ში შე უწყო ხე ლი. ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი
სას, აზ რა დაც არ მოს ვ ლი ა, რომ თა ვის სა ვე თავს ისუს ტებ და, ვი ნა
ი დან კარ გავ და მე გობ რებ სა და იმა თაც, ვინც სი ხა რუ ლით შე ე გე ბა 
მას, მა შინ რო დე საც ხელს უწყობ და ეკ ლე სი ის გან დი დე ბას, რა კი ღა 
სა სუ ლი ე რო ძა ლა უფ ლე ბას, რო მე ლიც ესო დენ დიდ ავ ტო რი ტეტს 
ანი ჭებს ეკ ლე სი ას, ეგ ზომ მნიშ ვ ნე ლო ვან სა ე რო ძა ლა უფ ლე ბა საც 
ზედ უსარ თავ და. ერ თი შეც დო მა რომ და უშ ვა, იძუ ლე ბუ ლი შე იქ
ნა შემ დ გომ ში აც მცდა რი გზით ევ ლო, ასე რომ, ბო ლოს და ბო ლოს, 
ძა ლა უ ნე ბუ რად მო უხ და იტა ლი ა ში ჩა მოს ვ ლა, რა თა ალექ სან დ რეს 
პა ტივ მოყ ვა რე ო ბა აელაგ მა და ტოს კა ნის ხელ ში ჩაგ დე ბის სა შუ ა ლე
ბა არ მი ე ცა მისთვის12. მაგ რამ ეკ ლე სი ის გან დი დე ბა სა და მე გობ რე
ბის და კარ გ ვა საც არ დას ჯერ და: ნე ა პო ლის დაპყ რო ბა რომ გა ნიზ რა
ხა, ეს პა ნე თის მე ფე საც უწი ლა და იგი13. 

და თუ აქამ დე იტა ლი ის ერ თა დერ თი ბა ტონ  პატ რო ნი იყო, ახ
ლა მო ზი ა რე გა ი ჩი ნა და, ამ რი გად ამ ქვეყ ნის ყვე ლა პა ტივ მოყ ვა რე 
და უკ მა ყო ფი ლო მო ქა ლა ქეს თვი თონ ვე მო უვ ლი ნა მფარ ვე ლი; ეგეც 
არ იყოს, თუმ ცა ღა შე ეძ ლო ნე ა პოლ ში უწინ დე ლი მე ფე და ე ტო ვე
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ბი ნა თა ვის მოხარკედ14, მაგ რამ და ამ ხო იგი, და მის ნაც ვ ლად დას ვა 
კა ცი, ვი საც თვით მი სი გან დევ ნა შეეძლო15.

დაპყ რო ბის ჟი ნი სავ სე ბით ბუ ნებ რი ვი და ჩვე უ ლებ რი ვი რამ 
გახ ლავთ; და ყო ველ თ ვის, რო დე საც ამ ჟინ საა აყო ლი ლი კა ცი, რო
მელ საც მი სი დაცხ რო მის ძა ლი შეს წევს, მას კი არ ჰგმო ბენ, არა მედ, 
პი რი ქით, აქე ბენ. მაგ რამ რო ცა მას სა ა მი სო ძა ლი არ შეს წევს და 
მა ინც, რა დაც უნ და და უჯ დეს, სხვა ქვეყ ნე ბის დაპყ რო ბას ლა მობს, 
ესაა შეც დო მა, რო მე ლიც გმო ბის ღირ სი ა. ამი ტომ, თუ კი საფ რან
გეთს შე ეძ ლო სა კუ თა რი ძა ლე ბით თავს დას ხ მო და ნე ა პოლს, კი
დე ვაც უნ და დას ხ მო და მას, თუ არა და, სხვის თ ვის არ უნ და გა ე ყო 
იგი. და თუ ვე ნე ცი ი სათ ვის ლომ ბარ დი ის გა ყო ფა, ასე თუ ისე, შე
იძ ლე ბა მა ინც გა ვა მარ თ ლოთ, ვი ნა ი დან ამის წყა ლო ბით საფ რან
გეთ მა შეს ძ ლო ფე ხის მო კი დე ბა იტა ლი ა ში, ეს უკა ნას კ ნე ლი გა ყო
ფა გმო ბის ღირ სი ა, ვი ნა ი დან ამ ნა ი რი აუცი ლებ ლო ბით ვე არ არის 
გა მარ თ ლე ბუ ლი.

ასე რომ, ლუ იმ შემ დე გი ხუ თი შეც დო მა და უშ ვა: გა ა ნად გუ რა 
ნაკ ლებ ძლი ერ ნი; ხე ლი შე უწყო იტა ლი ა ში ისე დაც ძლე ვა მო სი ლის 
ძლი ე რე ბის ზრდას; მო ზი ა რედ მო უხ მო მძლე თა მძლე უცხო ელს; არ 
და სახ ლ და ამ ქვე ყა ნა ში და არც კო ლო ნი ე ბი და ა არ სა აქ. ამ შეც დო
მებს, მე ფის სი ცოცხ ლე ში, შე იძ ლე ბა არც ისე დი დი ზი ა ნი მი ე ყე ნე
ბი ნათ მის თ ვის, მე ექ ვ სე შეც დო მაც რომ არ და ეშ ვა: ეს გახ ლ დათ ვე
ნე ცი ელ თა სამ ფ ლო ბე ლო ე ბის დაპყრობა.16 

ეკ ლე სია რომ არ გა ნე დი დე ბი ნა და ეს პა ნე ლე ბი არ მო ეხ მო 
იტა ლი ა ში, ვე ნე ცი ელ თა დაკ ნი ნე ბა გა მარ თ ლე ბუ ლიც იქ ნე ბო და და 
აუცი ლე ბე ლიც. მაგ რამ ამ ორი მცდა რი ნა ბი ჯის შემ დეგ არას დი დე
ბით არ უნ და და ყა ბუ ლე ბო და ვე ნე ცი ის დამ ხო ბას. ვი ნა ი დან, სა ნამ 
ვე ნე ცი ას ძა ლი შეს წევ და, არა ვის მის ცემ და ლომ ბარ დი ის დაპყ რო
ბის ნე ბას. და რო გორც ვე ნე ცი ე ლე ბი მხო ლოდ იმ პი რო ბით და თან
ხ მე ბოდ ნენ ამას, რომ თვი თონ ვე გამ ხ და რიყ ვ ნენ დამ პყ რობ თა მბრძა
ნე ბელ ნი, ასე ვე არა ვინ ისურ ვებ და საფ რან გე თი სათ ვის წა ერ თ მია 
ლომ ბარ დი ა, რა თა ვე ნე ცი ი სათ ვის მი ე ცა იგი; ხო ლო თუ ისი ნი მო
კავ ში რე ნი იქ ნე ბოდ ნენ, ვის ექ ნე ბო და მათ თან ქიშ პო ბის თა ვი?

და თუ მეტყ ვი ან: მე ფე ლუ იმ იმი ტომ და უთ მო ალექ სან დ რეს 
რო მა ნი ა, ხო ლო ეს პა ნეთს – ნე ა პო ლი, რომ თა ვი დან აეცი ლე ბი ნა 
ომი ო, პა სუ ხად ზე მოთ მო ტა ნი ლი მო საზ რე ბებს მო ვიშ ვე ლი ებ იმის 
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შე სა ხებ, რომ, ომის თა ვი დან აცი ლე ბის მიზ ნით, არამც და არამც არ 
უნ და მის ცე ამა თუ იმ ბო რო ტე ბას ზრდის ნე ბა, ვი ნა ი დან ამ გზით 
ომს კი ვერ იცი ლე ბენ თა ვი დან, არა მედ თა ვის და სა ზი ა ნოდ, მხო
ლოდ დრო ე ბით გა დას დე ბენ მას. ხო ლო თუ და ი მოწ მე ბენ აღ თ ქ მას, 
რო მე ლიც მე ფემ მის ცა პაპს, და გეხ მა რე ბი და ვი და რა ბა ში ჩე მი გან
ქორ წი ნე ბის ნებართვისა17 და რუ ა ნე ლი არ ქი ე პის კო პო სის არ ჩე ვის 
სანაცვლოდო18, ამის პა სუხს ქვე მოთ მო გახ სე ნებთ, სა დაც სა უ ბა რი 
მექ ნე ბა მთა ვარ თა აღ თ ქ მი სა და იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ უნ და აღ
ს რულ დეს იგი19.

ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით, ნან ტ ში ყოფ ნი სას, რუ ა ნელ კარ
დი ნალს ველაპარაკე,20 რო ცა პაპ ალექ სან დ რეს ვაჟ მა ჩე ზა რე 
ბორჯამ,21 ანუ, რო გორც ხალ ხი უწო დებ და, ვა ლენ ტი ნომ, რო მა ნია 
იგ დო ხელთ. კარდინალმა22 მითხ რა: იტა ლი ე ლებს სამ ხედ რო საქ მი სა 
არა გა ე გე ბათ რა ო, რა ზე დაც მე მი ვუ გე: სა მა გი ე როდ ფრან გებს არა 
გა ე გე ბათ რა სა ხელ მ წი ფო საქ მე ე ბი სა, თო რემ გა ნა და უშ ვებ დ ნენ 
ეკ ლე სი ის ასეთ აღ ზე ვე ბას  მეთ ქი? და მარ თ ლაც, რო გორც გა მოც
დი ლე ბამ გვიჩ ვე ნა, ეკ ლე სია და ეს პა ნე თი თა ვი ანთ აღ ზე ვე ბას იტა
ლი ა ში საფ რან გეთს უნ და უმად ლოდ ნენ, და სწო რედ ამის შე დე გად 
და მარ ცხ და ეს უკა ნას კ ნე ლი. აქე დან გა მომ დი ნა რე ობს ზო გა დი წე სი, 
რო მე ლიც არა სო დეს ან იშ ვი ა თად თუ გამ ტყუ ნე ბუ ლა: ვინც სხვი სი 
ძლი ე რე ბის ზრდას უწყობს ხელს, თვი თონ ვე ითხ რის ორ მოს, ვი ნა ი
დან ამ ძლი ე რე ბას ის ზრდის ან თა ვი სი მო ხერ ხე ბის, ან და კი დევ ძა
ლის წყა ლო ბით: ხო ლო ერ თი ცა და მე ო რეც ძალ ზე არა სან დოა იმის 
თვალ ში, ვინც უკ ვე ძლი ე რი გახ და.

თავი IV

რატომ არ აჯანყდა ალექსანდრეს მიერ დაპყრობილი 
დარიოსის სამეფო ალექსანდრეს სიკვდილის შემდეგ 

მისი მემკვიდრეების წინააღმდეგ

თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ სიძ ნე ლე ებს, რომ ლე ბიც გა ნუყ რე ლად 
და კავ ში რე ბუ ლია დაპყ რო ბი ლი სა ხელ მ წი ფოს შე ნარ ჩუ ნე ბას თან, 
მა შინ ვი თა რე ბამ ალექსანდრეს1 სიკ ვ დი ლის შემ დეგ, რო მე ლიც რამ
დე ნი მე წლის მან ძილ ზე აზი ის მბრძა ნე ბე ლი გახდა2 და თით ქ მის მი
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სი დაპყ რო ბის თა ნა ვე გარ და იც ვა ლა, შე იძ ლე ბა სა გო ნე ბელ ში ჩა აგ
დოს კა ცი. რო გორც ჩანს, ამ ნა ი რი ვი თა რე ბი სას შე იძ ლე ბო და მთე
ლი სა ხელ მ წი ფო აჯან ყე ბუ ლი ყო, მაგ რამ ალექ სან დ რეს მემ კ ვიდ რე
ებ მა შეს ძ ლეს მი სი შე ნარ ჩუ ნე ბა და, თა ნაც, არ გა დაჰ ყ რი ან სხვა 
სიძ ნე ლეს, გარ და იმი სა, რაც მა თი ვე პა ტივ მოყ ვა რე ო ბი სა გან იღებ
და დასაბამს3. პა სუ ხად ვიტყ ვი, რომ ყვე ლა სამ თავ როს, რო მელ თა 
ხსოვ ნაც კი შე მოგ ვ რ ჩა წარ სუ ლი დან, ორი სხვა დას ხ ვა ფორ მით მარ
თავ დ ნენ: მბრძა ნე ბე ლია ან ერ თი მთა ვა რი, ხო ლო და ნარ ჩენ ნი თით
ქოს მი სი მსა ხურ ნი და ყმე ბი არი ან, რომ ლე ბიც მხო ლოდ მთავ რის 
წყა ლო ბი თა და ნე ბა სურ ვი ლით ეხ მა რე ბი ან მას სამ თავ როს მარ
თ ვა ში, და კი დევ მბრძა ნებ ლო ბენ მთა ვა რი და ბა რო ნე ბი, რომ ლე
ბიც თა ვი ანთ თა ნამ დე ბო ბას მთა ვარს კი არა, თა ვი ანთ ძვე ლის ძ ველ 
წარ მო მავ ლო ბას უნ და უმად ლოდ ნენ. ამ ბა რო ნებს სა კუ თა რი სამ ფ
ლო ბე ლო ე ბი აქვთ და თა ვი ან თი ქვე შევ რ დო მე ბიც ჰყავთ, რომ ლე ბიც 
მათ თა ვი ანთ მბრძა ნებ ლე ბად აღი ა რე ბენ და ბუ ნებ რი ვი სიყ ვა რუ
ლით უყ ვართ ისი ნი. იმ სა ხელ მ წი ფო ებ ში, რომ ლებ საც მთა ვა რი და 
მი სი ყმე ბი მარ თა ვენ, მთა ვა რი დი დი გავ ლე ნით სარ გებ ლობს, ვი ნა
ი დან მთელს ქვე ყა ნა ში, მის გარ და, არა ვი ნაა ისე თი, უზე ნა ეს მბრძა
ნებ ლად რომ ით ვ ლე ბო დეს, და თან სხვა ვინ მეს მა ინც ემორ ჩი ლე ბა 
ხალ ხი, მხო ლოდ და მხო ლოდ რო გორც მის მსა ხურს თუ მო ხე ლეს, 
რო მელ თაც მა ინ ც და მა ინც დი დი სიყ ვა რუ ლით რო დი ემ ს ჭ ვალ ვი ან. 
მმარ თ ვე ლო ბის ამ ორი სხვა დას ხ ვა ფორ მის ნი მუ შად ჩვენს დრო ში 
თურ ქე თი და საფ რან გე თი გვევ ლი ნე ბა. თურ ქე თის მთელს მო ნარ ქი
ას ერ თი მბრძა ნე ბე ლი მარ თავს, და ნარ ჩენ ნი კი მი სი ყურ მოჭ რი ლი 
ყმე ბი არი ან. სანჯაყებად4 და ყო ფილ მთელს თა ვის საბ რ ძა ნე ბელ ში 
ის სხვა დას ხ ვა მო ხე ლე ებს აგ ზავ ნის და სა კუ თა რი ნე ბა სურ ვი ლით 
ცვლის მათ. საფ რან გე თის მე ფეს კი ურიცხ ვი პა ტა რა მბრძა ნე ბე ლი 
ახ ვე ვია გარს, რომ ლებ საც ოდით გან ვე აღი ა რე ბენ და თაყ ვანს სცე
მენ მა თი ქვე შევ რ დომ ნი. მათ თა ვი ან თი პრე რო გა ტი ვე ბი აქვთ, რო
მელ თა ხელ ყო ფაც მე ფეს სა სი კე თოს არას უქა დის.

ვინც კარ გად და უკ ვირ დე ბა რო გორც ერთ, ისე მე ო რე სა ხელ
მ წი ფოს, და ი ნა ხავს, რა რიგ ძნე ლია ისე თი ქვეყ ნის დაპყ რო ბა, რო
გო რიც თურ ქე თი გახ ლავთ; მაგ რამ თუ კი დაპყ რო ბა შეს ძე ლი, მი სი 
შე ნარ ჩუ ნე ბა ძალ ზე ად ვი ლი ა. თურ ქე თის სა მე ფოს დაპყ რო ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სიძ ნე ლის მი ზე ზე ბი ისა ა, რომ, ჯერ ერ თი, ამ ქვეყ
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ნის მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პირ თა გან ვე რა ვინ მი იხ მობს დამ პყ რო
ბელს, და, ეგეც არ იყოს, ამ უკა ნას კ ნელს არც იმის იმე დი შე იძ ლე
ბა ჰქონ დეს, რომ მეტ  ნაკ ლე ბად ხელს შე უწყობს თა ვის ლაშ ქ რო ბას 
სულ თა ნის და ახ ლო ე ბულ პირ თა ამ ბო ხე ბის გზით, რი სი მი ზე ზე ბიც 
ზე მოთ უკ ვე მო ვიხ სე ნი ე. რა კი ღა ყვე ლა ნი სულ თა ნის ყმე ბი და მო
ვა ლე ნი არი ან, მა თი გა და ბი რე ბა ძნე ლი საქ მე ა, მაგ რამ, კი დე ვაც რომ 
გა და ი ბი რო, ბევრს ვე რა ფერს გა მორ ჩე ბი, ვი ნა ი დან, ზე მოხ სე ნე ბულ 
მი ზეზ თა გა მო, მათ არ შე უძ ლი ათ ხალ ხიც გა ი ყო ლი ონ უკან. ამი
ტომ ის, ვინც თურ ქეთ ზე თავ დას ხ მას აპი რებს, აუცი ლებ ლად უნ და 
ით ვა ლის წი ნებ დეს, რომ ერ თ სუ ლოვ ნად და რაზ მულს ჰპო ვებს მას, 
და უფ რო სა კუ თა რი ძა ლე ბის იმე დი უნ და ჰქონ დეს, ვიდ რე მტრის 
ბა ნაკ ში გან ხეთ ქი ლე ბი სა. მაგ რამ თუ კი თურ ქე თი ძლე ულ იქ ნა და 
ბრძო ლის ველ ზე ისე თი მარ ცხი გა ნი ცა და, რომ ლაშ ქ რის გა მოყ ვა
ნა ვე ღარ შე იძ ლო, დამ პყ რო ბე ლის მთე ლი ყუ რადღე ბა შე იძ ლე ბა 
მთავ რის საგ ვა რე უ ლო ზე იქ ნეს გა და ტა ნი ლი. თუ კი მას ამოჟ ლი ტავს, 
არა ვის ში ში აღარ უნ და ჰქონ დეს, ვი ნა ი დან სხვე ბი ხალ ხის მხარ და
ჭე რით არ სარ გებ ლო ბენ. და რო გორც გა მარ ჯ ვე ბულს შე უძ ლე ბე ლია 
ხალ ხის იმე დი ჰქო ნო და გა მარ ჯ ვე ბამ დე, ისე გა მარ ჯ ვე ბის შემ დეგ თა
მა მად შე უძ ლია აღარ ეში ნო დეს მი სი.

სულ სხვაგ ვა რა დაა საქ მე ისეთ სა ხელ მ წი ფო ებ ში, რომ ლებ საც 
საფ რან გე თის და რად მარ თა ვენ. ამ ნა ირ სა ხელ მ წი ფო ში შეღ წე ვა 
ძალ ზე ად ვი ლი ა: საკ მა რი სია გა და ი ბი რო ესა თუ ის ბა რო ნი, ვი ნა ი
დან ყო ველ თ ვის მო ი ძებ ნე ბი ან უკ მა ყო ფი ლო ნი და ახა ლი წეს რი გის 
მო სურ ნე ნი, რომ ლებ მაც, ზე მოხ სე ნე ბულ მი ზეზ თა გა მო, შე იძ ლე ბა 
გზა გა გიხ ს ნან სა ხელ მ წი ფო ში და გა მარ ჯ ვე ბა გა გი ად ვი ლონ, მაგ რამ 
გა მარ ჯ ვე ბის შე დეგ თა შე ნარ ჩუ ნე ბა ურიცხვ სიძ ნე ლეს თა ნაა და კავ
ში რე ბუ ლი, რა საც თა ნაბ რად გა ნა პი რო ბე ბენ შე ნი მო კავ ში რე ე ბი
ცა და შენს მი ერ დათ რ გუნ ვი ლი მტრე ბიც. ამი ტო მაც საკ მა რი სი არ 
არის მუს რი გა ავ ლო მარ ტო ო დენ მთავ რის საგ ვა რე უ ლოს, ვი ნა ი დან 
კვლა ვინ დე ბუ რად დარ ჩე ბი ან სხვა მბრძა ნებ ლე ბი, რომ ლე ბიც სა თა
ვე ში ჩა უდ გე ბი ან ახალ შეთ ქ მუ ლე ბებს. და თან ვერც მა თი და შოშ
მი ნე ბა და ვერც მა თი ამო ძირ კ ვა შეს ძე ლი, სა ხელ მ წი ფო მტრის თ ვის 
ხელ საყ რელ პირ ველ სა ვე შემ თხ ვე ვა ში გა მო გეც ლე ბა ხე ლი დან. ახ ლა, 
თუ და უკ ვირ დე ბით, რა ნა ი რი მმარ თ ვე ლო ბა იყო დარიოსის5 სა მე
ფო ში, ად ვი ლად შე ნიშ ნავთ მსგავ სე ბას მას სა და თურ ქე თის სა ხელ
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მ წი ფოს მმარ თ ვე ლო ბას შო რის. აი, რა ტომ აიმ ხედ რა ალექ სან დ რემ 
ასე ერ თობ ლი ვად და ასე ვე ერ თ ნა ი რად გა ა ნად გუ რა იგი. გა მარ ჯ ვე
ბი სა და და რი ო სის სიკ ვ დი ლის შემ დეგ ალექ სან დ რემ მტკი ცედ და
იმ კ ვიდ რა მთე ლი სა მე ფო. და მის მემ კ ვიდ რე ებ საც, ერ თ მა ნეთ ში 
რომ მო რი გე ბუ ლიყ ვ ნენ, არა ვინ და ურ ღ ვევ და სიმ შ ვი დეს: მთელს 
ქვე ყა ნა ში არ მომ ხ და რა არა ვი თა რი ამ ბო ხე ბა, გარ და იმი სა, რაც 
თვი თონ ვე გა მო იწ ვი ეს. მაგ რამ საფ რან გე თის ნა ირ სა ხელ მ წი ფო ებ
ში ასე მშვი დად ვერ იუფ ლებ. გა უ თა ვე ბე ლი ამ ბო ხე ბე ბი რო მა ე ლე
ბის წი ნა აღ მ დეგ ეს პა ნეთ ში, საფ რან გეთ სა და საბერძნეთში6 სწო რედ 
ამით, ე. ი. ამ ქვეყ ნებ ში მრა ვალ რიცხო ვა ნი სამ თავ რო ე ბის არ სე ბო
ბით აიხ ს ნე ბა; და სა ნამ მა თი ხსოვ ნა არ ჩაქ რე ბო და, რო მა ე ლებს არ 
შე ეძ ლოთ გულ დამ შ ვი დე ბით ყო ფი ლიყ ვ ნენ თა ვი ან თი სამ ფ ლო ბე
ლო ე ბის გა მო. მაგ რამ რო გორც კი მა თი ხსოვ ნა მი ი ფერ ფ ლა, რო
მა ე ლებ მა, თა ვი ან თი ძლი ე რე ბი სა და ხან გ რ ძ ლი ვი ბა ტო ნო ბის წყა
ლო ბით, მტკი ცედ მო ი კი დეს იქ ფე ხი. და თუმ ცა შემ დეგ, იმ პე რი ის 
რღვე ვი სა და ში ნა აშ ლი ლო ბის ჟამს, თვი თე უ ლი მხა რე ცდი ლობ და 
და ე ნარ ჩუ ნე ბი ნა ამ პრო ვინ ცი ა თა სწო რედ ის ნა წი ლე ბი, სა დაც მა
თი გავ ლე ნა ყვე ლა ზე საგ რ ძ ნო ბი იყო, ეს უკა ნას კ ნელ ნი არ სცნობ დ
ნენ არა ვის, რო მა ე ლე ბის გარ და, რა კი ღა მა თი უწინ დე ლი მთავ რე
ბის საგ ვა რე უ ლო ე ბი დი დი ხა ნია აღარ არ სე ბობ დ ნენ.

თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ ყო ვე ლი ვე ამას, აღარ გან გ ვაც ვიფ რებს 
ის გა რე მო ე ბა, რომ ალექ სან დ რემ ასე ად ვი ლად შე ი ნარ ჩუ ნა აზი
ა, მა შინ რო დე საც ზო გი ერ თებს ესე რი გად უჭირ დათ თა ვი ან თი სამ
ფ ლო ბე ლო ე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა, რო გორც მა გა ლი თად, პი როს სა და 
სხვებს; ეს აიხ ს ნე ბა არა მძლე ველ თა მეტ  ნაკ ლე ბი სიქ ვე ლით, არა
მედ ძლე ულ თა სხვა დას ხ ვა ო ბით.

თავი V

რანაირადუნდამართავდექალაქსათუსახელმწიფოს,რომლებიც,
მათდაპყრობამდე,თავიანთიკანონებისმიხედვითცხოვრობდნენ

რო დე საც იპყ რო ბენ სა ხელ მ წი ფო ებს, რომ ლე ბიც თა ვი ან თი კა
ნო ნე ბის მი ხედ ვით ცხოვ რე ბა სა და თა ვი სუფ ლე ბას არი ან ნაჩ ვევ ნი, 
არ სე ბობს მა თი შე ნარ ჩუ ნე ბის სა მი სხვა დას ხ ვა სა შუ ა ლე ბა. პირ ვე
ლი: მი წას თან გა ას წო რო ისი ნი; მე ო რე: პი რა დად და სახ ლ დე იქ; მე
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სა მე: თა ვი ან თი კა ნო ნე ბის მი ხედ ვით ცხოვ რე ბის ნე ბა მის ცე და ხარ
კი და ა დო მათ, ხო ლო მმარ თ ვე ლო ბა მცი რე რიცხო ვან პირთ გა დას
ცე, რომ ლე ბიც შე გი ნარ ჩუ ნე ბენ ამ ქვეყ ნე ბის მე გობ რო ბას. რა კი ღა 
ამ ნა ი რი მმარ თ ვე ლო ბა მთავ რის მი ე რაა შექ მ ნი ლი, მმარ თ ვე ლებ მა, 
რა საკ ვირ ვე ლი ა, იცი ან, რომ მთავ რის თა ნად გო მი სა და მფარ ვე ლო
ბის გა რე შე დი დი დღე არ უწე რი ათ და ამი ტომ ყო ველ ნა ი რად მხარს 
უჭე რენ მას. თა ვი სუფ ლე ბას ნაჩ ვე ვი ქა ლა ქის შე ნარ ჩუ ნე ბა უფ რო 
ად ვი ლია მი სი მო ქა ლა ქე ე ბის მეშ ვე ო ბით, ვი ნემ სხვა რამ სა შუ ა ლე
ბით, თუ კი მი სი დაქ ცე ვა არა სურთ. ამის ნი მუ შად სპარ ტა და რო
მი გა მოგ ვად გე ბა. სპარ ტე ლე ბი იმით ინარ ჩუ ნებ დ ნენ ათენს და თე
ბეს, რომ ოლი გარ ქი უ ლი მმარ თ ვე ლო ბა და ამ ყა რეს იქ; მაგ რამ, მი უ
ხე და ვად ამი სა, ორი ვე ხე ლი დან გამოეცალათ1. რო მა ე ლებ მა, კა პუ ა, 
კარ თა გე ნი და ნუ მი დია რომ შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნათ, შე მუს რეს და, ამ რი
გად, ხე ლი დან არ გა უშ ვეს ისინი2. სა ბერ ძ ნე თის შე ნარ ჩუ ნე ბა თით
ქ მის იმ ნა ი რად ვე სურ დათ, რო გორც სპარ ტე ლე ბი ინარ ჩუ ნებ დ ნენ 
მას, ე. ი. ცდი ლობ დ ნენ თა ვი სუფ ლე ბა არ წა ერ თ მი ათ და სა კუ თა რი 
კა ნო ნე ბი და ე ტო ვე ბი ნათ მის თ ვის. მაგ რამ ამ ნა ირ მა მცდე ლო ბამ სა
სურ ვე ლი ნა ყო ფი არ გა მო ი ღო, ვი ნა ი დან, ეს პრო ვინ ცია რომ შე ე
ნარ ჩუ ნე ბი ნათ, იძუ ლე ბულ ნი იყ ვ ნენ მი წას თან გა ეს წო რე ბი ნათ ბევ
რი მი სი ქალაქი3, რად გა ნაც არ არ სე ბობს ქა ლა ქის შე ნარ ჩუ ნე ბის 
უკე თე სი სა შუ ა ლე ბა, ვიდ რე დან გ რე ვა და დაქ ცე ვა მი სი. ამი ტომ მას, 
ვინც და ე უფ ლე ბა, მაგ რამ ბო ლოს კი არ მო უ ღებს თა ვი სუფ ლე ბას 
ნაჩ ვევ ქა ლაქს, თვი თონ მო ე ღე ბა ბო ლო მი სი ხე ლით, ვი ნა ი დან ეს 
ქა ლა ქი ყო ველ თ ვის ეც დე ბა ამ ბო ხე ბის გზით და იბ რუ ნოს თა ვი სუფ
ლე ბა და თა ვი სი ძვე ლი წეს რი გი, რო მელ თაც მას ვერ და ა ვიწყებს 
ვერც დრო ის დი ნე ბა და ვერც დამ პყ რობ ლის ქველ მოქ მე დე ბა. და 
რაც უნ და იღო ნო, რა ზო მებ საც უნ და მი მარ თო, თუ კი არ გა თი
შავ და მი მო ფან ტავ მის მცხოვ რებ ლებს, არა სო დეს წა იშ ლე ბა თა
ვი სუფ ლე ბი სა და უწინ დე ლი წეს რი გის ხსოვ ნა, არა მედ ყვე ლა ხელ
საყ რელ შემ თხ ვე ვა ში კვლა ვინ დე ბუ რად აღ დ გე ბა და აღორ ძინ დე
ბა, რო გორც ეს მოხ და პიზაში4, რო მელ საც ამ დე ნი წლის მან ძილ
ზე ფლო რენ ცი ელ თა მო ნო ბის უღე ლი ედ გა. მაგ რამ რო ცა ქა ლა ქი 
თუ ქვე ყა ნა მთავ რის ძა ლა უფ ლე ბა საა ნაჩ ვე ვი, ვი სი საგ ვა რე უ ლოც 
უკ ვე გა და ე გო, მა შინ, – რა კი ღა, ერ თის მხრივ, მორ ჩი ლე ბა საა ჩვე
უ ლი, ხო ლო მე ო რეს მხრივ, აღარც ძვე ლი მთა ვა რი ჰყავს, წი ნა აღ მ
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დე გო ბე ბით გა თი შულს აღარც ახ ლის არ ჩე ვის თა ვი აქვს და აღარც 
თა ვი სუფ ლად ცხოვ რე ბის ძა ლი შეს წევს, – ძნე ლად თუ აღ მარ თავს 
იარაღს დამ პყ რობ ლის წი ნა აღ მ დეგ. ამი ტო მაც მთა ვარს არ გა უ
ჭირ დე ბა მი სი მო ნა დი რე ბა და თა ვი სი მდგო მა რე ო ბის გან მ ტ კი ცე
ბა. რეს პუბ ლი კებ ში კი, სა დაც ცხოვ რე ბა დუღს და გად მო დუღს, მე
ტია სი ძულ ვი ლი და მე ტია შუ რის გე ბის სურ ვი ლი. მათ ში არა სო
დეს ჩაქ რე ბა და არც შე იძ ლე ბა ჩაქ რეს და კარ გუ ლი თა ვი სუფ ლე ბის 
ხსოვ ნა. ამი ტო მაც ყვე ლა ზე ქმე დი თი სა შუ ა ლე ბაა მა თი დან გ რე ვა ან 
მათ ში და სახ ლე ბა.

თავი VI

ახალისამთავროებისათვის,რომლებსაცსაკუთარი
იარაღითადასიმამაცითიგდებენხელთ

ნუ რა ვის გა ნაც ვიფ რებს ის გა რე მო ე ბა, რომ სრუ ლი ად ახალ 
სამ თავ რო ებ ზე, მთა ვარ სა და სა ხელ მ წი ფო ზე სა უბ რი სას, მე მო ვიხ
მობ ყვე ლა ზე დი ად მა გა ლი თებს; რად გა ნაც კაც ნი თით ქ მის ყო ველ
თ ვის სხვე ბის მი ერ გაკ ვა ლუ ლი გზე ბით და დი ან და მოქ მე დე ბი თაც 
თა ვი ანთ წი ნა მორ ბედთ ბა ძა ვენ, თუმ ცა ღა არ ძა ლუძთ გა ნუხ რე ლად 
მის დი ონ სხვის გზას, ან და სიქ ვე ლით გა უ ტოლ დ ნენ მათ ვი საც ბა ძა
ვენ. ამი ტომ კე თილ გო ნი ე რი კა ცი ყო ველ თ ვის დიდ ადა მი ან თა მი ერ 
გაკ ვა ლულ გზას უნ და ირ ჩევ დეს და მი ბაძ ვი თაც თა ვი ან თი ღირ სე
ბით გა მორ ჩე ულთ უნ და ბა ძავ დეს, რა თა მი სი სა კუ თა რი სიქ ვე ლე, 
კი დე ვაც რომ ვერ ედ რე ბო დეს წი ნა პარ თა თუ წი ნა მორ ბედ თა სიქ
ვე ლეს, ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, რა ღა ცით მა ინც გვა გო ნებ დეს მას. დი ახ, 
ის უნ და ბა ძავ დეს ჭკვი ან მო ი სართ, რო მელ ნიც – თუ კი მი ზა ნი ძალ
ზე და შო რე ბუ ლი ეჩ ვე ნე ბათ, ვი ნა ი დან მშვე ნივ რად იც ნო ბენ თა ვი
ან თი მშვილ დის ძა ლას, – მა ინც მო ნიშ ნულ ად გილ ზე უფ რო მაღ ლა 
სატყორ ც ნე ლად მო მარ თა ვენ ხოლ მე სა მიზ ნეს, არა იმი ტომ, რომ სა
კუ თა რი ძა ლით ან და ის რით მი აღ წი ონ ამ სი მაღ ლეს, არა მედ რა თა 
ესო დენ მა ღა ლი სა მიზ ნის წყა ლო ბით უწი ონ მი ზანს.

მაშ, ასე, მე ვამ ბობ, რომ სრუ ლი ად ახალ სამ თავ რო ებ ში, რომ
ლებ საც გა ნა გებს ახა ლი მთა ვა რი, ამ უკა ნას კ ნელს, თა ვი სი სამ ფ ლო
ბე ლოს შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად უფ რო მე ტი ან ნაკ ლე ბი სიძ ნე ლის დაძ
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ლე ვა ელის, იმის და კვა ლად, რაც უფ რო მე ტად ან ნაკ ლე ბად ქვე
ლია იგი. და რა კი თვი თონ ის ფაქ ტი, რომ კერ ძო კა ცი შე იძ ლე ბა 
მთა ვა რი გახ დეს, თა ვის თა ვად გუ ლის ხ მობს სიქ ვე ლეს ან სვე ბედ ნი
ე რე ბას, – კაც მა შე იძ ლე ბა იფიქ როს, რომ ერ თი ცა და მე ო რეც თა
ნაბ რად აიოლებს ამ სიძ ნე ლის დაძ ლე ვას. მაგ რამ ის, ვინც სვე ბედ ნი
ე რე ბას უფ რო ნაკ ლებ უმად ლის თა ვის აღ ზე ვე ბას, უფ რო დიდ ხანს 
ინარ ჩუ ნებს სა კუ თარ მო ნა პო ვარს. საქ მეს, ცო ტა არ იყოს, აიოლებს 
ის გა რე მო ე ბაც, რომ მთა ვა რი, რა კი სხვა საბ რ ძა ნე ბე ლი არ გა აჩ ნი ა, 
იძუ ლე ბუ ლია ახალ სამ ფ ლო ბე ლო ში იცხოვ როს. მაგ რამ მი ვუბ რუნ
დე ბი მათ, ვინც სვე ბედ ნი ე რე ბის კი არა, პი რა დი სიქ ვე ლის წყა ლო
ბით გახ დ ნენ მთა ვარ ნი, და ვიტყ ვი, რომ ყვე ლა ზე ღირ სე ულ ნი იყ
ვ ნენ მო სე, კი რო სი, რო მუ ლუ სი, თეზევსი1 და ა. შ. და თუმ ცა მო
სე ზე აღარ გა ვაგ რ ძე ლებთ სიტყ ვას, ვი ნა ი დან ის მხო ლოდ და მხო
ლოდ ღმრთის ნე ბი სა და წი ნას წარ გან ჩი ნე ბის აღ მ ს რუ ლე ბე ლი იყო, 
მაგ რამ გან ც ვიფ რე ბის ღირ სია თუნ დაც ის მად ლი, რი სი წყა ლო ბი
თაც მო სე ღმერ თ თან სა უბ რის ღირ სი შეიქნა2. მაგ რამ თუ და ვუკ
ვირ დე ბით კი როს სა და სხვებს, რომ ლებ მაც და იპყ რეს ან და ა არ სეს 
სა მე ფო ე ბი, და ვი ნა ხავთ, რომ ისი ნიც გან ც ვიფ რე ბის ღირ ს ნი არი
ან, ხო ლო თუ გან ვი ხი ლავთ მათ მოქ მე დე ბებს და მა თი ძა ლის ხ მე
ვის თა ვი სე ბუ რე ბებს, ვნა ხავთ, რომ ისი ნი მო სეს ქმე დე ბა თა მსგავ ს ნი 
არი ან, თუმ ცა ღა ამ უკა ნას კ ნელს ესო დენ დი ა დი მოძღ ვა რი ჰყავ და. 
მა თი ცხოვ რე ბი სა და ღვაწ ლის გან ხილ ვა თვალ ნათ ლივ გვიჩ ვე ნებს, 
რომ სა კუ თარ სვე ბედ ნი ე რე ბას არა ფე რი უწყა ლო ბე ბია მათ თ ვის, 
გა რე მო ე ბა თა გარ კ ვე უ ლი დამ თხ ვე ვის გარ და, რაც სხვა არა იყო რა, 
თუ არა ერ თ გ ვა რი მა სა ლა, რო მელ საც თვი თონ ვე მი ა ნი ჭეს ისე თი 
ფორ მა, რო გო რიც სურ დათ. გა რე მო ე ბა თა ამ ნა ი რი დამ თხ ვე ვის გა
რე შე უთუ ოდ ჩა იშ რი ტე ბო და მა თი სუ ლის სიმ ხ ნე ვე და შე მარ თე ბა, 
ხო ლო სუ ლი ე რი შე მარ თე ბის გა რე შე ფუ ჭი იქ ნე ბო და გა რე მო ე ბა
თა ყო ველ გ ვა რი დამ თხ ვე ვა. ამი ტომ მო სეს თ ვის აუცი ლე ბე ლი იყო 
ეგ ვიპ ტელ თა ტყვე ო ბა ში და მათ გან შე ვიწ რო ე ბუ ლი ეხი ლა ის რა ე
ლი, რა თა მო ნო ბის უღ ლი დან თა ვის დაღ წე ვის სურ ვი ლით აღ ძ რუ
ლი ხალ ხი გა ე ყო ლი ე ბი ნა უკან;3 რო მუ ლუ სი რომ რო მის მე ფე გამ
ხ და რი ყო აუცი ლე ბე ლი გახ ლ დათ ალ ბა ში ად გი ლი აღარ დარ ჩე ნი
ლი ყო მის თ ვის და და ბა დე ბით ვე ბე დის ანა ბა რა დაეგდოთ4; კი როს
საც მი დი ელ თა ბა ტო ნო ბით უკ მა ყო ფი ლო ნი უნ და დახ ვედ როდ ნენ 
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სპარსელები5, ხო ლო მი დი ე ლე ბი – ხან გ რ ძ ლი ვი მშვი დო ბი ა ნო ბის 
შე დე გად გა ა ზი ზე ბუ ლი და ქა ლა ჩუ ნე ბად ქცე ულ ნი; ვერც თე ზევ სი 
გა მო ავ ლენ და თა ვის სიქ ვე ლეს, მი მო ფან ტულ ნი რომ არ დახ ვედ
როდ ნენ ათე ნელ ნი.

ასე რომ, მსგავ ს მა შემ თხ ვე ვი თო ბებ მა გა ნა პი რო ბა ყვე ლა ამ კა ცის 
ბედ ნი ე რე ბა, ხო ლო უჩ ვე უ ლო სიქ ვე ლის სა შუ ა ლე ბა მის ცა მათ, სა
თა ნა დოდ შე ე ფა სე ბი ნათ ამ ნა ი რი შემ თხ ვე ვი თო ბე ბი, რი თაც გა ნა დი
დეს თა ვი ან თი სამ შობ ლო და ბედ ნი ე რე ბას აზი ა რეს იგი. ისი ნი, ვინც, 
ზე მოხ სე ნე ბულ თა მსგავ სად, სიქ ვე ლის წყა ლო ბით ხდე ბი ან მთა ვარ ნი, 
გა ჭირ ვე ბით ეუფ ლე ბი ან სამ თავ რო ებს, მაგ რამ ად ვი ლად ინარ ჩუ ნე ბენ 
მათ; ხო ლო სიძ ნე ლე ე ბი, რო მელ თა გა და ლახ ვაც სამ თავ როს დაპყ რო
ბის შემ დეგ უხ დე ბათ, იმ ახა ლი წეს რი გის თუ წეს  წყო ბი ლე ბის შე დე
გი ა, რო მე ლიც უთუ ოდ უნ და და ა ფუძ ნონ, რა თა ძა ლა უფ ლე ბა და იმ კ
ვიდ რონ და უზ რუნ ველ ყონ თა ვი ან თი უშიშ რო ე ბა. ისიც უნ და ვი ცო
დეთ, რომ არ არ სე ბობს უფ რო ძნე ლი, წარ მა ტე ბის თვალ საზ რი სით 
უფ რო სა ეჭ ვო და უფ რო სა ხი ფა თო საქ მე, ვიდ რე ახა ლი წეს რი გის და
ფუძ ნე ბა. რად გა ნაც სი ახ ლის დამ ნერ გავს მტრად ექ ცე ვა ყვე ლა, ვის თ
ვი საც ხელ საყ რე ლი იყო ძვე ლი წეს რი გი, ხო ლო ისი ნი, ვის თ ვი საც, პი
რი ქით, ახა ლი უფ რო ხელ საყ რე ლი იქ ნე ბო და, ძალ ზე დუ ნედ და გა
უ ბე და ვად იცა ვენ მას. ეს გა უ ბე და ო ბა ნა წი ლობ რივ აიხ ს ნე ბა მო წი
ნა აღ მ დე გე თა ში შით, რო მელ თაც მხარს უჭერს კა ნო ნი, ნა წი ლობ რივ 
კი კაც თა უნ დობ ლო ბით, რო მელ თაც არა სწამთ, რომ სი ახ ლე სა სი კე
თო იქ ნე ბა მათ თ ვის, სა ნამ გა მოც დი ლე ბით არ დარ წ მუნ დე ბი ან ამა ში. 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, რო გორც კი ხელ საყ რელ შემ თხ ვე ვას და ი გუ ლე
ბენ, მტრე ბი გა აფ თ რე ბით გეს ხ მი ან თავს, მა შინ რო დე საც მომ ხ რე ე ბი 
ძალ ზე დუ ნედ და უხა ლი სოდ გი ცა ვენ, ასე რომ, ად ვი ლი შე საძ ლე ბე
ლია მათ თან ერ თად წა ა გო თა ვი.

ამ სა კითხის გა მოწ ვ ლილ ვით გან სა ხილ ვე ლად უნ და გა ვარ კ ვი
ოთ, და მო უ კი დე ბელ ნი არი ან ეს გან მა ახ ლე ბელ ნი თუ სხვებ ზე და
მო კი დე ბულ ნი, ანუ, რაც იგი ვე ა, რო გორ ახორ ცი ე ლე ბენ თა ვი ანთ 
გეგ მებს: თხოვ ნით თუ იძუ ლე ბით? პირ ველ შემ თხ ვე ვე ში ყო ველ თ
ვის მარცხს გა ნიც დი ან და ვე რა ფერ საც ვერ აღ წე ვენ, მაგ რამ რო დე
საც მხო ლოდ თა ვი ანთ თავ ზე არი ან და მო კი დე ბულ ნი და შე უძ ლი
ათ სა კუ თა რი ნე ბა თავს მო ახ ვი ონ სხვებს, იშ ვი ა თად თუ რჩე ბი ან 
ხელ მო ცა რულ ნი. აი, რა ტო მა ა, რომ ყვე ლა შე ი ა რა ღე ბუ ლი წი ნას
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წარ მეტყ ვე ლი იმარ ჯ ვებ და, უიარა ღო ნი კი იღუ პე ბოდ ნენ; ვი ნა ი დან, 
ზე მოთ ქ მუ ლის გარ და, ისიც უნ და გვახ სოვ დეს, რომ ხალ ხის ბუ ნე
ბა ცვა ლე ბა დია და ამი ტომ დარ წ მუ ნე ბით კი შე გიძ ლია ად ვი ლად 
და არ წ მუ ნო იგი, მაგ რამ მა საც ასე ვე ად ვი ლად შე უძ ლია უღა ლა
ტოს შენს რწმე ნას. ამი ტომ ყო ველ თ ვის მზად უნ და იყო სა ი მი სოდ, 
რომ თუ ხალ ხი რწმე ნას შე იც ვ ლის, ძა ლით აიძუ ლო, კვლა ვინ დე ბუ
რად ირ წ მუ ნოს ის რაც სწამ და. მო სე, კი რო სი, თე ზევ სი და რო მუ
ლუ სი, რომ უიარა ღო ნი ყო ფი ლიყ ვ ნენ, ვე რა ვის აიძუ ლებ დ ნენ გა
ე ზი ა რე ბი ნა მა თი მრწამ სი და აღეს რუ ლე ბი ნა მა თი ნე ბა, რო გორც 
ჩვენს დრო ში ძმა ჯი რო ლა მო სა ვო ნა რო ლას6 მა გა ლი თი გვიჩ ვე ნებს 
ამას, რო მე ლიც თა ვი სი ვე ახა ლი წეს რი გის ნან გ რე ვებ მა მო ი ყო ლეს 
ქვეშ, რო გორც კი ბრბომ ზურ გი აქ ცია მის მრწამსს; თვი თონ კი ვე
ღარ შეს ძ ლო შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნა მორ წ მუ ნე ნი, ან და სა კუ თარ მრწამ ს
ზე მო ექ ცია ურ წ მუ ნო ნი.

ასე რომ, ამ ნა ირ ადა მი ა ნებს დი დი სიძ ნე ლის გა და ლახ ვა უხ
დე ბათ, მაგ რამ ყვე ლა საფ რ თხე მხო ლოდ მიზ ნი სა კენ მი მა ვალ გზა
ზე ემუქ რე ბა მათ, რაც სა კუ თა რი სიქ ვე ლით უნ და აიცი ლონ თა ვი
დან. მაგ რამ რო გორც კი სიძ ნე ლეს გა და ლა ხა ვენ და ხალ ხის ნდო
ბას მო იხ ვე ჭენ, რო გორც კი მუსრს გა ავ ლე ბენ ყვე ლას, ვი საც, თა ვი
სი მდგო მა რე ო ბით, შე იძ ლე ბო და მათ და მი შუ რი აღ ძ ვ რო და, ისი ნი 
ძლე ვა მო სილ ნი, უზ რუნ ველ ნი, ბედ ნი ერ ნი და სა ყო ველ თაო პა ტი
ვის ცე მით გა რე მო სილ ნი ხდე ბი ან.

ესო დენ დი ად მა გა ლი თებს მე მინ და ერ თი, შე და რე ბით მოკ რ
ძა ლე ბუ ლი მა გა ლი თიც და ვუ მა ტო, რო მე ლიც ამის და მი უ ხე და ვად, 
თა ვი სე ბუ რად შე ე სატყ ვი სე ბა ზე მოთ მო ტა ნილთ, და რო მე ლიც, ჩე
მის აზ რით, ყვე ლა სხვა მსგავ სი მა გა ლი თის მოხ მო ბის გან მა თა ვი
სუფ ლებს. მე ვგუ ლის ხ მობ ჰი ე რონ სირაკუზელს7, რო მე ლიც კერ
ძო პი რი იყო და სი რა კუ ზის მთა ვა რი კი გახ და; თუმ ცა ღა სვე ბედ ნი
ე რე ბას არც მის თ ვის უწყა ლო ბე ბია რა ი მე, გა რე მო ე ბა თა გარ კ ვე უ ლი 
დამ თხ ვე ვის გარ და. შე ვიწ რო ე ბულ მა სი რა კუ ზე ლებ მა თა ვი ანთ მხე
დარ თ მ თავ რად აირ ჩი ეს იგი, შემ დეგ კი, თა ვი სი ღირ სე ბის წყა ლო
ბით მა თი მბრძა ნე ბე ლი შე იქ ნა. თუმ ცა ჯერ კი დევ მა შინ, რო ცა უბ
რა ლო მოკ ვ და ვი იყო, ისე თი სიქ ვე ლით გა მო ირ ჩე ო და, რომ ყვე ლა, 
ვი საც მის ცხოვ რე ბა ზე და უ წე რია რა მე, ერ თხ მად აღ ნიშ ნავს: სა ი მი
სოდ, რომ მე ფე გამ ხ და რი ყო, მხო ლოდ სა მე ფო აკ ლ და ო. მან და შა ლა 
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ძვე ლი ლაშ ქა რი და მის ნაც ვ ლად ახა ლი შექ მ ნა; ზურ გი აქ ცია ძველ 
მო კავ ში რე ებს და ახ ლე ბი შე ი ძი ნა. და რა კი ერ თ გუ ლი მო კავ ში რე ე ბი 
და მო ლაშ ქ რე ნი ჰყავ და, უკ ვე შე ეძ ლო ამ სა ფუძ ველ ზე ყო ველ გ ვა რი 
შე ნო ბა და ე შე ნე ბი ნა; ასე რომ, მას დი დი სიძ ნე ლის გა და ლახ ვა მო უხ
და, მაგ რამ აღარ გას ჭირ ვე ბია მო ნა პოვ რის შე ნარ ჩუ ნე ბა.

თავი VII

ახალი სამთავროებისათვის, რომლებსაც სხვისი იარაღითა 
თუ სვებედნიერების წყალობით იგდებენ ხელთ

კერ ძო პირ თათ ვის, რო მელ ნიც სვე ბედ ნი ე რე ბის წყა ლო ბით ხდე
ბი ან მთა ვარ ნი, ეს ად ვი ლი საქ მე ა, მაგ რამ ძალ ზე ძნე ლია ამ მდგო
მა რე ო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა. ისი ნი დიდ სიძ ნე ლეს არ აწყ დე ბი ან მიზ
ნი სა კენ მი მა ვალ გზა ზე, გე გო ნე ბათ, კი არ მი დი ან, არა მედ მიფ რი
ნა ვე ნო, მაგ რამ სიძ ნე ლე მიზ ნის მიღ წე ვის თა ნა ვე იჩენს თავს. მათ 
რიცხვს ეკუთ ვ ნი ან ისი ნი, ვი საც ან ფუ ლის ფა სად უთ მო ბენ სა ხელ
მ წი ფო ებს, ან სხვა უწყა ლო ბებს ძა ლა უფ ლე ბას. ასე, და რი ოსს იონი
ი სა და ჰე ლეს პონ ტის ქა ლა ქე ბის ტახ ტ ზე აჰ ყავ და სხვა დას ხ ვა პირ
ნი, რა თა ამ უკა ნას კ ნელთ მი სი სა ხე ლი თა და მი სი ვე უსაფ რ თხო ე
ბი სა და დი დე ბი სათ ვის ემარ თათ ისინი1. ზუს ტად ასე ვე აღ წევ დ ნენ 
იმ პე რა ტო რო ბას კერ ძო პირ ნი, რო მელ ნიც ძა ლა უფ ლე ბას ჯა რის კა
ცე ბის მოს ყიდ ვით იგ დებ დ ნენ ხელში2. ისი ნი მთლი ა ნად მა თი აღ
მ ზე ვებ ლე ბის ნე ბა სურ ვილ სა და სვე ბედ ნი ე რე ბა ზე არი ან და მო კი
დე ბულ ნი, ხო ლო ერ თიც და მე ო რეც ძალ ზე ცვა ლე ბა დია და არამ
ყა რი; აკი არ შე უძ ლი ათ და ვერც ახერ ხე ბენ თა ვი ან თი მდგო მა რე
ო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას: არ შე უძ ლი ათ იმი ტომ, რომ კაც მა, რო მე ლიც 
თა ვი სი დღე და წუ თი სო ფე ლი კერ ძო პი რის ცხოვ რე ბით ცხოვ რობ
და, ძნე ლი წარ მო სად გე ნი ა, წარ მა ტე ბით გა არ თ ვას თა ვი მბრძა ნებ
ლის როლს, თუ კი მა ღა ლი ნი ჭი ე რე ბი თა და სიქ ვე ლით არ გა მო ირ
ჩე ვა ვერ ახერ ხე ბენ იმი ტომ, რომ ერ თ გუ ლი და სან დო მო ლაშ ქ რე ნი 
არა ჰყავთ. ეგეც არ იყოს, სა ხელ და ხე ლოდ შექ მ ნილ სა ხელ მ წი ფო
ებს, ისე ვე რო გორც ყვე ლა ფერს, რაც სწრა ფად იზ რ დე ბა ბუ ნე ბა ში, 
არ შე იძ ლე ბა ღრმად ჰქონ დეთ ფეს ვი გად გ მუ ლი, რა თა ქა რიშ ხ ლის 
პირ ველ სა ვე შე მო ტე ვას გა უძ ლონ; თუ კი, რა თქმა უნ და, ეს ახალ
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გა მომ ცხ ვა რი მთავ რე ბი იმ ნა ი რი სიქ ვე ლით არ გა მო ირ ჩე ვი ან, რომ 
ახერ ხე ბენ სწრა ფად აუღონ ალ ღო შექ მ ნილ ვი თა რე ბას, რა თა შე ი
ნარ ჩუ ნონ ის, რაც ბედ ნი ერ მა სვემ უწყა ლო ბათ, და ამ რი გად, უკ ვე 
ძა ლა უფ ლე ბის ხელ ში ჩაგ დე ბის შემ დეგ, ჩა ყა რონ იმის სა ფუძ ვე ლი, 
რა საც სხვე ბი გა ცი ლე ბით უფ რო ად რე აფუძ ნე ბენ.

მე მინ და მო ვი ტა ნო რო გორც ერ თის, ისე მე ო რის ნი მუ ში, ე. 
ი. იმი სა, თუ რო გორ აღ წე ვენ მთავ რის ძა ლა უფ ლე ბას: სიქ ვე ლი სა 
თუ სვე ბედ ნი ე რე ბის წყა ლო ბით; ორი ვე ნი მუ ში ჩვე ნი თა ნად რო უ
ლი ცხოვ რე ბი და ნაა აღე ბუ ლი: მე ვგუ ლის ხ მობ ფრან ჩეს კო სფორ
ცა სა და ჩე ზა რე ბორ ჯას. ფრან ჩეს კო, მი სი სა კუ თა რი სა შუ ა ლე ბე
ბი სა და უჩ ვე უ ლო სიქ ვე ლის წყა ლო ბით, კერ ძო პი რი დან მი ლა ნის 
დუ კად იქ ცა; და რაც ძა ლე ბის უდი დე სი და ძაბ ვით მო ი პო ვა, უმ ცი
რე სი ძა ლის ხ მე ვით შე ი ნარ ჩუ ნა. მე ო რეს მხრივ, ჩე ზა რე ბორ ჯამ, ანუ 
რო გორც ხალ ხ ში უწო დებ დ ნენ, დუ კა ვა ლენ ტი ნომ, მა მა მი სის სვე
ბედ ნი ე რე ბის წყა ლო ბით ჩა იგ დო ხელ ში ძა ლა უფ ლე ბა და მსწრაფლ 
და კარ გა იგი, რო გორც კი მა მის მხარ და ჭე რა მო აკ ლ და, მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ, თა ვის მხრივ, ყვე ლა ფე რი იღო ნა და ყვე ლა ფე რი მო ი
მოქ მე და, რი სი ქმნაც მარ თებ და კე თილ გო ნი ერ სა და სიქველით3 
შემ კულ კაცს, რა თა მტკი ცედ მო ე კი დე ბი ნა ფე ხი იმ სამ ფ ლო ბე ლო
ებ ში, რომ ლებ საც სხვი სი იარა ღი სა და სვე ბედ ნი ე რე ბის წყა ლო ბით 
და ე უფ ლა. ვი ნა ი დან, რო გორც ზე მოთ იყო ნათ ქ ვა მი, ვი საც წი ნას წარ 
არ ჩა უყ რია სა ფუძ ვე ლი, უჩ ვე უ ლო სიქ ვე ლის წყა ლო ბით, შე უძ ლია 
შემ დ გომ მა ინც ჩა ყა როს იგი, თუმ ცა ღა ეს ძალ ზე სა ხი ფა თოა მშე
ნებ ლი სათ ვის და სა ში ში – შე ნო ბი სათ ვის. 

თუ თვალს გა ვა დევ ნებთ დუ კას მთელს მოქ მე დე ბას, და ვი ნა
ხავთ, რა ო დენ მტკი ცე სა ფუძ ველ ზე და ა ფუძ ნა მან თა ვი სი მო მა ვა
ლი ძალ მო სი ლე ბა. ზედ მე ტად არ მი მაჩ ნია ამის გახ სე ნე ბა, ვი ნა ი
დან მო მა ვალ მთა ვარს სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოდ ვერ და ვუ სა ხავ დი უკე
თეს ნი მუშს, ვიდ რე ამას გვთა ვა ზობს დუ კას მოქ მე დე ბა. და თუ მის 
მი ერ და ნერ გი ლი სი ახ ლე არა ფერ ში წა ად გა მას, ეს აიხ ს ნე ბა ბე დის
წე რის არ ნა ხუ ლი და უჩ ვე უ ლო სი მუხ თ ლით, და არ შე იძ ლე ბა ბრა
ლად და ე დოს თვი თონ დუ კას. ალექ სან დ რე VI, თა ვი სი ძის აღ სა ზე
ვებ ლად, აწ მ ყო შიც და მო მა ვალ ში აც მრა ვა ლი სიძ ნე ლე უნ და გა და
ე ლა ხა. ჯერ ერ თი, ვერ ხე დავ და, რა გზას უნ და დას დ გო მო და, რომ 
ამა თუ იმ არა სა ეკ ლე სიო სა ხელ მ წი ფოს მბრძა ნებ ლად და ეს ვა იგი. 
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მან იცო და, რომ თუ გა ნიზ რა ხავ და რო მე ლი მე სა ხელ მ წი ფო წა ერ
თ მია ეკ ლე სი ი სათ ვის, ამას არ და უშ ვებ დ ნენ არც მი ლა ნის დუ კა 
და არც ვენეციელები4, ვი ნა ი დან ფა ენ ცა და რი მი ნო უკ ვე ვე ნე ცი
ელ თა გავ ლე ნის ქვეშ იყ ვ ნენ მოქ ცე ულ ნი. ეგეც არ იყოს, ის ხე დავ
და, რომ იტა ლი ის სამ ხედ რო ძლი ე რე ბა და, მით უმე ტეს, ის ძა ლე
ბი, რომ ლებ საც შე ეძ ლო დაყ რ დ ნო ბო და, მთლი ა ნად იმ ხალ ხის ხელ
ში ა, ვი საც არაფ რად ეჭაშ ნი კე ბო და პა პის გან დი დე ბა, და ამი ტომ 
არ შე იძ ლე ბა ჰქო ნო და მა თი იმე დი: ისი ნი ორ სი ნებს, კოლონებსა5 
და მათ თა ნამ ზ რახ ვე ლებს ემორ ჩი ლე ბოდ ნენ. ასე რომ, მას სხვა გზა 
არა ჰქონ და: ძირ ფეს ვი ა ნად უნ და შე ეც ვა ლა არ სე ბუ ლი მდგო მა რე
ო ბა და ერ თ მა ნე თი სათ ვის გა და ე კი დე ბი ნა იტა ლი ის სა ხელ მ წი ფო ე
ბი, რა თა, ამ რი გად, ზო გი ერ თი მათ გა ნის ხელ ში ჩაგ დე ბა მო ე ხერ ხე
ბი ნა. თა ვი სი გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა არ გას ჭირ ვე ბი ა, ვი ნა ი დან ამ 
დრო ი სათ ვის სულ სხვა მი ზე ზე ბით წა ქე ზე ბუ ლი ვე ნე ცი ე ლე ბი უკ ვე 
მზად იყ ვ ნენ ფრან გე ბი მო ეხ მოთ იტალიაში6, 

რა საც ის არა თუ წინ არ აღუდ გა, არა მედ, პი რი ქით, ხე ლიც შე
უწყო, რა კი ღა მე ფე ლუ იმ გან ქორ წი ნე ბის ნე ბა მისცა7. ამრი გად, მე
ფე ვე ნე ცი ე ლე ბის შე წევ ნი თა და პა პის თან ხ მო ბით შე მო ვი და იტა
ლი ა ში და, მი ლა ნის აღებისთანავე8, რო მა ნი ის და საპყ რო ბად მი აშ
ვე ლა ლაშ ქა რი პაპს, რო მელ მაც მე ფის დი დი სა ხე ლის წყა ლო ბით, 
ად ვი ლად და ი მორ ჩი ლა იგი.

რო მა ნი ის დაპყ რო ბი სა და კო ლო ნე ბის დამ ხო ბის შემ დეგ, დუ
კას, რო მელ საც რო მა ნი ის შე ნარ ჩუ ნე ბა და თა ვი სი სამ ფ ლო ბე ლო
ე ბის გან ვ რ ცო ბა სურ და, ორი რამ უშ ლი და ხელს: ჯერ ერ თი, მი სი
ვე ლაშ ქა რი, რომ ლის ერ თ გუ ლე ბაც ძალ ზე აეჭ ვებ და, და, მე ო რეც, 
საფ რან გე თის ნე ბა სურ ვი ლი; ანუ, რაც იგი ვე ა, ის ში შობ და, რომ 
მი სი მო კავ ში რე ორ სი ნე ბი გა ნუდ გე ბოდ ნენ და არამ ც თუ სხვა სამ
ფ ლო ბე ლო ე ბის შე მომ ტ კი ცე ბის ნე ბას არ მის ცემ დ ნენ, არა მედ უკ
ვე შე მომ ტ კი ცე ბულ საც წა არ თ მევ დ ნენ, და რომ არც საფ რან გე თის 
მე ფე და აკ ლებ და ხელს. ორ სი ნებ მა უკ ვე გა მო ამ ჟ ღავ ნეს თა ვი, რო
ცა ფა ენ ცას დაპყ რო ბის შემ დეგ დუ კამ ბო ლო ნი ი სა კენ აიღო გე ზი: 
სწო რედ აქ გა მოჩ ნ და, რა უხა ლი სოდ მი დი ოდ ნენ ორ სი ნე ბი ამ ლაშ
ქ რო ბა ში. რაც შე ე ხე ბა მე ფეს, მი სი გან ზ რახ ვა აშ კა რა შე იქ ნა დუ კა
სათ ვის, რო ცა მან ურ ბი ნოს სა დუ კო და იპყ რო და და ა პი რა ტოს კა
ნას დას ხ მო და თავს: მე ფემ ხე ლი ააღე ბი ნა ამ განზრახვაზე9. ამი ტო



მთავარი

145

მაც დუ კამ გა დაწყ ვი ტა, ამას იქით და მო კი დე ბუ ლი აღარ ყო ფი ლი ყო 
სხვის სვე ბედ ნი ე რე ბა სა და იარაღ ზე. უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, მან და ა
სუს ტა ორ სი ნე ბი სა და კო ლო ნე ბის პარ ტია რომ ში, გა და ი ბი რა და 
თვი თონ ვე იყ მო მა თი მომ ხ რე თა ვა დე ბი, დი დი ჯა მა გი რე ბი და უ ნიშ
ნა მათ და, თვი თე უ ლის ღირ სე ბი სა მებრ, სამ ხედ რო თუ სა მო ქა ლა ქო 
სამ ს ხურ ში გა ნამ წე სა ისი ნი, ასე რომ, რამ დე ნი მე თვის გან მავ ლო ბა
ში, ყვე ლამ გუ ლი აიყა რა ორ სი ნებ სა და კო ლო ნებ ზე და დუ კას მი ემ
ხ რო. შემ დ გომ ამი სა, მან ხელ საყ რელ შემ თხ ვე ვას და უწყო ლო დი ნი, 
რა თა გა ე ნად გუ რე ბი ნა ორ სი ნე ბი, ისე ვე რო გორც კო ლო ნე ბის გვა
რი და ამ ხო. მა ლე მშვე ნი ე რი შემ თხ ვე ვა მი ე ცა, და მან კი დევ უფ რო 
მშვე ნივ რად გა მო ი ყე ნა იგი.

ორ სი ნე ბი, რომ ლე ბიც გვი ან მიხ ვ დ ნენ, რომ დუ კას და ეკ ლე
სი ის აღ ზე ვე ბა და ღუპ ვას უქად და მათ, სა თათ ბი როდ შე იკ რიბ
ნენ მანჯონესთან10, პე რუ ჯი ნო ში. ამ თავ ყ რი ლო ბი დან იღებს და სა
ბამს ურ ბი ნოს ამ ბო ხე ბა, აშ ლი ლო ბა რო მა ნი ა ში და დუ კას წი ნა აღ
მ დეგ მი მარ თუ ლი ურიცხ ვი მუ ქა რა, რა საც მან ფრან გე ბის შემ წე ო
ბით და აღ წია თა ვი. ძვე ლი გავ ლე ნა რომ და იბ რუ ნა, აღარ ისურ ვა 
ფრან გებს ან უცხო ელ თა სხვა ლაშ ქარს დაყ რ დ ნო ბო და, და ამი ტომ 
ცბი ე რე ბას მი მარ თა: ისე მარ ჯ ვედ მო ა ხერ ხა თა ვი სი ხვა ში ა დის მიჩ
ქ მალ ვა, რომ სი ნი ორ პავოლოს11 მეშ ვე ო ბით (ვისი გუ ლის მო სა გე
ბა დაც დუ კა არა ფერს ზო გავ და და უშურ ვე ლად სთა ვა ზობ და სა
მო სელს, ფულ სა თუ ცხე ნებს) ორ სი ნე ბი და უ ზავ დ ნენ მას; ასე რომ, 
თა ვი ან თი მი ა მი ტო ბის წყა ლო ბით, სინიგალიასთან12 თვი თონ ვე ჩა
უც ვივ დ ნენ დუ კას ხელ ში. და რო ცა მათ თავ კა ცებს მუს რი გა ავ ლო, 
ხო ლო მა თი თა ნამ დ გომ ნი გა და ი ბი რა, დუ კამ საკ მა ოდ მტკი ცე სა
ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა თა ვის ძლი ე რე ბას: მას ეკუთ ვ ნო და მთე ლი რო
მა ნია და ურ ბი ნოს სა დუ კო, მას ვე უჭერ და მხარს იქა უ რი მო სახ ლე
ო ბა, რო მელ საც თან და თა ნო ბით უტ კ ბე ბო და თა ვი სი კე თილ დღე ო
ბა და რა კი საქ მის ეს მხა რე მოხ სე ნი ე ბი სა და სხვე ბის მხრივ მი ბაძ ვის 
ღირ სი ა, არ მინ და დუ მი ლით ავუ ა რო გვერ დი მას.

რო მა ნი ას, ვიდ რე მას დუ კა იგ დებ და ხელთ, უნი ა თო მთავ რე ბი 
მარ თავ დ ნენ, რომ ლე ბიც თა ვი ანთ ქვე შევ რ დო მებ ზე კი არ ზრუ ნავ
დ ნენ, არა მედ ყვლეფ დ ნენ და ძარ ც ვავ დ ნენ მათ, რი თაც უთან ხ მო ე
ბის სა ბაბს უფ რო აძ ლევ დ ნენ ხალხს, ვიდ რე თან ხ მო ბი სას, ასე რომ 
ეს ქვე ყა ნა ძარ ც ვა გ ლე ჯის, ურ თი ერ თ ჟ ლე ტი სა და ათას გ ვა რი სხვა 
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ძა ლა დო ბის ნამ დ ვი ლი ბუ დე იყო. დუ კამ გა დაწყ ვი ტა, რომ მის და
სა შოშ მი ნებ ლად და ხე ლი სუფ ლე ბი სად მი და სა მორ ჩი ლებ ლად, უწი
ნა რეს ყოვ ლი სა, სა ჭი რო იყო მმარ თ ვე ლო ბის სის ტე მის მო წეს რი
გე ბა. ამი ტო მაც ხე ლი სუფ ლე ბის სა თა ვე ში ჩა ა ყე ნა მეს სერ რე მი რო 
დ’ორკო13, სას ტი კი და გაქ ნი ლი კა ცი და შე უზღუ და ვი უფ ლე ბე ბი მი
ა ნი ჭა მას. ამ უკა ნას კ ნელ მა მოკ ლე ხან ში და ა შოშ მი ნა და გა ა ერ თი
ა ნა ქვე ყა ნა, რი თაც დი დი სა ხე ლი და იგ დო ხალ ხ ში. შემ დ გომ ამი სა, 
დუ კამ გა დაწყ ვი ტა, რომ ესო დენ შე უზღუ და ვი ძა ლა უფ ლე ბა უკ ვე 
აღარ შე ე სა ბა მე ბო და შექ მ ნილ ვი თა რე ბას, რად გა ნაც ში შობ და, ვა
ი თუ ხალ ხის თ ვის აუტა ნე ლი შე იქ მ ნე სო, და ამი ტომ ქვეყ ნის შუ ა
გულ ში სა მო ქა ლა ქო სამ ს ჯავ რო და ა არ სა, სა დაც თვი თე ულ ქა ლაქს 
თა ვი სი წარ მო მად გე ნე ლი ჰყავ და. სამ ს ჯავ როს დი დე ბუ ლი თავ კა ცი 
ედ გა სა თა ვე ში. და რა კი დუ კას მშვე ნივ რად ეს მო და, რომ უწინ დე ლი 
სი სას ტი კის წყა ლო ბით მო ქა ლა ქე თა სი ძულ ვი ლი და იმ სა ხუ რა, ამი
ტომ ამ გრძნო ბის ძირ ფეს ვი ა ნად აღ მო საფხ ვ რე ლად და მა თი გუ ლის 
მო სა ნა დი რებ ლად, გა დაწყ ვი ტა და ემ ტ კი ცე ბი ნა, რომ თუ კი ხე ლი
სუ ფალ ნი მარ თ ლაც იჩენ დ ნენ სი სას ტი კეს, ეს პი რა დად მი სი ბრა
ლი კი არ იყო, არა მედ მი სი მო ხე ლის გულ მ ხე ცო ბი სა. რო გორც კი 
დრო იხელ თა, ერთ სის ხამ დი ლით ბრძა ნა, დ’ორ კოს შუ ა ზე გა ჩე ხი ლი 
გვა მი ჩეზენას14 მო ე დან ზე გა მო ე ტა ნათ, ხო ლო გვერ დით ხის ჯირ კი 
და გა სის ხ ლი ა ნე ბუ ლი ცუ ლი და ეგ დოთ. ამ სა ზა რელ მა სა ნა ხა ო ბამ 
და ა შოშ მი ნა და, იმავ დ რო უ ლად, კი დე ვაც შე აძ რ წუ ნა ხალ ხი. მაგ რამ 
კვლავ მი ვუბ რუნ დეთ შეწყ ვე ტილ ამ ბავს.

მე ვამ ბობ, რომ მას შემ დეგ, რაც დუ კა საკ მა ოდ მომ ძ ლავ რ და 
და უშუ ა ლო საფ რ თხი სა გა ნაც ნა წი ლობ რივ და იზღ ვია თა ვი, იმის 
წყა ლო ბით, რომ თა ვის ნე ბა ზე გარ დაქ მ ნა სამ ხედ რო საქ მე და გა
ა ნად გუ რა მო ქიშ პე მე ზობ ლე ბის ლაშ ქა რი, ახა ლი სამ ფ ლო ბე ლო ე
ბის დაპყ რო ბის გზა ზე მას მხო ლოდ საფ რან გე თი ღა ეღო ბე ბო და წინ; 
ვი ნა ი დან დუ კამ იცო და, რომ მე ფე, რო მე ლიც გვი ან მიხ ვ და თა ვის 
შეც დო მებს, გა სა ქანს არ მის ცემ და მას. ამი ტო მაც ახა ლი მო კავ ში რე
ე ბის ძებ ნას შეუდგა15 და ორჭოფულად ექცეოდა ფრანგებს, როცა 
ისინი ნეაპოლის სამეფოს უტევდნენ გაეტას16 გარ შე მოწყო ბი ლი ეს
პა ნე ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ. დუ კას მათ გან თა ვის დაზღ ვე ვა სურ და და, 
ალ ბათ, მოკ ლე ხან შიც შეს ძ ლებ და ამას, ალექ სან დ რე რომ ცოცხა ლი 
ყო ფი ლი ყო. აი, რა ნა ირ ღო ნის ძი ე ბებს ახორ ცი ე ლებ და იგი სადღე
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ი სო საქ მე ე ბის მო საგ ვა რებ ლად. რაც შე ე ხე ბა მერ მისს, მას ყვე ლა ზე 
მე ტად აფიქ რებ და ერ თი გა რე მო ე ბა: რო გორ მო იქ ცე ო და ეკ ლე სი ის 
ახა ლი მე თა უ რი, კე თილ მოწყა ლე იქ ნე ბო და მის მი მართ თუ შე ეც დე
ბო და ისიც წა ერ თ მია მის თ ვის, რაც ალექ სან დ რემ მის ცა.

ის ფიქ რობ და, რომ აქ შე იძ ლე ბა ოთხი სხვა დას ხ ვა გზა აერ ჩია 
კაცს: ჯერ ერ თი, მუს რი გა ევ ლო მის მი ერ სამ კ ვიდ რო მოშ ლილ მბრძა
ნე ბელ თა მთე ლი საგ ვა რე უ ლო ე ბი სათ ვის, რა თა პაპს აღარ დარ ჩე
ნო და მა თი გა მო სარ ჩ ლე ბის სა ბა ბი; მე ო რეც, გად მო ე ბი რე ბი ნა რო
მის მთე ლი თა ვა დო ბა, რა თა მა თი შემ წე ო ბით აელაგ მა პა პის პა ტივ
მოყ ვა რე ო ბა; მე სა მეც, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად მო ე ნა დი რე ბი ნა კარ დი
ნალ თა კო ლე გი ის გუ ლი, და, მე ოთხეც, პა პის სიკ ვ დი ლამ დე ჩა ეგ დო 
ხელ ში იმ ნა ი რი ძა ლა უფ ლე ბა, რომ შე საძ ლებ ლო ბა ჰქო ნო და სა კუ
თა რი ძა ლე ბით მო ე გე რი ე ბი ნა მის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი პირ ვე
ლი შე ტე ვა. ამ ოთხი გზი დან, ალექ სან დ რეს სიკ ვ დი ლის ჟამს, სა მი 
უკ ვე გავ ლი ლი იყო და მე ოთხის გა ლე ვა საც ბევ რი აღა რა ფე რი უკ
ლ და. სამ კ ვიდ რო მოშ ლილ მბრძა ნე ბელ თა გან მუს რი გა ავ ლო ყვე ლას, 
ვი სი მო ხელ თე ბაც კი შეს ძ ლო, და მხო ლოდ თი თო ო რო ლამ თუ და
აღ წია თა ვი; რო მა ე ლი თა ვა დე ბიც გად მო ი ბი რა და კო ლე გი ა შიც ბევ
რი თა ნამ დ გო მი გა ი ჩი ნა. რაც შე ე ხე ბა სამ ფ ლო ბე ლო ებს, პე რუ ჯა და 
პი ომ ბი ნო უკ ვე მის ხელ ში იყო და ტოს კა ნის და მორ ჩი ლე ბა საც აპი
რებ და; პი ზა იძუ ლე ბუ ლი შე იქ ნა მფარ ვე ლო ბა ეთხო ვა მის თ ვის, და 
რა კი საფ რან გე თის ში ში აღა რა ჰქონ და (ანკი რა ღა უნ და ჰქო ნო და, 
მას შემ დეგ, რაც ეს პა ნე ლებ მა ნე ა პო ლის სა მე ფო წა არ თ ვეს ფრან
გებს, და, ამ რი გად, ერ თ ნი ცა და მე ო რე ნიც იძუ ლე ბულ ნი იყ ვ ნენ მას
თან და მე გობ რე ბა ზე ეზ რუ ნათ), ალ ბათ, პი ზა საც და ეს ხ მო და თავს17. 
ამის შემ დეგ, ლუ კა ცა და სი ე ნაც, ცალ მ ხ რივ, ფლო რენ ცი ე ლე ბი სად
მი შუ რი სა და, მე ო რეს მხრივ, ში შის გა მო, და უ ყოვ ნებ ლივ და ნებ
დე ბოდ ნენ და ფლო რენ ცია გა მო უ ვალ მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნ დე
ბო და. ამი სათ ვის რომ მი ეღ წია (და უნ და მი ეღ წია სწო რედ იმ წელს, 
რო ცა ალექ სან დ რე გარ და იც ვა ლა), ისეთ ძლი ე რე ბა სა და გავ ლე ნას 
მო იხ ვეჭ და, რომ სხვის სვე ბედ ნი ე რე ბა სა და იარაღ ზე კი აღარ იქ ნე
ბო და და მო კი დე ბუ ლი, არა მედ მხო ლოდ სა კუ თარ ძალ მო სი ლე ბა
სა და სიქ ვე ლე ზე და თვი თონ ვე შეს ძ ლებ და თა ვის გა ტა ნას. მაგ რამ 
ალექ სან დ რემ მხო ლოდ ხუ თი წე ლი იცოცხ ლა მას შემ დეგ, რაც დუ
კამ ხმა ლი აღმართა18. მა მამ მა შინ და უ ტე ვა იგი, რო ცა სა ბო ლო ოდ 
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მხო ლოდ რო მა ნია იყო შე მომ ტ კი ცე ბუ ლი, ყო ვე ლი ვე და ნარ ჩე ნი კი 
ჯერ ისევ ჰა ერ ში ეკი და; და უ ტე ვა ორ მტრუ ლად გან წყო ბილ ძლე
ვა მო სილ მხედ რო ბას შორის19, და თა ნაც, სა სიკ ვ დი ლოდ გა და დე ბუ
ლი. მაგ რამ დუ კა ისე შე უ პო ვა რი იყო და ქე დუხ რე ლი, ისე კარ გად 
იცო და, რი თი შე იძ ლე ბო და ხალ ხის გუ ლის მო გე ბა და რი თი – მომ
დუ რე ბა მი სი, იმ დე ნად მტკი ცე იყო უმოკ ლეს ხან ში მის მი ერ ჩაყ
რი ლი სა ფუძ ვე ლი, ზურ გ სუ კან რომ მტრის ორი ლაშ ქა რი არ ჰყო
ლო და ჩა საფ რე ბუ ლი, ან და თვით მის თ ვის ჯან მ რ თე ლო ბას არ ეღა
ლა ტა, უთუ ოდ დას ძ ლევ და ყვე ლა სიძ ნე ლეს.

ხო ლო მის მი ერ ჩაყ რი ლი სა ფუძ ვე ლი რომ მარ თ ლა მტკი ცე 
იყო, იქი და ნაც ჩანს, რომ რო მა ნია თვე ზე მეტ ხანს ელო და დუკას20; 
რომ ში აც, უკ ვე სულ თ მობ რ ძავს არა ფე რი ემუქ რე ბო და, და თუმ ცა 
იქ ჩა ვიდ ნენ ბა ლი ო ნე ბი, ვი ტე ლე ბი და ორსინები21, მაგ რამ მის წი ნა
აღ მ დეგ არა ვინ გაჰ ყ ვა მათ; იმა საც მი აღ წი ა, რომ, თუ პა პი ვერ გახ
და ის, ვინც მას უნ დო და, ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, ვერც ის ავი და პა
პის ტახ ტ ზე, ვინც მას არ სურ და. ამი ტომ ალექ სან დ რეს სიკ ვ დი ლის 
ჟამს რომ ავად არ ყო ფი ლი ყო ყვე ლა ფერს ად ვი ლად შე მო უვ ლი და. 
იმ დღე ებ ში, რო ცა იული უს II ირჩევდნენ22, თვითონვე მითხრა23, 
რომ ყვე ლა ფერ ზე ფიქ რობ და, რაც შე იძ ლე ბა მომ ხ და რი ყო მა მა მი
სის სიკ ვ დი ლის შემ დეგ, და თურ მე ყვე ლა ფერს თა ვი სი წა მა ლი გა
მო უ ძებ ნა. მაგ რამ მა მის სიკ ვ დი ლის ჟამს რომ თვი თო ნაც უკ ვე ცა
ლი ფე ხი სა მა რე ში ედ გა, ეს აზ რა დაც არა სო დეს მოს ვ ლია თავში24.

ამ რი გად, დუ კას ყვე ლა მოქ მე დე ბას ერ თობ ლი ვად რომ გან ვი
ხი ლავ, მე ვე რა ფერს ვაყ ვედ რი მას. პი რი ქით, ჩე მის აზ რით, ის შე იძ
ლე ბა ნი მუ შად და ვუ სა ხოთ (და აკი და ვუ სა ხე კი დეც) ყვე ლას, ვინც 
სხვი სი სვე ბედ ნი ე რე ბი სა და იარა ღის წყა ლო ბით მი აღ წია ძა ლა უფ
ლე ბას. ეგ ზომ დიდ სუ ლო ვან სა და მა ღა ლი ზრახ ვით ან თე ბულ კაცს 
სხვაგ ვა რად არ შე ეძ ლო მოქ ცე ვა და მი სი გეგ მე ბის ხორ ც შეს ხ მას ხე
ლი შე უ შა ლა მხო ლოდ და მხო ლოდ ალექ სან დ რეს უდღე უ რო ბამ და 
მის მა ვე სა კუ თარ მა სნე უ ლე ბამ. ამი ტომ ის, ვი საც აუცი ლებ ლად მი
აჩ ნია თა ვის ახალ სამ ფ ლო ბე ლო ში მტრე ბი სა გან და იზღ ვი ოს თა ვი, 
შე ი ძი ნოს მე გობ რე ბი, ძა ლი თა თუ ცბი ე რე ბით სძლი ოს მტერს, სიყ
ვა რუ ლი და ში ში ჩა უ ნერ გოს ხალხს, ხო ლო ლაშ ქარს – მორ ჩი ლე
ბა და მო წი წე ბა, მუს რი გა ავ ლოს ყვე ლას, ვი საც შე უძ ლია ან ვა ლად 
აძევს რა ი მე ავ ნოს მას, ახ ლე ბუ რად გარ დაქ მ ნას ძვე ლი წეს რი გი, 
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იყოს მკაც რი და მოწყა ლე, დიდ სუ ლო ვა ნი და გუ ლუხ ვი, და შა ლოს 
არა სა ი მე დო მხედ რო ბა და მის ნაც ვ ლად შექ მ ნას ახა ლი, მე გობ რუ
ლი ურ თი ერ თო ბა იქო ნი ოს მე ფე ებ სა და მთავ რებ თან, რა თა ისი ნი 
სი ხა რუ ლით სწყა ლობ დ ნენ და ში შით შე უ რაცხ ყოფ დ ნენ მას, – ვერ
სად იპო ვის მი სა ბაძ დუ კას მოქ მე დე ბებ ზე უფ რო დი დე ბულ ნი მუშს.

ერ თა დერ თი, რაც მას შე იძ ლე ბა ვუ საყ ვე დუ როთ, ეს იული უს II 
არ ჩე ვა გახ ლავთ; აქ კი მან მარ თ ლაც რომ არა სა ხარ ბი ე ლო არ ჩე ვა
ნი მო ახ დი ნა, ვი ნა ი დან, რო გორც ზე მოთ მო გახ სე ნეთ, თუ კი არ შე
ეძ ლო თა ვი სი ნე ბა სურ ვი ლით აერ ჩია პა პი, ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, ის 
მა ინც შე ეძ ლო, რომ პა პო ბის ყო ვე ლი მო სურ ნი სათ ვის გა და ე ღო ბა 
გზა. ამი ტომ არამც და არამც არ უნ და და თან ხ მე ბო და იმ კარ დი ნა
ლე ბის პა პად არ ჩე ვას, რო მელ ნიც ოდეს ღაც შე უ რაცხ ყო, ან და რო
მელ თა ში შიც მის მი მართ, პა პად არ ჩე ვის შემ დეგ, სა ფუძ ველს მოკ
ლე ბუ ლი არ იქ ნე ბო და. ვი ნა ი დან კაც თა ყო ველ გ ვარ მტრო ბას ში
ში ან სი ძულ ვი ლი უდევს სა ფუძ ვ ლად. მის მი ერ შე უ რაცხ ყო ფილ
თა შო რის იყ ვ ნენ სან პი ეტ რო ად ვინ კუ ლა, კო ლო ნა, სან ჯორ ჯო, 
ასკანიო25. ყვე ლა და ნარ ჩენს, პა პად არ ჩე ვის შემ დეგ, მი სი ში ში უნ
და ჰქო ნო და, რუანელისა26 და ეს პა ნე ლე ბის გარ და: ამ უკა ნას კ ნელთ 
– თა ვი ან თი ერ თ სუ ლოვ ნე ბი სა და ურ თი ერ თ შემ წე ო ბის წყა ლო ბით, 
პირ ველს – თა ვი სი ძლი ე რე ბის გა მო, ვი ნა ი დან მას ზურგს უმაგ რებ
და მთე ლი საფ რან გე თის სა მე ფო. ამი ტომ დუ კას, უწი ნა რეს ყოვ ლი
სა, უნ და ეცა და, რომ ეს პა ნე ლი და ეს ვათ პა პის ტახ ტ ზე, ან არა და, 
რუ ა ნე ლი სათ ვის უნ და და ე ჭი რა მხა რი და არა სან პი ეტ რო ად ვინ
კუ ლა სათ ვის. რად გა ნაც სცდე ბა, ვინც ფიქ რობს, რომ ახა ლი ქველ
მოქ მე დე ბა ძველ შე უ რაცხ ყო ფას ავიწყებს დიდ ადა მი ა ნებს. ამ რი
გად, დუ კამ შეც დო მა და უშ ვა ამ არ ჩე ვან ში, რაც მი სი აღ სას რუ ლის 
მი ზე ზად იქ ცა. 

თავი VIII

იმათთვის, ვინც დანაშაულებრივი გზით აღწევენ 
მთავრის ძალაუფლებას

რა კი ღა კერ ძო პირს შე უძ ლია ორი სხვა გზი თაც გახ დეს მთა ვა რი 
(ვინაიდან ეს ყო ველ თ ვის სვე ბედ ნი ე რე ბა სა თუ სიქ ვე ლე ზე რო დია 
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და მო კი დე ბუ ლი), ჩე მის აზ რით, დუ მი ლით არ უნ და ავუ ა როთ გვერ
დი ამას, თუმ ცა მარ თე ბუ ლი იქ ნე ბო და ერ თ ერთ მათ გან ზე უფ რო 
დაწ ვ რი ლე ბით გვე ლა პა რა კა იქ, სა დაც რეს პუბ ლი კებ ზე ვმსჯე ლობთ. 
ეს ორი გზა შემ დე გი ა: პირ ვე ლი, რო ცა მთავ რის ძა ლა უფ ლე ბას რა
ი მე და ნა შა უ ლი სა თუ ბო როტ მოქ მე დე ბის გზით იგ დე ბენ ხელთ, და 
მე ო რე, რო ცა კერ ძო მო ქა ლა ქე თა ვი სი სამ შობ ლოს მთა ვა რი ხდე ბა 
თა ნა მო ქა ლა ქე თა კე თილ გან წყო ბი ლე ბის წყა ლო ბით. პირ ვე ლი გზის 
ნი მუ შად ორ მა გა ლითს მო ვი ტან, ერთს ძველ სა და მე ო რეს ახალს, 
თუმ ცა მათ დაწ ვ რი ლე ბით გარ ჩე ვას არ შე ვუდ გე ბი, ვი ნა ი დან, ჩე
მის აზ რით, თა ვის თა ვა დაც ცხად ნი არი ან მის თ ვის, ვინც იძუ ლე ბუ
ლია მი ბა ძოს მათ. 

სიცილიელი აგათოკლე1 არა მარ ტო კერ ძო პი რი იყო, არა მედ 
მდა ბა ლი და მდა ბი უ რი წარ მო შო ბი საც, მაგ რამ მა ინც სი რა კუ ზის 
მთა ვა რი გახ და. ის მე თუ ნის შვილი2 იყო და თა ვი სი დღე და წუ თი
სო ფე ლი ბო როტ მოქ მე დის ცხოვ რე ბით ცხოვ რობ და. მაგ რამ, თა ვი
სი ავ კა ცო ბის მი უ ხე და ვად, სუ ლი სა და ხორ ცის ისე თი სიძ ლი ე რით 
გა მო ირ ჩე ო და, რომ, სამ ხედ რო სამ სა ხურ ში ჩამ დ გარ მა, თან მიმ დევ
რო ბით გა ი ა რა ყვე ლა სა ფე ხუ რი და სი რა კუ ზის პრე ტო რო ბას მი აღ
წი ა. ამ ად გილ ზე მო კა ლა თე ბულ მა მთავ რად გახ დო მა გა ნიზ რა ხა და 
გა დაწყ ვი ტა, ყვე ლას გვერ დის ავ ლით, თვით ნე ბუ რად და მო ძა ლა
დუ რად ესარ გებ ლა იმით, რაც ნებ სი თა და სა ერ თო თან ხ მო ბით და
უთ მეს სხვებ მა. თა ვი სი გეგ მა ჰა მილ კარ კართაგენელს3 გა ან დო, რო
მე ლიც იმ ხა ნად თა ვი სი ლაშ ქ რი თურთ სი ცი ლი ა ში ომობ და, და ერთ 
დი ლას, ვი თომ ც და რეს პუბ ლი კი სათ ვის სა ჭირ ბო რო ტო სა კითხის 
გან სა ხილ ვე ლად შეჰ ყა რა სი რა კუ ზის სე ნა ტი და ხალ ხი, თა ვის ჯა რის
კა ცებს კი უბ რ ძა ნა, დათ ქ მულ ნი შან ზე, და რე ოდ ნენ და მუს რი გა ევ
ლოთ მთე ლი სე ნა ტი სა და ყვე ლა ზე მდი და რი მოქალაქეებისათვის4. 
მა თი გაჟ ლე ტის შემ დეგ აგა თოკ ლემ ხელთ იგ დო მთავ რის ძა ლა უფ
ლე ბა ამ ქა ლაქ ში და ყო ველ გ ვა რი ში ნა აშ ლი ლო ბის გა რე შე შე ი
ნარ ჩუ ნა იგი. და თუმ ცა ორ ჯერ და ა მარ ცხეს და, ბო ლოს და ბო ლოს, 
ალ ყა შიც მო იმ წყ ვ დი ეს კარ თა გე ნე ლებ მა, მაგ რამ არა მარ ტო და იც ვა 
თა ვი სი ქა ლა ქი, არა მედ თა ვი სი ლაშ ქ რის ერ თი ნა წი ლი მე ცი ხოვ ნედ 
და ტო ვა იქ, მე ო რე თი კი აფ რი კა ში შეიჭრა5 მოკ ლე ხან ში გა ა თა ვი
სუფ ლა სირაკუზა6 და აიძუ ლა კარ თა გე ნე ლე ბი უკი დუ რეს დათ მო
ბა ზე წა სუ ლიყ ვ ნენ: ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, ისი ნი იძუ ლე ბულ ნი 
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იყ ვ ნენ მარ ტო ო დენ აფ რი კა ზე მბრძა ნებ ლო ბას დას ჯე რე ბოდ ნენ, სი
ცი ლია კი აგა თოკ ლე სათ ვის და ეთ მოთ.

ვინც ამ კა ცის მოქ მე დე ბას თვალს გა ა დევ ნებს, ვე რა ფერს ან ცო
ტა რას მე თუ ჰპო ვებს ისეთს, რაც შე იძ ლე ბა ბე დის კე თილ მოწყა
ლე ბას მი ე წე როს; ვი ნა ი დან, რო გორც ზე მოთ იყო ნათ ქ ვა მი, ვი ღა
ცის შემ წე ო ბით კი არ მი უღ წე ვია მთავ რის ძა ლა უფ ლე ბი სათ ვის, 
არა მედ იმის წყა ლო ბით, რომ სამ ხედ რო სამ სა ხურ ში თან მიმ დევ
რუ ლად გან ვ ლო ყვე ლა სა ფე ხუ რი, რის თ ვი საც ათას ნა ირ ქარ ცეცხ
ლ ში უნ და გა ევ ლო, ხო ლო შემ დეგ თავ და უ ზო გა ვად ებ რ ძო ლა ძა
ლა უფ ლე ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. მაგ რამ ქვე ლი მა ინც არ შე იძ ლე ბა 
ეწო დოს თა ნა მო ქა ლა ქე თა მკვლელს, მე გობ რე ბის გამ ყიდ ველს, მუ
ხა ნათს, გულ მ ხეც სა და უღ მერ თო კაცს. ამ ნა ი რი თვი სე ბე ბის წყა
ლო ბით, შე იძ ლე ბა ძა ლა უფ ლე ბა კი იგ დო ხელთ მაგ რამ ვერ მო იხ
ვეჭ დი დე ბას. თუ კარ გად და ვუკ ვირ დე ბით აგა თოკ ლეს ქე დუხ რე
ლო ბას, რომ ლის წყა ლო ბი თაც ის არად აგ დებ და საფ რ თხეს და თა
ვი დან იცი ლებ და მტრე ბის მუ ქა რას, მის დიდ სუ ლოვ ნე ბას, რომ ლის 
წყა ლო ბი თაც არა ერ თხელ უმარ ჯ ვ ნია და თა ვის სა სარ გებ ლოდ შე
მო უტ რი ა ლე ბი ა, ერ თის შე ხედ ვით, ხე ლი დან წა სუ ლი საქ მე, თით ქოს 
ვერც ავ ხ ს ნით, რა ტომ უნ და ვა ყე ნებ დეთ მას ყვე ლა ზე სა ხელ გან თ ქ
მულ მხე დარ თ მ თავ რებ ზე დაბ ლა. მაგ რამ მი სი აღ ვი რახ ს ნი ლო ბა, სი
სას ტი კე და გულ მ ხე ცო ბა, ისე ვე რო გორც მი სი ურიცხ ვი და ნა შა უ ლი, 
არ გვაძ ლე ვენ იმის უფ ლე ბას, რომ დი დი ადა მი ა ნე ბის გვერ დით მი
ვუ ჩი ნოთ ად გი ლი. ამ რი გად, შე უძ ლე ბე ლია სვე ბედ ნი ე რე ბას ან სიქ
ვე ლეს მი ე წე როს ის, რა საც მან რო გორც ერ თის, ისე მე ო რის გა რე
შე მი აღ წი ა. 

ჩვენს დრო ში, ალექ სან დ რე VI მმარ თ ვე ლო ბი სას, ბავ შ ვო ბი
დან ვე და ობ ლე ბუ ლი ოლი ვე რო ტო და ფერმოს7 აღზრდა ბი ძა მის
მა (დედის მხრივ) ჯო ვა ნი ფო ლი ა ნიმ იდო თავს და, ჯერ კი დევ პირ
ტიტ ვე ლა ყმაწ ვი ლი, სამ ხედ რო სამ სა ხურ ში გა ნამ წე სა, სა დაც მი სი 
უფ რო სი იყო პა ვო ლო ვიტელი8; აქ ის ზედ მი წევ ნით უნ და და უფ ლე
ბო და სამ ხედ რო ხე ლოვ ნე ბას, რა თა შემ დეგ დი დი ჩი ნი სათ ვის მი ეღ
წი ა. პა ვო ლოს სიკ ვ დი ლის შემ დეგ, მი სი ძმის ვიტელოცოს9 მე თა უ
რო ბით მსა ხუ რობ და ჯარ ში, და თა ვი სი ნი ჭის, ისე ვე რო გორც სუ
ლის სიმ ხ ნე ვი სა და ტა ნის სიმ რ თე ლის წყა ლო ბით, სულ მა ლე ერ თი 
ყვე ლა ზე გა მორ ჩე უ ლი კა ცი შე იქ მ ნა. მაგ რამ რა კი სხვის სამ სა ხურ
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ში ყოფ ნა ეთა კი ლე ბო და, გა დაწყ ვი ტა, ფერ მოს ზო გი ერთ მო ქა ლა
ქე ზე დაყ რ დ ნო ბით, რომ ლებ საც თა ვი ან თი სამ შობ ლოს თა ვი სუფ
ლე ბას მი სი მო ნო ბა ერ ჩი ათ, და ვი ტე ლო ცოს მხარ და ჭე რით, ხელ
ში ჩა ეგ დო ფერ მო. ამ მიზ ნით, ჯო ვა ნი ფო ლი ა ნის მის წე რა: ამ დე ნი 
ხა ნია შინ არ ვყო ფილ ვარ და ამი ტომ მინ და მო გი ნა ხუ ლოთ თქვენ
ცა და ჩე მი ქა ლა ქიც, და თუ შე საძ ლო იქ ნე ბა, ჩემს მა მულ საც ახ
ლო გა ვეც ნო ო; და რა კი მთე ლის არ სე ბით მხო ლოდ პა ტი ვის მოხ
ვე ჭას ცდი ლობ და, ამი ტომ, რა თა თა ვი სი თა ნა მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის 
და ემ ტ კი ცე ბი ნა, რომ ტყუ ი ლუბ რა ლოდ არ და უ კარ გავს დრო, სურ
ვილს გა მოს თ ქ ვამ და, ერ თი ზარ  ზე ი მით, მე გობ რე ბი სა და მსა ხუ რე
ბის ას კა ცი ა ნი ამა ლის თან ხ ლე ბით ჩა სუ ლი ყო ფერ მო ში; თა ნაც ბი
ძა მისს სთხოვ და, ეცა დე, ფერ მოს მცხოვ რებ ნიც პა ტი ვით შემ ხ ვ დ ნენ, 
ვი ნა ი დან ამ პა ტივს თა ნაბ რად ვიმ სა ხუ რებთ არა მარ ტო მე, არა
მედ შენც, რო გორც ჩე მი აღ მ ზ რ დე ლი ო. ფო ლი ა ნიმ ყვე ლა ფე რი შე
უს რუ ლა დის წულს, ცდა არ და უკ ლი ა, რომ ფერ მო ე ლებ საც პა ტი
ვით მი ე ღოთ იგი და თა ვის სახ ლ ში მი ი პა ტი ჟა. რამ დე ნი მე დღე რომ 
დაჰ ყო იქ და ყვე ლაფ რის თა და რი გი და ი ჭი რა, რაც სა ჭი რო იყო მო
მა ვა ლი ბო როტ მოქ მე დე ბის აღ სას რუ ლებ ლად, ოლი ვე რო ტომ დი
დე ბუ ლი წვე უ ლე ბა გა მარ თა, რო მელ ზე დაც ჯო ვა ნი ფო ლი ა ნი და 
ფერ მოს ყვე ლა წარ ჩი ნე ბუ ლი მო ქა ლა ქე მი იწ ვი ა. რო ცა სმა ჭა მა სა 
და ამ ნა ი რი წვე უ ლე ბი სათ ვის ჩვე უ ლებ რივ მხი ა რუ ლე ბას მორ ჩ ნენ, 
ოლი ვე რო ტომ გან ზ რახ ჩა მო აგ დო სიტყ ვა ყვე ლა სათ ვის მწვა ვე სა
კითხ ზე, კერ ძოდ, პაპ ალექ სან დ რე სა და მი სი ძის ჩე ზა რეს სი დი ა დე
სა და მათ საქ მე ებ ზე. ჯო ვა ნი სა და და ნარ ჩე ნი სტუმ რე ბის პა სუ ხე ბი 
რომ მო ის მი ნა, ოლი ვე რო ტო ანაზ დე უ ლად წა მოხ ტა და გა ნაცხა და: 
ამ სა კითხ ზე უფ რო გან მარ ტო ე ბულ ად გი ლას უნ და ვი ლა პა რა კო თო 
და მე ო რე ოთახ ში გა ვი და, სა დაც ჯო ვა ნი და და ნარ ჩე ნი მო ქა ლა ქე
ნიც გაჰ ყ ვ ნენ. მაგ რამ დას ხ დო მაც ვერ მო ას წ რეს, რომ გა მოც ვივ დ
ნენ წი ნას წარ მი მა ლუ ლი ჯა რის კა ცე ბი და ჯო ვა ნი ცა და და ნარ ჩე ნი 
წვე ულ ნიც ხმლე ბით აკუ წეს. ამ ხოც ვა ჟ ლე ტის შემ დეგ, ოლი ვე რო
ტო ცხენს მო ახ ტა, ჭე ნე ბით გა ი ა რა ქა ლა ქი და ალ ყა შე მო არ ტყა სა
სახ ლეს, სა დაც უმაღ ლე სი თა ნამ დე ბო ბის მო ხე ლე ნი იმ ყო ფე ბოდ ნენ. 
შიშ მა აიძუ ლა ისი ნი და მორ ჩი ლე ბოდ ნენ მას და ახა ლი მთავ რო ბა 
შე ექ მ ნათ, რო მელ საც თვი თონ ჩა უდ გა სათავეში10. იმა თი და ხოც ვის 
შემ დეგ, ვინც უკ მა ყო ფი ლო ბის გა მო შე იძ ლე ბო და წინ აღ დ გო მო
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და, ოლი ვე რო ტომ ახა ლი, სა მო ქა ლა ქო თუ სამ ხედ რო გა ნა წე სე ბით 
გა ნიმ ტ კი ცა მდგო მა რე ო ბა. ასე რომ, მთავ რის ძა ლა უფ ლე ბის ხელ
ში ჩაგ დე ბი დან ერ თი წლის შემ დეგ არა მარ ტო არ ხე ი ნად გრძნობ
და თავს ქა ლაქ ფერ მო ში, არა მედ მე ზობ ლე ბის თ ვი საც სა ში ში შე
იქ მ ნა და მი სი ძლე ვა ისე ვე ძნე ლი იქ ნე ბო და, რო გორც აგა თოკ ლე სი, 
თა ვი სი ვე მი ა მი ტო ბით რომ არ ჩა ვარ დ ნო და ხელ ში ჩე ზა რე ბორ ჯას, 
რო ცა მან, რო გორც მო გახ სე ნეთ, სი ნი გა ლი ას თან შე იპყ რო ორ სი ნე
ბი და ვი ტე ლე ბი; ისიც იქ ვე შე იპყ რეს და ბი ძის მკვლე ლო ბი დან ერ
თი წლის თავ ზე მო აშ თეს ვი ტე ლო ცოს თან, თა ვის მოძღ ვარ თან ერ
თად, რო მე ლიც მას ას წავ ლი და არა მარ ტო სი მა მა ცეს, არა მედ ავ
კა ცო ბა საც.

შე საძ ლო ა, ვინ მეს აღეძ რას ასე თი კითხ ვა: რი თი აიხ ს ნე ბა, რომ 
აგა თოკ ლე სა და სხვა მის თა ნებს, ურიცხ ვი გამ ცემ ლო ბი სა და სი სას
ტი კის მი უ ხე და ვად, დიდ ხანს შე ეძ ლოთ არ ხე ი ნად ეცხოვ რათ თა ვის 
სამ შობ ლო ში და გა რე შე მტრე ბი სა გან და ეც ვათ თა ვი; ამას თან, მო
ქა ლა ქე ებს ერ თხე ლაც არ მო უწყ ვი ათ შეთ ქ მუ ლე ბა მათ წი ნა აღ მ
დეგ, მა შინ რო დე საც ბევ რი სხვა მთა ვა რი, ასე თი ვე სი სას ტი კის წყა
ლო ბით, თვით მშვი დო ბი ა ნო ბის დრო საც ვერ ახერ ხებ და სა ხელ მ
წი ფოს შე ნარ ჩუ ნე ბას, ომი ა ნო ბის მშფოთ ვა რე დრო ზე რომ აღა რა
ფე რი ვთქვათ, ჩე მის აზ რით, ეს და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, თუ რო გორ 
იყე ნე ბენ სი სას ტი კეს: ავად თუ კარ გად. კარ გად იყე ნე ბენ (თუკი ბო
რო ტე ბის მი მართ შე იძ ლე ბა ით ქ ვას: კარ გა დო) მა შინ, რო ცა მხო
ლოდ ერ თხელ მი მარ თა ვენ მას, რო გორც თავ დაც ვის აუცი ლე ბელ 
სა შუ ა ლე ბას, შემ დეგ კი ხელს იღე ბენ მას ზე და მხო ლოდ იმას ცდი
ლო ბენ რაც შე იძ ლე ბა მე ტი სარ გებ ლო ბა მო უ ტა ნონ თა ვის ქვე შევ
რ დომთ. ავად იყე ნე ბენ მა შინ, რო ცა თავ და პირ ვე ლად მხო ლოდ ნა
წი ლობ რივ ავ ლე ნენ მას, შემ დეგ კი დრო თა გან მავ ლო ბა ში, არამ ც
თუ არ ამ ცი რე ბენ, პი რი ქით, თან და თა ნო ბით ზრდი ან. ვინც პირ ველ 
გზას ირ ჩევს, ღმრთი სა და კაც თა შე წევ ნით, ასე თუ ისე, მა ინც პო უ
ლობს გა მო სა ვალს თა ვი სი მდგო მა რე ო ბი დან, რო გორც მა გა ლი თად 
აგა თოკ ლე. სხვე ბის საქ მე კი ხე ლი დან წა სუ ლი ა. აქე დან გა მომ დი ნა
რე, ამა თუ იმ სა ხელ მ წი ფოს ხელ ში ჩაგ დე ბი სას დამ პყ რო ბელ მა ერ
თ ბა შად, ერ თის დაკ ვ რით უნ და გა მო ი ჩი ნოს მთე ლი სი სას ტი კე, რა
თა შემ დეგ ყო ველ დღი უ რად აღარ დას ჭირ დეს მი სი გა მო ყე ნე ბა, და, 
ამ რი გად, შეს ძ ლოს ხალ ხის და შოშ მი ნე ბა და, ქველ მოქ მე დე ბის წყა
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ლო ბით, მი სი გუ ლის მო გე ბა. ის, ვინც სიმ ხ და ლი სა თუ უგუ ნუ რე
ბის გა მო, სხვაგ ვა რად იქ ცე ვა, ყო ველ თ ვის იძუ ლე ბუ ლი იქ ნე ბა მახ
ვი ლი ეპყ რას ხელ ში და ვე რა სო დეს ვერ შეს ძ ლებს თა ვის ქვე შევ რ
დო მებ ზე დაყ რ დ ნო ბას, ვი ნა ი დან, მუდ მი ვი და და უს რუ ლე ბე ლი მუ
ქა რის გა მო, ეს უკა ნას კ ნელ ნიც ვე რა სო დეს ამო ი სუნ თ ქა ვენ შვე ბით 
მის ხელ ში. ამი ტომ სი სას ტი კე ერ თ ბა ში და ერ თ ჯე რა დი უნ და იყოს, 
რა თა ხალხს გონს მოს ვ ლის სა შუ ა ლე ბა არ მი ე ცეს და, ამ რი გად, ნაკ
ლებ მტკივ ნე უ ლად გა ნი ცა დოს იგი, ქველ მოქ მე დე ბა კი ნელ  ნე ლა, 
წვეთ  წ ვე თო ბით უნ და გა მო ავ ლი ნო, რა თა ხალ ხ მა უკეთ შეს ძ ლოს 
მი სი შეტ კ ბო ბა. 

მაგ რამ ყვე ლა ზე არ სე ბი თია მთა ვარ სა და მის ქვე შევ რ დო მებს 
შო რის იმ ნა ი რი ურ თი ერ თო ბის დამ ყა რე ბა, რომ ვე რა ვი თარ მა გა
რე მო ე ბამ, ვერც ავ მა და ვერც კარ გ მა, ვე ღარ შეს ძ ლოს მი სი დარ ღ
ვე ვა: რად გა ნაც გა ჭირ ვე ბის ჟამს არც ბო რო ტის ქმნა და გაყ რის ხე
ირს და არც სი კე თე წა გად გე ბა რა მე ში, ვი ნა ი დან, რა კი ღა იძუ ლე ბი
თი იქ ნე ბა, ვე რა ვის მო ი მად ლი ე რებ იმით.

თავი IX

სამოქალაქო სამთავროსათვის

ახ ლა გა და ვი დეთ იმ შემ თხ ვე ვა ზე, რო ცა კერ ძო პი რი ბო როტ
მოქ მე დე ბი სა თუ სხვა რამ აუტა ნე ლი ძა ლა დო ბის გზით კი არა, არა
მედ თა ვი სი თა ნა მო ქა ლა ქე ე ბის კე თილ გან წყო ბი ლე ბის შე დე გად 
ხდე ბა მთა ვა რი; ამას შე იძ ლე ბა ეწო დოს სა მო ქა ლა ქო მმარ თ ვე ლო
ბა, რომ ლის მი საღ წე ვა დაც არც სრულ ქ მ ნი ლი სიქ ვე ლეა სა ჭი რო და 
არც უსაზღ ვ რო ბედ ნი ე რე ბა, არა მედ, უმალ, ბედ ნი ე რე ბას თან წილ
ნა ყა რი ცბი ე რე ბა. ამ ნა ი რი ძა ლა უფ ლე ბის ხელ ში ჩა საგ დე ბად სა ჭი
როა ან ხალ ხის, ან კი დევ დი დე ბულ თა კე თილ გან წყო ბი ლე ბა. ვი ნა
ი დან ყვე ლა ქა ლაქ ში ვხვდე ბით ამ ორ სხვა დას ხ ვა დაჯ გუ ფე ბას, რაც 
იმი თაა გა მოწ ვე უ ლი, რომ ხალხს არ სურს დი დე ბუ ლე ბი მბრძა ნებ
ლობ დ ნენ და ავიწ რო ებ დ ნენ მას, დი დე ბუ ლებს კი, პი რი ქით, სურთ 
მბრძა ნებ ლობ დ ნენ და ავიწ რო ებ დ ნენ ხალხს. ამ ორი სხვა დას ხ ვა 
სუ ლის კ ვე თე ბის ურ თი ერ თ და პი რის პი რე ბუ ლო ბას ქა ლაქ ში სა მი
დან ერ თ ერ თი შე დე გი მოს დევს: ან მბრძა ნებ ლო ბა, ან თა ვი სუფ
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ლე ბა, ან თა ვაშ ვე ბუ ლო ბა. მბრძა ნებ ლო ბის მი ზე ზი ან ხალ ხია და 
ან დი დე ბუ ლე ბი, იმის და მი ხედ ვით, თუ რო მე ლი მხა რე მო იგ დებს 
სა ა მი სო შემ თხ ვე ვას ხელ ში. ასე მა გა ლი თად, დი დე ბუ ლე ბი, რო
გორც კი დარ წ მუნ დე ბი ან, რომ ხალხს ვე ღარ აოკე ბენ, მთელ თა
ვი ანთ გავ ლე ნას ერთ კაცს მი ა ნი ჭე ბენ და მთავ რად დას ვა მენ, რა თა 
მი სი მფარ ვე ლო ბის ქვეშ თა ვი ანთ ნე ბა ზე იპარ პა შონ. ასე ვე ხალ ხიც, 
რო ცა და ი ნა ხავს, რომ დი დე ბუ ლებს წი ნა აღ მ დე გო ბას ვე ღარ უწევს, 
მთელს თა ვის ძალ მო სი ლე ბას ერთ კაცს გა დას ცემს და ხე ლი სუფ
ლე ბის სა თა ვე ში აყე ნებს მას, რა თა თა ვის მფარ ვე ლად ეგუ ლე ბო
დეს. ის, ვინც დი დე ბულ თა შემ წე ო ბით აღ წევს მთავ რის ძა ლა უფ ლე
ბას, უფ რო ძნე ლად ინარ ჩუ ნებს მას, ვიდ რე ის, ვინც ხე ლი სუფ ლე ბას 
ხალ ხის შემ წე ო ბით უდ გე ბა სა თა ვე ში; ვი ნა ი დან, პირ ველ შემ თხ ვე
ვა ში, მთა ვარს გარს ახ ვე ვი ან დი დე ბუ ლე ბი, რომ ლებ საც მას ზე ნაკ
ლე ბად რო დი მო აქვთ თა ვი, და რომ ლებ საც ის, ამის გა მო, ვერც თა
ვის ნე ბა ზე ათა მა შებს და ვერც რას მე უკარ ნა ხებს. მა შინ რო დე საც 
ის, ვინც ხალ ხის შემ წე ო ბით აღ წევს მთავ რის ძა ლა უფ ლე ბას, ერ თ
პი როვ ნუ ლი მბრძა ნე ბე ლი ხდე ბა და ირ გ ვ ლივ არა ვინ, ან თით ქ მის 
არა ვი ნა ჰყავს ისე თი, ვინც ურ ჩო ბას გა უ ბე დავს.

ეგეც არ იყოს, თუ წრფელ გზას აირ ჩევს და არა ვის შე ა ვიწ რო
ებს, მთა ვა რი ვე რას დი დე ბით ვერ და აკ მა ყო ფი ლებს დი დე ბუ ლებს, 
ხალ ხის დაკ მა ყო ფი ლე ბას კი დი ა ხაც შეს ძ ლებს, ვი ნა ი დან ხალ ხი 
უფ რო პა ტი ო სან მი ზანს ისა ხავს, რად გა ნაც მხო ლოდ იმას მი ელ ტ
ვის, რომ არა ვის და ა ჩაგ ვ რი ნოს თა ვი, დი დე ბუ ლებს კი ყვე ლა ზე მე
ტად სწო რედ მი სი და ჩაგ ვ რა სურთ. გარ და ამი სა, მთა ვარს ყო ველ თ
ვის შე უძ ლია მტრუ ლად გან წყო ბი ლი ხალ ხი სა გან და იზღ ვი ოს თა ვი, 
დი დე ბუ ლე ბი სა გან კი არა, ვი ნა ი დან ხალ ხი მრა ვალ რიცხო ვა ნი ა, დი
დე ბუ ლე ბი კი ცო ტა ნი არი ან. და მარ თ ლაც, რა შე უძ ლია მტრუ ლად 
გან წყო ბილ ხალხს? დი დი დი დი, ზურ გი აქ ცი ოს მთა ვარს; მტრუ ლად 
გან წყო ბილ დი დე ბუ ლებს კი შე უძ ლი ათ არა მარ ტო ზურ გი აქ ცი
ონ, არა მედ აშ კა რა დაც და უ პი რის პირ დ ნენ მას, ვი ნა ი დან ისი ნი უფ
რო წინ და ხე დულ ნი არი ან, უფ რო მზაკ ვარ ნი, ყო ველ თ ვის დრო უ
ლად იზღ ვე ვენ თავს და მის მხა რე ზე გა და დი ან, ვი საც, მა თის აზ რით, 
გა მარ ჯ ვე ბა უნ და დარ ჩეს. მთა ვა რი იძუ ლე ბუ ლია ყო ველ თ ვის ერ თ სა 
და იმა ვე ხალ ხ თან იცხოვ როს, მა შინ რო დე საც დი ა ხაც შე უძ ლია ერ
თი და იმა ვე დი დე ბუ ლე ბის გა რე შეც გა ვი დეს ფონს, ვი ნა ი დან ხე ლე
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წი ფე ბა, თა ვი სი ნე ბა სურ ვი ლი სა მებრ, ქმნი დეს ან მუს რავ დეს, სწყა
ლობ დეს ან რის ხავ დეს მათ.

ამ სა კითხის უკეთ გა სარ კ ვე ვად, მე ვამ ტ კი ცებ, რომ შე საძ ლოა 
დი დე ბუ ლე ბი სად მი ორ ნა ი რი და მო კი დე ბუ ლე ბა, იმის და მი ხედ ვით, 
თუ რას გვი მოწ მებს მა თი ქცე ვა: იმას, რომ თა ვი ანთ ბედ იღ ბალს 
მთლი ა ნად მთავ რის ბედ იღ ბალს უკავ ში რე ბენ, თუ პი რი ქით. თუ 
უკავ ში რე ბენ და ნამ დ ვი ლი მტა ცებ ლე ბი ვით არ იქ ცე ვი ან, სიყ ვა
რულ სა და პა ტი ვის ცე მას იმ სა ხუ რე ბენ, თუ არა და, აქაც თავს იჩენს 
ორი სხვა დას ხ ვა შე საძ ლებ ლო ბა: პირ ვე ლი: ისი ნი სულ მოკ ლე ო ბი სა 
და ბუ ნე ბით თან და ყო ლი ლი სიმ ხ და ლის გა მო იქ ცე ვი ან ასე, და მა
შინ მთა ვარ მა, რა საკ ვირ ვე ლი ა, უნ და ისარ გებ ლოს მა თი სამ სა ხუ
რით, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა კი და ეყ რ დ ნოს მათ შო რის ყვე ლა ზე კე
თილ გო ნი ერთ, რო მელ ნიც ხელ საყ რელ ვი თა რე ბა ში პა ტი ვის ცე მას 
არ მო აკ ლე ბენ, გა სა ჭირ ში კი არა ფერს ავ ნე ბენ მას; და მე ო რე: მა
თი ამ ნა ი რი ქცე ვის მი ზე ზი ან გა რე ბა და პა ტივ მოყ ვა რე ო ბა გახ ლავთ, 
რაც იმის მო მას წა ვე ბე ლი ა, რომ ისი ნი თა ვი ანთ თავ ზე უფ რო მეტს 
ფიქ რო ბენ, ვიდ რე მთა ვარ ზე, და მა შინ ეს უკა ნას კ ნე ლი უნ და უფ რ
თხო დეს და თა ვის აშ კა რა მტრე ბად თვლი დეს მათ, ვი ნა ი დან არა
ხელ საყ რელ ვი თა რე ბა ში ყო ველ თ ვის მის დამ ხო ბას შე ეც დე ბი ან. 

ამ რი გად, ის, ვინც ხალ ხის კე თილ გან წყო ბი ლე ბის შე დე გად ხდე
ბა მთა ვა რი, ასე ვე კე თი ლად უნ და იყოს გან წყო ბი ლი მის მი მართ; 
რა საც ად ვი ლად შეს ძ ლებს, ვი ნა ი დან ხალ ხი მხო ლოდ იმას მო ითხო
ვოს, რომ არა ვინ ავიწ რო ებ დეს, ხო ლო ის, ვინც ხალ ხის კი არა, დი
დე ბულ თა კე თილ გან წყო ბი ლე ბის შე დე გად აღ წევს მთავ რის ძა ლა
უფ ლე ბას, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, ხალ ხის გუ ლის მო გე ბას უნ და ცდი
ლობ დეს, რა საც ასე ვე ად ვი ლად შეს ძ ლებს, თუ კი თა ვის მფარ ვე
ლო ბას არ მო აკ ლებს მას. და რა კი კაც ნი, კე თი ლის მ ყო ფე ლად რომ 
და ი გუ ლე ბენ მას, ვის გა ნაც ბო რო ტის მეტს არას ელოდ ნენ, – მთე
ლის არ სე ბით თა ვი ან თი მწყა ლობ ლის ერ თ გულ ნი ხდე ბი ან, ამი ტომ 
ხალ ხიც უფ რო თავ გა მო დე ბით უჭერს მხარს თა ვის მფარ ველს, ვიდ
რე და უ ჭერ და იმ შემ თხ ვე ვა ში, მი სი წყა ლო ბით რომ გამ ხ და რი ყო 
მთა ვა რი. ამ უკა ნას კ ნელს ათას ნა ი რი სა შუ ა ლე ბა მო ე ძებ ნე ბა ხალ ხის 
გუ ლის მო სა ნა დი რებ ლად, ხალ ხი სა, რო მე ლიც ვი თა რე ბის დაკ ვა ლად 
იც ვ ლე ბა, რის გა მოც აქ არ არ სე ბობს ერ თი უტყუ ა რი და ყოვ ლის
მომ ც ვე ლი წე სი. ამი ტომ აღარც მე გა ვაგ რ ძე ლებ სიტყ ვას და დას კ ვ
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ნის სა ხით იმას ღა ვიტყ ვი, რომ მთა ვა რი ყო ველ ნა ი რად უნ და ცდი
ლობ დეს ხალ ხის მე გობ რო ბის მოხ ვე ჭას, არა და, გან საც დე ლის ჟამს, 
ცუ დად წა უ ვა საქ მე. 

ნაბიდემ1, სპარ ტის მთა ვარ მა, მთე ლი სა ბერ ძ ნე თი სა და რო მის 
ძლე ვა მო სი ლი ლაშ ქ რის ალ ყას გა უძ ლო და თა ვი სი სამ შობ ლო და 
სა ხელ მ წი ფო და იც ვა მათ გან; თა ნაც, გან საც დე ლის ჟამს, მხო ლოდ 
ზო გი ერ თი სა გან მო უხ და თა ვის დაზღ ვე ვა, რაც აშ კა რად არ იქ ნე
ბო და საკ მა რი სი, ხალ ხი რომ მტრუ ლად ყო ფი ლი ყო გან წყო ბი ლი 
მის მი მართ. და ე, ამ ჩემს თვალ საზ რისს ნუ რა ვინ და უ პი რის პირ დე
ბა გაც ვე თი ლი ან და ზით: ხალ ხის იმე დით ჩე მი მტე რი დად გა ო, ვი ნა
ი დან ეს მარ თე ბუ ლია მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში, რო ცა ხალ ხ ზე კერ
ძო მო ქა ლა ქე ამ ყა რებს იმედს, რო მელ საც გუ ლუბ რ ყ ვი ლოდ ჰგო ნი ა, 
რომ გან საც დე ლის ჟამს ხალ ხი და ი ცავს მტრე ბი სა თუ ხე ლი სუ ფალ
თა ძალ მომ რე ო ბი სა გან; მას ისე თი ვე იმედ გაც რუ ე ბა ელის, რო გორც 
გრაკხებს2 – რომში და მესსერ ჯორჯო სკალის3 – ფლო რენ ცი ა ში. 
მაგ რამ თუ ხალ ხ ზე იმედს ამ ყა რებს მთა ვა რი, ნამ დ ვი ლი მბრძა ნე
ბე ლი და მტკი ცე ნე ბის ყო ფის კა ცი, წარ ბ შე უხ რე ლად რომ ეგე ბე ბა 
გან საც დელს, დრო უ ლად ახორ ცი ე ლებს სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბებს და 
თა ვი სი ქე დუხ რე ლო ბი თა და გან კარ გუ ლე ბე ბით სიმ ხ ნე ვეს უნერ გავს 
ყვე ლას, – იმედ გაც რუ ე ბუ ლი არ დარ ჩე ბა და თვალ ნათ ლივ დარ წ
მუნ დე ბა, რა ო დენ მტკი ცე ყო ფი ლა მის მი ერ ჩაყ რი ლი სა ფუძ ვე ლი. 

ამ ნა ი რი მთავ რე ბის ძა ლა უფ ლე ბას მხო ლოდ მა შინ ემუქ რე ბა 
საფ რ თხე, რო ცა სა მო ქა ლა ქო მმარ თ ვე ლო ბი დან ერ თ პი როვ ნულ ზე 
გა დას ვ ლას და ა პი რე ბენ. საქ მე ისა ა, რომ ისი ნი ან პი რა დად, ან კი დევ 
მო ხე ლე თა მეშ ვე ო ბით მარ თა ვენ სა ხელ მ წი ფოს. უკა ნას კ ნელ შემ თხ
ვე ვა ში მა თი ძა ლა უფ ლე ბა უფ რო სუს ტია და უმ ტ კი ცო, ვი ნა ი დან 
ისი ნი მთლი ა ნად იმ მო ქა ლა ქე თა ნე ბა სურ ვილ ზე არი ან და მო კი დე
ბულ ნი, რო მელ თაც უმაღ ლე სი თა ნამ დე ბო ბე ბი უჭი რავთ, და ამი
ტომ ად ვი ლად შე უძ ლი ათ, გან სა კუთ რე ბით – მთავ რი სათ ვის არა
ხელ საყ რელ ვი თა რე ბა ში, წინ აღუდ გ ნენ ან აღარ და ე მორ ჩი ლონ და, 
ამ რი გად, ძა ლა უფ ლე ბა წა არ თ ვან მას. მთა ვა რი კი, გან საც დე ლის 
ჟამს, ვერ შეს ძ ლებს ერ თ პი როვ ნუ ლი მმარ თ ვე ლი გახ დეს, ვი ნა ი დან 
მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის მო ხე ლე თა მი მართ მორ ჩი ლე ბას ნაჩ ვე ვი მო
ქა ლა ქე ნი და ქვე შევ რ დომ ნი, ამ არე ულ  და რე უ ლო ბა ში, აღარ და ე
მორ ჩი ლე ბი ან მის ბრძა ნე ბებს, ასე რომ, გა სა ჭირ ში ჩა ვარ დ ნილს არა
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სო დეს არ ეყო ლე ბა საკ მაო ხალ ხი, რო მელ ზე დაც დაყ რ დ ნო ბას შეს ძ
ლებს. ვი ნა ი დან ამ ნა ირ მთა ვარს არ შე უძ ლია გულ დამ შ ვი დე ბით და
ენ დოს იმას, რა საც უშიშ რო ე ბის ჟამს ხე დავს: ყვე ლა შეს ცი ცი ნებს, 
ყვე ლა ერ თ გუ ლე ბას აღუთ ქ ვამს, ყვე ლა მზა დაა თა ვი დას დოს მი სი 
გუ ლის თ ვის: რა ენაღ ვ ლე ბათ, სიკ ვ დი ლი ხომ ცხრა მთას იქი თა ა. მაგ
რამ რო ცა დრო უარეს დე ბა და სა ხელ მ წი ფოს ერ თ გუ ლი მო ქა ლა ქე
ნი სჭირ დე ბა, ძალ ზე ცო ტა ნი ღა რჩე ბი ან ად გილ ზე. ამ ნა ი რი ცდა მით 
უფ რო სა ხი ფა თო ა, რომ შე იძ ლე ბა მხო ლოდ ერ თხელ ჩა ტარ დეს. 
ამი ტო მაც ბრძენ მთა ვარს დი ა ხაც მარ თებს იმა ზე ფიქ რი, თუ რო გორ 
უნ და მო იქ ცეს, რა თა მი სი ძა ლა უფ ლე ბა ყო ველ თ ვის და ყო ველ გ ვარ 
ვი თა რე ბა ში აუცი ლე ბე ლი იყოს მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის, და მა შინ ისი ნი 
ყო ველ თ ვის უერ თ გუ ლე ბენ მას. 

თავი X

რანაირად უნდა ვზომავდეთ ყოველი სამთავროს ძლიერებას

ამ სამ თავ რო თა თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გან ხილ ვი სას, ერ თი ასე თი სა
კითხის გათ ვა ლის წი ნე ბაც გვმარ თებს: აქვს თუ არა მთა ვარს იმ ნა ი
რი სა ხელ მ წი ფო, რომ, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, შე უძ ლია თვი თონ
ვე მარ თავ დეს თა ვის თავს, თუ ყო ველ თ ვის სხვე ბის მხრივ მფარ ვე
ლო ბას მო ითხოვს? ამ სა კითხის უკეთ გა სარ კ ვე ვად, მე ვამ ბობ, რომ, 
ჩე მის აზ რით, თა ვი ან თი თა ვის მარ თ ვას, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, შეს ძ
ლე ბენ ისი ნი, რო მელ თაც, ხალ ხ მ რავ ლო ბი სა თუ დიდ ძა ლი სიმ დიდ
რის წყა ლო ბით, შე უძ ლი ათ გა მო იყ ვა ნონ საკ მა ოდ მრა ვალ რიცხო
ვა ნი ლაშ ქა რი და, ამ რი გად, სა კად რი სი პა სუ ხი გას ცენ ყვე ლა მომ
ხ დურს. ზუს ტად ასე ვე, მე ვამ ბობ, რომ სხვე ბის მხრივ შემ წე ო ბას 
სა ჭი რო ე ბენ ისი ნი, რო მელ თაც არ ძა ლუძთ ბრძო ლის ველ ზე გა უმ
კ ლავ დ ნენ მტერს, არა მედ იძუ ლე ბულ ნი არი ან თა ვი შე ა ფა რონ გა
ლა ვანს და მხო ლოდ მუ ქა რის მო გე რი ე ბას ცდი ლობ დ ნენ. პირ ვე ლი 
შემ თხ ვე ვის გა მო უკ ვე მო გახ სე ნეთ და შემ დ გომ შიც კვლავ მი ვუბ
რუნ დე ბით ამ სა კითხს. მე ო რე შემ თხ ვე ვა ში მხო ლოდ ის შეგ ვიძ ლია 
ვურ ჩი ოთ ამ ნა ირ მთავ რებს, რომ ყო ველ ნა ი რად უნ და ამაგ რებ დ ნენ 
და ამ ტ კი ცებ დ ნენ თა ვი ანთ ად გილ სამ ყო ფელს და ყუ რადღე ბას არ 
აქ ცევ დ ნენ ქვეყ ნის და ნარ ჩენ ნა წილს. ვინც სა თა ნა დოდ გა ა მაგ რებს 
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სა კუ თარ ად გილ სამ ყო ფელს, მთელს და ნარ ჩენ სამ ფ ლო ბე ლო ში კი 
ისე მო ექ ცე ვა თა ვის ქვე შევ რ დომთ, რო გორც ზე მოთ ვთქვით და ქვე
მო თაც მო გახ სე ნებთ, – ძნე ლად თუ ვინ მე გა ბე დავს მას ზე თავ დას ხ
მას. რად გა ნაც კაც ნი ყო ველ თ ვის ცდი ლო ბენ თა ვი აარი დონ იმ ნა ირ 
საქ მეს, რომ ლის წარ მა ტე ბა ში აც წი ნას წარ ვე ეჭ ვი ეპა რე ბათ, ხო ლო 
თავ დას ხ მა მთა ვარ ზე, რო მე ლიც სა ი მე დოდ და ცულ ცი ხე სი მაგ რე
ში ზის, და რო მე ლიც არა სძულს ხალხს, შე უძ ლე ბე ლია იოლ საქ
მედ იქ ნეს მიჩ ნე უ ლი. 

გერ მა ნი ის ქა ლა ქე ბი თა ვი სუ ფალ ნი არი ან, პა ტა რა ად გი ლი 
უჭი რავთ, რო ცა სურთ, იმპერატორს1 ემორ ჩი ლე ბი ან, მაგ რამ არ 
ეში ნი ათ არც მი სი და არც თა ვი ან თი ძლე ვა მო სი ლი მე ზობ ლე ბი სა: 
ვი ნა ი დან ისეთ ნა ი რად არი ან გა მაგ რე ბულ ნი, რომ ყვე ლას აშ კა რად 
ეცე მა თვალ ში, რა ო დენ ძნე ლი და ქან ც გამ წყ ვე ტი საქ მე იქ ნე ბა მა თი 
აღე ბა. ყვე ლას ღრმა თხრი ლე ბი და გა ნი ე რი გა ლავ ნე ბი არ ტყია გარს, 
მძლავ რი ზარ ბაზ ნე ბით არი ან აღ ჭურ ვილ ნი და საწყო ბე ბიც სას მელ 

 საჭ მ ლი სა და საწ ვა ვის მთე ლი წლის სამ ყო ფი მა რა გი თა აქვთ გა მო
ტე ნი ლი. გარ და ამი სა, იმ მიზ ნით, რომ მდა ბი ო რებ მა, ქა ლა ქი სათ ვის 
დი დი ზა რა ლის მი უ ყე ნებ ლად, თა ვის გა ტა ნა შეს ძ ლონ, ყო ველ თ ვის 
იმა რა გე ბენ მთე ლი წლის სამ ყოფ მა სა ლას, რა თა სა მუ შაო არ მო
აკ ლონ უბ რა ლო ხალხს და შე უ ფერ ხებ ლად ამუ შა ონ ის სა წარ მო ე
ბი, რო მელ თა ნა წარ მიც ჰა ე რი ვით სჭირ დე ბა ქა ლაქს. ეგეც არ იყოს, 
ყველ გან დიდ პა ტივ შია სამ ხედ რო საქ მე, რომ ლის სრულ ყო ფა საც 
ყო ველ ნა ი რად უწყო ბენ ხელს. 

ამ რი გად, კარ გად გა მაგ რე ბუ ლი ქა ლა ქის მთა ვარს, რო მე ლიც 
არა სძულს ხალხს, იშ ვი ა თად თუ ემუქ რე ბა თავ დას ხ მის საფ რ თხე; 
მაგ რამ კი დე ვაც რომ და ეს ხან თავს, მომ ხ დუ რი თავ ლაფ დას ხ მუ ლი 
გაბ რუნ დე ბა უკან. გა რე მო ე ბა ნი ხომ იმ ნა ი რად ცვა ლე ბად ნი არი ან, 
რომ თით ქ მის შე უძ ლე ბე ლი ა, თავ დამ ს ხ მელ მა, თა ვი სი ლაშ ქ რი თურთ, 
მთე ლი წე ლი უქ მად შეს წი როს ქა ლა ქის ალ ყას. 

შე იძ ლე ბა შე მე სიტყ ვონ: თუ კი მო ქა ლა ქე ე ბის სამ ფ ლო ბე ლო ე ბი 
ქა ლაქ გა რე თა ა, და ისი ნი ცეცხ ლის ალ ში გახ ვე ულს იხი ლა ვენ თა ვი
ანთ სა ბა დე ბელს, მა თი მოთ მი ნე ბის ფი ა ლა აივ სე ბა; თა ნაც, ხან გ რ ძ
ლი ვი ალ ყა და სი ცოცხ ლის სიყ ვა რუ ლი მთა ვარ საც და ა ვიწყე ბი ნებთ. 
პა სუ ხად ვიტყ ვი, რომ ძლი ე რი და ქე დუხ რე ლი მთა ვა რი ყო ველ გ ვარ 
სიძ ნე ლეს დას ძ ლევს: ხან იმით, რომ ანუ გე შებს თა ვის ქვე შევ რ დომთ, 
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ამ უბე დუ რე ბა საც მა ლე ბო ლო მო ე ღე ბა ო, ხა ნაც იმით, რომ მტრის 
სი სას ტი კის შიშს ჩა უ ნერ გავს მათ, ხან კი დევ იმის წყა ლო ბით, რომ 
მარ ჯ ვედ მო ი ცი ლებს თა ვი დან იმ ხალხს, რომ ლე ბიც ყვე ლა ზე ურ ჩ
ნი და გულ ფიცხ ნი ჩა ნან. ეგეც არ იყოს, მტე რი, ჩვე უ ლებ რივ, ქვე ყა
ნა ში შეჭ რის თა ნა ვე ცეცხ ლი თა და მახ ვი ლით მუს რავს და აოხ რებს 
მას, ე. ი. მა შინ, რო ცა ხალ ხის თ ვის ჯერ კი დევ არ უღა ლატ ნია სიმ ხ
ნე ვეს, და მზად არის თავ და სა ცა ვად. მით უფ რო ნაკ ლებ უნ და ში
შობ დეს მთა ვა რი, ვი ნა ი დან რამ დე ნი მე დღის შემ დეგ, რო ცა ხალ
ხი სუ ლით და ე ცე მა, უბე დუ რე ბა უკ ვე დატ რი ალ დე ბა და მო სახ დე
ნი მოხ დე ბა, საშ ვე ლი აღარ სად ჩანს: სწო რედ მა შინ, ხალ ხი უფ რო 
მჭიდ როდ და ერ თ სუ ლოვ ნად ირაზ მე ბა თა ვი სი მთავ რის გარ შე მო, 
რო მელ საც უკ ვე თა ვის მო ვა ლედ სა ხავს, რა კი ღა სწო რედ მის და სა
ცა ვად გას წი რეს ცეცხ ლ ში და სან თ ქ მე ლად და ასა ოხ რებ ლად თა ვი
ან თი სახ ლე ბიც და ავ ლა დი დე ბაც. ხალ ხის ბუ ნე ბა კი ასე თი ა, რომ 
სხვე ბი სათ ვის გა წე უ ლი სამ სა ხუ რი მო ვა ლე ო ბის ისეთ სა ვე გრძნო
ბას აღუძ რავს, რო გორც სამ სა ხუ რი, რო მელ საც სხვე ბი უწე ვენ მას. 
და თუ ყვე ლა ფერს კარ გად ავ წონ  დავ წო ნით, შეგ ვიძ ლია და ვას კ ვ
ნათ, რომ გო ნი ე რი მთა ვა რი, და საწყის შიც და შემ დეგ ში აც, ად ვი ლად 
შეს ძ ლებს იმას, რომ ალ ყა შე მორ ტყ მუ ლი მო ქა ლა ქე ნი არ და ეც ნენ 
სუ ლით, და არც და ე ცე მი ან, თუ კი სას მელ  საჭ მე ლი ან სა ო მა რი მა
სა ლა არ შე მო აკ ლ დათ. 

თავი XI

საეკლესიოსამთავროთათვის

ახ ლა კი ის ღა დაგ ვ რ ჩე ნი ა, სა ეკ ლე სიო სამ თავ რო ებ ზე გა და ვი
დეთ. მთე ლი სიძ ნე ლე მათს ხელ ში ჩაგ დე ბამ დე იჩენს თავს, ვი ნა
ი დან ამ სამ თავ რო ებს სიქ ვე ლი სა თუ სვე ბედ ნი ე რე ბის წყა ლო ბით 
ეუფ ლე ბი ან, შე ნარ ჩუ ნე ბით კი რო გორც ერ თის, ისე მე ო რის გა რე
შე ინარ ჩუ ნე ბენ. მა თი საყ რ დე ნია ძვე ლის ძ ვე ლი რე ლი გი უ რი წეს
რი გი, ისე ძლე ვა მო სი ლი და ღრმად ფეს ვ გად გ მუ ლი, რომ ამ ნა ი რი 
მთავ რე ბი ად ვი ლად ახერ ხე ბენ თა ვი ან თი მდგო მა რე ო ბის შე ნარ ჩუ
ნე ბას. მი უ ხე და ვად იმი სა, თუ რო გორ იქ ცე ვი ან ან რა ნა ი რი ცხოვ
რე ბით ცხოვ რო ბენ მხო ლოდ მათ ეკუთ ვ ნით ძა ლა უფ ლე ბა, მაგ რამ 
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არც მის შე ნარ ჩუ ნე ბას ცდი ლო ბენ და არც თა ვი ანთ ქვე შევ რ დო მებს 
მარ თა ვენ, ვი ნა ი დან არა ვინ ემუქ რე ბა მათ მმარ თ ვე ლო ბას, ხო ლო 
ქვე შევ რ დო მე ბი უდ რ ტ ვინ ვე ლად ურიგ დე ბი ან თა ვი ანთ მდგო მა რე
ო ბას და ამი ტომ არ აპი რე ბენ მათ გან გან დ გო მას, თუმ ცა, კაც მა რომ 
თქვას, არც შე უძ ლი ათ ეს. მა შა სა და მე, მხო ლოდ ამ ნა ი რი მთავ რე
ბი არი ან უზ რუნ ველ ნი და ბედ ნი ერ ნი. მაგ რამ რა კი აქ თავს იჩენს 
უზე ნა ეს მი ზეზ თა ზე მოქ მე დე ბა, რო მელ თა არ ს ში წვდო მაც ადა მი ა
ნის ბუ ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას აღე მა ტე ბა, ამი ტომ სიტყ ვას აღარ გა
ვაგ რ ძე ლებ მათ ზე. მხო ლოდ თავ ხე დი და თავ და ჯე რე ბუ ლი კა ცი თუ 
გა ბე დავს იმა ზე მსჯე ლო ბას, რაც უფ ლის მი ე რაა და ცუ ლი და გან
დი დე ბუ ლი, თუმ ცა შე იძ ლე ბა მკითხონ: რო გორ მი აღ წია ეკ ლე სი
ამ იმ ნა ირ ძლი ე რე ბას, რომ მას თვით საფ რან გე თის მე ფეც კი უფ
რ თხის; რომ მან შეს ძ ლო იტა ლი ი დან გა ნე დევ ნა იგი და გა ე ნად გუ
რე ბი ნა ვენეციელები1, მა შინ რო დე საც ალექ სან დ რემ დე ეკ ლე სი
ის სა ე რო ძა ლა უფ ლე ბას არა ვი თარ ან გა რიშს არ უწევ დ ნენ თვით 
უბად რუ კი ბა რო ნე ბი და სი ნი ო რე ბი, იტა ლი ის დიდ სა ხელ მ წი ფო
ებ ზე რომ აღა რა ფე რი ვთქვა თო? პა სუ ხად ვიტყ ვი, რომ თუმ ცა ყო
ვე ლი ვე ეს კარ გა დაა ცნო ბი ლი, მაგ რამ ზედ მე ტად მა ინც არ მი მაჩ
ნია ამის გახ სე ნე ბა.

ვიდ რე საფ რან გე თის მე ფე შარ ლი შე მო იჭ რე ბო და იტალი
აში2, ეს ქვე ყა ნა მთლი ა ნად პა პის, ვე ნე ცი ე ლე ბის, ნე ა პო ლის მე
ფის, მი ლა ნის დუ კა სა და ფლო რენ ცი ე ლე ბის ძა ლა უფ ლე ბას ექ
ვემდებარებოდა3. ყვე ლა ამ სა ხელ მ წი ფოს, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, ორი 
საზ რუ ნა ვი ჰქონ და: ჯერ ერ თი, ის, რომ იტა ლი ა ში არ შე მოჭ რი ლი
ყო ძლე ვა მო სი ლი უცხო ე ლი, და, მე ო რეც, ის, რომ არც ერთ მათ განს 
ახა ლი სამ ფ ლო ბე ლო ე ბი არ ჩა ეგ დო ხელ ში. ყვე ლა ზე მე ტად ისი ნი 
უფ რ თხოდ ნენ პაპს და ვე ნე ცი ე ლებს. ამ უკა ნას კ ნელ თა ასა ლაგ მა ვად 
სა ჭი რო იყო ყვე ლა და ნარ ჩე ნე ბის მჭიდ რო კავ ში რი, რო გორც, მა გა
ლი თად, ფე რა რის დაც ვი სას4; პა პის და სა ო კებ ლად კი რო მა ელ ბა
რო ნებს იშ ვე ლი ებ დ ნენ, რომ ლე ბიც ორ ბა ნა კად იყ ვ ნენ გა ყო ფილ ნი: 
ორ სი ნე ბი სა და კო ლო ნე ბის მომ ხ რე ე ბად, და გა მუდ მე ბით ექიშ პე
ბოდ ნენ ერ თი მე ო რეს; თხე მით ტერ ფამ დე აღ ჭურ ვი ლი ეს ახ ლო მე
ზობ ლე ბი ავიწ რო ებ დ ნენ და გა სა ქანს არ აძ ლევ დ ნენ პა პის ძა ლა უფ
ლე ბას. და თუმ ცა დრო დად რო ტახ ტ ზე ადი ო და უდ რე კი პა პი, რო
გო რიც იყო, მა გა ლი თად, სიქ სტე5, მაგ რამ, ვერც სვე ბედ ნი ე რე ბი სა და 
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ვერც კე თილ გო ნი ე რე ბის წყა ლო ბით, ვე რა ფერს აწყობ და აბე ზარ მე
ზობ ლებ თან. ამის მი ზე ზი პა პე ბის დღე მოკ ლე ო ბა გახ ლ დათ: იმ ათი 
წლის მან ძილ ზე, რამ დენ საც, სა შუ ა ლოდ, ცოცხ ლობ და ყო ვე ლი პა
პი6, ის დი დის გა ჭირ ვე ბით ახერ ხებ და ერ თ ერ თი ბა ნა კის და სუს
ტე ბას, და თუ ერ თი, მა გა ლი თად, მუსრს ავ ლებ და კო ლო ნას მომ
ხ რე ებს, მის ად გილს იკა ვებ და მე ო რე პა პი, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, 
მტრობ და ორ სი ნებს და მფარ ვე ლობ და კო ლო ნებს, მაგ რამ ვერ კი 
ას წ რებ და ორ სი ნე ბის გა ნად გუ რე ბას7. აი, რა ტო მა ა, რომ პა პის სა
ე რო ძა ლა უფ ლე ბას ესო დენ ნაკ ლებ ან გა რიშს უწევ დ ნენ იტა ლი ა ში. 

და ბო ლოს, პა პის ტახ ტ ზე ავი და ალექ სან დ რე VI, რო მელ მაც, 
ყვე ლა თა ვი სი წი ნა მორ ბე დი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, გვიჩ ვე ნა, რას შე
უძ ლია მი აღ წი ოს პაპ მა ფუ ლი სა და სამ ხედ რო ძა ლის მეშ ვე ო ბით: 
იარა ღად რომ გა მო ი ყე ნა დუ კა ვა ლენ ტი ნო და მო ხერ ხე ბუ ლად 
ისარ გებ ლა ფრან გე ბის შე მო სე ვით, მან აღას რუ ლა ყო ვე ლი ვე ის, 
რაც ზე მოთ, დუ კას მოქ მე დე ბის გან ხილ ვი სას მო ვიხ სე ნი ე. და თუმ
ცა მი სი უშუ ა ლო მი ზა ნი დუ კას აღ ზე ვე ბა გახ ლ დათ, და არა ეკ ლე
სი ი სა, მაგ რამ, ასეა თუ ისე, თა ვი სი მოქ მე დე ბით მან ხე ლი შე უწყო 
ეკ ლე სი ის გან დი დე ბას, რო მელ მაც პა პის სიკ ვ დი ლი სა და დუ კას და
ღუპ ვის შემ დეგ, უხ ვად მო ის თ ვ ლა მი სი ღვაწ ლის ნა ყო ფი.

შემ დეგ ტახ ტ ზე ავი და პა პი იული უს II, რო მელ საც ეკ ლე სია უკ
ვე აღ ზე ვე ბუ ლი დახ ვ და: მის ხელ ში იყო მთე ლი რო მა ნი ა, აღარ ეში
ნო და რო მა ე ლი ბა რო ნე ბის, რო მელ თა ორი ვე ბა ნა კი, ალექ სან დ
რეს მტკი ცე ხე ლით, თით ქ მის მი წას თან იქ ნა გას წო რე ბუ ლი. ეგეც 
არ იყოს, გა იხ ს ნა გზა სიმ დიდ რის დაგ რო ვე ბი სა, რა საც არა ვინ დას
დ გო მია ალექ სან დ რემ დე. იული უ სი არა მარ ტო კვალ დაკ ვალ მიჰ ყ
ვა თა ვის წი ნა მორ ბედს, არა მედ კი დე ვაც გა და ა მე ტა მას: მიზ ნად და
ი სა ხა ხელ ში ჩა ეგ დო ბოლონია8, გაენადგურებინა ვენეციელები და 
იტალიიდან განედევნა ფრანგები9. ყო ვე ლი ვე ამას წარ მა ტე ბით გა
არ თ ვა თა ვი, რაც მით უფ რო სა სა ხე ლოა მის თ ვის, რომ მხო ლოდ ეკ
ლე სი ის გან დი დე ბას მი ელ ტ ვო და და არა რო მე ლი მე კერ ძო პი რი სას. 
ორ სი ნე ბი სა და კო ლო ნე ბი სათ ვის თა ვის წი ნა მორ ბედ ზე უფ რო მე
ტი გა სა ქა ნი არ მი უ ცი ა, და თუმ ცა მათ შო რის დი ა ხაც იყ ვ ნენ შფო
თის თავ ნი, მაგ რამ ორი რამ აოკებ და მათ: ჯერ ერ თი, ეკ ლე სი ის სი
დი ა დე, რო მელ საც ასე ძლი ერ უფ რ თხოდ ნენ, და, მე ო რეც, ის, რომ 
არა ჰყავ დათ არც ერ თი კარ დი ნა ლი, – მა თი მღელ ვა რე ბის მუდ მი
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ვი მი ზე ზი. და თუ ორ სა ვე ამ ბა ნაკს ეყო ლე ბა კარ დი ნა ლე ბი, – ისი
ნი არა სო დეს არ დაცხ რე ბი ან, ვი ნა ი დან კარ დი ნა ლე ბი, რომ ში აც და 
სხვა გა ნაც, თავ გა მო დე ბით იცა ვენ ბა რო ნებს, ხო ლო ბა რო ნე ბი იძუ
ლე ბულ ნი არი ან მხარ ში ედ გ ნენ კარ დი ნა ლებს. ასე რომ, პრე ლატ
თა პა ტივ მოყ ვა რე ო ბა და სა ბამს აძ ლევს მღელ ვა რე ბა სა და უთან ხ
მო ე ბას ბა რო ნებს შო რის. ამ რი გად, მი სი ყოვ ლად უწ მინ დე სო ბა პა პი 
ლეონი10 პა პო ბის სრუ ლი ზე ო ბი სას ავი და ტახ ტ ზე და იმე დი უნ და 
ვი ქო ნი ოთ, რომ თუ მი სი წი ნა მორ ბედ ნი იარა ღით გა ნამ ტ კი ცებ დ
ნენ თა ვი ანთ ძა ლა უფ ლე ბას, ეს უკა ნას კ ნელ ნი თა ვი სი სი კე თი სა და 
ურიცხ ვი სხვა სიქ ვე ლის წყა ლო ბით გა ნავ რ ცობს და გა ნა დი დებს მას.

თავი XII

იმისათვის,თურამდენნაირისახისლაშქარი
არსებობს,დადაქირავებულიჯარისკაცებისათვის

მას შემ დეგ, რაც დაწ ვ რი ლე ბით გან ვი ხი ლე იმ სამ თავ რო თა ყვე
ლა თა ვი სე ბუ რე ბა, რო მელ თა კვლე ვა საც ვი სა ხავ დი მიზ ნად, კერ
ძოდ, გა ვარ კ ვიე მა თი კე თილ დღე ო ბი სა თუ სვე დავ სი ლო ბის მი ზე ზე
ბი და გიჩ ვე ნეთ, რა გზით ცდი ლო ბენ ზო გი ერ თ ნი მათ და უფ ლე ბას, 

– ის ღა დამ რ ჩე ნი ა, გან ვი ხი ლო თავ დას ხ მი სა თუ თავ დაც ვის სა შუ ა
ლე ბე ბი, რომ ლებ საც შე იძ ლე ბა იყე ნებ დეს თვი თე უ ლი მათ გა ნი. ზე
მოთ უკ ვე მო გახ სე ნეთ, რა ო დენ აუცი ლე ბე ლია მთავ რი სათ ვის, რომ 
მტკი ცე სა ფუძ ვე ლი ჰქონ დეს ჩაყ რი ლი: არა და, გარ დუ ვა ლი და ღუპ
ვა ელის. ყო ვე ლი სა ხელ მ წი ფოს – რო გორც ახ ლის, ისე ძვე ლის თუ 
შე რე უ ლის უმ ტ კი ცე სი სა ფუძ ვე ლი კი კარ გად გაწ ვ რ თ ნი ლი ლაშ ქა
რი და კარ გი კა ნო ნე ბი გახ ლავთ. მაგ რამ რა კი კარ გი კა ნო ნე ბი წარ
მო უდ გე ნე ლია კარ გად გაწ ვ რ თ ნი ლი ლაშ ქ რის გა რე შე, ხო ლო კარ
გად გაწ ვ რ თ ნი ლი ლაშ ქა რი თა ვის თა ვად გა ნა პი რო ბებს კარგ კა ნო
ნებს, ამი ტომ სიტყ ვას აღარ გა ვაგ რ ძე ლებ კა ნო ნებ ზე და მარ ტო ო
დენ ლაშ ქარ ზე ვი ლა პა რა კებ.

ამ რი გად, მე ვამ ბობ, რომ ლაშ ქა რი, რომ ლი თაც მთა ვა რი იცავს 
თა ვის სა ხელ მ წი ფოს, ან მი სი სა კუ თა რი ლაშ ქა რი ა, ან და ქი რა ვე ბუ
ლი, ან მაშ ვე ლი, ან შე რე უ ლი. და ქი რა ვე ბუ ლი და მაშ ვე ლი ლაშ ქა
რი უსარ გებ ლოა და სა ში ში. და თუ ვინ მე და ქი რა ვე ბულ ლაშ ქარ ზე 
აფუძ ნებს თა ვი სი სამ თავ როს ძლი ე რე ბას, მი სი ძა ლა უფ ლე ბა არა
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სო დეს არ იქ ნე ბა მტკი ცე და ურ ყე ვი; ვი ნა ი დან ყვე ლა ამ ნა ირ ლაშ
ქარ ში ერ თ თა ვად გან ხეთ ქი ლე ბა სუ ფევს, ყვე ლა ისი ნი პა ტივ მოყ
ვა რე ნი არი ან, აღ ვი რახ ს ნილ ნი, მუ ხა ნათ ნი; თავ ხედ ნი – მე გობ რებს 
შო რის, მხდალ ნი – მტრე ბის პი რის პირ; არც ღმრთის ში ში აქვთ 
და არც რწმე ნა კაც თა მი მართ, ხო ლო მათ და მარ ცხე ბას იმ დე ნი ვე 
დრო სჭირ დე ბა, რამ დენ ხან საც გრძელ დე ბა მა თი შე ტე ვა; თუ მშვი
დო ბა ა, ისი ნი თვი თონ ვე ძარ ც ვა ვენ მო სახ ლე ო ბას, ომის დროს კი 
მტერს აძარ ც ვი ნე ბენ მას. ამის მი ზე ზი ის გახ ლავთ, რომ არც სიყ ვა
რუ ლი და არც სხვა რამ გრძნო ბა არ აიძუ ლებს და ქი რა ვე ბულ ჯა
რის კა ცებს, ფეხ მო უც ვ ლე ლად იდ გ ნენ ბრძო ლის ველ ზე, მწი რი ჯა მა
გი რი კი სუ ლაც არ არის საკ მა რი სი სა ი მი სოდ, რომ მთავ რის გუ ლის
თ ვის თავ და დე ბის სურ ვი ლი აღუძ რას მათ. ისი ნი მზად არი ან მთავ
რის ჯა რის კა ცე ბად იწო დე ბოდ ნენ, სა ნამ ომი არ დაწყე ბუ ლა, მაგ რამ 
ომის დაწყე ბის თა ნა ვე ან გარ ბი ან ან ეთხო ვე ბი ან მთა ვარს. ამა ში ად
ვი ლად დარ წ მუნ დე ბა ყვე ლა, ვი ნა ი დან იტა ლი ის დამ ხო ბა მხო ლოდ 
იმით აიხ ს ნე ბა, რომ, ამ დე ნი წლის მან ძილ ზე, მი სი სამ ხედ რო ძლი
ე რე ბა მარ ტო ო დენ და ქი რა ვე ბულ თა რაზ მებს ემ ყა რე ბო და. ვიდ რე 
ერ თ მა ნეთს ეომე ბოდ ნენ, ეს უკა ნას კ ნელ ნი რა ღა ცის მაქ ნის ნი მა ინც 
იყ ვ ნენ და, ასე გან სა ჯეთ, მა მა ცე ბა დაც კი გვაჩ ვე ნებ დ ნენ თავს, მაგ
რამ უცხო ე ლე ბის შე მო სე ვის თა ნა ვე აშ კა რა შე იქ მ ნა, რა შვი ლე ბი ცა 
ბრძან დე ბოდ ნენ. აი, რა ტო მა ა, რომ შარ ლ მა, საფ რან გე თის მე ფემ, 
თით ქოს თა მა შით აიღო იტა ლი ა, და ვინ ცა თქვა, ამის მი ზე ზი ჩვე
ნი ცოდ ვე ბი იყო ო, მარ თა ლი თქვა1, მაგ რამ არა ის ცოდ ვე ბი, რომ
ლებ საც თვი თონ გუ ლის ხ მობ და, არა მედ ისი ნი, რომ ლე ბიც მე მო
გახ სე ნეთ. და რაც ამ თა ვი ან თი ცოდ ვე ბით და თე სეს ჩვენ მა მთავ რებ
მა, იგი ვე მო იმ კეს.

მე მინ და თვალ ნათ ლივ გიჩ ვე ნოთ, რა ღვთის რის ხ ვა ცაა ამ ნა ი
რი ლაშ ქა რი. და ქი რა ვე ბუ ლი მხე დარ თ მ თავ რე ბი ან გამ ჭ რი ახ ნი არი
ან, ან, პი რი ქით, გო ნე ბა შეზღუ დულ ნი. პირ ველ შემ თხ ვე ვა ში მთა ვარს 
არ შე უძ ლია მათ ზე დან დო ბა, ვი ნა ი დან მა თი მი ზა ნი სხვა არა არის რა, 
თუ არა სა კუ თა რი თა ვის გან დი დე ბა, ან თა ვი ან თი პატ რო ნის, ან კი
დევ იმათ სა ზი ა ნოდ მოქ მე დე ბა, რო მელ თა შე ვიწ რო ე ბა სუ ლაც არა 
სურს მთა ვარს. ხო ლო თუ მხე დარ თ მ თა ვა რი დი დი სიქ ვე ლით არ გა
მო ირ ჩე ვა, მა შინ ის გარ დუ ვალ და ღუპ ვას უქა დის მთა ვარს. თუ ვინ
მე შე მე სიტყ ვე ბა: ვის ხელ ში ცაა სამ ხედ რო ძა ლა, ზუს ტად ასე მო იქ
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ცე ვა, მი უ ხე და ვად იმი სა, და ქი რა ვე ბუ ლია თუ არა ო, – პა სუ ხად ვეტყ
ვი: რა კი ღა ლაშ ქარს შე იძ ლე ბა იყე ნებ დეს ან მთა ვა რი, ან რეს პუბ ლი კა, 
ამი ტომ მთა ვა რი მო ვა ლეა მხე დარ თ მ თავ რის ძა ლა უფ ლე ბა პი რა დად 
აიღოს ხელ ში, რეს პუბ ლი კა კი თა ვის მო ქა ლა ქე ებს უნ და ან დობ დეს 
ამას; და თუ ის, ვი საც მხე დარ თ მ თავ რო ბას ან დო ბენ, თავს ვერ გა არ
თ მევს და კის რე ბულ მო ვა ლე ო ბას, რეს პუბ ლი კამ უნ და შეც ვა ლოს იგი, 
ხო ლო თუ თა ვის გარ თ მე ვას შეს ძ ლებს, რეს პუბ ლი კამ კა ნო ნე ბით უნ
და შეზღუ დოს მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. გა მოც დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, 
რომ მხო ლოდ შე ი ა რა ღე ბუ ლი მთავ რე ბი და რეს პუბ ლი კე ბი აღ წე ვენ 
დიდ წარ მა ტე ბას, და ქი რა ვე ბულ ლაშ ქარს კი ზი ა ნის მე ტი არა მო აქვს 
რა. აი, რა ტო მა ა, რომ რეს პუბ ლი კე ბი, რომ ლებ საც სა კუ თა რი ლაშ
ქა რი ჰყავთ, უფ რო იშ ვი ა თად უვარ დე ბი ან ხელ ში ერ თ ერთ თა ვი ანთ 
მო ქა ლა ქეს, ვიდ რე ის რეს პუბ ლი კე ბი, რომ ლე ბიც და ქი რა ვე ბულ რაზ
მებს ემ ყა რე ბი ან. რო მი და სპარ ტა სა უ კუ ნე ე ბის მან ძილ ზე შე ი ა რა
ღე ბულ ნი და თა ვი სუ ფალ ნი იყ ვ ნენ. შვე ი ცა რი ე ლე ბი ყვე ლა ზე უკეთ 
შე ი ა რა ღე ბულ ნი და ყვე ლა ზე მე ტად თა ვი სუ ფალ ნიც არი ან. კარ თა
გე ნე ლებს კი, პი რი ქით, და ქი რა ვე ბუ ლი ლაშ ქა რი ჰყავ დათ, და რო
მა ე ლებ თან პირ ვე ლი ომის დამ თავ რე ბის შემ დეგ კი ნა ღამ თა ვი ან თ
ვე მო ლაშ ქ რე ე ბის მსხვერ პ ლ ნი შე იქ ნენ. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მათ 
თვით კარ თა გე ნე ლე ბი ედ გ ნენ სათავეში2. ეპამინონდას3 სიკ ვ დი ლის 
შემ დეგ, თე ბე ლებ მა თა ვი ანთ სარ დ ლად აირ ჩი ეს ფი ლი პე მა კე დო ნე
ლი, რო მელ მაც, გა მარ ჯ ვე ბის შემ დეგ, თა ვი სუფ ლე ბა წა არ თ ვა მათ4. 
დუკა ფილიპოს5 სიკვდილის შემდეგ, მილანელებმა ვენეციელების 
წინააღმდეგ საბრძოლველად დაიქირავეს ფრანჩესკო სფორცა6; ის 
კი, მტერი რომ დაამარცხა კარავაჯოსთან7, თავისივე პატრონების 
– მილანელების საზიანოდ დაუზავდა მას. მამამისმა, რომელიც 
ნეაპოლის დედოფალს ჯოვანას ემსახურებოდა, ანაზდეულად 
უღალატა და გასაჭირში უმწეოდ დატოვა იგი, რის გამოც დედოფალი 
იძულებული შეიქნა არაგონის მეფისთვის ეთხოვა მფარველობა, რათა 
ამრიგად შეენარჩუნებინა ტახტი8.

ხო ლო თუ მეტყ ვი ან: ვე ნე ცი ე ლებ მა და ფლო რენ ცი ე ლებ მა და
ქი რა ვე ბულ ლაშ ქარ თა მეშ ვე ო ბით გა ა ფარ თო ვეს ოდეს ღაც თა ვი
ან თი სამ ფ ლო ბე ლო ე ბი, მაგ რამ ამის გა მო მათ მთა ვარ სარ დ ლებს 
მთავ რის ძა ლა უფ ლე ბა კი არ უგ დი ათ ხელთ, არა მედ მათ დამ ც ვე
ლე ბად ვე დარ ჩ ნე ნო, პა სუ ხად ვიტყ ვი, რომ ფლო რენ ცი ე ლებს, ამ 
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მხრივ, აშ კა რად სწყა ლობ და ბე დი, ვი ნა ი დან იმ მა მაც მხე დარ თ მ
თა ვარ თა გან, რო მელ თა ში შიც შე იძ ლე ბო და ჰქო ნო დათ, ზო გი ერ
თ მა ვერ გა ი მარ ჯ ვა, ზო გი ერთს მო ქიშ პე ნი ჰყავ და, ზო გი ერ თის პა
ტივ მოყ ვა რე ო ბა კი სულ სხვა მიზ ნი სა კენ იყო მი მარ თუ ლი. ვერ გა
ი მარ ჯ ვა ჯო ვა ნი აკუტომ9, და სწო რედ ამი ტომ მი სი ერ თ გუ ლე ბა გა
მოც დის წი ნა შე არ დამ დ გა რა. მაგ რამ ყვე ლა და მე თან ხ მე ბა, რომ, 
თუ კი გა ი მარ ჯ ვებ და, ფლო რენ ცი ე ლე ბი მთლი ა ნად მის ხელ ში აღ
მოჩ ნ დე ბოდ ნენ. სფორცა10 ყოველთვის მტრობდა ბრაჩოს11 მომ ხ რე
ებს, ასე რომ, ისი ნი ერ თი მე ო რეს უღო ბავ დ ნენ გზას. თა ვი სი პა ტივ
მოყ ვა რუ ლი მის წ რა ფე ბის მიზ ნად ფრან ჩეს კო ლომ ბარ დი ას სა ხავ
და, ბრა ჩო კი ეკ ლე სი ა სა და ნე ა პო ლის სა მე ფოს. მაგ რამ გა და ვი დეთ 
ახ ლა ხან მომ ხ დარ ამ ბავ ზე. ფლო რენ ცი ე ლებ მა თა ვი ანთ მხე დარ თ მ
თავ რად და ნიშ ნეს პა ო ლო ვიტელი12, გამ ჭ რი ა ხი და შორ ს მ ჭ ვ რე ტე
ლი კა ცი, რო მელ მაც ჯერ კი დევ მა შინ მო იხ ვე ჭა დი დი სა ხე ლი, რო
ცა მხო ლოდ და მხო ლოდ კერ ძო პი რი იყო. ვე რა ვინ გა ბე დავს იმის 
უარ ყო ფას, რომ, თუ კი პი ზას და ი მორ ჩი ლებ და, ფლო რენ ცი ე ლე ბი 
მას ზე იქ ნე ბოდ ნენ და მო კი დე ბულ ნი; ვი ნა ი დან მა თი მტრე ბის სამ სა
ხურ ში რომ ჩამ დ გა რი ყო, ფლო რენ ცი ე ლებს გა მო სა ვა ლი აღარ დარ
ჩე ბო დათ, ხო ლო თუ კი ვერ შე ე ლე ოდ ნენ, მა შინ უთუ ოდ უნ და და
მორ ჩი ლე ბოდ ნენ მას.

თუ გან ვი ხი ლავთ ვე ნე ცი ელ თა მიღ წე ვებს, დავ რ წ მუნ დე ბით, 
რომ მა თი მოქ მე დე ბა სვი ა ნი და ძლე ვა მო სი ლი იყო მა ნამ, სა ნამ სა
კუ თა რი ძა ლე ბით იბ რ ძოდ ნენ (ე.ი. სა ნამ სა ო მარ მოქ მე დე ბას ხმე
ლეთ ზე გა და ი ტან დ ნენ), რო ცა თა ნა ბარ სი მა მა ცეს იჩენ დ ნენ თა ვა
დე ბი ცა და შე ი ა რა ღე ბუ ლი მდა ბი ო ე ბიც; მაგ რამ რო გორც კი ხმე
ლეთ ზე და იწყეს ბრძო ლა, მათ თით ქოს უღა ლა ტა ამ სი მა მა ცემ და 
და ნარ ჩენ იტა ლი ე ლებს და ემ ს გავ ს ნენ. ხმე ლეთ ზე სა ო მა რი მოქ მე
დე ბის დაწყე ბი სას, თა ვი ან თი სა ხელ მ წი ფოს სიმ ცი რი სა და თა ვი ან
თი მრის ხა ნე სა ხე ლის გა მო, ისი ნი დი დად რო დი უფ რ თხოდ ნენ სა
კუ თარ მხე დარ თ მ თავ რებს; მაგ რამ რო დე საც მა თი სამ ფ ლო ბე ლო ე
ბი გა ნივ რ ცო და გა ფარ თოვ და, რაც მოხ და კარმინუოლას13 დროს, 
ისი ნი მიხ ვ დ ნენ თა ვი ანთ შეც დო მას. მათ თ ვის კარ გად იყო ცნო ბი ლი 
მი სი სი მა მა ცე, რად გა ნაც სწო რედ კარ მი ნუ ო ლას სარ დ ლო ბით და
ა მარ ცხეს მი ლა ნის დუ კა, მაგ რამ, მე ო რეს მხრივ, იმა საც კარ გად ხე
დავ დ ნენ, თუ რო გორ აჭი ა ნუ რებ და იგი ომს, და ამი ტო მაც და ას კ ვ
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ნეს, მი სი წი ნამ ძღო ლო ბით გა მარ ჯ ვე ბას ვე ღარ ვე ღირ სე ბი თო. მაგ
რამ რა კი არ უნ დო დათ და არც შე ეძ ლოთ მი სი შე ლე ვა, ვი ნა ი დან 
ში შობ დ ნენ, ვა ი თუ ჩვე ნი სამ ფ ლო ბე ლო ე ბი დავ კარ გო თო, ამი ტომ, 
თა ვის დაზღ ვე ვის მიზ ნით, იძუ ლე ბულ ნი შე იქ ნენ მო ეკ ლათ იგი. ამის 
შემ დეგ მა თი მხე დარ თ მ თავ რე ბი იყ ვ ნენ ბარ ტო ლო მეო და ბერ გა მო, 
რო ბერ ტო და სან სე ვე რი ნო, გრა ფი და პილიანო14 და სხვე ბი, რო
მელ თა და მარ ცხე ბის ში ში უფ რო ჰქონ დათ, ვიდ რე გამარჯვებისა15, 
როგორც ეს მოხდა შემდეგ, ვაილასთან16, რო ცა ერთ დღე ში და კარ
გეს ყვე ლა ფე რი, რაც ესო დე ნი გა ჭირ ვე ბით მო ე პო ვე ბი ნათ რვა ა სი 
წლის მან ძილ ზე. ვი ნა ი დან ამ ნა ი რი ლაშ ქ რით რა ი მეს და უფ ლე ბას 
დი დი დრო სჭირ დე ბა, მა თი ყო ვე ლი მო ნა პო ვა რი სუს ტია და უმ ტ
კი ცო, და ნა კარ გი კი ანაზ დე უ ლი და თავ ზარ დამ ცე მი.

რა კი ღა ამ მა გა ლი თებ მა იტა ლი ა ში და მაბ რუ ნეს, სა დაც ამ დე ნი 
ხნის მან ძილ ზე პარ პა შო ბენ და ქი რა ვე ბულ თა რაზ მე ბი, მინ და უფ რო 
დაწ ვ რი ლე ბით შე ვე ხო ამ სა კითხს, რა თა მა თი და სა ბა მი სა და გავ რ
ცე ლე ბის გან ხილ ვის შე დე გად, უფ რო ად ვი ლი შე იქ ნეს ყვე ლა ამ ნა
ი რი ლაშ ქ რი სათ ვის ნიშ ნე უ ლი ნაკ ლის აღ მოფხ ვ რა. ნუ და გა ვიწყ დე
ბათ, რომ, რო გორც კი იმ პე რა ტო რის ძა ლა უფ ლე ბა შე სუს ტ და იტა
ლი ა ში, და პა პის გავ ლე ნამ, სა ე რო ცხოვ რე ბა ში, აშ კა რად იმა ტა, ჩვე
ნი ქვე ყა ნა მრა ვალ სხვა დას ხ ვა სამ თავ როდ და ქუც მაც და: ვი ნა ი დან 
ბევ რ მა დიდ მა ქა ლაქ მა აღ მარ თა იარა ღი თა ვი სი დი დე ბუ ლე ბის წი
ნა აღ მ დეგ, რომ ლე ბიც უწინ, იმ პე რა ტო რის მფარ ვე ლო ბის წყა ლო
ბით, ჩაგ რავ დ ნენ და ავიწ რო ებ დ ნენ მათ, ეკ ლე სია კი, პი რი ქით, ქა
ლა ქებს მფარ ვე ლობ და, რა თა თა ვი სი გავ ლე ნა გა ნემ ტ კი ცე ბი ნა სა ე
რო ცხოვ რე ბა ში; ბევრ სხვა ქა ლაქ ში მა თი ვე მო ქა ლა ქე ნი დას ხ დ ნენ 
მთავ რე ბად, ასე რომ, მთე ლი იტა ლია პა პი სა და რამ დე ნი მე რეს პუბ
ლი კის ხელ ში აღ მოჩ ნ და. მაგ რამ რა კი არც პა პებს და არც მო ქა ლა
ქე ებს სამ ხედ რო საქ მი სა არა გა ე გე ბო დათ რა, ამი ტომ უცხო ე ლე
ბის და ქი რა ვე ბა და იწყეს. ალ ბე რი გო და კო ნიო17, რო მა ნი ის მკვიდ რი, 
პირ ვე ლი იყო, რო მელ მაც სა ხე ლი გა უთ ქ ვა ამ ნა ირ ლაშ ქარს.

სხვა თა შო რის, მი სი სკო ლა გა ი ა რეს ბრა ჩომ და სფორ ცამ18, 
რომ ლე ბიც, თა ვის დრო ზე, გა ნა გებ დ ნენ იტა ლი ის ბედ იღ ბალს. 
მათ კვალ დაკ ვალ მოგ ვევ ლი ნენ სხვე ბი, რო მელ თა გან კარ გუ ლე ბა შიც 
იყო, თვით ჩვენს დრომ დე, იტა ლი ის მთე ლი შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბი, 
და სწო რედ მა თი დამ სა ხუ რე ბა ა, რომ ჩვე ნი ქვე ყა ნა დარ ბე ულ იქ
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ნა შარ ლის მი ერ, აოხ რე ბუ ლი – ლუ ის მი ერ, გა თე ლი ლი – ფე რან
დოს19 მიერ და მიწასთან გასწორებული – შვეიცარიელების მიერ20.
მთე ლი მა თი მცდე ლო ბის მი ზა ნი ის გახ ლ დათ, რომ ზიზღი აღეძ რათ 
ქვე ი თი ლაშ ქ რის მი მართ და, ამ რი გად, უფ რო დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა 
მი ე ნი ჭე ბი ნათ თა ვი ან თი რაზ მე ბი სათ ვის.

ასე იმი ტომ იქ ცე ოდ ნენ, რომ, რა კი სა კუ თა რი სამ ფ ლო ბე ლო ე ბი 
არ გა აჩ ნ დათ და მხო ლოდ თა ვი ან თი ხე ლო ბით ირ ჩენ დ ნენ თავს, ქვე
ით თა მცი რე რიცხო ვან რაზ მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით არ შე ეძ ლოთ გარ
კ ვე უ ლი მდგო მა რე ო ბი სათ ვის მი ეღ წი ათ, მრა ვალ რიცხო ვა ნი ლაშ ქ
რის შე ნახ ვის თა ვი კი არ ჰქონ დათ. ამი ტო მაც მხო ლოდ მხედ რებს 
იკ რებ დ ნენ გარს, რო მელ თა საკ მა ოდ მოზ რ დი ლი რაზ მე ბის წყა ლო
ბით, არც ფუ ლი აკ ლ დათ და არც სა ხე ლი, და ბო ლოს, იქამ დე მი იყ
ვა ნეს საქ მე, რომ ოცი ათას კა ცი ან ლაშ ქარ ში ორი ათა სი ქვე ი თიც 
კი არ ჰყავ დათ. ეგეც არ იყოს, ყო ველ ნა ი რად ცდი ლობ დ ნენ, რომ 
რო გორც თა ვი ან თ თ ვის, ისე მე ომ რე ბის თ ვი საც ლაშ ქ რო ბის სიძ ნე
ლე, დაღ ლი ლო ბა და საფ რ თხე აეცი ლე ბი ნათ თა ვი დან. ამი ტო მაც 
ბრძა ნე ბას აძ ლევ დ ნენ მათ, ხელ ჩარ თულ ბრძო ლა ში კი არ ეჟ ლი ტათ 
მტე რი, არა მედ ტყვედ წა მო ეს ხათ და, თა ნაც გა მო სას ყი დის გა რე შე. 
ღამ  ღა მო ბით არ ეს როდ ნენ ალ ყა შე მორ ტყ მულთ, და სა მა გი ე როდ, 
არც ეს უკა ნას კ ნელ ნი აფ რ თხობ დ ნენ და ბა ნა კე ბულ თა მყუდ რო ე ბას. 
თა ვი ანთ ბა ნა კებს არც გა ლავ ნებს ავ ლებ დ ნენ გარს და არც თხრი
ლებს, ზამ თ რო ბით კი სუ ლაც თავს ანე ბებ დ ნენ ბრძო ლას. ყო ვე ლი ვე 
ეს ნე ბა დარ თუ ლი გახ ლ დათ მა თი სამ ხედ რო ხე ლოვ ნე ბით, და, რო
გორც მო გახ სე ნეთ, მო გო ნი ლი იყო იმის თ ვის, რომ დაღ ლი ლო ბა და 
საფ რ თხე აეცი ლე ბი ნათ თა ვი დან. ასე და ამ ხეს მათ იტა ლია და და
ღუპ ვის პირს მი იყ ვა ნეს იგი.
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თავი XIII

მაშველი,შერეულიდასაკუთარილაშქრისათვის

უსარ გებ ლო ლაშ ქ რის მე ო რე სა ხე ო ბად მაშ ვე ლი ლაშ ქა რი გვევ
ლი ნე ბა, რო მე ლიც მა შინ გა მო დის არე ნა ზე, რო ცა ამა თუ იმ ძლე
ვა მო სილ სა ხელ მ წი ფოს სთხო ვენ შვე ლას თუ მფარ ვე ლო ბას, რო
გორც ამას წი ნათ მო იქ ცა პა პი იული უ სი: ფე რა რა ზე ლაშ ქ რო ბი სას 
თვალ ნათ ლივ რომ დარ წ მუნ და თა ვი სი და ქი რა ვე ბუ ლი ლაშ ქ რის სა
ვა ლა ლო უმ წე ო ბა ში, იძუ ლე ბუ ლი შე იქ ნა მაშ ვე ლი ძა ლე ბი მო ეხ მო, 
და სწო რედ ამ მიზ ნით შე უ თან ხ მ და ფე რან დოს, ეს პა ნე თის მე ფეს, 
რა თა იგი თა ვი სი ხალ ხი თა და ლაშ ქ რით მიშ ვე ლე ბო და მას1. ამ ნა ი
რი ლაშ ქა რი, თა ვის თა ვად, შე იძ ლე ბა სას რ გებ ლოც იყოს და ვარ გი
სიც, მაგ რამ მი სი მხმო ბე ლი სათ ვის ყო ველ თ ვის სა ხი ფა თო ა, ვი ნა ი
დან თუ კი ეს უკა ნას კ ნე ლი და მარ ცხ და, მის თ ვის ყვე ლა გზა მოჭ რი
ლი ა, ხო ლო თუ გა ი მარ ჯ ვა, ტყვედ უვარ დე ბა თა ვის სა ვე მაშ ველთ. და 
თუმ ცა ამ ნა ი რი მა გა ლი თე ბით სავ სეა ძვე ლი ის ტო რი ა, მაგ რამ მე არ 
მინ და მო ვეშ ვა პაპ იული უს II-ის ამ მა გა ლითს, რო მე ლიც ჯერ კი დევ 
ცოცხ ლად შე მო უ ნა ხავს ჩვენს მახ სოვ რო ბას. ძნე ლია უფ რო მო უ
ფიქ რე ბე ლი ნა ბი ჯის გა დად გ მა, ვიდ რე ის, რომ, ფე რა რის და უფ ლე
ბის მიზ ნით, ყვე ლა ფე რი ხელ ში ჩა უგ დო უცხო ელს2. მაგ რამ, მის და 
სა ბედ ნი ე როდ, აქ საქ მე ში ჩა ე რია მე სა მე ძა ლა, რი სი წყა ლო ბი თაც 
პაპ მა აღარ იწ ვ ნია თა ვი სი უთა ვო არ ჩე ვა ნის მთე ლი სიმ წა რე: მის მა 
მაშ ველ მა ძა ლებ მა მარ ცხი გა ნი ცა დეს რა ვე ნას თან3, მაგ რამ აღ დ გ ნენ 
შვე ი ცა რი ე ლე ბი და და იფ რი ნეს გა მარ ჯ ვე ბულ ნი, რაც სრუ ლი ად მო
უ ლოდ ნე ლი იყო მის თ ვი საც და სხვე ბის თ ვი საც, და სწო რედ ამი ტომ 
აღარ ჩა უ ვარ და ტყვედ არც თა ვის მტრებს, რომ ლე ბიც უკუ იქ ც ნენ, 
და არც თა ვის სა ვე მაშ ველ ძა ლებს, ვი ნა ი დან მა თი კი არა, სხვე ბის 
წყა ლო ბით მო ი პო ვა გა მარ ჯ ვე ბა.

სრუ ლი ად უიარა ღო ფლო რენ ცი ე ლებ მა ათი ათა სი ფრან გი და
ი ქი რა ვეს პი ზის და საპყ რო ბად4, რის შე დე გა დაც უფ რო შავ დღე ში 
ჩაც ვივ დ ნენ, ვიდ რე ყვე ლა ზე სა ში ნე ლი გან საც დე ლის ჟამს. ბი ზან ტი
ის იმ პე რა ტორ მა, თა ვი სი მე ზობ ლე ბის მო სა გე რი ებ ლად, ათი ათას 
თურქს უხ მო მაშ ვე ლად, რომ ლებ მაც, ომის დამ თავ რე ბის შემ დეგ, 
ფე ხი აღარ მო იც ვა ლეს ბი ზან ტი ი დან და სწო რედ ეს გახ და უს ჯუ
ლო თა გან მი სი დაპყ რო ბის და სა ბამი5. ამ რი გად, ვი საც სურს ხე ლი
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დან გა უშ ვას გა მარ ჯ ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, და ე, მწედ მო უხ მოს მაშ
ველ რაზ მებს, რომ ლე ბიც და ქი რა ვე ბუ ლებ ზე დაც უარეს ნი არი ან, 
ვი ნა ი დან ერ თია მა თი შე მოს ვ ლაც და მა თი მხმო ბე ლის მზის ჩას
ვე ნე ბაც, რა კი ღა ყო ველ თ ვის ერ თ სუ ლო ვან ნი არი ან და ასე ვე ერ
თ სუ ლოვ ნად ემორ ჩი ლე ბი ან სხვას. რო ცა და ქი რა ვე ბუ ლი რაზ მე ბი 
გა მარ ჯ ვე ბას აღ წე ვენ, სა ჭი როა გან ვ ლოს საკ მაო დრომ და ხელ საყ
რე ლი შემ თხ ვე ვაც უნ და მი ე ცეთ სა ი მი სოდ, რომ თა ვი ან თ სა ვე დამ
ქი რა ვე ბელს და უ პი რის პირ დ ნენ, ვი ნა ი დან ერ თ სუ ლო ვან ნი არ არი
ან, რა კი ღა დამ ქი რა ვე ბე ლი კრებს და ჯა მა გირ საც ის უხ დის მათ. ამ
ნა ირ ვი თა რე ბა ში, მე სა მე პი რი, რო მელ საც მთა ვა რი მათ სარ დ ლად 
ნიშ ნავს, ერ თ ბა შად ვერ მო ი პო ვებს იმ ნა ირ გავ ლე ნას, რომ თა ვი სი ვე 
პატ რო ნის ქიშ პო ბა შეძ ლოს. ერ თის სიტყ ვით, და ქი რა ვე ბუ ლი რაზ
მე ბი თა ვი ან თი სი ზან ტით და მცო ნა რო ბით არი ან სა შიშ ნი, ხო ლო 
მაშ ველ ნი – თა ვი ან თი სი ხარ ბით და სი მა მა ცით.

აი, რა ტო მა ა, რომ ბრძე ნი მთავ რე ბი ყო ველ თ ვის გა ურ ბოდ ნენ 
ამ ნა ირ ლაშ ქარს და მხო ლოდ სა კუ თარს ემ ყა რე ბოდ ნენ. ისი ნი ამ
ჯო ბი ნებ დ ნენ თა ვი ან თი ლაშ ქ რი თურთ და მარ ცხე ბუ ლიყ ვ ნენ, ვიდ რე 
სხვი სი ლაშ ქ რით მო ე პო ვე ბი ნათ გა მარ ჯ ვე ბა, ვი ნა ი დან ნამ დ ვილ გა
მარ ჯ ვე ბად არ თვლიდ ნენ გა მარ ჯ ვე ბას, რო მელ საც სხვი სი წყა ლო ბით 
აღ წევ დ ნენ. სა ნი მუ შოდ ყო ველ თ ვის უყოყ მა ნოდ მო ვიხ მობ ჩე ზა რე 
ბორ ჯა სა და მის მოქ მე დე ბას. დუ კა პირ წ მინ დად ფრან გი ჯა რის კა
ცე ბი სა გან შემ დ გა რი მაშ ვე ლი ლაშ ქ რით შე იჭ რა რო მა ნი ა ში, და მა
თი შემ წე ო ბით აიღო იმო ლა და ფორლი6; მაგ რამ შემ დეგ ეს ლაშ ქა
რი არა სა ი მე დო ეჩ ვე ნა და და ქი რა ვე ბულთ მი უბ რუნ და, რად გა ნაც 
თვლი და, რომ ეს უკა ნას კ ნელ ნი ნაკ ლებ სა შიშ ნი არი ან; ამი ტო მაც 
და ი ქი რა ვა ორ სი ნე ბი და ვი ტე ლე ბი, მაგ რამ რა კი გა მოც დი ლე ბით 
დარ წ მუნ და, რომ ისი ნი მერ ყევ ნი, მუ ხა ნათ ნი და სა შიშ ნი იყ ვ ნენ, 
მუს რი გა ავ ლო მათ7 და სა კუ თარ ლაშ ქარს მი ენ დო. ჩვენ თვალ ნათ
ლივ და ვი ნა ხავთ ამ ლაშ ქარ თა ურ თი ერ თ გან ს ხ ვა ვე ბას, თუ და ვუკ
ვირ დე ბით იმ გავ ლე ნა თა სხვა დას ხ ვა ო ბას, რომ ლე ბიც ჰქონ და დუ
კას, ჯერ ერ თი, მა შინ, რო ცა მარ ტო ო დენ ფრან გი ჯა რის კა ცე ბი ჰყავ
და, მე ო რეც მა შინ, რო ცა ორ სი ნებ სა და ვი ტე ლებს ეყ რ დ ნო ბო და, 
და ბო ლოს, მა შინ, რო ცა სა კუ თა რი ლაშ ქ რის ამა რა დარ ჩა და თა
ვი სი თა ვის ნამ დ ვი ლი ბა ტონ  პატ რო ნი შე იქ ნა: ჩვენ დავ რ წ მუნ დე
ბით, რომ ეს გავ ლე ნა თან და თა ნო ბით იზ რ დე ბო და, და დუ კას არა
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სო დეს ჰქო ნია უფ რო დი დი სა ხე ლი, ვიდ რე მა შინ, რო ცა ყვე ლა ხე
დავ და, რომ ის თა ვი სი ლაშ ქ რის ერ თ პი როვ ნუ ლი მბრძა ნე ბე ლი იყო.

არ მინ და მო ვეშ ვა იტა ლი ის გუ შინ დე ლი ცხოვ რე ბი დან აღე ბულ 
მა გა ლი თებს, მაგ რამ არც ის მინ და, რომ დუ მი ლით ავუ ა რო გვერ
დი ჰი ე რონ სი რა კუ ზელს8, – ერ თ ერთ მათ განს, რო მელ ნიც ზე მოთ 
მო ვიხ სე ნი ე. სი რა კუ ზე ლებ მა, რო გორც მო გახ სე ნეთ, თა ვი ან თი ლაშ
ქ რის სა თა ვე ში და ა ყე ნეს იგი. ჰი ე რონს დი დი დრო არ დას ჭი რე ბია 
იმის მი სახ ვედ რად, თუ რა ო დენ უსარ გებ ლო ნი არი ან და ქი რა ვე
ბუ ლი რაზ მე ბი, რომ ლე ბიც დი დად რო დი გან ს ხ ვავ დე ბოდ ნენ ჩვე ნი 
ბე დოვ ლა თი და ქი რა ვე ბუ ლე ბი სა გან. მაგ რამ, რა კი ღა თვლი და, რომ 
არც მა თი შე ნარ ჩუ ნე ბა შე ეძ ლო და არც გაშ ვე ბა, ამი ტომ ბრძა ნა, 
ხმლე ბით აეკუ წათ ყვე ლა ნი. ამის შემ დეგ, სხვი სი კი არა, მხო ლოდ 
სა კუ თა რი ლაშ ქ რით ომობ და. ამის დას ტუ რად, აქ ვე მინ და გა ვიხ სე
ნო ერ თი ამ ბა ვი ძვე ლი აღ თ ქ მი დან: რო ცა და ვით მა გა ნაცხა და, რომ 
მზად იყო შერ კი ნე ბო და ფი ლის ტი მელ გო ლი ათს, რო მე ლიც ყვე
ლას ორ თაბ რ ძო ლა ში იწ ვევ და, მა შინ სა ულ მა, გა სამ ხ ნე ვებ ლად, თა
ვი სი აბ ჯა რი შეს თა ვა ზა მას. მაგ რამ და ვით მა მხო ლოდ მი ი ზო მა აბ
ჯა რი, ჩაც მა ზე კი უარი თქვა, ვი ნა ი დან, მი სი ვე სიტყ ვით, თა ვი სუფ
ლად ვერ გრძნობ და თავს, და გა დაწყ ვი ტა ისევ თა ვი სი შურ დუ ლით 
და და ნით შებ მო და მტერს9. ერ თის სიტყ ვით, სხვი სი სა ჭურ ვე ლი ან 
ცუ დად გად გას ტან ზე, ან გამ ძი მებს, ან კი დევ მარ წუ ხე ბი ვით გი ჭერს 
და გსრესს.

შარლ VII, ლუი XIის მა მა, რო მელ მაც, თა ვი სი სვე ბედ ნი ე რე ბი
სა და სიქ ვე ლის წყა ლო ბით, ინ გ ლი სე ლე ბის გან გა ა თა ვი სუფ ლა საფ
რან გე თი, მიხ ვ და, რა ო დენ აუცი ლე ბე ლი იყო სა კუ თა რი ლაშ ქა რი, 
და თა ვის სა მე ფო ში ცხე ნო სან სა თუ ქვე ით ჯარ ში სა ვალ დე ბუ ლო 
სამ სა ხუ რი და ა წე სა. მის მა შვილ მა კი და შა ლა ქვე ი თი ლაშ ქა რი და 
შვე ი ცა რი ე ლე ბის და ქი რა ვე ბას მიჰ ყო ხე ლი10; ეს იყო შეც დო მა, რო
მე ლიც არა ერ თი სხვა შეც დო მი სა და, რო გორც ფაქ ტე ბი მოწ მო ბენ, 
სა ხელ მ წი ფო სათ ვის ურიცხ ვი საფ რ თხის სა თა ვედ იქ ცა. გან სა კუთ
რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა რომ მი ა ნი ჭა შვე ი ცა რი ე ლებს, მან და აკ ნი ნა 
თა ვი სი სა კუ თა რი ლაშ ქა რი, ხო ლო ქვე ი თი ლაშ ქ რის დაშ ლის შე დე
გად, მი სი მხედ რო ბა მთლი ა ნად შვე ი ცა რი ე ლებ ზე აღ მოჩ ნ და და მო
კი დე ბუ ლი, ვი ნა ი დან შვე ი ცა რი ე ლე ბის მხარ დამ ხარ ბრძო ლას ნაჩ
ვევს, მათ გა რე შე სა ერ თოდ ვე ღარ წარ მო ედ გი ნა გა მარ ჯ ვე ბა. აი, რა
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ტო მა ა, რომ ფრან გე ბი უმ წე ო ნი არი ან შვე ი ცა რი ე ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ 
ბრძო ლაში11 და უიმა თოდ ვე რას აკ ლე ბენ სხვებს. ამ რი გად, საფ რან
გე თის ლაშ ქა რი შე რე უ ლი იყო, ნა წი ლობ რივ და ქი რა ვე ბუ ლი, ნა წი
ლობ რივ კი სა კუ თა რი; ამ ნა ი რი ლაშ ქა რი, თა ვის თა ვად, გა ცი ლე ბით 
სჯობს მთლი ა ნად და ქი რა ვე ბულ სა თუ მთლი ა ნად მაშ ველ ლაშ ქარს, 
მაგ რამ ვერ შე ედ რე ბა მთლი ა ნად სა კუ თარ ძა ლებს. მო ტა ნი ლი მა
გა ლი თიც სავ სე ბით საკ მა რი სი ა, ვი ნა ი დან საფ რან გე თის სა მე ფო უძ
ლე ვე ლი იქ ნე ბო და, შარ ლის ღო ნის ძი ე ბა ნი რომ შემ დ გომ გა ნე ვი თა
რე ბი ნათ, ან უც ვ ლე ლად და ე ტო ვე ბი ნათ მა ინც. მაგ რამ ჭკუ ათხე ლი 
კა ცი რომ საქ მეს წა მო იწყებს, წი ნას წარ ტკბე ბა წარ მა ტე ბის იმე დით 
და ამ სიტ კ ბო ე ბა ში გა რე ულ შხამს კი ვერ ამ ჩ ნევს. ეს და ახ ლო ე ბით 
იმა სა ჰგავს, რაც ზე მოთ ჭლე ქი სათ ვის მო გახ სე ნეთ. ამი ტომ მთა ვარს, 
რო მე ლიც მა შინ ღა ამ ჩ ნევს ბო რო ტე ბას, რო ცა მან უკ ვე ღრმად გა
იდ გა ფეს ვი, არას დი დე ბით არ ეთ ქ მის ბრძე ნი, რაც მცი რე რიცხო ვან 
რჩე ულ თა ხვედ რია მხო ლოდ. და თუ კარ გად და ვუკ ვირ დე ბით, და
ვი ნა ხავთ, რომ რო მის იმ პე რი ის მზე მა შინ იწყებს ჩას ვე ნე ბას, რო
ცა იწყე ბა გო თე ბის და ქი რა ვე ბა, ვი ნა ი დან აქე დან იღებს და სა ბამს 
რო მა ელ თა სამ ხედ რო ძლი ე რე ბის და ცე მა, და მთე ლი მა თი სიქ ვე ლე 
თით ქოს გო თებს გა და ე ცე მა. ამ რი გად, მე და ვას კ ვე ნი, რომ სა კუ თა რი 
ლაშ ქ რის გა რე შე ვერ ცერ თი სამ თავ რო ვერ იქ ნე ბა უზ რუნ ვე ლი, ვი
ნა ი დან მი სი მო მა ვა ლი მთლი ა ნად ბე დის ტრი ალ ზეა და მო კი დე ბუ
ლი, რა კი ღა არ გა აჩ ნია ძა ლა, – ეს ერ თა დერ თი საყ რ დე ნი უბე დო ბა
ში. ბრძენ კაც ნი ყო ველ თ ვის შეგ ვა გო ნებ დ ნენ, რომ „არფერია უფ რო 
სუს ტი და უმ წე ო, ვიდ რე მოჩ ვე ნე ბი თი ძლი ე რე ბა, რომ ლის სა ფუძ
ვე ლიც მხო ლოდ მით ქ მა მოთ ქ მაა და არა ნამ დ ვი ლი ძალ მო სი ლე
ბა“12. ნამ დ ვი ლი ძალ მო სი ლე ბა კი ეს გახ ლავთ სა კუ თა რი ლაშ ქა რი, 
რო მე ლიც მთლი ა ნად მო ქა ლა ქე თა გან, მთავ რის ქვე შევ რ დომ თა თუ 
თა ნამ ზ რახ ველ თა გან არის შემ დ გა რი; ყვე ლა და ნარ ჩე ნი ლაშ ქა რი ან 
და ქი რა ვე ბუ ლი ა, ან და მაშ ვე ლი. ხო ლო სა კუ თა რი ლაშ ქ რის შექ მ ნის 
გზა ად ვი ლი მი საკ ვ ლე ვი იქ ნე ბა, თუ თვალს გა ვა დევ ნებთ ჩემს მი ერ 
ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლილ პირ თა მცდე ლო ბას და, ამ რი გად, ვნა ხავთ, რო
გორ წყვეტ და ამ სა კითხს ფი ლი პე, ალექ სან დ რე დი დის მა მა, ისე ვე 
რო გორც ბევ რი რეს პუბ ლი კა თუ მთა ვა რი: მა თი ღო ნის ძი ე ბე ბი ჩემ
თ ვის მთლი ა ნად მი სა ღე ბი ა.
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თავი XIV

რაუნდაახსოვდესმთავარსსამხედროსაქმესთანდაკავშირებით

ამ რი გად მთა ვარს არ უნ და ჰქონ დეს სხვა მი ზა ნი, სხვა საზ რუ ნა ვი 
და არც სხვა ხე ლო ბა, გარ და ომი სა, ვი ნა ი დან მბრძა ნე ბელს მხო ლოდ 
სამ ხედ რო ხე ლოვ ნე ბა შეშ ვე ნის, რად გა ნაც ამ ხე ლოვ ნე ბის ძა ლა ისე 
დი დი ა, რომ არა მარ ტო ძა ლა უფ ლე ბას უნარ ჩუ ნებს მას, ვინც მთავ
რად შო ბი ლა, არა მედ კერ ძო პირ საც აღა ზე ვებს ხოლ მე მთავ რის სი
მაღ ლემ დე. და პი რი ქით, იმა საც ვხე დავთ, რომ რო დე საც მთავ რე
ბი გან ცხ რო მა ზე უფ რო მეტს ფიქ რობ დ ნენ, ვიდ რე ომ სა თუ ბრძო
ლა ზე, ჩვე უ ლებ რივ, კარ გავ დ ნენ თა ვი ანთ საბ რ ძა ნე ბელს. ამ ხე ლოვ
ნე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფა სამ თავ როს და კარ გ ვის უპირ ვე ლეს მი ზე ზად 
გვევ ლი ნე ბა, ხო ლო მი სი ზედ მი წევ ნით ფლო ბა – სამ თავ როს და უფ
ლე ბის სა შუ ა ლე ბად. ფრან ჩეს კო სფორ ცა კერ ძო პი რი იყო, მაგ რამ 
სამ ხედ რო ხე ლოვ ნე ბის წყა ლო ბით მი ლა ნის დუ კა გახ და, მი სი ვა ჟე
ბი კი, რომ ლე ბიც თავს არი დებ დ ნენ ჭა პან წყ ვე ტა სა და ბრძო ლე ბის 
ორომ ტ რი ალს, და ემ შ ვი დობ ნენ დუ კო ბა სა და კვლავ კერ ძო პი რე
ბად იქ ც ნენ1. უიარა ღო ბა და უმ წე ო ბა, გარ და იმი სა, რომ ათა სი სხვა 
უბე დუ რე ბის სა თა ვე ა, მთა ვარს ქვეყ ნის სა სა ცი ლო დაც აქ ცევს, ხო
ლო ესაა სირ ცხ ვი ლი, რო მელ საც მბრძა ნე ბე ლი, რო გორც ამას ქვე
მოთ მო გახ სე ნებთ, ყვე ლა ზე მე ტად უნ და უფ რ თხო დეს. არ არ სე
ბობს არ ვი თა რი მსგავ სე ბა შე ი ა რა ღე ბულ სა და უიარა ღოს შო რის, 
და აშ კა რად არა ბუ ნებ რი ვი იქ ნე ბო და, შე ი ა რა ღე ბუ ლი რომ ნე ბა
ყოფ ლო ბით მორ ჩი ლებ დეს უიარა ღოს, ხო ლო უიარა ღო უშიშ რად 
გრძნობ დეს თავს შე ი ა რა ღე ბულ მსა ხურ თა შო რის. რად გან იქ, სა
დაც ერ თი მხა რე ზიზღი თაა აღ ვ სი ლი, ხო ლო მე ო რე – იჭ ვით, შე უძ
ლე ბე ლია ნა ყო ფი ე რი თა ნამ შ რომ ლო ბა. ამი ტომ მთა ვარს, რო მელ
საც სამ ხედ რო საქ მის არა გა ე გე ბა რა, რო გორც მო გახ სე ნეთ, თავს 
ატყ დე ბა ათას გ ვა რი უბე დუ რე ბა, რა საც ზედ ერ თ ვის მი სი ვე ჯა რის
კა ცე ბის ზიზღი, რის გა მოც მთა ვარს აღარ შე უძ ლია მათ ზე დაყ რ დ
ნო ბა. აი, რა ტო მა ა, რომ მთა ვა რი არა სო დეს არ უნ და ივიწყებ დეს 
სამ ხედ რო საქ მე ში თვით წ ვ რ თ ნას, რა საც მშვი დო ბი ა ნო ბი სას უფ
რო მეტ დროს უნ და უთ მობ დეს, ვიდ რე ომის ჟამს; ამის მიღ წე ვა კი 
ორი გზით შე იძ ლე ბა: საქ მით და აზ რით. რაც შე ე ხე ბა საქ მეს, გარ
და იმი სა, რომ გა მუდ მე ბით უნ და წვრთნი დეს და სა ო მა რი წეს რი გით 
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აწყობ დეს თა ვის ლაშ ქარს, ხში რად უნ და ნა დი რობ დეს და ამის წყა
ლო ბით იკა ჟებ დეს სხე ულს და იმ დიდ რებ დეს ად გილ მ დე ბა რე ო ბის 
ცოდ ნას: ახ სოვ დეს, სად აზი დუ ლან მთე ბი, სად მთავ რ დე ბი ან ხე ო
ბე ბი, სად გაშ ლი ლან ველ  მინ დ ვ რე ბი, სად მი იკ ლაკ ნე ბი ან მდი ნა რე
ე ბი და სად გა წო ლი ლან ჭა ო ბე ბი. ყო ვე ლი ვე ამას დი დი გუ ლის ყუ
რით უნ და ეკი დე ბო დეს.

ამ ნა ი რი ცოდ ნა ორ მ ხ რი ვაა სა სარ გებ ლო. ჯერ ერ თი, მთა ვა რი 
უკეთ ეც ნო ბა თა ვის სამ ფ ლო ბე ლოს, რაც აშ კა რად უად ვი ლებს მის 
დაც ვას, და ეგეც არ იყოს, ამა თუ იმ ად გილ მ დე ბა რე ო ბის ცოდ
ნის წყა ლო ბით უკეთ გა ერ კ ვე ვა უც ნობ გა რე მო ში, რომ ლის შეს წავ
ლაც შე იძ ლე ბა აუცი ლე ბე ლი აღ მოჩ ნ დეს მის თ ვის. ვი ნა ი დან ბორ
ც ვე ბი, ხე ო ბე ბი, დაბ ლო ბე ბი, მდი ნა რე ე ბი და ჭა ო ბე ბი, რომ ლე ბიც, 
ვთქვათ, ტოს კა ნა ში მდე ბა რე ო ბენ, ასე თუ ისე, სხვა კუთხის ბორ ც
ვებს, ხე ო ბებს, დაბ ლო ბებს და სხვა მის თა ნათ ჰგვა ნან; ასე რომ, ერ
თი რო მე ლი მე კუთხის ცოდ ნა და ნარ ჩენ თა შეს წავ ლა საც გა გი ად ვი
ლებს. ამი ტომ მთა ვა რი, რო მელ საც ამ ნა ი რი გა მოც დი ლე ბა არ გა
აჩ ნი ა, მოკ ლე ბუ ლია უპირ ვე ლეს თვი სე ბას, რაც აუცი ლებ ლად უნ და 
ახა სი ა თებ დეს მხე დარ თ მ თა ვარს, და რი სი წყა ლო ბი თაც ის თით ქოს 
გუ მა ნით გრძნობს, სად მი ეჭ რას მტერს, სად და ბა ნაკ დეს, სა ით კენ 
დას ძ რას ლაშ ქა რი და რო გორ შე მო არ ტყას ალ ყა ქა ლაქს, ისე რომ 
გა მარ ჯ ვე ბის სას წო რი თა ვის კენ გად მო ხა როს.

ფილოპომენეს2, აქაველთა მთავარს, ქებადიდებას ასხამენ 
მწერლები და ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ მშვიდობიანობის დროს 
ის მხოლოდ ომზე ფიქრობდა, და როცა მეგობრებთან ერთად 
სეირნობდა ხოლმე, დროდადრო ჩერდებოდა და ასე ესაუბრებოდა 
მათ: მტერი რომ იმ ბორცვზე იყოს გამაგრებული, ხოლო ჩვენ, 
ლაშქრითურთ, აქ ვიდგეთ, ვის მხარეს იქნებოდა უპირატესობა? 
როგორ უნდა შეგვეტია მათთვის ისე, რომ ჩვენი რიგები არ აგვერია? 
როგორ უნდა მოვქცეულიყავით, უკან დახევა რომ დაგვეპირებინა? 
ანდა თუ მტერი უკუიქცეოდა, როგორ უნდა დავდევნებოდით მას? 
და ასე სეირნობისას, განსახილველად სთავაზობდა მათ ყველაფერს, 
რაც შეიძლებოდა ბრძოლის ველზე შემთხვეოდა ლაშქარს, ისმენდა 
მათ აზრს, გამოსთქვამდა თავისას, რასაც სათანადო საბუთებით 
ამაგრებდა, და როცა უშუალოდ წინ უძღოდა ჯარს, ამ მუდმივი 



მთავარი

175

თვითწვრთნის წყალობით, ყველაზე მძიმე მდგომარეობიდანაც კი 
პოულობდა გამოსავალს.

ხო ლო რაც შე ე ხე ბა გო ნებ რივ წვრთნას, მთა ვა რი ხში რად უნ
და კითხუ ლობ დეს ის ტო რი ას, და გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას 
უნ და აქ ცევ დეს დი დი ადა მი ა ნე ბის მოქ მე დე ბას, უნ და სწავ ლობ დეს 
მათ სა ო მარ ხე ლოვ ნე ბას და იხი ლავ დეს მა თი გა მარ ჯ ვე ბი სა თუ და
ღუპ ვის მი ზე ზებს, რა თა ბა ძავ დეს მათ წარ მა ტე ბას და თა ვი დან იცი
ლებ დეს მათ სა ვე მარცხს. უწი ნა რეს ყოვ ლი სა კი ისე ვე უნ და იქ ცე
ო დეს, რო გორც ძვე ლად იქ ცე ოდ ნენ სა ხელ გან თ ქ მუ ლი ადა მი ა ნე
ბი, რომ ლე ბიც თით ქოს ისის ხ ლ ხორ ცებ დ ნენ ყვე ლა ფერს, რაც მათ
ზე უწინ ქე ბი სა და დი დე ბის ღირ სი იყო, და ყო ველ თ ვის თვალ წინ 
ედ გათ მა თი სა თაყ ვა ნე ბე ლი გმი რე ბის ღვაწ ლი: ასე, რო გორც ამ ბო
ბენ, ალექ სან დ რე დი დი ბა ძავ და აქი ლევსს, ცე ზა რი – ალექ სან დ რეს, 
სცი პი ო ნი – კი როსს3. და ყვე ლა, ვინც წა ი კითხავს კი რო სის ცხოვ
რე ბას, და წე რილს ქსე ნო ფონ ტეს მი ერ, ხო ლო შემ დეგ თვალს გა ა
დევ ნებს სცი პი ო ნის ცხოვ რე ბას, ხე ლად შე ნიშ ნავს, რა ო დენ შე უწყო 
ხე ლი ამ მი ბაძ ვამ მის გან დი დე ბას, ხო ლო რაც შე ე ხე ბა უბი წო ე ბას, 
კე თილ მო სურ ნე ო ბას, ადა მი ა ნუ რო ბა სა და გუ ლუხ ვო ბას, – რა რიგ 
ესა და გე ბო და სცი პი ო ნი ყო ვე ლი ვე იმას, რაც კი რო სი სათ ვის და უ
წე რია ქსე ნო ფონ ტეს4. 

აი, რო გორ უნ და იქ ცე ო დეს ბრძე ნი მთა ვა რი, რო მელ საც თვით 
მშვი დო ბი ა ნო ბის დრო საც არ უნ და ჰქონ დეს მოს ვე ნე ბა, არა მედ 
რუ დუ ნე ბით უნ და აგ რო ვებ დეს სა უნ ჯეს, რა თა მი სი წყა ლო ბით, ქე
დი არ მო ი ხა როს უბე დო ბა ში, და თუ ბე დი უმუხ თ ლებს, მზად იყოს, 
რა თა წარ ბ შე უხ რე ლად შე ე გე ბოს მის სი სას ტი კეს.

თავი XV

იმთვისებებისათვის,რომელთაგამოცადიდებენან
გმობენადამიანებსდა,განსაკუთრებით,მთავრებს

ახ ლა კი ის ღა დაგ ვ რ ჩე ნი ა, გან ვი ხი ლოთ, თუ რო გორ უნ და იქ
ცე ო დეს მთა ვა რი თა ვი სი ქვე შევ რ დო მე ბი სა და მე გობ რე ბის მი მართ. 
და რა კი ვი ცი, რომ ჩე მამ დეც ბევრს უწე რია ამ სა კითხ ზე, ვში შობ, 
თავ ხე დო ბა ში არ ჩა მო მარ თ ვან, თუ კი თვი თო ნაც და ვა პი რებ დავ
წე რო რა მე, მით უმე ტეს, რომ ყვე ლა ზე მკვეთ რად სწო რედ ამ სა
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კითხის გან ხილ ვი სას ვე მიჯ ნე ბი სხვე ბის თვალ საზ რისს. მაგ რამ რა კი 
ჩე მი გან ზ რახ ვა გახ ლ დათ, რა ღაც სა სარ გებ ლო მი მე ცა მის თ ვის, ვინც 
ისურ ვებ და ჩას წ ვ დო მო და ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის არსს, ამი ტომ 
უფ რო მარ თე ბუ ლად მი ვიჩ ნიე წარ მო მე ჩი ნა საგ ნის ნამ დ ვი ლი ბუ
ნე ბა და არა ის მოჩ ვე ნე ბი თი გარ სი, რომ ლი თაც მას მო სა ვენ სხვე ბი. 
ბევრს შე უქ მ ნი ა, თა ვი სი წარ მო სახ ვით, რეს პუბ ლი კე ბი თუ სამ თავ
რო ე ბი, რომ ლე ბიც არა ვის უხი ლავს და არც ის სმე ნი ა, რომ ისი ნი 
მარ თ ლაც არ სე ბო ბენ სი ნამ დ ვი ლე ში. მაგ რამ ერ თი ა, რო გორ ცხოვ
რო ბენ და მე ო რე ის, თუ რო გორ უნ და ცხოვ რობ დ ნენ კაც ნი, და მათ 
შო რის იმ ხე ლა სხვა ო ბა ა, რომ ვინც იმის გუ ლი სათ ვის, რაც უნ და 
მომ ხ და რი ყო, ივიწყებს იმას, რაც ახ ლა ხდე ბა, – უმალ თა ვის დამ ხო
ბას უწყობს ხელს, ვიდ რე თა ვის სა ვე დღეგ რ ძე ლო ბას. ამი ტომ მთა
ვარს, რო მელ საც ძა ლა უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა სურს, უთუ ოდ უნ და 
ჰქონ დეს იმი სი უნა რი, რომ დრო დად რო ივიწყებ დეს სი კე თეს და, გა
რე მო ე ბე ბის და მი ხედ ვით, იყე ნებ დეს ან არ იყე ნებ დეს ამ უნარს.

ამ რი გად, თუ დუ მი ლით ავუვ ლი გვერდს არარ სე ბულ მთა ვარ თა 
სა კითხს და გან ვი ხი ლავ მხო ლოდ იმას, რაც შე ე ხე ბა ნამ დ ვი ლად არ
სე ბულთ, ვიტყ ვი, რომ ყვე ლა ადა მი ანს, რო ცა მათ ზე ლა პა რა კო ბენ, 
და, მით უმე ტეს მთავ რებს, რა კი ღა ისი ნი ყვე ლა ზე მაღ ლა დგა ნან, 
ჩვე უ ლე ბი სა მებრ, მი ა წე რენ ერთ იმ თვი სე ბა თა განს, რო მელ თა გა
მოც მათ ადი დე ბენ ან გმო ბენ: სა ხელ დობრ, ერთს გუ ლუხ ვად თვლი
ან, მე ო რეს ძუნ წად (misero) (მე ვსარ გებ ლობ ამ ტოს კა ნუ რი სიტყ ვით, 
ვი ნა ი დან იტა ლი ურ ენა ში სიტყ ვა avaro – წუწ კი – იმა საც ნიშ ნავს, 
ვინც ძარ ც ვა გ ლე ჯა ზე დაც არ იტყ ვის უარს, მა შინ რო დე საც miseroს 
ჩვენ ვუ წო დებთ ქვაწ ვი ა სა და კრი ჟანგს), ერთს მფლან გ ვე ლად მი
იჩ ნე ვენ, მე ო რეს მტა ცებ ლად, ერთს გულ ქ ვად, მე ო რეს გულ მოწყა
ლედ; ერთს ორ გუ ლად, მე ო რეს ერ თ გუ ლად; ერთს ქა ლა ჩუ ნად და 
სულ მოკ ლედ, მე ო რეს მა მა ცად და დიდ სუ ლოვ ნად; ერთს კაც თ მოყ
ვა რედ, მე ო რეს კაც თ მო ძუ ლედ; ერთს ბი წი ე რად, მე ო რეს უბი წოდ; 
ერთს გულ მარ თ ლად, მე ო რეს მზაკ ვ რად; ერთს კერ პად, მე ო რეს თვი
ნი ე რად, ერთს დარ ბა ის ლად, მე ო რეს თავ ქა რი ა ნად; ერთს მორ წ მუ
ნედ, მე ო რეს ურ წ მუ ნოდ, და ასე შემ დეგ. ვი ცი ყვე ლა და მე თან ხ მე
ბა, რა დი დე ბუ ლი იქ ნე ბო და, მარ თ ლაც რომ მო ი ძებ ნე ბო დეს ყვე ლა 
იმ თვი სე ბით შემ კუ ლი მთა ვა რი, რო მელ საც ქე ბის ღირ სად თვლი ან, 
მაგ რამ რა კი თვით ჩვე ნი არ სე ბო ბის წე სი შე უძ ლე ბელს ხდის იმას, 
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რომ კა ცი უკ ლებ ლივ ფლობ დეს ყვე ლა იმ ღირ სე ბას და არას დ როს 
არ ბღა ლავ დეს მათ, ამი ტომ მთა ვა რი იმ დე ნად კე თილ გო ნი ე რი კი 
უნ და იყოს, რომ თა ვი დან იცი ლებ დეს მთელს იმ ბი წი ე რე ბას, რა
საც შე უძ ლია ძა ლა უფ ლე ბა და ა კარ გ ვი ნოს, და, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, 
ირი დებ დეს ყვე ლა იმ ბიწ საც, რომ ლე ბიც ნაკ ლებ სა შიშ ნი არი ან ამ 
თვალ საზ რი სით. მაგ რამ თუ ეს შე უძ ლე ბე ლი ა, მთა ვარს დი ა ხაც აქვს 
იმის უფ ლე ბა, რომ დი დად არ შე ი წუ ხოს თა ვი, მას ისიც შე უძ ლი ა, 
არაფ რად თვლი დეს გმო ბას ყვე ლა იმ ბი წის გა მო, რო მელ თა გა რე
შეც ძალ ზე გა უ ჭირ დე ბო და სამ თავ როს შე ნარ ჩუ ნე ბა. რად გან, თუ 
კარ გად ავ წონ  დავ წო ნით ყვე ლა ფერს, დავ რ წ მუნ დე ბით, რომ არის 
ზო გი რამ, რაც ერ თის შე ხედ ვით შე იძ ლე ბა სიქ ვე ლედ მოგ ვეჩ ვე ნოს, 
მაგ რამ გარ დუ ვალ და ღუპ ვას უქა დის მთა ვარს, რო მე ლიც მიზ ნად 
და ი სა ხავს ბო ლომ დე უერ თ გუ ლოს მას, და ზო გიც ისე თი რამ, რაც 
შე იძ ლე ბა ბი წი გვე გო ნოს, მაგ რამ სიმ შ ვი დეს და კე თილ დღე ო ბას კი 
სთა ვა ზობს მთა ვარს, რო მე ლიც არ უფ რ თხის მას.

თავი XVI

სიუხვისა და სიძუნწისათვის

ამ რი გად, თუ ზე მო ჩა მოთ ვ ლი ლი თვი სე ბე ბის პირ ვე ლი წყვი ლით 
და ვიწყებთ, მე ვიტყ ვი, რომ დი დი საქ მეა გუ ლუხ ვის სა ხე ლი გქონ
დეს მოხ ვე ჭი ლი, მაგ რამ თუ მთა ვა რი იმი ტომ იჩენს სი უხ ვეს, რომ 
გუ ლუხ ვის სა ხე ლი ერ ქ ვას, ეს მხო ლოდ სა ზი ა ნოა მის თ ვის. რად გან 
თუ გო ნივ რუ ლად და ზო მი ე რად გა მო ი ჩენ სი უხ ვეს, ის შე უმ ჩ ნე ვე ლი 
დარ ჩე ბა და თა ვი დან ვერ აიცი ლებ ძუნ წის სა ხე ლის გან გა ნუყ რელ 
სირ ცხ ვილს. ამი ტომ, თუ გსურს ხალ ხის თვალ ში გუ ლუხ ვი კა ცის სა
ხე ლი გერ ქ ვას, ვე რა ვი თარ ფუ ფუ ნე ბა სა და ხელ გაშ ლი ლო ბა ზე ვერ 
იტყ ვი უარს. ესო დენ ფუ ჭი ზრახ ვით შეპყ რო ბი ლი მთა ვა რი ამ საქ
მეს გა და ა გებს მთელ თა ვის ავ ლა დი დე ბას, და თუ უკ ვე მოხ ვე ჭი ლი 
სა ხე ლის შე ნარ ჩუ ნე ბას და ი სა ხავს მიზ ნად, ბო ლოს და ბო ლოს, იძუ
ლე ბუ ლი იქ ნე ბა გა და სა ხა დე ბით ამო ხა დოს სუ ლი ხალხს, მე ბა ჟედ 
იქ ცეს და სახ ს რე ბის მო სა პო ვებ ლად არაფ რის წი ნა შე არ და ი ხი ოს 
უკან. ასე თან და თა ნო ბით შე ა ძუ ლებს თავს ქვე შევ რ დო მებს და, გა
ღა ტა კე ბუ ლი, სა ბო ლო ოდ და კარ გავს მათ პა ტი ვის ცე მას. ბევრს რომ 
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მო იმ დუ რებს ამ თა ვი სი სი უხ ვით და ცო ტას მო ი მად ლი ე რებს, თავს 
ვე ღარ გა არ თ მევს ვე რა ვი თარ სიძ ნე ლეს და პირ ვე ლი ვე გან საც დე
ლის წი ნა შე სუ ლით და ე ცე მა. ხო ლო თუ მიხ ვ დე ბა ყო ვე ლი ვე ამას 
და უკან და ხე ვას და ა პი რებს, მა შინ ვე სი ძუნ წე ში დას დე ბენ ბრალს. 
ამ რი გად, მთა ვა რი, რო მელ საც არ შე უძ ლია გუ ლუხ ვო ბა გა მო ი ჩი ნოს 
ისე, რომ ეს ამ ბა ვი მთელ ქვე ყა ნას მო ე დოს და თვი თონ მას კი არა 
ევ ნოს რა, იმ დე ნად კე თილ გო ნი ე რი მა ინც უნ და იყოს, რომ არ უფ
რ თხო დეს ძუნ წის სა ხელს, რად გა ნაც დრო თა გან მავ ლო ბა ში ის სულ 
უფ რო და უფ რო მე ტად გა ით ქ ვამს სა ხელს თა ვი სი სი უხ ვით, რო ცა 
და ი ნა ხა ვენ, რომ ხელ მომ ჭირ ნე ო ბის წყა ლო ბით, სა კუ თა რი შე მო სა
ვა ლი სავ სე ბით საკ მა რი სია მის თ ვის; რომ შე უძ ლია სა კად რი სი პა
სუ ხი გას ცეს მტერს და, ხალ ხის და უ ბეგ რა ვად, ხორ ცი შე ას ხას ბევრ 
სა სი კე თო საქ მეს. ასე რომ, ის გუ ლუხ ვი იქ ნე ბა ყვე ლას მი მართ, ვი
საც არა ფერს არ თ მევს, ისი ნი კი ურიცხ ვ ნი არი ან, და ძუნ წი იმათ მი
მართ, ვი საც არა ფერს აძ ლევს, ხო ლო ისი ნი ცო ტა ნი არი ან.

ჩვენს დრო ში და ჩვენს თვალ წინ დიდ საქ მე ებს ხორცს ას ხამ
დ ნენ მხო ლოდ ისი ნი, ვი საც ძუნ წის სა ხე ლით იც ნობ და ხალ ხი, და
ნარ ჩენ ნი კი უსა ხე ლოდ იღუ პე ბოდ ნენ. იული უს II მხო ლოდ პა პო ბის 
ხელ ში ჩა საგ დე ბად ისარ გებ ლა იმით, რომ გუ ლუხ ვი კა ცის სა ხე ლი 
ჰქონ და მოხ ვე ჭი ლი, შემ დეგ კი აზ რა დაც არ მოს ვ ლია ამ სა ხე ლის შე
ნარ ჩუ ნე ბა, ვი ნა ი დან საფ რან გე თის მე ფეს თან აპი რებ და ომს. და მან 
ისე გა და ი ხა და მრა ვა ლი ომი, რომ სა გან გე ბო გა და სა ხა დით ერ თხე
ლაც არ და უ ბეგ რავს ხალ ხი, ვი ნა ი დან ყვე ლა ზედ მეტ ხარჯს, ხან გ რ
ძ ლი ვი ხელ მომ ჭირ ნე ო ბის წყა ლო ბით, თვი თონ ვე ფა რავ და. ეს პა ნე
თის ახ ლან დე ლი მეფე1 რომ გუ ლუხ ვი კა ცის სა ხე ლით ყო ფი ლი ყო 
ცნო ბი ლი, ვერც ამ დენ საქ მეს წა მო იწყებ და და, მით უმე ტეს, ვერც 
წარ მა ტე ბით და აგ ვირ გ ვი ნევ და მათ. ამი ტომ მთა ვარს ნაკ ლე ბად უნ
და აწუ ხებ დეს ის გა რე მო ე ბა, რომ შე იძ ლე ბა ძუნ წის სა ხე ლი გა უ
ვარ დეს ხალ ხ ში; სა მა გი ე როდ იძუ ლე ბუ ლი აღარ იქ ნე ბა ყვლეფ დეს 
და ტყავს აძ რობ დეს თა ვის ქვე შევ რ დომთ, ყო ველ თ ვის შეს ძ ლებს 
თავ დაც ვას, აღარ ექ ნე ბა იმი სი ში ში, ვა ი თუ გავ ღა ტაკ დე და ქვეყ
ნის ყბა და სა ღე ბი გავ ხ დე ო, და აღარც იმი სა, რომ შე იძ ლე ბა მტა ცებ
ლად იქ ცეს. ვი ნა ი დან სი ძუნ წე ერ თი იმ ბიწ თა გა ნი ა, რომ ლე ბიც გა
ნამ ტ კი ცე ბენ მის ტახტს. და თუ ვინ მე შე მე სიტყ ვე ბა: ცე ზარ მა სწო
რედ თა ვი სი გუ ლუხ ვო ბით ჩა იგ დო ხელ ში ძა ლა უფ ლე ბა და ბევ რი 
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სხვაც იმის წყა ლო ბით აღ ზევ და, რომ გუ ლუხ ვი იყო და გუ ლუხ ვის 
სა ხე ლიც ჰქონ დაო2, პა სუ ხად მი ვუ გებ, რომ ერ თ მა ნე თი სა გან უნ და 
გან ვას ხ ვა ვოთ ის, ვინც უკ ვე მთა ვა რი ა, და ის, ვინც ახ ლა აპი რებს 
მთავ რის ძა ლა უფ ლე ბის ხელ ში ჩაგ დე ბას. პირ ველ შემ თხ ვე ვა ში, ეს 
გუ ლუხ ვო ბა სა ზი ა ნო ა, მე ო რე ში კი ყოვ ლად აუცი ლე ბე ლი ა, რომ 
გუ ლუხვ კა ცად გიც ნობ დეს ხალ ხი. ცე ზა რი ერ თი იმათ თა გა ნი გახ
ლ დათ, რო მელ ნიც რომ ზე მბრაძ ნებ ლო ბას მი ელ ტ ვოდ ნენ. მაგ რამ 
ამ მიზ ნის მიღ წე ვის შემ დეგ რომ დიდ ხანს ეცოცხ ლა და ცო ტა მე ტი 
ხელ მომ ჭირ ნე ო ბა არ გა მო ე ჩი ნა, უთუ ოდ ძირს გა მო უთხ რი და თა ვის 
ძლი ე რე ბას. და თუ კვლავ შე მე სიტყ ვე ბა ვინ მე: ბევრ მთა ვარს, რომ
ლებ საც თა ვი ან თი ლაშ ქ რო ბით გა ნუც ვიფ რე ბი ათ მთე ლი ქვე ყა ნა, 
ყვე ლა ზე გუ ლუხვ ხალ ხად იც ნობ დ ნენ მა თი ქვე შევ რ დომ ნი ო, პა სუ
ხად ვიტყ ვი: მთა ვა რი ან სა კუ თარ სა თუ თა ვის ქვე შევ რ დომ თა სიმ
დიდ რეს ფლან გავს, ან და სხვე ბი სას. პირ ველ შემ თხ ვე ვა ში მას მომ
ჭირ ნე ო ბა მარ თებს, მე ო რე ში კი მის გუ ლუხ ვო ბას არ უნ და ჰქონ დეს 
ზღვა რი. ამი ტომ, რო ცა მთა ვა რი სა ომ რა დაა თა ვი სი ლაშ ქ რი თურთ, 
რო მე ლიც თავს ირ ჩენს ნა დავ ლით, ძა ლა დო ბით და ძარ ც ვით, მის
თ ვის აუცი ლე ბე ლია ხელ გაშ ლი ლო ბა, არა და, ჯა რის კა ცებს ვერ გა
ი ყო ლი ებს. ხო ლო რაც არ ეკუთ ვ ნის არც მა სა და არც მის ქვე შევ
რ დომთ, მთა ვარს შე უძ ლია კი რო სის, ცე ზა რი სა და ალექ სან დ რე სა
ვით უშურ ვე ლად გას ცეს, ვი ნა ი დან სხვი სი სიმ დიდ რის ფლან გ ვა კი 
არ ამ ცი რებს, პი რი ქით, ზრდის მის სა ხელ სა და დი დე ბას (მხოლოდ 
სა კუ თა რი სიმ დიდ რის ფლან გ ვაა სა ზი ა ნო). არა ფერს არ შე უძ ლია 
თა ვი სი თა ვი გა ლი ოს ისე, რო გორც სი უხ ვეს, რაც უფ რო გუ ლუხ ვი 
ხარ, მით უფ რო ნაკ ლე ბი შე საძ ლებ ლო ბა გრჩე ბა მო მა ვალ შიც გუ
ლუხ ვო ბის გა მო ჩე ნი სა: გა ღა ტაკ დე ბი და ზიზღის ღირ სი გახ დე ბი, ამ 
სირ ცხ ვი ლის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად კი მტა ცებ ლო ბას უნ და მიჰ ყო 
ხე ლი და ყვე ლა სათ ვის სა ძულ ვე ლი შე იქ ნე. ხო ლო მთა ვა რი იშ ვი ა
თად უნ და უფ რ თხო დეს რა ი მეს უფ რო მე ტად, ვიდ რე სი ძულ ვილ
სა და ზიზღს, გუ ლუხ ვო ბა კი ერ თ საც და გა ტეხს თავ ზე და მე ო რე
საც. ამი ტომ უფ რო გო ნივ რუ ლი ა, შე უ რიგ დე ძუნ წის სა ხელს, რო
მე ლიც იწ ვევს სირ ცხ ვილს სი ძულ ვი ლის გა რე შე, ვიდ რე მი ელ ტ ვო
დე გუ ლუხ ვის სა ხელს და, ძა ლა უ ნე ბუ რად, მტა ცებ ლად იქ ცე, რაც 
თავს და გა ტეხს სირ ცხ ვილ საც და სი ძულ ვილ საც.
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თავი XVII

სისასტიკის,გულმოწყალებისადაკიდევიმისათვის,
თურასჯობიაუყვარდეთთუეშინოდეთშენი?

ახ ლა, თუ სხვა ზე მო ჩა მოთ ვ ლილ თვი სე ბებ ზე გა და ვალთ, მე 
ვიტყ ვი, რომ ყო ვე ლი მთა ვა რი უნ და ცდი ლობ დეს გულ მოწყა ლე კა
ცის სა ხე ლი მო იხ ვე ჭოს და არა სას ტი კის. მაგ რამ უთა ვოდ არ უნ და 
იყე ნებ დეს გულ მოწყა ლე ბას. ჩე ზა რე ბორ ჯას სას ტიკ კა ცად თვლიდ
ნენ, მაგ რამ სწო რედ ამ თა ვი სი სი სას ტი კის წყა ლო ბით და ამ ყა რა წეს
რი გი რო მა ნი ა ში, გა ა ერ თი ა ნა, და ა შოშ მი ნა და შე მო ი რი გა იგი. თუ 
კარ გად ავ წონ  დავ წო ნით ყო ვე ლი ვე ამას, იმ დას კ ვ ნამ დე მი ვალთ, 
რომ ის უფ რო გულ მოწყა ლე იყო, ვიდ რე ფლო რენ ცი ე ლი ხალ ხი, 
რო მელ საც სურ და სას ტი კის სა ხე ლი აეცი ლე ბი ნა თა ვი დან და პის
ტო ი ის დაქ ცე ვას კი შე უწყო ხელი1. ამი ტომ მთა ვა რი არაფ რად უნ
და აგ დებ დეს გმო ბას სი სას ტი კის გა მო, თუ კი ამის წყა ლო ბით ახერ
ხებს იმას, რომ გან ხეთ ქი ლე ბი სა და გან დ გო მის სა შუ ა ლე ბა მო უს
პოს თა ვის ქვე შევ რ დომთ. რად გა ნაც ის, ვის თ ვი საც ურ ჩ თა დას ჯის 
რამ დე ნი მე მა გა ლი თიც საკ მა რი სი ა, გა ცი ლე ბით უფ რო გულ მოწყა
ლე იქ ნე ბა იმა ზე, ვინც თა ვი სი მე ტის მე ტი გულ მოწყა ლე ბის შე დე გად 
ხელს უწყობს ქვეყ ნის არევ  და რე ვას, რაც და სა ბამს აძ ლევს ხოც ვა 
ჟ ლე ტას და ძარ ც ვა გ ლე ჯას, ეს კი მთე ლი მო სახ ლე ო ბის ნამ დ ვი ლი 
უბე დუ რე ბა გახ ლავთ, მა შინ რო დე საც მთავ რის მსჯავ რი მხო ლოდ 
ზო გი ერთ კერ ძო პირს თუ იწი რავს მსხვერ პ ლად. მთა ვარ თა შო რის 
ყვე ლა ზე ძნე ლად მხო ლოდ ახა ლი მთა ვა რი თუ და აღ წევს თავს სას
ტი კი კა ცის სა ხელს, ვი ნა ი დან ყო ვე ლი ახა ლი სა ხელ მ წი ფო ათას ნა
ი რი ხი ფა თი თაა სავ სე. ამი ტო მაც ვერ გი ლი უ სის დი დო ნა მხო ლოდ 
იმით ამარ თ ლებს თა ვი სი ძა ლა უფ ლე ბის სი სას ტი კეს, რომ მი სი სა
მე ფო ახა ლი ა:

Res dura, et regni novitas me talia cogunt
Moliri, et late fines custode tueri2.

მაგ რამ მთა ვა რი მა ლემ რ წ მე ნი არ უნ და იყოს, დინ ჯად უნ და არ
ჩევ დეს საქ მეს და არ უნ და ეს წ რაფ ვო დეს იმას, რომ ქვე შევ რ დომ თა 
საფ რ თხო ბე ლად იქ ცეს; კე თილ გო ნი ე რე ბი თა და ადა მი ა ნუ რო ბით 
უნ და ზო მავ დეს თვი თე ულ ნა ბიჯს, რა თა ქვე შევ რ დომ თად მი ზედ
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მეტ მა ნდო ბამ სიფ რ თხი ლე არ და ა ვიწყოს, ხო ლო მე ტის მე ტი უნ
დობ ლო ბის შე დე გად აუტა ნე ლი არ შე იქ ნეს მათ თ ვის. აქ იბა დე ბა 
სა და ვო კითხ ვა: რა სჯობს, უყ ვარ დეთ თუ ეში ნო დეთ შე ნი? რა ზე
დაც პა სუ ხო ბენ, რომ სა სურ ვე ლია ერ თი ცა და მე ო რეც. მაგ რამ რა კი 
ორი ვეს შე თავ სე ბა ძნე ლი ა, ამი ტომ, თუ კი იძუ ლე ბუ ლი იქ ნე ბი ერ თ 
ერ თ ზე უარი თქვა, გა ცი ლე ბით გი ჯობს, შიშს უნერ გავ დე ხალხს და 
არა სიყ ვა რულს. რად გა ნაც ადა მი ა ნებ ზე შე იძ ლე ბა ზო გა დად ით ქ ვას, 
რომ ისი ნი უმა დურ ნი არი ან, მერ ყევ ნი, ორ გულ ნი, ჯა ბან ნი, ხარ ბ ნი; 
ვიდ რე მა თი კე თი ლის მ ყო ფე ლი ხარ, ისი ნიც შენ ნი არი ან; აღ გით ქ
ვა მენ, რომ არა ფერს და ი შუ რე ბენ შენ თ ვის: არც სისხლს, არც ავ
ლა დი დე ბას, არც სი ცოცხ ლეს, არც შვი ლებს, სა ნამ დის, რო გორც 
ზე ვით ით ქ ვა, საფ რ თხე ჯერ კი დევ შორ სა ა, მაგ რამ ხი ფა თის მო ახ
ლო ე ბის თა ნა ვე ზურგს შე გაქ ცე ვენ. და ის მთა ვა რი, ვინც მთლი ა ნად 
მი ენ დო ბა მათ სიტყ ვას და ამი ტომ სხვას არას იღო ნებს, გან წი
რუ ლი ა, ვი ნა ი დან მე გობ რო ბა, რო მელ საც წყა ლო ბის ფა სად იხ ვეჭ 
და არა სუ ლი ე რი სი დი დი სა და კე თილ შო ბი ლე ბის შე დე გად, მარ
თა ლი ა, და ნა ხარჯს კი გი ნაზღა უ რებს, მაგ რამ გა სა ჭირ ში იარა ღად 
არ გა მო გად გე ბა. და ადა მი ა ნე ბიც უფ რო თავ ხე დუ რად იქ ცე ვი ან მის 
მი მართ, ვინც სიყ ვა რულს უნერ გავს მათ, ვიდ რე მის მი მართ, ვი საც 
უფ რ თხი ან, ვი ნა ი დან სიყ ვა რუ ლი მხო ლოდ მო ვა ლე ო ბის გრძნო ბა
ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი, რო მე ლიც, კაც თა სულ მოკ ლე ო ბის გა მო, და უ
ყოვ ნებ ლივ ქარ წყ ლ დე ბა, რო გორც კი მას ან გა რე ბა და უ პი რის პირ
დე ბა, მა შინ რო დე საც შიშს გა ნა პი რო ბებს ისევ ში ში, სას ჯე ლის ში
ში, რო მე ლიც გა მუდ მე ბით ემუქ რე ბა ხალხს. და მა ინც, მთა ვა რი ისე 
უნ და ნერ გავ დეს შიშს, რომ, თუ კი სიყ ვა რულს ვერ მო იხ ვეჭს, სი
ძულ ვი ლი მა ინც აიცი ლოს თა ვი დან, ვი ნა ი დან ისიც დი დი საქ მე ა, 
რომ ხალხს ეში ნო დეს შე ნი, მაგ რამ არ სძულ დე, რად გა ნაც ამ ორი 
გრძნო ბის შე თავ სე ბა დი ა ხაც შე საძ ლო ა; და მთა ვა რიც ყო ველ თ ვის 
შეს ძ ლებს ამას, თუ კი არ ხელ ყოფს ქვე შევ რ დომ თა სი ცოცხ ლეს და 
სა კუთ რე ბას. მა ში ნაც კი, რო ცა მთა ვა რი ვინ მეს სიკ ვ დი ლით დას ჯას 
აპი რებს, მას შე უძ ლია სის რუ ლე ში მო იყ ვა ნოს თა ვი სი გა ნა ჩე ნი, თუ
კი სა ა მი სოდ საკ მა რი სი სამ ხი ლი მო ე პო ვე ბა, მაგ რამ თა ვი უნ და შე
ი კა ვოს სხვი სი ქო ნე ბის ხელ ყო ფი სა გან, ვი ნა ი დან ადა მი ა ნე ბი უფ რო 
ად ვი ლად ურიგ დე ბი ან მა მის სიკ ვ დილს, ვიდ რე სამ კ ვიდ როს მოშ ლას, 
და მე რე, ძარ ც ვა გ ლე ჯის მი ზე ზი არ და ი ლე ვა, და ის, ვინც მტა ცებ
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ლო ბით აპი რებს ცხოვ რე ბას, ყო ველ თ ვის გა მოჩხ რეკს სხვი სი ქო ნე
ბის მი ტა ცე ბის სა ბაბს, მა შინ რო დე საც სიკ ვ დი ლით დას ჯის სა ბა ბი 
გა ცი ლე ბით ძვი რი და იშ ვი ა თი გახ ლავთ.

მაგ რამ რო დე საც მთა ვა რი წინ მი უძღ ვის მრა ვალ რიცხო ვან 
ლაშ ქარს, მა შინ მის თ ვის მარ თ ლაც აუცი ლე ბე ლი ა, რომ არად აგ
დებ დეს სას ტი კი კა ცის სა ხელს, ვი ნა ი დან ამ სა ხე ლის გა რე შე ვერც 
თა ვი სი ლაშ ქ რის ერ თ სუ ლოვ ნე ბას შე ი ნარ ჩუ ნებს და ვერც ბრძო
ლი სუ ნა რი ა ნო ბას. ჰა ნი ბა ლის3 გან საც ვიფ რე ბელ ქმე დე ბა თა შო რის 
იმა საც აღ ნიშ ნა ვენ, რომ მის ვე ლურ ლაშ ქარ ში, რო მე ლიც ურიცხვ 
ტომ თა ურ დო ე ბი სა გან შედ გე ბო და და შო რე ულ ქვეყ ნებ ში ომობ
და, ერ თხე ლაც არ ჩა მო ვარ დ ნი ლა გან ხეთ ქი ლე ბა სხვა დას ხ ვა ტომ თა 
შო რის, ერ თხე ლაც არ მო უწყ ვი ათ შეთ ქ მუ ლე ბა მთავ რის წი ნა აღ მ
დეგ, არც მა შინ, რო ცა ბე დი უღი მო და, და არც მა შინ რო ცა უკუღ მა 
მის დი ო და საქ მე. ეს შე იძ ლე ბა ახ ს ნი ლი იქ ნეს მხო ლოდ მი სი არა ა
და მი ა ნუ რი სი სას ტი კით, რო მე ლიც, მის ურიცხვ სიქ ვე ლეს თან ერ
თად, სა თაყ ვა ნე ბელ და სა ზა რელ კერ პად აქ ცევ და მას თა ვი სი ჯა
რის კა ცე ბის თვალში4. ამ სი სას ტი კის გა რე შე მთე ლი მი სი ურიცხ ვი 
სიქ ვე ლე, თა ვის თა ვად, ვერ გა მო ი ღებ და ამ ნა ირ ნა ყოფს. მაგ რამ ნაკ
ლე ბად გუ ლის ხ მი ე რი მწერ ლე ბი, ერ თის მხრივ, გან ც ვიფ რე ბით მოგ
ვითხ რო ბენ მის საქ მე ებს, მე ო რეს მხრივ კი გმო ბენ მათ მთა ვარ მი
ზეზს. ხო ლო მთე ლი მი სი სიქ ვე ლე რომ მარ თ ლაც არ იქ ნე ბო და საკ
მა რი სი, ამას სცი პი ო ნის5 მა გა ლი თიც მოწ მობს (ეს იყო არა მარ ტო 
თა ვი სი, არა მედ ყვე ლა დრო ის უწარ ჩი ნე ბუ ლე სი კა ცი), ვი სი ლაშ ქა
რიც აჯან ყ და ეს პა ნეთში6, რაც გა მოწ ვე უ ლი გახ ლ დათ მი სი მე ტის მე
ტი ლმო ბი ე რე ბით, უფ რო მეტ თა ვი სუფ ლე ბას რომ ანი ჭებ და თა ვის 
ჯა რის კა ცებს, ვიდ რე და საშ ვე ბი იყო სამ ხედ რო დის ციპ ლი ნით. სწო
რედ ეს წა მო აყ ვედ რა სე ნატ ში ფა ბი უს მაქ სი მუსმა7, რო მელ მაც რო
მა ელ თა ლაშ ქ რის გამ რ ყ ვ ნე ლი უწო და მას. სცი პი ო ნის ლე გა ტის მი ერ 
დარ ბე უ ლი ლოკ რე ბი სა მარ თალს ვერ ეღირ ს ნენ მის გან, და ლე გა
ტის თავ გა სუ ლო ბაც და უს ჯე ლი დარ ჩა, ხო ლო ყო ვე ლი ვე ამის მი ზე
ზი მი სი თვი ნი ე რი ხა სი ა თი გახ ლ დათ8. და რო ცა ერ თ ერ თ მა სე ნა
ტორ მა მი სი გა მარ თ ლე ბა და ა პი რა, თა ვის სიტყ ვა ში თქვა: ბევ რი კა
ცი სათ ვის უფ რო ად ვი ლია არ შეს ცო დოს თა ვად, ვიდ რე გა მო ას წო
როს სხვი სი შე ცო დე ბა ნი ო. ამ ნა ი რი ხა სი ა თი, დრო თა გან მავ ლო ბა ში, 
უთუ ოდ ბევრ რას მე და აკ ლებ და სცი პი ო ნის სა ხელ სა და დი დე ბას, 



მთავარი

183

ზნის შე უც ვ ლე ლად რომ დიდ ხანს მდგა რი ყო ხე ლი სუფ ლე ბის სა
თა ვე ში; მაგ რამ რა კი სე ნატს ემორ ჩი ლე ბო და, მის მა ნაკ ლ მა არამც 
თუ არ იჩი ნა თა ვი, არა მედ ხე ლიც შე უწყო მის გან დი დე ბას. ამ რი
გად, კვლავ მი ვუბ რუნ დე ბი სიყ ვა რულ სა და შიშს, და დას კ ვ ნის სა
ხით ვიტყ ვი, რომ კაც თა სიყ ვა რულს მა თი ნე ბა სურ ვი ლი გა ნა პი
რო ბებს, შიშს კი – მთავ რი სა; ამი ტომ ბრძე ნი მთა ვა რი უნ და ეყ რ დ
ნო ბო დეს იმას, რაც მას ზეა და მო კი დე ბუ ლი, და არა იმას, რაც სხვის 
ნე ბა ზე ჰკი დი ა; მხო ლოდ ეგა ა, რო გორც მო გახ სე ნეთ, იმ დე ნი კი უნ
და შე იძ ლოს, რომ თა ვი დან აიცი ლოს სი ძულ ვი ლი.

თავი XVIII

როგორ უნდა ესწრაფვოდნენ მთავრები იმას, 
რომ სანდონი იყვნენ

ყვე ლა სათ ვის აშ კა რა ა, რა ო დე ნი ქე ბის ღირ სი იქ ნე ბო და მთა
ვა რი, რო მე ლიც შეს ძ ლებ და შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნა თა ვის ქვე შევ რ დომ თა 
ნდო ბა და პა ტი ოს ნად, ყო ველ გ ვა რი ზაკ ვის გა რე შე ეცხოვ რა. მაგ
რამ, რო გორც ჩვე ნი დრო ის გა მოც დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, დი დი საქ
მე ე ბის აღ მ ს რუ ლებ ლად ყო ველ თ ვის გვევ ლი ნე ბოდ ნენ ის მთავ რე
ბი, რომ ლე ბიც ნაკ ლებ ან გა რიშს უწევ დ ნენ ქვე შევ რ დომ თა ნდო ბას 
და თა ვი ან თი ცბი ე რე ბით ახერ ხებ დ ნენ სა ბო ლო ოდ აერი ათ მათ თ
ვის გზა კ ვა ლი; ასე რომ, ბო ლოს და ბო ლოს, ყო ველ თ ვის სჯაბ ნიდ
ნენ იმ მთავ რებს, რომ ლე ბიც მხო ლოდ წე სი ე რე ბას ემ ყა რე ბოდ ნენ. 

ამ რი გად, უნ და გვახ სოვ დეს, რომ არ სე ბობს ბრძო ლის ორი სა
ხე: ერ თია ბრძო ლა კა ნო ნე ბის, ხო ლო მე ო რე – ძა ლის მეშ ვე ო ბით. 
პირ ვე ლი ნიშ ნე უ ლია ადა მი ა ნე ბი სათ ვის, მე ო რე კი – მხე ცე ბი სათ
ვის. მაგ რამ რა კი პირ ვე ლი ხში რად არა საკ მა რი სი ა, ძა ლა უ ნე ბუ რად 
უნ და მივ მარ თოთ ხოლ მე მე ო რეს. ამი ტომ მთავ რი სათ ვის აუცი ლე
ბე ლი ა, რომ თა ნა ბა რი წარ მა ტე ბით იბ რ ძო დეს რო გორც მხე ცი და 
რო გორც კა ცი. სწო რედ ამ ნა ი რი, თუმ ცა ღა შე ფარ ვით გა მოთ ქ მუ
ლი შე გო ნე ბით მი მარ თავ დ ნენ მთავ რებს ძვე ლი მწერ ლე ბი, რომ ლე
ბიც აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ აქი ლევსს და ძვე ლი დრო ის ბევრ სხვა მთა
ვარ საც აღ საზ რ დე ლად აბა რებ დ ნენ კენ ტავრ ქი რონს1, რათა მისი 
მეთვალყურეობით დავაჟკაცებულიყვნენ. ნახევრად მხეცისა და 
ნახევრად კაცის ზედამხედველობას აქ მხოლოდ ის აზრი აქვს, რომ 
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მთავარი უნდა ითავსებდეს და ისისლხორცებდეს ორივე ბუნებას, 
და რომ ერთი მეორის გარეშე უდღეურია. ამრიგად, თუ მთავარი 
იძულებული იქნება იბრძოდეს როგორც მხეცი, ცხოველთა მთელი 
სიმრავლიდან ლომსა და მელას უნდა ირჩევდეს, ვინაიდან ლომს 
არ შეუძლია თავი დაიცვას გველისაგან, მელას – მგლებისაგან. 
მაშასადამე, მელა უნდა იყო, რომ შენიშნო გველი, და ლომი, რომ 
დაიფრინო მგლები. იმას, ვინც მხოლოდ ლომობას იჩემებს, ბევრი 
რამ არ ესმის.

ამი ტომ კე თილ გო ნი ე რი მთა ვა რი შე უძ ლე ბე ლია თა ვი სი აღ თ ქ
მის ერ თ გუ ლი იყოს, თუ კი ეს ერ თ გუ ლე ბა შე იძ ლე ბა სა ზი ა ნო აღ
მოჩ ნ დეს მის თ ვის, და თუ აღარ არ სე ბო ბენ მი ზე ზე ბი, რომ ლებ მაც 
ეს აღ თ ქ მა და ა დე ბი ნეს. ყვე ლა კა ცი რომ კარ გი და კე თი ლი იყოს, 
ამ ნა ი რი ქცე ვა უკე თუ რი იქ ნე ბო და, მაგ რამ რა კი ისი ნი ბო როტ ნი 
არი ან და გა მუდ მე ბით არ ღ ვე ვენ იმას, რაც აღ გით ქ ვეს, შენ რა ტომ
ღა უნ და უერ თ გუ ლო შენს აღ თ ქ მას მათ მი მართ? მთა ვარს არა სო
დეს გა მო ე ლე ვა იმი სი კა ნო ნი ე რი მი ზე ზი, რომ გა ა მარ თ ლოს თა ვი
სი ორ პი რო ბა. შე იძ ლე ბო და მოგ ვე ტა ნა ურიცხ ვი ახა ლი მა გა ლი თი 
და გვეჩ ვე ნე ბი ნა, რამ დე ნი შე თან ხ მე ბა, რამ დე ნი სა ზა ვო ხელ შეკ რუ
ლე ბა დარ ჩე ნი ლა ფუჭ ოქ მად მთა ვარ თა სი მუხ თ ლის შე დე გად, და 
ის, ვინც ახერ ხებ და უფ რო უკეთ გა ე თა მა შე ბი ნა მე ლას რო ლი, უფ
რო ად ვი ლად აღ წევ და მი ზანს. მაგ რამ აუცი ლე ბე ლია სა გულ და გუ
ლოდ შე ნიღ ბო ეს ბუ ნე ბა, რის თ ვი საც დი დი თვალ თ მაქ ცო ბა და გაქ
ნი ლო ბა გმარ თებს. ადა მი ა ნე ბი კი ისე მი ა მიტ ნი არი ან და ყო ველ წა
მი ერ აუცი ლებ ლო ბას ისე რი გად და მო ნე ბულ ნი, რომ ცრუს არა სო
დეს შე მო აკ ლ დე ბა ხალ ხი, რო მე ლიც ად ვი ლად გა ა ცუ რე ბი ნებს თავს. 
ამას წი ნან დე ლი მა გა ლი თე ბი დან მე მინ და მო ვიხ სე ნიო მხო ლოდ ერ
თი: ალექ სან დ რე VI თა ვი სი დღე და მოს წ რე ბა ხალ ხის მოტყუ ე ბის 
მე ტი არა უკე თე ბია რა, არც სხვა სა ფიქ რა ლი ჰქო ნია და არც არას
დ როს შე მო ლე ვია ხალ ხი, რო მე ლიც შე ეძ ლო მო ეტყუ ე ბი ნა. და არ 
არ სე ბუ ლა კა ცი, უფ რო მარ ჯ ვედ რომ შეს ძ ლე ბო დეს სხვე ბის დარ
წ მუ ნე ბა, უფ რო გულ მ ხურ ვა ლე ფი ცით რომ აღეთ ქ ვა მათ თ ვის რა
ი მე და უფ რო ად ვი ლად გა ე ტე ხა თა ვი სი ფი ცი. მაგ რამ ყო ველ თ ვის 
ახერ ხებ და იმას, რომ სი მარ თ ლედ გა ე სა ღე ბი ნა ტყუ ი ლი, ვი ნა ი დან 
კარ გად იც ნობ და კაც თა ბუ ნე ბას.

ამ რი გად, მთავ რი სათ ვის სუ ლაც არ არის აუცი ლე ბე ლი, რომ 
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ყვე ლა ზე მო ჩა მოთ ვ ლილ თვი სე ბას ფლობ დეს, მაგ რამ დი ა ხაც აუცი
ლე ბე ლია ისე გვიჩ ვე ნებ დეს თავს, თით ქოს მარ თ ლაც მა თი მფლო
ბე ლი იყოს. მე ტიც, იმის თქმა საც კი ვბე დავ, რომ თუ ფლობ და ყო
ვე ლი ფე ხის ნა ბიჯ ზე ავ ლენ მათ, ისი ნი სა ხი ფა თო ნი არი ან, ხო ლო 
თუ თა ვის მო საჩ ვე ნებ ლად იყე ნებ მათ, სა სარ გებ ლო ნი არი ან შენ თ
ვის. ასე მა გა ლი თად, სა სარ გებ ლოა ხალხს ისე აჩ ვე ნებ დე თავს, თით
ქოს გულ მოწყა ლე, სარ წ მუ ნო, კაც თ მოყ ვა რე, მორ წ მუ ნე და პა ტი ო
სა ნი კა ცი ხარ, და არა მარ ტო აჩ ვე ნებ დე, იყო კი დეც სი ნამ დ ვი ლე
ში. მაგ რამ ისე კი უნ და ფლობ დე სა კუ თარ თავს, რომ, სა ჭი რო ე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში, შე გეძ ლოს სა პი რის პი რო თვი სე ბე ბად გარ დაქ მ ნა ისი
ნი. უნ და ვი ცო დეთ, რომ მთა ვა რი, და მით უმე ტეს, ახა ლი მთა ვა
რი, ვერ უერ თ გუ ლებს იმას, რის გა მოც ადა მი ანს კაი კა ცად თვლი
ან, ვი ნა ი დან, სა ხელ მ წი ფოს შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, ხში რად იძუ ლე ბუ
ლია იმოქ მე დოს ერ თ გუ ლე ბის, მოყ ვა სი სად მი სიყ ვა რუ ლის, ადა მი
ა ნო ბის, სარ წ მუ ნო ე ბის სა პი რის პი როდ. ამი ტო მაც აუცი ლე ბე ლად 
ისე მოქ ნი ლი უნ და იყოს, რომ მო ხერ ხე ბუ ლად ესა და გე ბო დეს ქა
რის ქროლ ვი თა თუ ბე დის ტრი ა ლით ნა კარ ნა ხევ მი მარ თუ ლე ბას, 
და, რო გორც ზე მოთ მო გახ სე ნეთ, არ გა და უხ ვი ოს სი კე თის გზას, თუ 
ეს შე საძ ლო ა, მაგ რამ, იმავ დ რო უ ლად, შე ეძ ლოს ბო რო ტე ბის გზა ზე 
დად გო მაც, თუ კი ეს აუცი ლე ბე ლი ა. მა შა სა და მე, მთა ვა რი ყო ველ თ
ვის უნ და ფრთხი ლობ დეს, რა თა მის ბა გეს არ დას ც დეს სიტყ ვა, ზე
მო აღ ნიშ ნუ ლი ხუ თი თვი სე ბით რომ არ იყოს აღ ბეჭ დი ლი, და რა
თა, ვუს მენთ თუ ვუ ყუ რებთ მას, სიყ ვა რუ ლის, პა ტი ოს ნე ბის, ადა
მი ა ნო ბის, მორ წ მუ ნე ო ბის ხორ ც შეს ხ მულ ხა ტე ბად ჩან დეს. ყვე ლა
ზე მე ტად აუცი ლე ბე ლი კი ისა ა, რომ ამ უკა ნას კ ნე ლი თვი სე ბე ბის 
ნამ დ ვილ გან სა ხი ე რე ბად გვაჩ ვე ნებ დეს თავს, ვი ნა ი დან ადა მი ა ნე ბი, 
სა ერ თოდ, ხედ ვას უფ რო მეტ ან გა რიშს უწე ვენ მსჯე ლო ბი სას, ვიდ
რე შე ხე ბის გრძნო ბას, რა კი ღა ხედ ვით, ყვე ლა ხე დავს, მა შინ რო დე
საც უშუ ა ლოდ მხო ლოდ ცო ტა ნი თუ ეხე ბი ან მთა ვარს. ყვე ლა ხე
დავს იმას, რა დაც გვაჩ ვე ნებ თავს, ცო ტა თუ გრძნობს იმას, რაც ხარ 
სი ნამ დ ვი ლე ში, და ეს უკა ნას კ ნელ ნი ვერ გა ბე და ვენ წინ აღუდ გ ნენ 
ბრბოს აზრს, რო მელ საც ზურგს უმაგ რებს სა ხელ მ წო ფოს მთე ლი 
ძლი ე რე ბა. ეგეც არ იყოს, ყვე ლა კა ცი სა და, მით უმე ტეს, მთა ვარ თა 
მოქ მე დე ბას, რო მელ საც გან სას ჯე ლად ვერ წა რუდ გენ სა სა მარ თ ლოს, 
მი სი სა ბო ლოო შე დე გის მი ხედ ვით აფა სე ბენ. ამი ტომ, და ე, მთა ვარ
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მა მხო ლოდ გა მარ ჯ ვე ბი სა და ძა ლა უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის 
იზ რუ ნოს, და სა შუ ა ლე ბებს, რომ ლე ბი თაც ამ მი ზანს აღ წე ვენ, ყო
ველ თ ვის პა ტი ოს ნად და ქე ბა დი დე ბის ღირ სად შე რაცხა ვენ, ვი ნა ი
დან ბრბოს მხო ლოდ საქ მის გა რეგ ნუ ლი მხა რე და სა ბო ლოო შე დე გი 
ხიბ ლავს; ამ ქვეყ ნად კი ბრბო ყვე ლა ფე რი ა, მა შინ რო დე საც ცალ კე
ულ პი როვ ნე ბებს მხო ლოდ მა შინ ენი ჭე ბათ ერ თ გ ვა რი მნიშ ვ ნე ლო
ბა, რო ცა უმ რავ ლე სო ბამ აღარ იცის, ვის ზე შე ა ჩე როს არ ჩე ვა ნი. ერ
თი ჩვე ნი თა ნა მედ რო ვე მთა ვარი2, ვი საც აქ ვერ და ვა სა ხე ლებთ, ერ
თ თა ვად მშვი დო ბი სა და ერ თ გუ ლე ბის აუცი ლებ ლო ბას ღა ღა დებს, 
თუმ ცა რო გორც ერ თის, ისე მე ო რის და უ ძი ნე ბე ლი მტე რი გახ ლავთ; 
ისე კი, მარ თ ლაც რომ არ ღა ლა ტობ დეს არ ცერთს, დი დი ხა ნია და
კარ გავ და ძა ლა უფ ლე ბა საც და გავ ლე ნა საც. 

თავი XIX

იმისათვის, რომ თავიდან უნდა იცილებდე ზიზღს და სიძულვილს

რა კი ღა ზე მოთ აღ ნიშ ნულ თვი სე ბა თა გან ყვე ლა ზე უფ რო მნიშ
ვ ნე ლო ვან თვი სე ბებ ზე უკ ვე ვი ლა პა რა კე, მე მინ და მოკ ლედ გან ვი ხი
ლო და ნარ ჩე ნი იმ ზო გა დი თვალ საზ რი სით, რომ მთა ვა რი (როგორც 
ეს ნა წი ლობ რივ უკ ვე ით ქ ვა ზე მოთ) უნ და ცდი ლობ დეს თა ვი დან 
აიცი ლოს ყვე ლა ფე რი, რაც მას ზიზღი სა და სი ძულ ვი ლის საგ ნად 
აქ ცევს; თუ აიცი ლა, შე უძ ლია მოგ ვა რე ბუ ლად ჩათ ვა ლოს საქ მე, და 
სხვა რა მის გა მო გმო ბა სა და ყვედ რე ბას აღარ უნ და უფ რ თხო დეს 
უკ ვე. სი ძულ ვი ლის საგ ნად მას, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, აქ ცევს მგლუ
რი სი ხარ ბე და თა ვის ქვე შევ რ დომ თა სა კუთ რე ბი სა და მა თი ცო
ლე ბის პა ტი ვის ხელ ყო ფა, რის გა ნაც თა ვის შე კა ვე ბა მარ თებს. და 
თუ ხალხს, სა ერ თოდ, არც სა კუთ რე ბას წარ ს ტა ცებ და არც პა ტივს 
აჰ ყ რი, ის კმა ყო ფი ლი ა, და ბრძო ლა მო გი წევს მხო ლოდ ცალ კე ულ 
პირ თა პა ტივ მოყ ვა რე ო ბის და სათ რ გუ ნა ვად, რაც ად ვი ლი საქ მე გახ
ლავთ. მთა ვა რი ზიზღს იწ ვევს მა შინ, რო ცა მას მერ ყევ, თავ ქა რი ან, 
სულ მოკ ლე, მხდალ და გა უ ბე დავ კა ცად თვლი ან, რა საც ის ჭი რის 
დღე სა ვით უნ და უფ რ თხო დეს, და არა ფერს უნ და ზო გავ დეს სა ი მი
სოდ, რომ ყო ვე ლი მი სი მოქ მე დე ბა სი დი ა დის, დიდ სუ ლოვ ნე ბი სა და 
სიმ ტ კი ცის ნიშ ნით იყოს აღ ბეჭ დი ლი, ხო ლო მი სი თვი თე უ ლი გა
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დაწყ ვე ტი ლე ბა ქვე შევ რ დომ თა თვალ ში ურ ყე ვი ნე ბის გა მოვ ლე ნად 
ჩან დეს, რა თა ვე რა ვინ გა ბე დოს მი სი მოტყუ ე ბა თუ გა ცუ რე ბა. მთა
ვა რი, რო მე ლიც ამ ნა ირ სა ხელს მო იხ ვეჭს, დი დი გავ ლე ნით სარ გებ
ლობს ხალ ხ ში; ძნე ლია შეთ ქ მუ ლე ბის მოწყო ბა მის წი ნა აღ მ დეგ და 
ძნე ლია მას ზე თავ დას ხ მა, ვი ნა ი დან ყვე ლას კარ გად მო ეხ სე ნე ბა, რომ 
ის ღირ სე უ ლი და ქვე შევ რ დომ თა მი ერ პა ტივ ცე მუ ლი კა ცი ა. მთა
ვარს ხომ ორ მა გი საფ რ თხე ემუქ რე ბა: ჯერ ერ თი, შიგ ნით, თა ვის
სა ვე ქვე შევ რ დომ თა გან, და მე ო რეც, გა რე დან, – უცხო ელ მბრძა ნე
ბელ თა მხრივ. ამ უკა ნას კ ნელ თა გან ის თავს იცავს ძლი ე რი ლაშ ქ რი
სა და ერ თ გუ ლი მე გობ რე ბის წყა ლო ბით; ხო ლო ერ თ გუ ლი მე გობ
რე ბი არ და გე ლე ვა, თუ კი გე ყო ლე ბა ძლი ე რი ლაშ ქა რი, და შიგ ნით 
ყვე ლა ფე რი რიგ ზე იქ ნე ბა, რო ცა ყვე ლა ფე რი მოგ ვა რე ბუ ლი გექ ნე
ბა გა რეთ, თუ კი შეთ ქ მუ ლე ბამ წყალ ში არ ჩა გი ყა რა მთე ლი ნაღ ვა წი.

თუ მთავარი ისე ააწყობს თავის ცხოვრებას, როგორც მო
გახსენეთ, გარეთ რომ ყველაფერიც მო იშალოს, ის მაინც შეს ძ  ლებს 
ყოველგვარი შეტევის მოგერიებას (თუკი, რა თქმა უნ  და, თავგზა 
არ დაკარგა), როგორც ეს შესძლო ოდესღაც ნა ბი  დე სპარტელმა1, 
რაც შე ე ხე ბა ქვე შევ რ დო მებს, რო ცა გა  რეთ ყვე ლა ფე რი თა ვის რიგ
ზე ა, მთა ვარს თვა ლი ფხიზ ლად უნ   და ეჭი როს, რა თა მათ სა ი დუმ
ლო შეთ ქ   მუ ლე ბა არ მო აწყონ მის წი ნა აღ მ დეგ, რის გა ნაც მნიშ ვ ნე
ლო ვან წი ლად და იზღ ვევს თავს, თუ კი თა ვი დან აიცი  ლებს ზიზღს და 
სი ძულ ვილს და კმა  ყო    ფი ლი ეყო ლე ბა ხალ ხი: აი, მი ზა ნი, რო მელ საც 
უთუ  ოდ უნ და მი ელ ტ ვო  დეს, რო გორც ეს დაწ ვ რი  ლე  ბით მო გახ სე
ნეთ ზე მოთ. დი ახ, შეთ ქ   მუ ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ ერ თი ყვე ლა ზე ქმე
დი თი სა შუ ა ლე ბა ის გახ ლავთ, რომ თა ვი დან აიცი ლო ზიზღი და სი
ძულ ვი ლი, ვი ნა ი დან შეთ ქ მულთ ყო ველ თ ვის იმის იმე დი აქვთ, რომ 
მთავ რის სიკ ვ დილს სი ა მოვ ნე ბით შეხ ვ   დე ბა ხალ ხი; მაგ რამ ამის ნაც
ვ ლად ხალ ხის აღ შ ფო თე ბას რომ მო ე ლოდ ნენ, ვე რა სო დეს ვერ გა ბე
დავ დ ნენ მთა  ვარ ზე ხე ლის აღ   მარ თ ვას, ვი ნა ი დან არ არ სე  ბობს უფ
რო ნა რეკ ლი ა ნი გზა, ვიდ რე შეთ ქ მულ თა გზა ა. გა მოც დი ლე ბა გვას  
წავ ლის, რომ მრა    ვალ ნი აწყობ დ ნენ შეთ ქ მუ ლე ბებს, მაგ რამ ცო  ტა ნი 
თუ აღ წევ დ ნენ წარ მა ტე ბას, ვი ნა ი დან შეთ ქ მულს არ შე უძ ლია მარ
ტოდ მარ ტომ იმოქ მე დოს, თუმ ცა არც მი სი შე ამ   ხა ნა გე ბა შე უძ ლი ა, 
ვი საც უკ მა ყო ფი ლოდ არ თვლის. მაგ რამ რო გორც კი უკ მა ყო ფი ლოს 
შენს ხვა ში ადს გა ან დობ, იმის სა  შუ ა ლე ბას აძ ლევ, რომ თა ვის საქ



ნიკოლო  მაკიაველი

188

მის მოგ ვა რე ბა შეს ძ ლოს, ვი  ნა ი დან შეთ ქ მუ ლის გა ცე მა ურიცხვ სი
კე თეს უქა დის მას: ასე რომ, ერ თის მხრივ, აშ კა რა სარ გებ ლის, ხო
ლო მე ო რეს მხრივ, სა ეჭ ვო და სა ჭოჭ მა ნო მო გე ბი სა და ათას გ ვა რი 
ხი ფა თის მომ ლო დი ნე, ან შე ნი უერ თ გუ ლე სი მე გო ბა რი უნ და იყოს, 
ან და მთავ რის და უ ძი  ნე ბე ლი მტე რი, რომ არ გი მუხ თ ლოს და გი ღა
ლა ტოს. მოკ ლედ რომ ვთქვათ, შეთ ქ მუ ლის მხა რე ზეა ძრწო ლა, ეჭ ვი, 
სას ჯე ლის ში  ში, რომ ლე ბიც თავ ზარს სცე მენ და მხნე ო ბას არ თ მე ვენ, 
მა შინ რო დე საც მთავ რის მხა რე ზეა ძა ლა უფ ლე ბის სი დი ა დე, კა ნო  ნი, 
მფარ ვე ლო ბა მე გობ რე ბი სა და სა ხელ მ წი ფოს მხრივ, რომ ლე ბიც ერ
თად იცა ვენ მას; ხო ლო თუ ყო ვე ლი ვე ამას ხალ   ხის კე  თილ     გან წყო
ბი ლე ბა საც და ვუ მა ტებთ, წარ მო უდ გე ნე ლი ა, რომ ვინ მემ გა ბე დოს 
შეთ ქ მუ ლე ბის მოწყო ბა; ვი ნა ი დან შეთ ქ მულს, ჩვე უ ლებ რივ, თა ვი სი 
გან ზ რახ ვის გან ხორ ცი ე ლე ბამ დე ემუქ   რე  ბა საფ რ თხე, ამ შემ თხ ვე ვა
ში კი – გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ დე გაც, ვი ნა ი დან ბო როტ მოქ მე დე ბის 
ჩა დე ნის შემ დეგ მი სი მტე რი იქ   ნე ბა ხალ ხი, რომ ლის შუ რის გე ბა საც 
ვერ სად წა უ ვა.

შე იძ ლე ბო და მოგ ვე ტა ნა ურიცხ ვი მა გა ლი  თი ამ აზ რის ნა  თელ
სა ყო ფად, მაგ რამ მე მინ და დავ ჯერ დე მხო ლოდ ერთს, რო  მე ლიც ჯერ 
კი დევ ცოცხ ლად შე მორ ჩე ნია ჩვე ნი მა მე ბის მახ     სოვ რო  ბას. რო ცა ბო
ლო ნი ის მთა ვა რი მეს სერ ანი ბა ლე ბენ   ტი ვოლი2, აწინდელი მესსერ 
ანიბალეს პაპა3, მოკ ლულ იქ ნა მის წი ნა აღ მ დეგ შეთ ქ მუ ლი კა ნეს კე
ბის მი ერ, მას დარ ჩა მხო ლოდ მეს სერ ჯო ვანი4, რო მე ლიც მა შინ ჯერ 
კი დევ უასა კო ყრმა იყო. მაგ რამ ამ ბო როტ მოქ მე დე ბის ჩა დე ნის თა
ნა  ვე აღ ს დ გა ხალ ხი და მუს რი გა ავ ლო კა ნეს კებს, რაც აიხ ს ნე ბა მო
ქა ლა ქე თა კე  თილ გან წყო ბი ლე ბით, რომ ლი თაც იმ ხა ნად გა რე მო სი
ლი იყო ბენ   ტი ვო ლი ე ბის სახ ლი ბო ლო ნი ა ში. ეს კე თილ გან წყო ბი
ლე ბა იმ   დე ნად დი დი იყო, რომ, რა კი ანი ბა ლეს სიკ ვ დი ლის შემ დეგ 
აღა რა ვინ დარ ჩა, ვის თ ვი საც შე იძ ლე ბო და სა ხელ მ წი ფოს მა  რ თ ვა 
მი ენ დოთ, ბო ლო ნი ე ლე ბი, რომ ლებ მაც გა ი გეს, რომ ფლო  რენ ცი ა
ში ცხოვ რობ და ბენ ტი ვო ლი ე ბის შთა მო მა ვა ლი, მა  ნამ დე მჭედ ლის 
შვი ლად რომ ით ვ ლე ბო და, – ფლო რენ ცი ა ში ეახ   ლ   ნენ და თა ვი ან
თი ქა ლა ქის მმარ თ ვე ლო ბა მი ან დეს მას5. სწო რედ ეს უკა ნას კ ნე ლი 
მარ თავ და ბო ლო ნი ას, ვიდ რე ჯო ვა ნი სრულ წ ლო ვა ნე ბას მი აღ წევ და. 
და სას რულ, ვიტყ ვი, რომ მთა ვარს შე უძ ლია არ ეში ნო დეს შეთ ქ მუ
ლე ბი სა, თუ ხალ ხი კე თი ლა დაა გან წყო ბი ლი მის მი მართ, მაგ რამ თუ 
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ხალხს, პი რი ქით, მტრად მი აჩ ნია და სძულს იგი, მთა ვარს ყვე ლა სი 
და ყვე ლაფ რის ში ში უნ და ჰქონ დეს. ყვე ლა კარ გად მო წეს რი გე ბუ
ლი სა    ხელ მ წი ფო და ყვე ლა ბრძე ნი მთა ვა რი მთე ლი თავ გა მო დე ბით 
ეს წ რაფ ვოდ ნენ იმას, რომ სა სო წარ კ ვე თი ლე ბა ში არ ჩა ეგ დოთ დი დე
ბუ ლე ბი, ხალ ხი კი კმა ყო ფი ლი ჰყო ლო დათ, ვი ნა ი დან ესაა მთავ რის 
ერ თ ერ თი უპირ ვე ლე სი საზ რუ ნა ვი.

ჩვენს დრო ში ერ თი ყვე ლა ზე უკეთ მო წეს რი გე ბუ ლი და კარ
გი მმარ თ ვე ლო ბის მქო ნე სა მე ფოა საფ რან გე თი, სა დაც არ სე ბობს 
ურიცხ ვი დი დე ბუ ლი და წე სე ბუ ლე ბა, რომ ლებ ზე დაც და მო კი დე ბუ
ლია მე ფის თა ვი სუფ ლე ბა და უსაფ რ თხო ე ბა. მათ შო რის უპირ ვე
ლე სია პარ ლა მენ ტი და მი სი ავ ტო რი ტეტი6. საქ მე ისა ა, რომ ამ სა
მე ფოს მომ წეს რი გე ბელს, რო მე ლიც იც ნობ და, ერ თის მხრივ, დი დე
ბულ თა აღ ვი რახ ს ნი ლო ბა სა და თავ გა სუ ლო ბას, და ამი ტომ აუცი
ლებ ლად თვლი და ლა გა მი ამო ე დო მათ თ ვის, ხო ლო მე ო რეს მხრივ, 
ბრბო ის სი ძულ ვილს დი დე ბულ თა მი მართ, შიშ ზე და ფუძ ნე ბულს, 
და ასე ვე აუცი ლებ ლად მი აჩ ნ და ამ უკა ნას კ ნელ თა უსაფ რ თხო ე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა, – არ უნ დო და რომ ყო ვე ლი ვე ეს მარ ტო ო დენ მე
ფის პი რა დი საზ რუ ნა ვი ყო ფი ლი ყო, რა თა, ამ რი გად, თა ვი დან აეცი
ლე ბი ნა მის თ ვის არა მარ ტო დი დე ბუ ლებ თან შეხ ლა შე მოხ ლა, რაც 
გარ დუ ვა ლი იქ ნე ბო და, თუ კი ხალხს გა უ წევ და მფარ ვე ლო ბას, არა
მედ ხალ ხ თან შე ჯა ხე ბაც, თუ კი დი დე ბუ ლებს მო ევ ლი ნე ბო და მფარ
ვე ლად. ამი ტო მაც მათ შო რის შუ ამ დ გომ ლად და ად გი ნა მე სა მე მსა
ჯუ ლი, რო მელ საც, მე ფის შე უ წუ ხებ ლად, უნ და და ე ო კე ბი ნა დი დე
ბუ ლე ბი და მფარ ვე ლო ბა გა ე წია მდა ბი ორ თათ ვის. შე უძ ლე ბე ლია 
ამა ზე უკეთ ან უფ რო კე თილ გო ნივ რუ ლად მო აგ ვა რო საქ მე, წარ
მო უდ გე ნე ლია და წე სე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც ამა ზე უკეთ უზ რუნ ველ
ყოფ და მე ფი სა და სა მე ფოს უსაფ რ თხო ე ბას. აქე დან გა მომ დი ნა რე
ობს ღირ ს სახ სო ვა რი წე სი: მთა ვარ მა სხვას უნ და გა და ა ბა როს ყვე
ლა უმა დუ რი საქ მე, მად ლი ა ნი კი თვი თონ იტ ვირ თოს. და კვლავ ვი
მე ო რებ, რომ მთა ვა რი პა ტივს უნ და სცემ დეს დი დე ბუ ლებს, მაგ რამ, 
ამას თან, თავს არ უნ და აძუ ლებ დეს ხალხს.

ბევრს შე იძ ლე ბა მო ეჩ ვე ნოს, რომ არა ერ თი და ორი რო  მა ე ლი 
იმ პე რა ტო რის სიკ ვ დილ  სი ცოცხ ლის გან ხილ ვა შე იძ   ლე ბა ამ ჩე მი 
მო საზ რე ბის სა პი რის   პი რო მა გა ლი თე ბად გა  მოგ ვად გეს; მარ თ ლაც და, 
ზო  გი ერ თ მა მათ გან მა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ღირ   სე  უ ლად იცხოვ
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რა და სუ ლის უჩ ვე უ ლო სიქ   ვე ლე გა მო ავ ლი ნა, მა ინც დაჰ კარ გა ძა
ლა უფ ლე ბა და მათს წი ნა აღ მ დეგ შეთ ქ მუ ლი ქვე შევ რ დო მე ბის ხე
ლით მოკ   ლულ იქ ნა. ამ ნა ი რი შე სიტყ ვე ბის პა სუ ხად, მე გან ვი ხი ლავ 
ზო გი ერ თი ამ იმ პე რა ტო რის თვი სე ბებს და გიჩ ვე ნებთ მა თი და ღუპ
ვის მი ზეზს, რაც არ ეწი ნა აღ მ   დე გე ბა ჩემს მი ერ ზე მოთ გა მოთ ქ მულ 
მო საზ რე ბას. აქ ვე გაკ ვ რით გა გაც ნობთ ჩემს თვალ საზ რისს ზო გი
ერთ სა კითხ თან და კავ ში რე  ბით, რომ ლებ საც უთუ ოდ უნ   და ით ვა
ლის წი ნებ დეს იმ დ რო ინ დე ლი მოვ ლე ნე ბის ყვე ლა მკვლე  ვა რი. მე შე
მო ვი ფარ გ ლე ბი მარ ტო ო დენ რამ დე ნი მე იმ პე რა ტო  რის მა გა ლი თით, 
რომ ლე ბიც ერ თ მა ნეთს ცვლიდ ნენ დრო ის იმ შუ ა ლედ ში, რაც ძევს 
მარ კუს ფი ლო სო ფოს სა და მაქ სი მი ნეს შო რის. ესე ნი იყ ვ ნენ: მარ
კუ სი, მი სი ძე კო მო დუ სი, პერ ტი ნაქ სი, იული ა ნე, სე ვე რუ სი, ან ტო
ნი ნუ სი, მი სი ძე კა რა კა ლა, მაკ რი ნუ სი, ჰე ლი ო გა ბა ლი, ალექ სან დ რე 
და მაქ სი მი ნე.7 

უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ თუ სხვა სამ თავ რო
ე ბის მბრძა ნებ ლებს მხო ლოდ დი დე ბულ თა პა ტივ მოყ ვა რე ო ბი სა და 
ხალ ხის აღ ვი რახ ს ნი ლო ბის წი ნა აღ მ დეგ უხ დე ბათ ბრძო ლა, რო მა ელ 
იმ პე რა ტო რებს კი დევ ერ თი გა სა ჭი რი ად გათ, რა კი ღა იძუ ლე ბულ ნი 
იყ ვ ნენ აეტა ნათ ჯა რის კა ცე ბის სი ხარ ბე და გულ მ ხე ცო ბა. ეს უკა ნას
კ ნე ლი გა სა ჭი რი იმ დე ნად დამ თ რ გუნ ვე ლი იყო, რომ არა ერ თი და 
ორი იმ პე რა ტო რის და ღუპ ვის მი ზე ზი გახ და, ვი ნა ი დან ძნე ლი საქ
მეა კმა ყო ფი ლი გყავ დეს ჯა რის კა ცე ბიც და, იმავ დ რო უ ლად, ხალ ხიც: 
ხალ ხი მშვი დო ბის მოყ ვა რეა და ამი ტომ თვი ნი ე რი მთა ვა რი უყ ვარს, 
ჯა რის კა ცებს კი იმ ნა ი რი მთა ვა რი მოს წონთ, რო მელ საც ერ თა ვად 
იარაღ ზე უჭი რავს თვა ლი, შლე გი ა, გულ მ ხე ცი და ძარ ც ვა გ ლე ჯას 
და ხარ ბე ბუ ლი. ჯა რის კა ცებს სურთ, რომ ის თავ ზე ატეხ დეს ხალხს 
თა ვის სი სას ტი კეს, რა თა, ამ რი გად, ჯა მა გი რი გა უ ორ კეც დეთ და სა
შუ ა ლე ბა მი ე ცეთ თა ვი ან თი სი ხარ ბე და გულ მ ხე ცო ბა და იცხ რონ. 
აი, რა ტო მა ა, რომ ის იმ პე რა ტო რე ბი, რომ ლე ბიც ვერც ბუ ნე ბით 
და ვერც ხე ლოვ ნე ბით ვერ ახერ ხებ დ ნენ იმ ნა ი რი სა ხე ლის მოხ ვე ჭას, 
რაც საკ მა რი სი იქ ნე ბო და რო გორც ხალ ხის, ისე ლაშ ქ რის თავ გა სუ
ლო ბის ასა ლაგ მა ვად, ყო ველ თ ვის იღუ პე ბოდ ნენ და მა თი უმე ტე სო
ბა, გან სა კუთ რე ბით კი ისი ნი, რომ ლე ბიც ძა ლა უფ ლე ბას თვი თონ ვე 
იგ დებ დ ნენ ხელ ში და კარ გად ეს მო დათ ამ ორი ურ თი ერ თ სა პი რის
პი რო მის წ რა ფე ბის შე უ თავ სებ ლო ბა, ამ ჯო ბი ნებ დ ნენ და ეკ მა ყო ფი
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ლე ბი ნათ ჯა რის კა ცე ბის მოთხოვ ნე ბი და არას და გი დევ დ ნენ შე ვიწ
რო ე ბუ ლი ხალ ხის დრტვინ ვას. ამ ნა ი რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა აუცი ლე
ბე ლი იყო, ვი ნა ი დან მთავ რებს, რომ ლებ საც არ შე ეძ ლოთ თა ვი დან 
აეცი ლე ბი ნათ ვი სი მე სი ძულ ვი ლი, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, იმა ზე უნ და 
ეზ რუ ნათ, რომ თა ვი დან აეცი ლე ბი ნათ სა ერ თოდ ყვე ლას სი ძულ
ვი ლი, მაგ რამ თუ ეს შე უძ ლე ბე ლი აღ მოჩ ნ დე ბო და, არა ფე რი უნ
და და ე შუ რე ბი ნათ სა ი მი სოდ, რომ ყვე ლა ზე მძლავ რი დაჯ გუ ფე ბე ბის 
სი ძულ ვი ლი სათ ვის მა ინც და ეღ წი ათ თა ვი. ამი ტომ ხე ლი სუფ ლე
ბის სა თა ვე ში ახ ლად ჩამ დ გა რი იმ პე რა ტო რე ბი, რომ ლებ საც სწო
რედ ამის გა მო სა გან გე ბო დახ მა რე ბა ესა ჭი რო ე ბო დათ, უფ რო თა მა
მად იჭერ დ ნენ ჯა რის კა ცე ბის მხა რეს, ვიდ რე ხალ ხი სას, რაც მათ თ ვის 
სა სი კე თოდ ან სა ვა ლა ლოდ მთავ რ დე ბო და ხოლ მე, იმის და კვა ლად, 
თუ რა ო დენ ღირ სე უ ლად შე ეძ ლოთ თა ვის და ჭე რა ჯა რის კა ცებ თან8.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მი ზე ზე ბით აიხ ს ნე ბა ის, რომ მარ კუსს, პერ ტი
ნაქსს და ალექ სან დ რეს – ყვე ლა ამ თავ მ და ბალ, სა მარ თ ლი ან, სი სას
ტი კის მო ძუ ლე, კაც თ მოყ ვა რე და მოწყა ლე იმ პე რა ტორს, – ყვე ლას, 
მარ კუ სის გარ და, სა ვა ლა ლო აღ სას რუ ლი ეწი ა: მარ ტო ო დენ მარ კუ
სი 9 ი ყო, სი ცოცხ ლე შიც და სიკ ვ დილ ში აც, სა ყო ველ თაო პა ტი ვის ცე
მით გა რე მო სი ლი, ვი ნა ი დან ძა ლა უფ ლე ბა მემ კ ვიდ რე ო ბით გა და ვი და 
მის ხელ ში და, ამ მხრივ, არც ჯა რის კა ცე ბი სა და არც ხალ ხის გან არ 
ყო ფი ლა და ვა ლე ბუ ლი; ეგეც არ იყოს, ურიცხ ვი სიქ ვე ლის წყა ლო
ბით, რა მაც სა თაყ ვა ნე ბელ კერ პად აქ ცია იგი, ყო ველ თ ვის ახერ ხებ და 
თავ  თა ვი ან თი ად გი ლი მი ე ჩი ნა ხალ ხის თ ვი საც და ლაშ ქ რის თ ვი საც, 
და არა სო დეს და უმ სა ხუ რე ბია სი ძულ ვი ლი და ზიზღი. პერ ტი ნაქ
სი10 კი ჯა რის კა ცე ბის უნე ბუ რად აირ ჩი ეს იმ პე რა ტო რად, ჯა რის კა
ცე ბი სა, რომ ლე ბიც აღ ვი რახ ს ნილ ცხოვ რე ბას მი ეჩ ვივ ნენ კო მო დუ
სის დროს, და ამი ტო მაც ვე რას დი დე ბით ვერ შე ე გუ ენ იმ თავ და ჭე
რი ლო ბას, რის კე ნაც მო უ წო დებ და მათ პერ ტი ნაქ სი. ასე და ამ რი გად, 
ის სა ძულ ვე ლი შე იქ ნა მათ თ ვის, რა საც ზედ და ერ თო ზიზღი მი სი 
სი ბე რის გა მო და ის თა ვი სი მმარ თ ვე ლო ბის და საწყის ში ვე და ი ღუ პა.

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სი ძულ ვილს კე თი ლი საქ მეც ისე
ვე იწ ვევს ხოლ მე, რო გორც – ბო რო ტი, და ამი ტომ, რო გორც ზე
მოთ მო გახ სე ნეთ, მთა ვა რი, თუ კი ძა ლა უფ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა სურს, 
ხში რად იძუ ლე ბუ ლია ზურ გი აქ ცი ოს სი კე თეს. ვი ნა ი დან, რო ცა ის 
დაჯ გუ ფე ბა ნი – სუ ლერ თი ა, ხალ ხის, ჯა რის კა ცე ბის თუ დი დე ბუ ლე
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ბი სა, – რო მელ თა მხარ და ჭე რაც, რო გორც თვი თონ ჰგო ნი ა, აუცი
ლე ბე ლია მის თ ვის, დი ახ, რო ცა ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დაჯ გუ ფე ბა ნი იხ
რ წ ნე ბი ან, ის იძუ ლე ბუ ლია დაჰ ყ ვეს მათ ნე ბას და უყოყ მა ნოდ 
აღას რუ ლოს მა თი სურ ვი ლი. ამ პი რო ბებ ში ყო ვე ლი კე თი ლი საქ
მე შე იძ ლე ბა სა ბე დის წე რო აღ მოჩ ნ დეს მის თ ვის. მაგ რამ გა და ვი დეთ 
ალექ სან დ რეზე11, რო მე ლიც იმ დე ნად კე  თი  ლი იყო, რომ, რო გორც 
მი სი მე ხოტ ბე ე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, უშურ ვე  ლად რომ აქე ბენ მას, – თა  ვი
სი მმარ თ ვე ლო ბის თოთხ მე ტი წლის მან ძილ ზე ერ თი კა ციც არ და
უს ჯია გა უ  სა მარ თ ლებ ლად. მაგ   რამ რა კი ღა ქა ლა ჩუ ნად ით ვ   ლე ბო
და, ვი ნა ი დან დე და მი სის ყურ მოჭ რი ლი მო ნა იყო და სა ყო ველ თაო 
ზიზღის საგ ნად იქ ცა, ამი ტომ ლაშ ქარ მა შეთ ქ მუ ლე ბა მო აწყო მის 
წი ნა აღ მ დეგ და მო აკ ვ დი ნა იგი.

თუ ახ ლა, მათ და სა პი რის პი როდ, გან ვი ხი ლავთ კო მო დუ  სის, სე
ვე რუ სის, ან ტო ნი ნუ სის, კა რა კა ლა სა და მაქ სი მი ნეს თვი სე  ბებს, და
ვი ნა ხავთ, რომ ყვე ლა ისი ნი გულ მ ხეც ნი და ძარ ც ვა გ ლე ჯით გა უ
მაძღარ ნი იყ ვ ნენ. ოღონ დაც ჯა რის კა ცე ბის თ ვის ეამე ბი ნათ და არა ვი
თარ უსა მარ თ ლო ბა ზე არ იტყოდ ნენ უარს, რი თაც კი შე იძ ლე ბო და 
შე ე ვიწ რო ე ბი ნათ ხალ ხი. ყვე ლა მათ განს, სე ვე რუ სის გარ და, სა ვა ლა
ლო აღ სას რუ ლი ეწი ა: სე ვე რუ სის12 სიქ ვე ლე კი იმ დე ნად დი დი იყო, 
რომ მი უ ხე და ვად ხალ ხის ჩაგ   ვ რი სა, რა კი ღა ჯა რის კა ცე ბის კე თილ
გან წყო ბას ინარ ჩუ ნებ და, ყო ველ თ ვის სვი ა ნად მარ თავ და სა ხელ მ წი
ფოს. სწო რედ ამ სიქ   ვე ლის წყა ლო ბით იმ ნა ირ სა ოც რე  ბად ჩან და ჯა
რის კა ცე ბი სა და ხალ ხის თვალ ში, რომ ეს უკა ნას კ ნე ლი ერ თ გ ვა რად 
გა ოგ ნე ბუ ლი და გა ხე ვე ბუ ლი იყო, კმა ყო ფი ლი ჯა რის კა ცე ბი კი პირ
და პირ აღ მერ თებ დ ნენ მას. და რა კი ყო ვე ლი მი სი მოქ   მე დე ბა, ახა ლი 
მთავ რის კვა ლო ბა ზე, მარ თ ლაც რომ სა ო ცა რი იყო, მე მინ და ორი ო
დე სიტყ ვით გიჩ   ვე ნოთ, რა ზედ მი წევ ნით ფლობ და იგი ლომ სა და მე
ლა ში, ე.ი. იმ ცხო ვე ლებ ში გარ და სახ ვის ხე ლოვ ნე  ბას, რო მელ თა ბუ
ნე ბა საც, რო გორც ზე მოთ მო გახ სე ნეთ, უნ   და ბა  ძავ დეს მთა ვა რი. რა
კი ღა კარ გად იც ნობ და იმ პე რა ტორ იული  ა ნეს და უ დევ რო ბას, სე ვე
რი უს მა და არ წ მუ ნა თა ვი სი ჯა  რის კა ცე ბი, რომ   ლებ საც სლა ვო ნი ა ში 
სარ დ ლობ და, რომ უნ და გა ე ლაშ ქ რათ რომ ზე და პერ ტი ნაქ სის სის
ხ ლი ეზღ   ვე ვი ნე ბი ნათ სა იმ პე რა ტო რო გვარ დი ი სათ ვის. ამ სა    ბა ბით, 
ისე რომ არ გა  უმ ჟ ღავ ნე ბია თა ვი სი გან ზ რახ ვა, რაც ძა ლა უფ ლე ბის 
ხელ ში ჩაგ   დე ბას გუ ლის ხ მობ და, რო მის კენ დას ძ რა თა ვი სი ლაშ ქა რი 
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და იტა  ლი ა ში უფ რო ად რე ჩა ვი და, ვიდ რე იქ ჩა აღ წევ და ხმა მი სი გა
მო ლაშ ქ რე ბის შე სა ხებ. რომს რომ მი  ად   გა, თავ ზარ და ცე მულ   მა სე
ნატ მა იმ პე რა ტო რად აირ ჩია იგი, იული ა ნე კი მოკ ლულ იქ   ნა. ამ ნა ი
რი და საწყი სის შემ დეგ, სე ვე რუსს, თუ კი მას სურ და და უფ ლე ბო და 
მთელს სა ხელ მ წი ფოს, ორი ძნე ლი ამო ცა ნა უნ და გა და ეჭ რა: ერ თი 
აზი ა ში, სა დაც ნი გერ მა, აზი უ რი ლაშ ქ რის სარ დალ მა, ჯა რის კა ცებს 
იმ პე რა ტო რად გა მო აცხა დე ბი ნა თა ვი, მე ო რე კი და სავ ლეთ ში, სა დაც 
ალ ბი ნუ სიც ასე ვე აპი რებ და ძა ლა უფ ლე ბის ხელ ში ჩაგ დე ბას. მაგ რამ 
რა კი ორი ვე სად მი აშ კა  რა და პი რის პი რე ბა, მი სი აზ რით, კარგს არას 
უქად და, ამი ტომ გა დაწყ ვი ტა თავს დას ხ მო და ნი გერს და გა ე ცუ რე
ბი ნა ალ ბი ნუ სი, რო მელ საც მის წე რა, რა კი ღა სე ნატ მა იმ პე რა ტო რად 
ამირ ჩი ა, მე მინ და შენ თან ერ თად გა ვი ზი ა რო ეს პა ტი ვი ო; ამი ტო მაც 
ცე ზა  რის წო დე ბა უბო ძა და, სე ნა ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის თა ნახ მად, 
თა ნა მო საყ დ რედ და ის ვა იგი. ალ ბი ნუ სი გაბ რიყ ვ და და ან კეს ზე წა მო
ე გო. მაგ რამ რო დე საც სე ვე რუს მა და ა მარ ცხა და მოკ ლა ნი გე რი და 
აღ მო სავ ლე თის საქ მე ე ბი მო აგ ვა რა, რომ ში დაბ რუ ნე  ბულ მა სე ნატ ში 
უჩივ ლა ალ ბი ნუსს: ხომ ამ დე ნი სი  კე თე ვუ ყა ვი, მაგ რამ მად ლი ე რე
ბის სა ნაც ვ ლოდ მუ ხა ნა თუ რად მი პი რებს მოკ ვ ლას და ამი ტომ სხვა 
გზა არა მაქვს, თავს უნ და და ვეს ხა და მი სი უმა დუ რო ბა ვაზღ ვე ვი
ნო ო. და მარ თ ლაც, ბო ლოს, საფ რან გეთ ში მო ი ხელ თა, ძა ლა უფ ლე
ბა წა არ თ ვა და სიკ ვ დი ლით და სა ჯა იგი.

ვინც დაწ ვ რი ლე ბით გა ნი ხი ლავს სე ვე რუ სის მოქ   მე დე ბას, დარ წ
მუნ დე ბა, რომ ის ლომ ზე უფ რო გამ ბე და ვი და მე ლა ზე უფ   რო ცბი
ე რი იყო და რომ ყვე ლა უფ რ თხო და და, იმავ დ რო უ ლად, პა ტივს 
სცემ და მას, ჯა რის კა ცებს კი არ სძულ დათ იგი. ამი ტომ აღარ უნ
და გვიკ ვირ დეს, რომ მან სა კუ თა რი ძა ლის ხ მე ვით ჩა იგ დო ხელ ში ძა
ლა უფ ლე ბა, შემ   დეგ კი მი სი შე ნარ ჩუ ნე ბაც შეს   ძ ლო, ვი ნა ი დან სა
ხე ლი და დი დე ბა ყო ველ თ ვის იცავ და იმ სი ძულ ვი ლი სა გან, რაც თა
ვი სი ძალ მომ რე ო ბით შე იძ ლე ბო და აღეძ რა ხალ ხ ში. მაგ რამ მის მა 
ძემ ან ტო ნი ნუსმა13 კი დე ვაც გა  და ა ჭარ ბა მა მას: თა ვი სი თვი სე ბე ბით 
აოცებ და ხალხს და ჯა  რის კა ცებ საც. ამა ვე თვი სე ბე ბის გა მო უყ ვარ
დათ იგი. ეს იყო ომით გა უ მაძღა რი და გა სა  ჭირ ში ქე დუხ რე ლი კა ცი, 
რო  მელ   საც ეზიზღე ბო და რჩე უ ლი სას მელ  საჭ მე ლი და სძულ და ყო 
ველ გ ვა რი ფუ ფუ ნე ბა. მაგ რამ მი სი გულ მ ხე ცო ბა და სი სას ტი კე იმ
დე ნად სა ზა რე ლი და გა უ გო ნა რი იყო, – ცალ კე ულ პირ თა სიკ   ვ   დი
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ლით დას ჯას არ დას ჯერ და, მან მუს რი გა ავ ლო რო მა ელ თა უმ რავ
ლე სო ბას და ალექ სან დ რი ის თით ქ მის მთე ლი მო სახ ლე ო  ბა გაჟ ლი ტა, 
– დი ახ, იმ დე ნად გულ მ ხე ცი გახ ლ დათ, რომ მთელს ქვე ყა ნას შე ა ძუ
ლა თა ვი და ახ ლო ბელ თა საფ რ თხო ბე ლად იქ ცა; ასე რომ, ბო ლოს 
და ბო ლოს, მთე ლი ლაშ ქ რის თვალ წინ მოჰ კ   ლა ერ თ მა ცენ ტუ რი
ონმა14. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ამ ნა ი რი მკვლე ლო ბე ბი, რომ
ლებ საც მიზ ნად ისა ხავს და ახორ ცი ე ლებს გამ ბე და ვი და თავ გან წი
რუ ლი კა ცი, ყო ველ თ ვის ემუქ რე ბა მთავ   რებს, რა კი ღა მა თი ჩა დე ნა 
შე უძ ლია ყვე ლას, ვინც არად აგ დებს სა კუ თარ სი ცოცხ ლეს; მაგ რამ 
მთავ რე ბი ნაკ ლე ბად უნ და უფ რ თხოდ ნენ ამას, რად გა ნაც ყვე ლა ამ
ნა ი რი მკვლე ლო ბა საკ მა  ოდ იშ ვი ა თი ა, ოღონდ იმას კი უნ და ცდი
ლობ დ ნენ, რომ თა ვი ანთ ახ ლო ბელ თა თუ ხელ ქ ვე ით თა გან არა ვის 
მი ა ყე ნონ მძი  მე შე უ რაცხ ყო ფა, რო გორც მო იქ   ცა ან   ტო ნი ნუ სი, რო
მელ მაც სა მარ ცხ ვი ნო სიკ ვ დი  ლით მო აკ ვ დი ნა ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ცენ
ტუ  რი ო ნის ძმა, თვი  თონ მა საც გა მუდ მე ბით ემუქ რე ბო და და, მი უ ხე 
და ვად ამი სა, მა ინც პი რად დაც ვა ში ჰყავ და. ამ ნა ი რი ქცე ვა, რაც აშ
კა რად არა გო ნივ რუ ლი იყო, სა ბე დის წე რო უნ და გამ ხ და რი ყო მის თ
ვის, და გახ და კი დეც.

მაგრამ გადავიდეთ კომოდუსზე15, რო მელ საც, რო გორც მარ     კუ
სის ძეს, ად ვი ლად შე ეძ ლო ძა ლა უფ   ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა, რო  მე ლიც 
მემ კ ვიდ რე ო ბით გა  და ე ცა და საკ მა რი სი იყო მა მის კვალს გაჰ ყო ლო
და, რომ კმა ყო ფი ლი ეყო ლე ბო და ხალ ხი ცა და ჯა რის კა ცე ბიც. მაგ
რამ რა კი ბუ ნე ბით გულ მ ხე ცი და სის ხ   ლის მ ს მე ლი იყო და სურ და 
ხალ ხის წა მე ბით და ეცხ რო თა ვი სი მტა ცებ ლუ რი ჟი ნი, ამი ტომ თავს 
ევ ლე ბო და და ელო  ლი  ა  ვე ბო და ჯა რის კა ცებს, რი  თაც თა ვის ნე ბა ზე 
მი უშ ვა და გახ   რ წ   ნა ისი ნი. მე ო რეს მხრივ, არც თა ვი სი ღირ სე ბი სათ
ვის უკად     რის ქცე  ვას თა კი ლობ და, ხში რად გა მო დი ო და ცირ კის არე 
ნა ზე გლა დი ა ტო რებ თან შე სარ კი ნებ ლად და ბევ რი სხვა სიმ   დაბ   ლი
თაც ბღა ლავ და სა იმ პე რა ტო რო ღირ სე ბის სი დი ა დეს. ასე რომ, ჯა
რის კა ცებს თან და თა ნო ბით შე ა ზიზღა თა ვი. და რო ცა ხალ ხის სი
ძულ ვილ მა და ჯა რის კა ცე ბის ზიზღ მა იმ ძ ლავ რა, მის წი ნა აღ მ დეგ 
შეთ ქ მუ ლე ბა მო ეწყო და ის მოკ ლუ ლი იქ ნა.

ახლა კი ისღა დაგვრჩენია, მაქსიმინეს16 თვი სე ბე ბი გან   ვი ხი ლოთ. 
ამ კაცს, ომის გარ და, სხვა სა  ფიქ რა ლი არა ჰქონ და, და რა კი ჯა რის
კა ცებს არა  ფ რად ეპიტ ნა ვე ბო დათ ალექ სან დ რეს უმ წე ო ბა, ამი  ტომ 
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მი სი სიკ ვ დი ლის შემ დეგ მაქ სი მი ნე აირ ჩი ეს იმ პე რა ტო რად. მაგ რამ 
მან დიდ ხანს ვერ გას ძ ლო ხე ლი სუფ ლე  ბის სა თა ვე ში, ვი ნა ი დან იყო 
ორი სა ჩო თი რო გა რე მო ე ბა, რა მაც სი  ძულ ვი ლი სა და ზიზღის საგ ნად 
აქ ცია იგი. ჯერ ერ თი, ყოვ   ლად უღირ სი წარ მავ ლო ბი სა გახ ლ დათ, ვი
ნა ი დან სი ჭა ბუ კის ჟამს ღო რებს მწყემ სავ და თრა კი ა ში (რაც დაწ ვ
რი ლე ბით იცო და ყვე ლამ და ამი ტომ ბევრ რას მე ჰკარ გავ და ხალ ხის 
თვალ ში), და მე ო რეც, თა ვი სი მმარ თ ვე ლო ბის და საწყის ში თა ვი რომ 
აარი და რომ ში ჩას ვ ლა სა და სა იმ პე რა ტო რო ტახ ტის დამ კ ვიდ რე ბას, 
მან თა ვი სი გულ მ ხე ცო ბით გა ით ქ ვა სა ხე ლი, ვი ნა ი დან მი სი მო ხე ლე
ე ბის სი სას ტი კეს საზღ ვა რი არ ჰქონ და რომ შიც და მთელს იმ პე რი
ა შიც. და ასე, რო ცა მთე ლი ქვე ყა ნა მო იც ვა, ერ თის მხრივ, ზიზღ
მა მი სი მდა ბი უ რი წარ მო მავ ლო ბის გა მო, ხო ლო მე ო რეს მხრივ, სი
ძულ ვილ მა, რა საც მი სი გულ მ ხე ცო ბა უნერ გავ და შეძ რ წუ ნე ბულ 
ხალხს, მის წი ნა აღ მ დეგ ამ ბოხ დ ნენ ჯერ აფ რი კა, შემ დეგ კი სე ნა ტი, 
რო მის მო ქა ლა ქე ნი და იტა ლი ის მთე ლი მო სახ ლე ო ბა. მათ მხა რი 
მის ცა მის მა ვე სა კუ თარ მა ლაშ ქარ მა, რო მე ლიც იმ ხა ნად აკ ვი ლე ას 
ად გა გარს და, მი სი აღე ბა რომ ვერ შეს ძ ლო, მაქ სი მი ნეს სი სას ტი კით 
თავ მო ბეზ რე ბულ მა და მი სი მტრე ბის სიძ ლი ე რე ში დარ წ მუ ნე ბულ მა, 
ში ში და ი ვიწყა და მო აკ ვ დი ნა იგი.

სიტყ ვას აღარ გა ვაგ რ ძე ლებ ჰე ლი ო გა ბალ ზე, მაკ   რი ნუს სა და 
იული ა ნეზე17, რომ ლე ბიც ზიზღის მეტს არა ფერს იწ ვევ დ ნენ ხალ
ხ ში და ამი ტომ დიდ ხანს ვერ ძლებ დ ნენ ტახ ტ ზე. მაგ რამ ამ თა ვის 
და სას რულს ვიტყ ვი, რომ ჩვე ნი დრო ის მთავ რებს გა ცი ლე ბით უფ
რო ნაკ ლებ აწუ ხებთ იმ ნა ი რი ვი თა რე ბის მთე ლი სირ თუ ლე, რო მე
ლიც მო ითხოვს, რომ არა ფერს იშუ  რებ დ ნენ ჯა რის კა ცე ბის სა ა მებ
ლად, ვი ნა ი დან, თუმ ცა იძუ ლე ბულ ნი არი  ან ან გა რიშს უწევ დ ნენ მათ, 
მა ინც საკ მა ოდ ად ვი ლად არ თ მე ვენ თავს ამ ამო ცა ნას, რად გან არ
ცერთ მათ განს არა ჰყავს ლაშ   ქა რი, ურ ღ ვე ვი კავ ში რით რომ უკავ
შირ დე ბო დეს ცალ კე უ ლი პრო ვინ ცი ე ბის მმარ თ ვე ლო ბა სა თუ ად   მი
ნის ტ რა ცი ას, რო გორც ეს ხდე ბო და ხოლ მე რო  მის იმ პე რი ა ში. ამი
ტომ მა შინ აუცი ლე ბე  ლი იყო ჯა  რის კა ცე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე უფ
რო მე ტად ეზ   რუ ნათ, ვიდ რე ხალ ხი სა, ვი ნა ი დან ჯა რის კა ცე ბი ხალ ხ ზე 
უფ   რო ძლი ერ ნი იყ ვ ნენ. ახ ლა კი, თურ ქე თის სულ თა ნი სა და ეგ ვიპ
ტის18 მბრძა ნებ ლის გარ და, ყვე ლა მთავ რი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია 
ხალ   ხის დაკ   მა ყო ფი ლე ბა ზე უფ რო მე ტად ზრუ ნავ დეს, ვიდ რე ჯა  რის
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კა ცე ბი სა, ვი ნა ი დან ხალ ხი უფ რო ძლი ე რია ჯა რის კა ცებ ზე. მე იმი
ტომ გა მოვ რიცხავ თურ ქე თის სულ თანს, რომ მას ყო ველ თ ვის გარს 
ახ   ვე ვია და ახ ლო ე ბით თორ მე ტი ათა სი ქვე  ი თი და თხუთ მე ტი ათა
სი მხე და რი, რომ ლებ ზეც და  მო კი    დე  ბუ ლია მი სი ძა ლა უფ ლე ბის სიმ
ტ კი ცე და უსაფ რ თხო ე ბა. ამი  ტომ სულ თა ნი სათ ვის აუ  ცი  ლე  ბე ლია 
მე გობ რუ ლად იყოს გან   წყო ბი ლი მათ მი მართ და ნაკ ლე ბად იწუ ხებ
დეს თავს ხალ ხ ზე ზრუნ   ვით. ასეთ სა ვე მდგო მა რე ო ბა შია ეგ ვიპ ტის 
მბრძა ნე ბე  ლიც. რა კი ღა მი სი ბედ იღ ბა ლი ჯა რის   კა ცებ ზეა და მო კი
დე ბუ ლი, ისიც იძუ ლე ბუ ლია მე  გობ რუ ლად იყოს გან წყო ბი ლი მათ 
მი მართ და ნაკ ლე ბად ედარ დე ბო დეს ხალ ხი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ეგ
ვიპ ტის სა ხელ მ წი ფო სხვა სამ თავ რო ებს კი არა ჰგავს, არა მედ სა პა
პოს და ამი ტომ არც ახალ და არც მემ კ ვიდ რე ო ბით სამ თავ როდ არ 
შე იძ ლე ბა იწო დე ბო დეს, ვი ნა ი დან გარ დაც ვ ლი ლი მთავ რის ძე ნი კი 
არ რჩე ბი ან მემ კ ვიდ რე ე ბად და მბრძა ნებ ლე ბად, არა  მედ ისი ნი, ვი
საც ამ თა ნამ დე ბო ბა ზე ირ ჩე ვენ სა თა ნა დო უფ   ლე  ბა მო სი ლე ბით აღ
ჭურ ვი ლი პირ ნი. და რა  კი ამ ნა ი რი წეს რი  გი დრო ის ხან გ რ ძ ლი ვო ბი
თაა გან   მ ტ კი ცე ბუ ლი, ეგ ვიპ ტე არ შე  იძ ლე ბა იწო დე ბო  დეს ახალ სამ
თავ როდ, ვი ნა ი დან მის თ ვის უცხოა ყვე ლა ის სიძ ნე ლე, რომ ლე ბიც 
თავს იჩე ნენ ახალ სამ თავ რო ში. და თუმ ცა მთა ვა რი ახა ლი ა, მაგ რამ 
თვით ამ სა  ხელ მ წი ფოს წეს  წყო ბი ლე ბაა ძვე ლი და სა ი მი სოდ გა    მიზ
ნუ ლი, რომ მემ კ ვიდ რე ო ბი თი მთავ რის მდგო  მა  რე ო ბა უზ რუნ ველ
ყოს მბრძა ნებ ლი სათ ვის.

მაგ რამ კვლავ მი ვუბ რუნ დეთ ჩვენს სა განს. მე ვფიქ რობ, ყვე  ლა, 
ვინც ჩას წ ვ და ჩვე ნი მსჯე ლო ბის არსს, დარ წ მუნ დე ბა იმა ში, რომ ზე
მოხ სე ნე ბულ იმ პე რა ტორ თა და ღუპ ვის მი ზე ზი ან სი ძულ ვი ლი იყო, 
ან ზიზღი და და ი ნა ხავს, რა ტომ იქ ცე ო და ზო გი ასე, ზო გი კი ისე, და 
რა ტო მა ა, რომ რო გორც ერთ, ისე მე ო რე შემ თხ ვე ვა შიც ზო გი ერ თი 
ბედ ნი ე რი იყო, ზო გი ერ თ მა კი უბე დუ რად და ას რუ ლა სი ცოცხ ლის 
დღე ნი. საქ მე ისა ა, რომ პერ ტი ნაქ ს სა და ალექ სან დ რეს, რო გორც 
ახალ მთავ რებს, არც უნ და ესურ ვათ მი ე ბა ძათ მარ კუ სი სათ ვის, რო
მე ლიც მემ კ ვიდ   რე ო ბი თი მთა ვა რი გახ ლ დათ, ეს მათ თ ვის არა მარ ტო 
სრუ ლი  ად უსარ გებ ლო იყო, არა მედ სა ში  შიც. და ზუს ტად ასე ვე, კა
რა კა ლას, კო მო დუს სა და მაქ სი მი ნეს კარგს არას უქად და სე ვე რუ სის 
მი ბაძ ვა, ვი ნა ი დან არ ცერთს არ გა აჩ ნ და საკ მა რი სი სიქ ვე ლე, რა თა 
კვალ დაკ ვალ მიჰ ყო ლო და მას. ამ რი გად, ახალ მთა ვარს არ შე უძ ლია 
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ბა ძავ დეს მარ კუსს, თუმ ცა მას არც სე ვე რუ სის მი ბაძ ვა მარ თებს; მაგ
რამ სე ვე რუსს უნ და და ე სეს ხოს იმას, რაც აუცი ლე ბე ლია მი სი ძა
ლა უფ ლე ბის და სამ კ ვიდ რებ ლად, მარ   კუსს კი იმას, რაც სა ჭი როა უკ
ვე დამ კ ვიდ რე ბუ ლი და მტკი ცე ძა ლა უფ ლე ბის შე სა  ნარ ჩუ ნებ ლად.

თავი XX

იმისათვის,სასარგებლოათუსაზიანოციხესიმაგრეები
დაბევრისხვარამეც,რასაცხშირადიყენებდნენმთავრები

ზო გი ერ თი მთა ვა რი, ძა ლა უფ ლე ბის გან მ ტ კი ცე ბის მიზ ნით, ცდი
ლობ და გა ნე ი ა რა ღე ბი ნა თა ვი სი ქვე შევ რ დომ ნი, მე ო რე ნი შუღლს 
თე სავ დ ნენ მათ გავ ლე ნას დაქ ვემ დე ბა რე ბულ ქვეყ ნებ ში, მე სა მე ნი 
ცდი ლობ დ ნენ გა და ემ ტე რე ბი ნათ ხალ ხი; ზო გი ერ თ ნი ეს წ რაფ ვოდ
ნენ მა თი გუ ლის მო გე ბას, ვი საც ეჭ ვის თვა ლით უყუ რებ დ ნენ თა ვი
ან თი მმარ თ ვე ლო ბის და საწყის ში, მე ო რე ნი ცი ხე სი მაგ რე ებს აგებ
დ ნენ, მე სა მე ნი კი ან გ რევ დ ნენ და მი წას თან ას წო რებ დ ნენ მათ. და 
თუმ ცა არ შე იძ ლე ბა ყო ვე ლი ვე ეს სა ბო ლო ოდ შე ა ფა სო, სა ნამ დაწ
ვ რი ლე ბით არ გა ნი ხი ლავ იმ სა ხელ მ წი ფო თა თა ვი სე ბუ რე ბებს, სა
დაც ამ ნა ირ ღო ნის ძი ე ბებს უნ და მი მარ თავ დ ნენ, მაგ რამ მე მა ინც ვი
ლა პა რა კებ, ოღონდ ისე ზო გა დად, რამ დე ნა დაც, სა ერ თოდ, თვი თონ 
ჩვე ნი მსჯე ლო ბის სა გა ნი გვაძ ლევს ამის სა შუ ა ლე ბას.

ამ რი გად, არა სო დეს მომ ხ და რა, რომ ახალ მთავ რებს გა ნე ი ა რა
ღე ბი ნოთ თა ვი ან თი ქვე შევ რ დომ ნი; პი რი ქით, ყო ველ თ ვის აიარა
ღებ დ ნენ უიარა ღოთ. რად გა ნაც იარა ღი, რომ ლი თაც მთა ვა რი ამა
რა გებს მათ, მის სა ვე სა კუ თარ იარა ღად იქ ცე ვა: ეჭ ვ მი ტა ნილ ნი სან
დო ნი ხდე ბი ან, სან დო ნი კი უფ რო მჭიდ როდ ირაზ მე ბინ მის გარ შე მო 
და მარ ტო ო დენ მი სი ხელ ქ ვე ი თე ბი კი აღარ არი ან, არა მედ – თა
ნამ დ გომ ნი და თა ნამ ზ რახ ველ ნი. მაგ რამ რა კი ყვე ლა ქვე შევ რ დო მის 
შე ი ა რა ღე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, ამი ტომ მხო ლოდ ზო გი ერ თის მი მართ 
რომ მო ი ღებს მოწყა ლე ბას, მთა ვარს შე უძ ლია უფ რო ად ვი ლად და
ა შოშ მი ნოს და ნარ ჩენ ნი; ვი ნა ი დან ამ სხვა დას ხ ვა ნა ი რი და მო კი დე ბუ
ლე ბის გა მო პირ ველ ნი მი სი ერ თ გულ ნი გახ დე ბი ან, მე ო რე ნი კი არ 
და ა და ნა შა უ ლე ბენ მას, რად გა ნაც შეგ ნე ბუ ლი ექ ნე ბათ, რომ ისი ნი, 
ვი საც უფ რო მე ტი საფ რ თხე ემუქ რე ბა და ვი სი მო ვა ლე ო ბაც უფ
რო მძი მე ა, უფ რო დი დი უპი რა ტე სო ბი თაც უნ და სარ გებ ლობ დ ნენ.
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მაგ რამ, რო დე საც თა ვი სი ქვე შევ რ დო მე ბის გა ნი ა რა ღე ბას ცდი
ლობს, მთა ვა რი შე უ რაცხ ყოფს და უნ დობ ლო ბას უცხა დებს მათ, 
რი სი მი ზე ზიც მი სი სიმ ხ და ლე ან იჭ ვ ნე უ ლო ბა გახ ლავთ; ხო ლო რო
გორც ერ თი, ისე მე ო რე მან კი ე რე ბის გა მოვ ლე ნა სი ძულ ვი ლის საგ
ნად აქ ცევს მას. და რა კი მთა ვარს უიარა ღოდ დარ ჩე ნა არ შე უძ
ლი ა, ის იძუ ლე ბუ ლია მი უბ რუნ დეს და ქი რა ვე ბულ ლაშ ქარს, რომ
ლის ღირ სე ბა ზე დაც ზე მოთ ვი ლა პა რა კეთ, მაგ რამ მარ თ ლა ღირ სე უ
ლიც რომ იყოს, იმ დე ნად მრა ვალ რიცხო ვა ნი მა ინც ვერ იქ ნე ბა, რომ 
ძლე ვა მო სი ლი მტრე ბი სა და ეჭ ვ მი ტა ნი ლი ქვე შევ რ დო მე ბი სა გან და
იც ვას იგი. ამი ტომ ახა ლი მთა ვა რი, რო გორც უკ ვე მო გახ სე ნეთ, ყო
ველ თ ვის აიარა ღებს თა ვის ახალ სამ თავ როს. ამ ნა ი რი მა გა ლი თე
ბით სავ სეა ყო ვე ლი ხალ ხის ის ტო რი ა. მაგ რამ რო დე საც მთა ვა რი 
ახალ სამ ფ ლო ბე ლოს იპყ რობს, რო მელ საც, რო გორც შე მად გე ნელ 
ნა წილს, თა ვის საბ რ ძა ნე ბელს უერ თებს, მა შინ ის იძუ ლე ბუ ლია გა
ნა ი ა რა ღოს იგი, და გა მო ნაკ ლისს მხო ლოდ იმათ თ ვის უშ ვებს, ვინც 
ამ სამ ფ ლო ბე ლოს დაპყ რო ბა ში შე უწყო ხე ლი. მაგ რამ დრო თა გან
მავ ლო ბა ში, რო გორც კი სა თა ნა დო შემ თხ ვე ვა მი ე ცე მა, ეს უკა ნას კ
ნე ლიც თან და თა ნო ბით უნ და ჩა მო ი ცი ლოს და გა ა ზი ზე ბულ ქა ლა
ჩუ ნე ბად აქ ცი ოს, რა თა, ამ რი გად, სა ხელ მ წი ფოს მთელ მა იარაღ მა 
მი სი ჯა რის კა ცე ბის ხელ ში მო ი ყა როს თა ვი, ჯა რის კა ცე ბი სა, რომ ლე
ბიც მის გვერ დით და მის სავ სამ კ ვიდ რე ბელ ში ცხოვ რო ბენ.

ჩვე ნი წი ნაპ რე ბი, გან სა კუთ რე ბით კი მათ შო რის ყვე ლა ზე 
ბრძენ ნი, იტყოდ ნენ ხოლ მე, რომ პის ტო ი ას უნ და ინარ ჩუ ნებ დე მო
ქიშ პე მხა რე თა მეშ ვე ო ბით1, ხო ლო პი ზას – ცი ხე სი მაგ რე ე ბის წყა
ლო ბით, და ამი ტომ ზო გი ერთ სამ ფ ლო ბე ლო ში ყო ველ თ ვის აღ ვი
ვებ დ ნენ შუღლს, რა თა, ამ რი გად, მა თი ფლო ბა გა ად ვი ლე ბო დათ. 
იმ დროს, რო დე საც იტა ლია გარ კ ვე ულ წო ნას წო რო ბას ინარ ჩუ
ნებდა2, ამ ნა ი რი პო ლი ტი კა, რო გორც ჩანს, გა მარ თ ლე ბუ ლი იყო, 
მაგ რამ არა მგო ნი ა, რომ ის თა ვის თავს ამარ თ ლებ დეს დღე საც. მე 
არა მწამს, რომ გან ზ რახ გაღ ვი ვე ბუ ლი შუღ ლი ვის თ ვის მე სა სი კე თო 
იყოს; პი რი ქით, მტრის მო ახ ლო ე ბი სას, ქიშ პო ბით გა თი შუ ლი ქა ლა ქი 
უთუ ოდ უნ და და ე ცეს, ვი ნა ი დან უფ რო სუს ტი დაჯ გუ ფე ბა მტრის 
მხა რეს გა და ვა, უფ რო ძლი ე რი კი თავს ვე ღარ გა არ თ მევს შექ მ ნილ 
ვი თა რე ბას. ვე ნე ცი ე ლე ბი, რო გორც ჩანს, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მო საზ
რე ბით, თა ვი ანთ გავ ლე ნას დაქ ვემ დე ბა რე ბულ ქა ლა ქებ ში ყო ველ თ
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ვის ცდი ლობ დ ნენ გველ ფე ბი სა და გი ბე ლი ნე ბის პარ ტი ე ბის3 შე ნარ
ჩუ ნე ბას; და თუმ ცა სის ხ ლის ღვრამ დე არ მიჰ ყავ დათ საქ მე, მაგ რამ 
შუღლს კი ხე ლოვ ნუ რად აღ ვი ვებ დ ნენ იქ, რა თა თა ვი ანთ ქიშ პო ბას 
გა და ყო ლილ მო ქა ლა ქე ებს მათ წი ნა აღ მ დეგ არ და ე პი რე ბი ნათ ამ ბო
ხე ბა. მაგ რამ, რო გორც ვი ცით, ეს არა ფერ ში წა ად გა მათ, ვი ნა ი დან 
მას შემ დეგ, რაც ვა ი ლას თან4 მარ ცხი გა ნი ცა დეს, ერ თ ერ თ მა მხა რემ 
იმ ძ ლავ რა და ქე დი დან გა და იგ დო მა თი უღელი5. ამ ნა ი რი მოქ მე დე ბა 
მთავ რის სი სუს ტეს მოწ მობს, ვი ნა ი დან ძლი ე რი სამ თავ რო არა სო
დეს არ და უშ ვებს ამ ნა ირ გან ხეთ ქი ლე ბას, რაც მხო ლოდ მშვი დო ბი
ა ნო ბის დრო საა სა სარ გებ ლო, რა კი ღა ამის წყა ლო ბით უფ რო ად
ვი ლად მარ თავ ქვე შევ რ დომთ, მაგ რამ ომი ა ნო ბის ჟამს, პი რი ქით, კი 
არ აად ვი ლებს, არა მედ არ თუ ლებს საქ მეს.

ისიც უდა ვო ა, რომ მთავ რის გან სა დი დებ ლად აუცი ლე ბე ლია ყვე
ლა ის წი ნა აღ მ დე გო ბა და დაბ რ კო ლე ბა, რომ ლე ბიც უთუ ოდ უნ და 
დას ძ ლი ოს მიზ ნის კენ მი მა ვალ გზა ზე: და ამი ტომ ბე დის წე რა, გან სა
კუთ რე ბით მა შინ, რო ცა ახა ლი მთავ რის გან დი დე ბა სურს, რო მელ საც 
უფ რო მე ტად სჭირ დე ბა სა ხე ლი სა და დი დე ბის მოხ ვე ჭა, ვიდ რე მემ კ
ვიდ რე ო ბით მთა ვარს, – მტრებს არ აკ ლებს თა ვის რჩე ულს და აიძუ
ლებს მათ წი ნა აღ მ დეგ იბ რ ძო ლოს, რა თა მა თი ძლე ვის შე დე გად თან
და თა ნო ბით ამაღ ლ დეს იმ კი ბის სა ფე ხურ ზე, მის წი ნა შე რომ აღუ
მარ თავს მტრე ბის მცდე ლო ბას. ამი ტომ, მრა ვალ თა აზ რით, მთა ვა რი, 
ხელ საყ რელ შემ თხ ვე ვა ში, გან ზ რახ უნ და აღ ვი ვებ დეს ამ ნა ირ მტრო
ბას, რა თა მი სი ძლე ვის შე დე გად, კი დევ უფ რო მე ტად ამაღ ლ დეს. 
მთა ვარს და, გან სა კუთ რე ბით, ახალ მთა ვარს, უფ რო მე ტად ერ თ გუ
ლობს და მეტს არ გია ის ხალ ხი, რო მე ლიც მი სი მმარ თ ვე ლო ბის და
საწყის ში არა სა ი მე დო ჩან და, ვიდ რე ისი ნი, ვი სი იმე დიც თავ და პირ ვე
ლად ჰქონ და. პან დოლ ფო პეტ რუჩი6, სი ე ნის მთა ვა რი, უფ რო მე ტად 
იმათ ზე დაყ რ დ ნო ბით მარ თავ და თა ვის სა ხელ მ წი ფოს, რო მელ თა ერ
თ გუ ლე ბა შიც თავ და პირ ვე ლად ეჭ ვი ეპა რე ბო და, ვიდ რე სხვე ბის მეშ
ვე ო ბით. მაგ რამ ამ სა კითხ ზე უფ რო ზო გა დად ვე რა ფერს იტყ ვი, ვი ნა
ი დან საქ მის ვი თა რე ბა გა რე მო ე ბე ბის და კვა ლად იც ვ ლე ბა. მხო ლოდ 
დავ ს ძენ, რომ, თუ კი ის ხალ ხი, ვინც ახა ლი მმარ თ ვე ლო ბის და საწყის
ში მის მი მართ მტრუ ლად იყო გან წყო ბი ლი, – შემ წე ო ბას სა ჭი რო
ებს, მთა ვარს არ გა უ ჭირ დე ბა მა თი გა და ბი რე ბა. და ისი ნი, უმე ტეს
წი ლად, იძუ ლე ბულ ნი არი ან ერ თ გუ ლად ემ სა ხუ რონ მას, რად გა ნაც 



ნიკოლო  მაკიაველი

200

ეს მით, თუ რა ო დენ აუცი ლე ბე ლია საქ მით გა ა ქარ წყ ლონ ის არა სა
ხარ ბი ე ლო აზ რი, რო მელ საც აღუძ რავ დ ნენ მთა ვარს. ამ რი გად, მთავ
რის თ ვის ეს უკა ნას კ ნელ ნი უფ რო სა სარ გებ ლო ნი არი ან, ვიდ რე ისი
ნი, სრუ ლი ად უდარ დე ლად და გულ დამ შ ვი დე ბით რომ ემ სა ხუ რე ბი
ან მას და ამი ტომ უგუ ლე ბელ ყო ფენ მის ინ ტე რე სებს. და რა კი ჩვე ნი
ვე მსჯე ლო ბის სა გა ნი მო ითხოვს ამას, მინ და ვი სარ გებ ლო შემ თხ ვე ვით 
და შე ვახ სე ნო მთა ვარს, რო მელ მაც ახალ ქვე შევ რ დომ თა წყა ლო ბით 
შეს ძ ლო ახა ლი სამ ფ ლო ბე ლოს ხელ ში ჩაგ დე ბა, დი ახ, მინ და შე ვახ სე
ნო მას, რომ გულ დას მით უნ და გა ნი ხი ლოს იმის მი ზე ზი, თუ რამ აღ
ძ რა მი სი ხე ლის შემ წყობ ნი მხა რი და ე ჭი რათ მის თ ვის; და თუ ეს აიხ
ს ნე ბა არა მის მი მართ მა თი ბუ ნებ რი ვი კე თილ გან წყო ბი ლე ბით, არა
მედ იმით, რომ ძვე ლი ხე ლი სუფ ლე ბით უკ მა ყო ფი ლო ნი იყ ვ ნენ, მთა
ვარს ძა ლი ან გა უ ჭირ დე ბა და ძვი რა დაც და უჯ დე ბა მა თი მე გობ რო ბის 
შე ნარ ჩუ ნე ბა, ვი ნა ი დან ვე რას დი დე ბით ვერ შეს ძ ლებს იმას რომ და
აკ მა ყო ფი ლოს ისი ნი. და თუ წარ სუ ლი, ისე ვე რო გორც თა ნად რო უ
ლი ცხოვ რე ბი დან აღე ბულ მა გა ლი თებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, სა ფუძ ვ ლი ა
ნად გა ნი ხი ლავს ამის მი ზეზს, და ი ნა ხავს, რომ გა ცი ლე ბით უფ რო ად
ვი ლია და ი მე გობ როს ის ხალ ხი, ვინც ძვე ლი ხე ლი სუფ ლე ბით კმა ყო
ფი ლი იყო, ვიდ რე იმა ვე ხე ლი სუფ ლე ბით უკ მა ყო ფი ლო ნი, რო მელ ნიც 
სწო რედ ამის გა მო მი ემ ხ რ ნენ მას და ახა ლი სამ ფ ლო ბე ლოს დაპყ რო
ბა ში შე უწყ ვეს ხე ლი.

სა ხელ მ წი ფოს უკეთ შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით, მთავ რე ბი, ჩვე უ ლე
ბი სა მებრ, ცი ხე სი მაგ რე ებს აგებ დ ნენ, რომ ლებ საც უნ და შე ე ჩე რე
ბი ნათ და აელაგ მათ მა თი მტრე ბი და პირ ვე ლი შე მო ტე ვი სას სა ი მე
დო თავ შე საფ რად გა მოს დ გო მოდ ნენ მათ. მე ვა ქებ ამ ნა ირ მოქ მე დე
ბას, რო მე ლიც ოდით გან ვე ხელ საყ რე ლა დაა მიჩ ნე უ ლი. მაგ რამ ჩვენს 
დრო ში მეს სერ ნი კო ლო ვი ტე ლიმ7 უმ ჯო ბე სად მი იჩ ნია ორი ცი ხე 
სი მაგ რის დან გ რე ვა ჩი ტა დი კას ტე ლო ში, რა თა შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნა ეს 
სამ ფ ლო ბე ლო. ურ ბი ნოს დუ კამ გვი დო უბალ დომ8, თა ვის სამ თავ
რო ში დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ, სა ი და ნაც ად რე ჩე ზა რე ბორ ჯამ გან დევ ნა 
იგი, – მი წას თან გა ას წო რა ყვე ლა ცი ხე სი მაგ რე, რად გა ნაც თვლი და, 
რომ უიმა თოდ უკეთ შე ი ნარ ჩუ ნებ და თა ვის საბ რ ძა ნე ბელს. ასე ვე 
მო იქ ც ნენ, ბო ლო ნი ა ში დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ, ბენ ტი ვო ლი ე ბიც9. ასე 
რომ, ცი ხე სი მაგ რე ე ბის სარ გებ ლი ა ნო ბა საქ მის ვი თა რე ბა ზეა და
მო კი დე ბუ ლი, და თუ ერთ შემ თხ ვე ვა ში შე იძ ლე ბა გიხ ს ნან, მე ო რე ში 



მთავარი

201

შე იძ ლე ბა სა ბე დის წე რო ნი აღ მოჩ ნ დ ნენ შენ თ ვის. ეს შე იძ ლე ბა შემ
დეგ ნა ი რად იქ ნეს ახ ს ნი ლი: ის მთა ვა რი, რო მელ საც თა ვი სი ხალ ხი სა 
უფ რო ეში ნი ა, ვიდ რე უცხო ე ლე ბის, ცი ხე სი მაგ რე ებს უნ და აგებ დეს, 
იმ მთა ვარს კი, რო მელ საც უცხო ე ლე ბი სა უფ რო ეში ნი ა, ვიდ რე თა
ვი სი ხალ ხის, შე უძ ლია არად აგ დებ დეს ამას. ფრან ჩეს კო სფორ ცას 
მი ერ აგე ბულ მა მი ლა ნის ცი ხე სი მაგ რემ უფ რო მე ტი ომი და ა ტე ხა 
და კვლა ვაც და ა ტეხს თავ ზე სფორ ცე ბის გვარს, ვიდ რე აშ ლი ლო ბის 
რო მე ლი მე სხვა სა ბაბ მა, რა საც ოდეს მე უჩე ნია თა ვი მი ლა ნის სამ
თავ რო ში. ამი ტომ ყვე ლა ზე უკე თე სი სი მაგ რე ისა ა, რომ არ სძულ დე 
ხალხს, ვი ნა ი დან ცი ხე სი მაგ რე ე ბი რომც გქონ დეს, მაგ რამ სა ძულ ვე
ლი იყო ხალ ხის თ ვის, ისი ნი არას გარ გი ა: რად გან ხალ ხი იარაღს ნუ 
მოჰ კი დებს ხელს, თო რემ ყო ველ თ ვის აღ მოჩ ნ დე ბი ან მი სი დახ მა რე
ბის მო სურ ნე უცხო ე ლე ბი.

ჩვენს დრო ში ცი ხე სი მაგ რე ე ბი არც ერთ მთა ვარს არ გა მოს დ გო
მი ა, ფორ ლე ლი გრა ფი ნი ას გარ და, რო ცა მი სი მე უღ ლე ჯი რო ლამო10 
გარ და იც ვა ლა. სწო რედ ცი ხე სი მაგ რის წყა ლო ბით შეს ძ ლო მან თა
ვი და ეხ ს ნა ხალ ხის რის ხ ვის გან, და ლო დე ბო და მი ლა ნის დახ მა რე ბას 
და და ებ რუ ნე ბი ნა სამ კ ვიდ რო. დრო კი მა შინ ისე თი იყო, რომ უცხო
ე ლებ მა ვერ შეს ძ ლეს დახ მა რე ბოდ ნენ ხალხს. მაგ რამ შემ დეგ, რო ცა 
თავს და ეს ხა ჩე ზა რე ბორ ჯა და მის წი ნა აღ მ დეგ მტრუ ლად გან წყო
ბი ლი ხალ ხი უცხო ელს მი ემ ხ რო, ცი ხე სი მაგ რემ ვე რა ფე რი უშ ვე ლა 
მას11. ამი ტომ მა ში ნაც და ად რეც მის თ ვის უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბო და არ 
ჰქო ნო და ცი ხე სი მაგ რე, ოღონდ კი ხალ ხის თ ვის სა ძულ ვე ლი არ ყო
ფი ლი ყო. ყო ვე ლი ვე ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მე ქე ბის ღირ სად მი ვიჩ
ნევ იმას, ვინც აშე ნებს ცი ხე სი მაგ რე ებს და იმა საც, ვინც არ აშე ნებს 
მათ, მაგ რამ დავ გ მობ ყვე ლას, ვინც ცი ხე სი მაგ რე ე ბის იმე დით არა
ვი თარ ან გა რიშს არ უწევს ხალ ხის მძულ ვა რე ბას.
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თავი XXI

როგორ უნდა იქცეოდეს მთავარი, 
რომელსაც სახელის მოხვეჭა სურს

არა ფე რი ისეთ პა ტი ვის ცე მას არ იწ ვევს მთავ   რის მი მართ, რო
გორც დი დი საქ მე ე ბი და მის მი ერ იშ ვი ათ თვი სე ბა თა გა  მოვ ლე
ნა. ჩვენს დრო ში ამის ნი მუ შად გვევ ლი ნე ბა ფე რან დო, თავ და პირ
ვე ლად არა გო ნის, ხო ლო აწ ეს პა ნე თის მე ფე. ის შე  იძ ლე ბა თით ქ მის 
ახალ მთავ რად იქ ნეს წო დე ბუ ლი, რა კი ღა თავ და პირ ვე ლად სუს ტი მე
ფე იყო, მაგ რამ შემ დეგ ისე თი სა ხე ლი და დი დე ბა მო იხ ვე ჭა, რომ საქ
რის ტი ა ნო სამ ყა როს უპირ ვე ლე სი მბრძა ნე ბე ლი გახ და. და თუ კარ გად 
ავ წონ  დავ წო ნით, და ვი  ნა ხავთ, რომ ყო ვე ლი მი სი მოქ მე დე ბა სი დი ა
დის ნიშ ნი თაა აღ   ბეჭ   დი ლი, ზო გი ერ თი კი მარ თ ლაც რომ უჩ ვე უ ლო ა.

თა ვი სი მმარ თ ვე ლო ბის და საწყის ში ის თავს და ეს ხა გრა ნა 
დას, რი თაც და სა ბა მი და უ დო თა ვის მო მა ვალ ძლი ე რე ბას1. უწი 
ნა რეს ყოვ ლი სა, უნ და აღი  ნიშ ნოს, რომ მან დრო უ ლად წა მო იწყო 
ეს ომი და ამი ტომ არ უფ რ თხო და იმას, რომ ხელს შე უშ ლი და ვინ
მე: ამით მან და აცხ რო კას ტი ლი ე ლი ბა რო ნე ბის თავ ნე ბო  ბა, რად გა
ნაც, ბრძო ლის ეშ ხ ში შე სულთ, აზ რა დაც არ მოს ვ ლი ათ, თუ მე ფეს 
რა ი მე სი ახ ლის და ნერ გ ვა სურ და; ასე და ამ გ ვა რად მო იხ ვე ჭა დი
დი სა ხე ლი და ისე თვალ თ მაქ ცუ რად და ი მორ ჩი ლა ისი ნი, რომ ბა
რო ნებს არც კი უგ რ ძ ვ ნი ათ ეს. ეკ ლე სი ი სა და ხალ ხის სახ ს რებ მა მას 
სა შუ ა ლე ბა მის ცა შე ე ნა ხა ჯა რი და ამ გა ჭი ა ნუ რე ბუ ლი ომის შე დე
გად სა კუ თა რი ლაშ ქ რის თ ვის ჩა ე ყა რა სა ფუძ ვე ლი, რა მაც შემ დ გომ 
ასე გა ნა დი და იგი. ეგეც არ იყოს, უფ რო დი დი მი ზან და სა ხუ ლო ბის 
გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, სარ წ მუ ნო ე ბის მცვე ლის ნი ღაბს ამო ფა რე
ბუ ლი, საღ რ მ თო სი  სას   ტი კი სათ ვის აღიძ რა: გა დაწყ ვი ტა გა ნე დევ ნა 
მავ რები2 და მთლი ა ნად გა ეწ მინ და მათ გან თვი სი სა მე ფო. ამა ვე სა
ბა ბით თავს და ეს ხა აფ რი კას3, და ლაშ ქ რა იტა ლია და, ბო ლოს საფ
რან   გეთ შიც შე იჭრა4. ამ რი გად, მი სი თვი თე უ ლი მოქ მე დე ბა უჩ ვე  უ
ლო გახ ლ დათ და ყო ველ თ ვის გან ც ვიფ რე ბით ავ სებ და სა ბო  ლოო 
შე დე გით და ინ ტე რე სე ბულ მის ქვე შევ რ დო მებს; მი სი ყო ვე ლი მოქ
მე დე ბა ისე სწრა ფად ცვლი და და ისეთ ნა ი რად გა  ნა პი რო ბებ და ერ
თი მე ო რეს, რომ თა ნა მედ რო ვე ნი გონს მოს ვ   ლა საც ვერ ას წ რებ დ ნენ 
და ამი ტომ წი ნა აღ მ დე გო ბა ზე ლა პა  რა კიც კი ზედ მე ტი იყო.
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მთავ რი სათ ვის არა ნაკ ლებ სა სარ გებ ლოა სა ში ნაო მმარ თ   ვე
ლო ბა შიც იშ ვი ა თი მა გა ლი თე ბით გა მო ი ჩი ნოს თა ვი (მსგავსად იმი
სა, რა საც ბერ ნა ბო მი ლა ნელზე5 მოგ ვითხ რო ბენ), რო ცა ესა თუ ის 
კა ცი, რო მელ მაც სა მო ქა ლა ქო ცხოვ რე ბი სათ ვის რა ღაც უჩ   ვე უ ლო 
რამ ჩა ი დი ნა, სუ ლერ თი ა, კარ გი თუ ცუ დი აზ რით, – სა ა მი სო სა
ბაბს აძ ლევს, და მი სი და ჯილ დო ე ბი სას თუ დას ჯი სას იმ ნა ი რი გა
დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღოს, რომ ერ თხ მად აალა პა რა  კოს მთე ლი ხალ
ხი. უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, მთა  ვა რი უნ   და ცდი ლობ   დეს, რომ ყო ვე ლი 
თა ვი სი მოქ მე დე ბით მით ქ მა მოთ ქ მა გა მო იწ ვი ოს და დი დე  ბულ და 
წარ ჩი ნე ბულ კა ცად წარ მოგ ვი ჩი ნოს თა ვი. მთა ვარს პა ტივს სცე მენ 
მა ში ნაც, რო ცა იგი ნამ დ ვილ მტრად და ნამ დ ვილ მე გობ რად გვევ
ლი ნე ბა. ესე იგი, მა შინ, რო ცა ის, ყო ველ გ ვა რი ნიღ ბის გა რე შე, ვი
ღა ცას უჭერს მხარს ვი ღა ცის წი ნა აღ მ დეგ. ამ ნა ი რი გა დაწყ ვე ტი ლე 
ბა ყო ველ თ ვის უფ რო მომ გე ბი ა ნი ა, ვიდ რე მი უმ ხ რობ ლო ბა; ვი  ნა ი
დან, რო ცა მთავ რის ორი ძლე ვა მო სი ლი მე ზო ბე ლი სა  ომ რად იწ ვევს 
ერ თ   მა ნეთს, საქ მის ვი თა რე ბა ისე თი ა, რომ მას ან უნ და ეში ნო დეს 
გა მარ ჯ ვე ბუ ლი სა, ან არ უნ და ეში ნო დეს მი  სი. ორ სა ვე შემ თხ ვე ვა ში, 
მთავ რი სათ ვის უმ ჯო ბე სია აშ კა რად იმოქ მე დოს და ერ თ ერთს გა მო
უცხა დოს ომი; არა და, პირ ველ შემ თხ ვე ვა ში, ყო ველ თ ვის გა მარ ჯ ვე
ბუ ლის მსხვერ პ ლად იქ ცე ვა, და მარ ცხე ბუ ლის სა სი ხა რუ ლოდ, და 
ვე ღარ სად ჰპო  ვებს ხე  ლი სამ პყ რობს და თავ შე სა ფარს. ვი ნა ი დან გა
მარ ჯ ვე ბულს არ სჭირ   დე ბა სა ეჭ ვო მე გობ რე ბი, რომ ლებ მაც გა სა ჭირ
ში ზურ გი აქ ცი ეს, მაგ რამ ნურც და მარ ცხე ბუ ლი სა გან მო ე ლის შეწყ
ნა რე  ბას, რა კი ღა არ ისურ ვა მხარ ში ამოს დ გო მო და და მი სი ხვედ რი 
გა ე ზი ა რე ბი ნა. ან ტი ო ქემ რო მე ლიც ეტო ლი ე ლე ბის თხოვ ნით ჩა ვი
და სა ბერ ძ ნეთ ში, რა  თა რო მა ე ლე ბი გა ე ძე ვე ბი ნა, ელ ჩე ბი გა უგ ზავ
ნა აქა ი ე ლებს6, რო მა ე ლი ხალ ხის მე გობ რებს, და შე უთ ვა ლა, თქვენ
თ ვის იყა ვით, ნუ რა ვის ნუ და უ ჭერთ მხარ სო. ეს სა კითხი ირ ჩე ო და 
აქა ი ელ თა საბ ჭო ზე, სა დაც ან ტი ო ქეს ელ ჩი მო უ წო დებ და მათ, მი
უმ ხ რო ბელ ნი დარ ჩე ნი ლიყ ვ ნენ, რა ზე დაც რო მა ელ თა ელ ჩ მა ასე
თი პა სუ ხი გას ცა: „რაც შე ე ხე ბა რჩე ვას, რო მელ საც ყვე ლა ზე უმ ჯო
ბე სად და თქვე ნი ქვეყ ნი სათ ვის ყვე ლა ზე სა სარ გებ ლოდ ასა ღე ბენ, 

– არა ფე რია ამა ზე უფ რო უკუღ მარ თი, ვი ნა ი დან ომ ში ჩა უ რევ ლო
ბით ვერც ვი სი მე კე თილ გან წყო ბა სა და ვერც სა ხელს მო იხ ვეჭთ და 
გა მარ ჯ ვე ბუ ლის დავ ლად იქ ცე ვით“7. და ყო ველ თ ვის ასე იქ   ნე  ბა: ვინც 
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მთავ რის მე გო ბა რი არ არის, მი უმ ხ რობ ლო ბას მო  ითხოვს, მე გო ბა
რი კი ისურ ვებს, რომ ის აშ კა რად ჩა ე ბას ომ   ში. მხდა ლი მთავ რე ბი 
უშუ ა ლო საფ რ თხის თა ვი დან აცი  ლე  ბის მიზ ნით, მი უმ ხ რობ ლო ბის 
გზას ირ ჩე ვენ და ამი ტომ უმე ტეს წი ლად იღუ  პე ბი ან. მაგ რამ რო დე
საც მთა ვა რი გა დაჭ   რით ემ ხ რო ბა ვინ   მეს, ეს უკა ნას კ ნე ლი, გა მარ ჯ ვე
ბის შემ თხ ვე ვა ში, უფ რო ძლე ვა მო სი ლი გა მო დის ბრძო ლის ვე ლი
დან და მთა ვა რი მთლი  ა ნად მას ზე და მო კი დე ბუ ლი ხდე ბა, მაგ რამ ის 
გრძნობს, რამ   დე ნად და ვა ლე ბუ ლია მთავ რი სა გან და ამი ტომ იძუ ლე
ბუ  ლია პა ტი ვის ცე მით ეპყ რო ბო დეს მას, რად   გა ნაც ადა მი ა ნე ბი არა
სო დეს არ არი ან ისე უტი ფარ ნი, რომ უმა დუ რო ბით მი ა გონ სა ნაც
ვ ლო თა ვი ანთ კე თი ლის მ ყო ფელს. ეგეც არ იყოს, გა მარ ჯ   ვე ბაც არა
სო დეს არ არის ისე თი სრუ ლი, რომ გა  მარ ჯ ვე ბულს აღა რა ვინ აღარ 
სჭირ დე ბო დეს და აღა რა ფერს უწევ დეს ან   გა რიშს, მით უმე ტეს, სა
მარ თ ლი ა ნო ბას. ხო ლო თუ მთავ   რის მო კავ ში რე მარცხს გა ნიც დის, 
ის ყო ველ თ ვის შე იწყ ნა რებს და, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, კი დე ვაც და
ეხ მა რე ბა მას; ასე რომ, მთა  ვა რი მო ზი ა რე ხდე ბა მი სი ბე დი სა, რო
მელ მაც შე იძ ლე ბა კვლა ვინ დე ბუ რად წყა ლო ბის თვა  ლით გად მო ხე
დოს ორი ვეს.

მე ო რე შემ თხ ვე ვა ში, რო დე საც მე ო მა რი მხა რე ე ბის მდგო მა რე
ო ბა ისე თი ა, რომ მთა ვარს შე უძ ლია არ ეში ნო დეს გა მარ ჯ ვე ბუ ლი
სა, მა ინც უფ რო კე თილ გო ნივ რუ ლი იქ ნე ბა, ერ თ ერთს და უ ჭი როს 
მხა რი, რა კი ღა ერთს ამ ხობს მე ო რის დახ მა რე ბით, რო მე ლიც, უფ რო 
ჭკუ ა დამ ჯ და რი რომ იყოს, პირ ვე ლის გა დარ ჩე ნას უნ და ცდი ლობ
დეს. გა მარ ჯ ვე ბუ ლი კი მთლი ა ნად მთა ვარ ზე და მო კი დე ბუ ლი ხდე
ბა; ხო ლო, რა ღა თქმა უნ და, იმარ ჯ ვებს ის, ვი საც მთა ვა რი უჭერს 
მხარს. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მთა ვა რი, თუ კი აუცი ლებ ლო ბა 
არ აიძუ ლებს, არა სო დეს არ უნ და ჰკრავ დეს კავ შირს უფ რო ძლე
ვა მო სილ მბრძა ნე ბელ თან სხვებ ზე თავ დას ხ მის მიზ ნით, რო გორც ეს 
ზე მოთ იყო ნათ ქ ვა მი: ვი ნა ი დან ამ უკა ნას კ ნე ლის გა მარ ჯ ვე ბის შემ
თხ ვე ვა ში მის ხელ ში აღ მოჩ ნ დე ბა, მთავ რე ბი კი ყო ველ ნა ი რად უნ
და ცდი ლობ დ ნენ, რომ არა ვი ზე არ იყ ვ ნენ და მო კი დე ბულ ნი. ვე ნე
ცი ე ლე ბი მი ლა ნის დუ კას წი ნა აღ მ დეგ საბ რ ძოლ ვე ლად ფრან გებს 
და უ კავ შირ დ ნენ, თუმ ცა ღა შე ეძ ლოთ კია თა ვი დან აეცი ლე ბი ნათ 
ეს კავ ში რი, რო მე ლიც სა ბე დის წე რო აღ მოჩ ნ და მათ თ ვის8. მაგრამ 
თუ ამ კავშირის გარეშე შეუძლებელია ფონს გასვლა, – ასეთი იყო 
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ფლორენციელების მდგომარეობა, როდესაც პაპმა და ესპანელებმა 
ლომბარდიის წინააღმდეგ დასძრეს ლაშქარი9, – მაშინ მთავარმა, 
ზემოხსენებული მოსაზრების თანახმად, ვიღაცას უნდა დაუჭიროს 
მხარი. არასოდეს არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ამა თუ იმ სახელმწიფოს 
შეუძლია უხიფათო გადაწყვეტილების მიღება, პირიქით, უნდა 
ვივარაუდოთ, რომ ისინი იძულებულნი არიან მიიღონ არა ერთი 
და ორი სახიფათო გადაწყვეტილება, ვინაიდან თვით სინამდვილეა 
ისეთი, რომ ვერასოდეს ვერ შესძლებ თავიდან აიცილო ერთი 
უბედურება ისე, რომ მეორე უბედურება არ დაგატყდეს თავს; 
კეთილგონიერება კი სწორედ ისაა, რომ შეიცნო ამ უბედობათა 
თავისებურება და ბედნიერად მიითვალო უმცირესი უბედურება.

მთა ვა რი იმა საც უნ და ცდი ლობ დეს, რომ სიქ   ვე ლის მოყ ვა  რედ 
გვიჩ   ვე ნებ დეს თავს და წყა ლო ბას არ აკ ლებ დეს ნი ჭით ცხე ბულთ. 
ეგეც არ იყოს, თა ვის ქვე შევ რ დომთ მთა ვა რი უნ და უნერ გავ   დეს 
იმის რწმე ნას, რომ მათ შე უძ ლი ათ გულ მ შ ვი დად მის დევ დ   ნენ თა ვი
ანთ საქ მეს: ვინ – ვაჭ რო ბას, ვინ – მი წათ მოქ მე დე ბას, ვინ კი  დევ სხვა 
რამ ხე ლო ბას, რა თა ერ თი თავს არ იკა ვებ დეს თა ვი სი საცხოვ რებ
ლის შემ კო ბი სა გან, იმი სი ში შით, ვა ი თუ ყვე ლა ფე  რი წა მარ თ ვა ნო, 
ხო ლო მე ო რე, გა და სა ხა დე ბის ში შით, – სა ვაჭ როს გახ ს ნი სა გან. ის 
კი არა და, ჯილ დოს უნ და უნიშ ნავ დეს ყვე ლას, ვი საც სურს ამ ნა ირ 
საქ მეს მის დი ოს და ვინც, ასე თუ ისე, ხელს უწყობს მი სი ქა ლა ქი სა 
თუ მი სი სა ხელ მ წი ფოს გან დი დე ბას. გარ და ამი სა, წლის ყვე ლა ხელ
საყ რელ დროს, დღე სას წა უ ლებ სა და სა ნა ხა ო ბებს უნ და მარ თავ დეს 
ხალ ხის სა ა მებ ლად. და რა კი ყო ვე ლი ქა ლა ქი ამ ქ რე ბად თუ წო დე ბე
ბად იყო ფა, მთა ვა რი ან   გა რიშს უნ და უწევ   დეს ამ ფე ნებს, დრო დად
რო უნ და ეს წ   რე ბო დეს მათ თავ ყ რი ლო ბებს და კაც თ მოყ ვა რე ო ბი სა 
და დიდ   სუ ლოვ ნე ბის ნი მუ შად ჩან დეს, მაგ რამ, ამას თან, არას დ როს 
უნ და ივიწყებ დეს თა ვი სი ღირ სე ბის სი  დი ა დეს, რომ ლი თაც აღ   ბეჭ
დი ლი უნ და იყოს მი სი ყო ვე ლი ქცე ვა თუ საქ მე.
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თავი XXII

მთავრისმრჩეველთათვის

კა რის კა ცე ბის შერ ჩე ვა მთავ რი სათ ვის სა ხუ მა რო საქ მე რო  დი ა: 
ისი ნი კარ გე ბი ან ცუ დე ბი იქ ნე ბი ან მი სი კე თილ გო ნი ე რე  ბის მი ხედ
ვით. მბრძა ნე ბელ   სა და მის უნა რი ა ნო ბა ზე, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, იმ 
პირ თა მი ხედ ვით მსჯე ლო ბენ, რო მელ ნიც მას გარს ახ ვე ვი ან. თუ მათ 
თა ვი ან თი ად გი ლი აქვთ მი ჩე ნი ლი და მი სი ერ თ გულ ნი არი ან, მთა
ვა რი ყო ველ თ ვის ბრძენ კა ცად იქ ნე ბა მიჩ ნე უ ლი, რა კი ღა შეს ძ ლო 
ღირ სე ულ თა შერ ჩე ვა და მა თი ერ თ   გუ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა. მაგ რამ 
თუ საქ მე სხვაგ ვა რა და ა, მთა ვარს შე იძ ლე ბა ყო ველ თ ვის ცუ დი თვა
ლით უყუ რებ დ ნენ, ვი ნა ი დან კა რის კაც თა არა მარ თე ბუ ლი არ ჩე ვა ნი 
უკ ვე მი სი პირ   ვე ლი შეც დო მა გახ ლავთ. ვინც იც ნობ და ან ტო ნიო და 
ვე  ნაფ როს1, სი ე ნის მთავ რის პან დოლ ფო პეტ   რუ ჩის კა რის კაცს, შე
უძ ლე ბე ლია უჭ კ ვი ა ნეს კა ცად არ მი ეჩ ნია პან დოლ ფო, რომ  ელ საც 
ასე თი კა რის კა ცი ჰყავ და.

ადა მი ა ნე ბი, მა თი გო ნებ რი ვი უნა რის მი  ხედ ვით, შე იძ ლე ბა სამ 
ჯგუ ფად დავ ყოთ2. ზოგს ყვე ლა ფე რი თა ვი სით ეს მის, სხვე ბი მხო
ლოდ ახ ს ნა გან მარ ტე ბის შე დე გად ახერ ხე ბენ გა გე ბას, და ნარ ჩენ
ნი კი ვერც თა ვი სით და ვერც სხვე ბის ახ ს ნა გან მარ ტე ბის მეშ ვე ო
ბით ვე რას ხვდე ბი ან. პირ ველ ნი უწარ ჩი ნე ბუ ლეს ნი არი ან, მე ო რე ნი 

– წარ ჩი ნე ბულ ნი, მე სა მე ნი – ფუჭ ნი. ამი ტო მაც, თუ კი პან დოლ ფო 
პირ ველ თა რიცხვს არ ეკუთ ვ ნო და, მე ო რე თა შო რის მა ინც უთუ ოდ 
იმ სა ხუ რებ და ად გილს. რად გა ნაც ყვე ლა, ვი საც იმის უნა რი შეს წევს, 
რომ გან ს ჯის გზით გა არ კ ვი ოს, რით არის კარ გი და რით არის ცუ დი 
სხვი სი სიტყ ვა თუ საქ მე, დი დი მიხ ვედ რი ლო ბი თაც რომ არ გა მო ირ
ჩე ო დეს, მა ინც ყო ველ თ ვის გა მო იც ნობს კა რის კა ცის კარ გ სა თუ ცუდ 
ქცე ვას და, ამ რი გად, კარგს წა ა ხა ლი სებს, ხო ლო ცუდს აღ კ ვეთს. კა
რის კა ცებს კი, რომ ლებ საც აღარ ექ ნე ბათ მი სი მოტყუ ე ბის იმე დი, 
მე ტი გზა აღარ რჩე ბათ: მარ თე ბუ ლად უნ და მო იქ ც ნენ.

არ სე ბობს ერ თი უტყუ ა რი ხერ ხი, რომ ლის წყა ლო ბი თაც მთა
ვარს ყო ველ თ ვის შე უძ ლია შე იც ნოს თა ვი სი კა რის კა ცი. რო ცა ის ხე
დავს, რომ ეს უკა ნას კ ნე ლი თა ვის თავ ზე უფ რო მეტს ზრუ ნავს, ვიდ
რე მას ზე, და რომ ყო ველ თ ვის და ყვე ლა ფერ ში მხო ლოდ სა კუ თარ 
გა მორ ჩე ნას მი ელ ტ ვის, ასე თი კა ცი არა სო დეს არ ივარ გებს კა რის
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კა ცად და არ შე იძ ლე ბა მას ზე დან დო ბა, ვი ნა ი დან იმას, ვი საც სხვა 
ანი ჭებს ძა ლა უფ ლე ბას, თა ვის თავ ზე კი არ მარ თებს ფიქ რი, არა მედ 
მთა ვარ ზე, და არც სხვა რამ საზ რუ ნა ვი უნ და გა აჩ ნ დეს, გარ და იმი სა, 
რაც პი რა დად ეხე ბა მთა ვარს. მე ო რეს მხრივ, მთა ვა რი უნ და ცდი
ლობ დეს შე ი ნარ ჩუ ნოს თა ვი სი კა რის კა ცის ერ თ გუ ლე ბა, ზრუნ ვას 
არ აკ ლებ დეს, კუთ ვ ნილს მი ა გებ დეს, წყა ლო ბით ავ სებ დეს და, ამ
რი გად, ინა დი რებ დეს მის გულს, ხო ლო პა ტივ სა და პა სუ ხის მ გებ
ლო ბას თა ნაბ რად ინა წი ლებ დეს მას თან, რა თა ეს უკა ნას კ ნე ლი ხე
დავ დეს, რა რიგ სჭირ დე ბა მთა ვარს და დი დი პა ტი ვი სა და წყა ლო ბის 
გა მო აღარ ეს წ რაფ ვო დეს სხვა პა ტივ სა თუ წყა ლო ბას, დი დი პა სუ
ხის მ გებ ლო ბის გა მო კი ში შით უყუ რებ დეს ცვლი ლე ბებს, ვი ნა ი დან 
უნ და ეს მო დეს, რომ მთავ რის გა რე შე ცუ დად წა უ ვა საქ მე. თუ მთა
ვა რი და მი სი კა რის კა ცე ბი ასე იქ ცე ვი ან, მათ შე უძ ლი ათ ენ დონ ერ
თ მა ნეთს, თუ არა და, ერ თ ერთ მათ განს სა სი კე თო არა ელის რა.

თავი XXIII

როგორუნდადააღწიოთავიპირმოთნეთ

არ მინ და დუ მი ლით ავუ ა რო გვერ დი კი დევ ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან 
სა კითხს და შეც დო მას, რომ ლის გა ნაც მთავ რებს ძალ ზე უჭირთ თა
ვის დაზღ ვე ვა, თუ კი დი დი გამ ჭ რი ა ხო ბით არ გა მო ირ ჩე ვი ან და ვერ 
ახ დე ნენ სა თა ნა დო არ ჩე ვანს. მე ვგუ ლის ხ მობ პირ მოთ ნეთ, რომ ლე
ბი თაც სავ სეა ყო ვე ლი სა სახ ლის კა რი, ვი ნა ი დან ადა მი ა ნე ბი ისეთ
ნა ი რი სი ა მოვ ნე ბით ეძ ლე ვი ან თვით ტ კ ბო ბას და იმ ნა ი რად ცდე ბი
ან ამ მხრივ, რომ ძნე ლად თუ ვინ მე ახერ ხებს ამ მარ თ ლაც და შა ვი 
ჭი რი სა გან და იხ ს ნას თა ვი; ხო ლო თუ მის გან თა ვის დაღ წე ვას და ა
პი რე ბენ, არც ისაა გა მო რიცხუ ლი, რომ ზიზღის საგ ნად იქ ც ნენ. ვი
ნა ი დან მთა ვარს არ გა აჩ ნია პირ მოთ ნე თა გან თა ვის დახ ს ნის სხვა სა
შუ ა ლე ბა, გარ და იმი სა, რომ და არ წ მუ ნოს ხალ ხი, თით ქოს სუ ლაც 
არ შე უ რაცხ ყოფს სი მარ თ ლის თქმა; მაგ რამ თუ ყვე ლა, ვი საც კი მო
ეპ რი ა ნე ბა, სი მარ თ ლეს მო ახ სე ნებს მთა ვარს, მი სი ღირ სე ბა უთუ
ოდ შე იბღა ლე ბა. ამი ტომ კე თილ გო ნი ე რი მთა ვა რი მე სა მე გზას უნ
და მის დევ დეს: თა ვის სა ხელ მ წი ფო ში უნ და არ ჩევ დეს ბრძენ კაცთ 
და მხო ლოდ მათ რთავ დეს სი მარ თ ლის თქმის ნე ბას, თა ნაც, არა ყო
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ველ თ ვის, არა მედ მი სი შე კითხ ვე ბის პა სუ ხად. მაგ რამ მთა ვა რი ყვე
ლა ფერს უნ და ეკითხე ბო დეს თა ვის რჩე ულთ, ის მენ დეს მათ აზრს 
და შემ დეგ თვი თონ ვე არ ჩევ დეს სა კითხს. ყვე ლა ამ მრჩე ველს ერ
თად და თვი თო ე ულს ცალ  ცალ კე მთა ვა რი ისე უნ და ეპყ რო ბო დეს, 
რომ მათ ეს მო დეთ: რაც უფ რო გუ ლახ დილ ნი იქ ნე ბი ან, მით უფ რო 
აამე ბენ მთა ვარს. მათ გარ და კი ყურს არა ვის უნ და უგ დებ დეს, მტკი
ცედ იცავ დეს მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას და გა ნუხ რე ლად ახორ
ცი ე ლებ დეს მას. ვინც სხვაგ ვა რად იქ ცე ვა, ან პირ მოთ ნე თა მსხვერ პ
ლი ხდე ბა, ან ერ თ თა ვად სხვა დას ხ ვა შე ხე დუ ლე ბა თა შო რის მერ ყე
ობს, რა მაც შე უძ ლე ბე ლია და ცინ ვის საგ ნად არ აქ ცი ოს იგი.

მე მინ და მო ვი ტა ნო აქ თა ნად რო უ ლი ცხოვ რე ბი დან აღე ბუ ლი 
ერ თი მა გა ლი თი. პრე ლატ მა ლუ კამ1, ახ ლან დე ლი იმ პე რა ტო რის 
მაქ სი მი ლი ა ნეს მრჩე ველ მა, მის უდი დე ბუ ლე სო ბა ზე სა უბ რი სას შე
ნიშ ნა, რომ ის არა ვის ეთათ ბი რე ბო და და არა სო დეს იქ ცე ო და სა
კუ თა რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის თა ნახ მად, რაც იმით აიხ ს ნე ბა, რომ მი სი 
ქცე ვა მთლი ა ნად უპი რის პირ დე ბო და ზე მო აღ ნიშ ნულ წე სებს. საქ
მე ისა ა, რომ იმ პე რა ტო რი გულ ჩათხ რო ბი ლი კა ცი გახ ლავთ, არა ვის 
უმ ჟ ღავ ნებს თვის ზრახ ვებს და არც ვი სი მე აზ რი აინ ტე რე სებს. მაგ
რამ რო გორც კი იმ პე რა ტო რის გან ზ რახ ვა, მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბი სას, 
მჟღავ ნ დე ბა და აშ კა რა ხდე ბა, მრჩევ ლე ბი ცდი ლო ბენ ხე ლი ააღე ბი
ნონ გან ზ რა ხულ ზე და იმ პე რა ტო რიც, თა ვი სი სი სუს ტის გა მო, მარ
თ ლა უარ ყოფს მას. აი, რა ტო მა ა, რომ რა საც დღეს აკე თებს, ხვალ 
ან გ რევს, და ვე რა სო დეს ვერ გა ი გებ, რა სურს, ან და რას აპი რებს; 
ამი ტომ მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა არა სო დეს არ არის სან დო.

მთა ვა რი ყო ველ თ ვის უნ და ეთათ ბი რე ბო დეს თა ვის მრჩევ ლებს, 
მხო ლოდ ეგ კი ა, რო ცა თვი თონ მო ეპ რი ა ნე ბა და არა რო ცა სხვებს 
სურთ; მე ტიც, ვე რა ვინ უნ და უბე დავ დეს იმის რჩე ვას, რაც მთა ვარს 
არ უკითხავს მის თ ვის. მაგ რამ თვი თონ კი და უ ზა რებ ლად უნ და იძ
ლე ო დეს კითხ ვებს და, მათ პა სუ ხად, მოთ მი ნე ბით ის მენ დეს სი მარ
თ ლეს; მეტ საც გეტყ ვით, კი დე ვაც უნ და მრის ხა ნებ დეს, თუ კი ეჩ ვე
ნე ბა, რომ ვი ღა ცა რა ღა ცის გა მო ცდი ლობს და უ მა ლოს სი მარ თ
ლე. და თუმ ცა ზო გი ერ თებს ჰგო ნი ათ, რომ მთა ვა რი, რო მელ საც კე
თილ გო ნი ერ კა ცად თვლი ან, თა ვის თავს კი არ უნ და უმად ლო დეს 
ამას, არა მედ ჭკვი ან მრჩევ ლებს, რომ ლე ბიც მას გარს ახ ვე ვი ან, მაგ
რამ ისი ნი უეჭ ვე ლად ცდე ბი ან, ვი ნა ი დან უტყუ ა რია წე სი, რო მელ
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საც გა მო ნაკ ლი სიც არ გა აჩ ნია და რომ ლის მი ხედ ვი თაც მხო ლოდ 
ბრძენ მთა ვარს შე იძ ლე ბა ჰყავ დეს კარ გი მრჩევ ლე ბი. ოღონდ მთა ვა
რი მთლი ა ნად არ უნ და და ე მორ ჩი ლოს ერ თი კა ცის და, თა ნაც, ძალ
ზე ჭკვი ა ნი კა ცის გავ ლე ნას. ამ შემ თხ ვე ვა ში გავ ლე ნა შე იძ ლე ბა ნა
ყო ფი ე რიც იყოს, მაგ რამ დიდ ხანს კი არ გას ტანს, ვი ნა ი დან ეს ჭკვი
ა ნი კა ცი მთა ვარს მა ლე წა არ თ მევს ძა ლა უფ ლე ბას. ხო ლო რო დე საც 
მთა ვა რი რამ დე ნი მე პირს ეთათ ბი რე ბა, ვე რა სო დეს ვერ ეღირ სე ბა 
იმას, რომ მა თი თათ ბი რი ერ თ მა ნეთს ეთან ხ მე ბო დეს, და თუ გო ნი
ე რი კა ცი არ არის, ვერც თვი თონ შეს ძ ლებს მა თი სხვა დას ხ ვა აზ რის 
შე თან ხ მე ბას: ყვე ლა მრჩე ვე ლი მხო ლოდ სა კუ თარ გა მორ ჩე ნა ზე და
იწყებს ფიქრს და თვი თონ კი ვერ მო ა ხერ ხებს ვერც მათ გა მოს წო
რე ბას და ვერც გა მოც ნო ბას. ასე ყო ფი ლა და ასე იქ ნე ბა, ვი ნა ი დან 
ადა მი ა ნე ბი ყო ველ თ ვის ბო როტ ნი არი ან, თუ კი აუცი ლებ ლო ბა არ 
აიძუ ლებთ სი კე თის გზა აირ ჩი ონ. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ყო ვე ლი კე
თი ლი რჩე ვა, ვინც უნ და იძ ლე ო დეს მას, მთავ რის კე თილ გო ნი ე რე ბის 
შე დე გია და არა პი რი ქით: მთავ რის კე თილ გო ნი ე რე ბა რო დია კე თი
ლი რჩე ვის შე დე გი. 

თავი XXIV

რატომ დაკარგეს ითალიელმა მთავრებმა თავიანთი სამთავროები

როდესაც კეთილგონივრულად იცავს ზემოხსენებულ წესებს, 
ახალი მთავარი ძველის გავლენას იძენს და მისი მდგომარეობა 
სახელმწიფოში უფრო მტკიცე და უფრო მყარიც კი ხდება, 
ვიდრე იმისი, ვისაც ძველთაგანვე ხელთ უპყრია ძალაუფლება. 
საქმე ისაა, რომ ახალი მთავრის ქცევა უფრო მეტ ყურადღებას 
იქცევს, ვიდრე მემკვიდრეობითი მთავრის საქციელი, და თუ ქველ 
კაცად იქნა ცნობილი, მისი მოქმედება უფრო მეტად ხიბლავს და 
უფრო მეტად ავალდებულებს ხალხს, ვიდრე დინასტიის სიძველე. 
ვინაიდან ადამიანებს აწმყო უფრო უყვართ, ვიდრე წარსული, და 
თუ დღევანდელი დღით კმაყოფილნი არიან, სხვას აღარ დაგიდევენ. 
მეტიც, არაფერს დაიშურებენ მთავრის დასაცავად, თუკი მან, 
სხვა მხრივ, თვითონვე არ უმტრო საკუთარ თავს. ასე რომ, ორმაგ 
დიდებას მოიხვეჭს ახალი სამთავროს ფუძემდებელი და ღირსეული 
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კანონებით მისი შემამკობელი და განმამტკიცებელი, ისევე როგორც 
ორმაგ სირცხვილს ჭამს ის, ვინც მთავრად დაიბადა, მაგრამ თავისი 
უგუნურობით დაკარგა ტახტი. და თუ კარგად დავუკვირდებით 
იმ იტალიელ მბრძანებლებს, რომლებმაც ჩვენს დროში დაკარგეს 
ძალაუფლება, როგორც, მაგალითად, ნეაპოლის მეფემ, მილანის 
დუკამ და სხვებმა, დავინახავთ, რომ ყველა მათგანს საერთო 
ნაკლი ჰქონდა: უთაურად უძღვებოდნენ სამხედრო საქმეს, რისი 
მიზეზებიც დაწვრილებით განვიხილეთ ზემოთ. ეგეც არ იყოს, ზოგი 
მათგანი თავისსავე ხალხს მტრობდა, ხოლო მათ, ვის მიმართაც 
ხალხი კეთილად იყო განწყობილი, ვერ შესძლეს თავი დაეზღვიათ 
დიდებულთაგან. ამ მიზეზების გარეშე შეუძლებელია ხელიდან 
გამოგეცალოს სახელმწიფო, რომელსაც საკმაო ძალა შესწევს 
საიმისოდ, რომ ბრძოლის ველზე გამოიყვანოს ჯარი.

ფი ლი პე მა კე დო ნე ლი1 (ალექსანდრე დი დის მა მა კი არა, არა მედ 
ის, ვინც და ა მარ ცხა ტი ტუს კვინ ცი უს მა2) მხო ლოდ პა ტა რა სა ხელ მ
წი ფოს მფლო ბე ლი იყო, პა ტა რა სი მეთ ქი ვამ ბობ რო მი სა და სა ბერ
ძ ნე თის სი დი ა დეს თან შე და რე ბით, რომ ლე ბიც თავს და ეს ხ ნენ მას. 
მი უ ხე და ვად ამი სა, რა კი ღა მე ო მა რი კა ცი იყო, ხალ ხ საც მოწყა ლედ 
ექ ცე ო და და დი დე ბუ ლებ თა ნაც ღირ სე უ ლად ეჭი რა თა ვი, დიდ ხანს 
წარ მა ტე ბით ეომე ბო და მათ და, მარ თა ლი ა, ბო ლოს და ბო ლოს, 
რამ დე ნი მე ქა ლა ქი კი და კარ გა, მაგ რამ შე ი ნარ ჩუ ნა ტახ ტი. ამი ტომ 
ეს ჩვე ნი მთავ რე ბი, რომ ლე ბიც ამ დენ ხანს ფლობ დ ნენ თა ვი ანთ საბ
რ ძა ნებ ლებს და ბო ლოს მა ინც და კარ გეს ისი ნი, ბე დის წე რას კი არ 
უნ და ადა ნა შა უ ლებ დ ნენ, არა მედ თა ვი ან თ სა ვე უნი ა თო ბას. რად გა
ნაც მშვი დო ბი ა ნო ბის ჟამს არა სო დეს უფიქ რი ათ, რომ დრო ე ბა შე
იც ვ ლე ბო და (მყუდრო ამინ დ ში ვის ახ სოვს ქა რიშ ხა ლი? – ეს ნაკ ლი 
ხომ სა ერ თოა ყვე ლა კა ცის თ ვის!), ხო ლო ძნელ ბე დო ბი სას გაქ ცე ვა ზე 
უფ რო ფიქ რობ დ ნენ, ვიდ რე თავ დაც ვა ზე, იმის იმე დით, რომ დამ პყ
რობ ლის თავ ნე ბო ბით მოთ მი ნე ბი დან გა მო სუ ლი ხალ ხი, ბო ლოს და 
ბო ლოს, უკან ვე და აბ რუ ნებ და მათ. ამ ნა ი რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო
ცა სხვა საშ ვე ლი არ სა და სჩანს, გა მარ თ ლე ბუ ლი ა, მაგ რამ ამის გა მო 
სხვა გა მო სავ ლის ძი ე ბა ზე ხე ლის აღე ბა მი უ ტე ვებ ლად მი მაჩ ნი ა. ვინ 
ეცე მა იმის იმე დით, რომ ვი ღა ცა წა მო ა ყე ნებს? მშვე ლე ლი შე იძ ლე
ბა არც გა მოჩ ნ დეს, მაგ რამ კი დე ვაც რომ გა მოჩ ნ დეს, მთა ვარს ბევრს 
არას არ გი ა, ვი ნა ი დან ამ ნა ი რი თავ დაც ვა მას ზე რო დია და მო კი დე
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ბუ ლი და ამი ტო მაც არ არის სა ი მე დო. სან დო, ქმე დი თი და სა ი მე
დოა მხო ლოდ იმ ნა ი რი თავ დაც ვა, რო მე ლიც პი რა დად მთა ვარ სა და 
მის სიქ ვე ლე ზეა და მო კი დე ბუ ლი. 

თავი XXV

როგორიაბედისწერისგავლენაკაცთაცხოვრებაზე
დაროგორშეიძლებაწინაღუდგემას

მე ვი ცი, ბევ რი კა ცი იმ აზ რი სა იყო და ახ ლაც იმა ვე აზ რ ზე დგას, 
რომ ამ ქ ვეყ ნი უ რი მოვ ლე ნე ბის მსვლე ლო ბას ბე დის წე რა და ღმერ თი 
წარ მარ თა ვენ, და რომ კაც თა კე თილ გო ნი ე რე ბას არამც თუ არ შე
უძ ლია რა ი მეს შეც ვ ლა, არა მედ სრუ ლი ად უმ წეოა გან გე ბის წი ნა შე. 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბო და დაგ ვეს კ ვ ნა: რა სა ჭი როა ოფ ლის 
ღვრა და ჭა პან წყ ვე ტა, ყვე ლა ფე რი მი ვან დოთ გან გე ბის ნე ბას. ამ აზ
რ მა სა ყო ველ თაო აღი ა რე ბა მო ი პო ვა ჩვენს დრო ში, რაც აიხ ს ნე ბა 
ყო ველ გ ვა რი ადა მი ა ნუ რი წი ნას წარ ხედ ვის სრუ ლი ად გა მომ რიცხ
ვე ლი უჩ ვე უ ლო ცვლი ლე ბე ბით, რომ ლე ბიც აწ უკ ვე ჩვე უ ლებ რივ 
და ყო ველ დღი ურ მოვ ლე ნე ბად იქ ც ნენ. მათ ზე ფიქ რი სას, ნა წი ლობ
რივ მეც ამ აზ რი სა კენ ვიხ რე ბი ხოლ მე. მაგ რამ რა კი ღა და უშ ვე ბე ლია 
ჩვე ნი თა ვი სუ ფა ლი ნე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფა, მე მზა და ვარ ჭეშ მა რი
ტე ბად ვა ღი ა რო იმის შე საძ ლებ ლო ბა, რომ ბე დის წე რა გა ნა პი რო
ბებს ჩვე ნი მოქ მე დე ბე ბის ნა ხე ვარს, ხო ლო მე ო რე ნა ხე ვარს, მთლი
ა ნად თუ არა, ოდ ნავ ნაკ ლებს მა ინც, ჩვენ ვე გვან დობს. ბე დის წე რას 
მე ვამ ს გავ სებ ბო ბო ქარ მდი ნა რეს, გამ ძ ვინ ვა რე ბუ ლი რომ გად მო ლა
ხავს ნა პი რებს, წა ლე კავს ხე ო ბებს, ძირ ფეს ვი ა ნად თხრის ხე ებს, ან
გ რევს შე ნო ბებს, ერ თი ად გი ლი დან გლეჯს და მე ო რე ზე გა და აქვს მი
წა; ყვე ლა გა ურ ბის, ყვე ლა უკუ იქ ცე ვა მი სი სიშ მა გის წი ნა შე, არა ვის 
ძა ლუძს წინ აღუდ გეს მის მძვინ ვა რე ბას.

მი უ ხე და ვად ამი სა, მა ინც რჩე ბა იმის შე საძ ლებ ლო ბა, რომ ადა
მი ა ნებ მა, მყუდ რო ე ბის ჟამს, რა ი მე იღო ნონ მის წი ნა აღ მ დეგ: აღ მარ
თონ მი წაყ რი ლე ბი, კაშ ხ ლე ბი და ჯე ბი რე ბი, ისე რომ, ახა ლი წყალ
დი დო ბი სას მდი ნა რე ან თა ვის კა ლა პოტ ში და ე ტი ოს, ან და მი სი 
მძვინ ვა რე ბა ძვე ლე ბუ რად მძაფ რი და ყოვ ლის მ მუს ვ რე ლი აღარ აღ
მოჩ ნ დეს. ასე ვეა ბე დის წე რაც, რო მე ლიც თა ვის ძალ მო სი ლე ბას ავ
ლენს იქ, სა დაც არა ვის უზ რუნ ვია იმა ზე, რომ სა პი რის პი რო ძა ლა 
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და ეხ ვედ რე ბი ნა მის თ ვის, და რო მე ლიც თა ვის მძვინ ვა რე ბას მი მარ
თავს იმ მხა რეს, სა დაც არ ეგუ ლე ბა მი სი და მა ო კე ბე ლი ჯე ბი რე ბი 
თუ სი მაგ რე ე ბი. და თუ თვალს გა და ვავ ლებთ იტა ლი ას, რო მე ლიც 
არის ამ ცვლი ლე ბე ბის ას პა რე ზი ცა და მა თი მი ზე ზიც, – გაშ ლილ 
ტრა მა ლად, უჯე ბი რო და უმი წაყ რი ლო ტრა მა ლად წარ მოგ ვიჩ ნ დე ბა 
იგი. რად გან ისე ვე სა ი მე დოდ და ცუ ლი რომ იყოს, რო გორც გერ მა
ნი ა, ეს პა ნე თი და საფ რან გე თი, ეს წყალ დი დო ბა ასეთ სა ბე დის წე რო 
ცვლი ლე ბებს ვერ გა მო იწ ვევ და, მე ტიც, შე იძ ლე ბო და სუ ლაც თა ვი
დან აგ ვე ცი ლე ბი ნა იგი.

მაგ რამ თუ კერ ძო შემ თხ ვე ვე ბით შე მო ვი ფარ გ ლე ბი, მე ვიტყ ვი, 
რო გორ იღუ პე ბა დღეს მთა ვა რი, რო მე ლიც ჯერ კი დევ გუ შინ ბედ
ნი ე რი იყო, თუმ ცა ღა არ იგ რ ძ ნო ბა, რომ მის ბუ ნე ბას ან მის თვი სე
ბებს რა ი მე ცვლი ლე ბა გა ნე ცა დოს. მე მგო ნი ა, ეს აიხ ს ნე ბა, უწი ნა
რეს ყოვ ლი სა, იმა ვე მი ზე ზე ბით, რომ ლებ ზე დაც ზე მოთ დაწ ვ რი ლე
ბით ვი ლა პა რა კე, კერ ძოდ, იმით, რომ მთა ვა რი, რო მე ლიც მთლი ა
ნად ბე დის წე რა საა მინ დო ბი ლი, იღუ პე ბა, რო გორც კი ბე დი პირს 
იბ რუ ნებს მის გან. მე ისიც მგო ნი ა, რომ ბედ ნი ე რია ის, ვი სი მოქ მე
დე ბაც დრო ის თა ვი სე ბუ რე ბას ეთან ხ მე ბა და ესა და გე ბა, და ზუს
ტად ასე ვე, უბე დუ რია ის, ვი სი მოქ მე დე ბაც დროს არ შე ე სა ბა მე ბა. 
ამი ტო მაც ჩვენ ვხე დავთ, რომ ერ თი და იმა ვე მიზ ნი სა კენ, კერ ძოდ, 
დი დე ბი სა და სიმ დიდ რი სა კენ სწრაფ ვი სას, ადა მი ა ნე ბი სხვა დას ხ ვა
ნა ი რად იქ ცე ვი ან: ერ თ ნი სიფ რ თხი ლით მი ი წე ვენ მიზ ნი სა კენ, მე ო
რე ნი შლე გუ რი შე მარ თე ბით, ერ თ ნი ძა ლა დო ბით, მე ო რე ნი ცბი ე
რე ბით, ერ თ ნი მოთ მი ნე ბით, მე ო რე ნი სულ ს წ რა ფო ბით, და ყვე ლა 
მათ განს შე უძ ლია ამ სხვა დას ხ ვა გზით მი აღ წი ოს და სა ხულ მი ზანს. 
იმა საც ვხე დავთ, რომ ორი ფრთხი ლი და წინ და ხე დუ ლი კა ცი დან 
ერ თი ახერ ხებს მიზ ნის მიღ წე ვას, მე ო რე კი ვე რა, და ზუს ტად ასე ვე, 
ერ თ ნა ი რად ბედ ნი ერ ნი არი ან ორი სხვა დას ხ ვა გზით – სიფ რ თხი
ლი თა და შლე გუ რი შე მარ თე ბით – მიზ ნის მიმ ღ წევ ნი, რაც აიხ ს ნე ბა 
მხო ლოდ და მხო ლოდ დრო ის თა ვი სე ბუ რე ბით, რო მელ საც ეთან ხ
მე ბა ან არ ეთან ხ მე ბა მა თი მოქ მე დე ბა. ამით ვე აიხ ს ნე ბა ისიც, რაც 
ზე მოთ მო გახ სე ნეთ, კერ ძოდ ის, რომ ორი კა ცი, რო მე ლიც სხვა დას
ხ ვაგ ვა რად მოქ მე დებს, ერ თ სა და იმა ვე შე დეგს აღ წევს, მა შინ რო
დე საც ერ თ ნა ი რად მოქ მე დი ორი კა ცი დან ერ თი აღ წევს, მე ო რე კი 
ვერ აღ წევს მი ზანს. ამით ვეა გან პი რო ბე ბუ ლი კე თილ დღე ო ბის ცვა
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ლე ბა დო ბაც, რად გა ნაც თუ ფრთხილ სა და წინ და ხე დულ კაცს ისე
თი დრო უდ გას და გა რე მო ე ბე ბიც იმ ნა ი რად ერ წყ მი ან ერ თ მა ნეთს, 
რომ მი სი მოქ მე დე ბა მარ თე ბუ ლი ა, ბედ ნი ე რი იქ ნე ბა იგი, მაგ რამ თუ 
დრო ე ბა გა რე მო ე ბებ თან ერ თად იც ვ ლე ბა, მი სი საქ მე წა სუ ლი ა, ვი
ნა ი დან მათ კვალ დაკ ვალ არ იც ვ ლის მოქ მე დე ბის გზა საც და გეზ
საც. არ არ სე ბობს იმ დე ნად კე თილ გო ნი ე რი კა ცი, რომ მი ე სა და გოს 
დრო ის მოთხოვ ნებს, რად გა ნაც, ჯერ ერ თი ძნე ლია ბუ ნებ რი ვი მიდ
რე კი ლე ბე ბის დათ რ გუნ ვა და, მე ო რეც, რა კი ღა ერ თი გზით ყო ველ
თ ვის აღ წევ და წარ მა ტე ბას, ვერ და ა ჯე რებს სა კუ თარ თავს, რომ სა
ჭი როა ამ გზი დან გა დახ ვე ვა. აი, რა ტო მა ა, რომ ფრთხილ კაცს, რო ცა 
ეს სა ჭი რო ა, არ შე უძ ლია ჯი ქურ მოქ მე დე ბა ზე გა დას ვ ლა და ამი ტომ 
იღუ პე ბა. მაგ რამ მი სი ბუ ნე ბა რომ დროს თან ერ თად იც ვ ლე ბო დეს, 
მი სი ბე დი უც ვ ლე ლი დარ ჩე ბო და.

პა პი იული უს II ყო ველ თ ვის ჯი ქურ მოქ მე დე ბას არ ჩევ და და 
დრო და გა რე მო ე ბე ბი ისეთ ნა ი რად შე ე სა ბა მე ბოდ ნენ მის მოქ მე დე
ბას, რომ ყო ველ თ ვის წარ მა ტე ბით აგ ვირ გ ვი ნებ და საქ მეს. გან ვი ხი
ლოთ მი სი პირ ვე ლი ლაშ ქ რო ბა ბო ლო ნი ის წი ნა აღ მ დეგ, რო ცა მეს
სერ ჯო ვა ნი ბენ ტი ვო ლი1 ჯერ კი დევ ცოცხა ლი იყო. ვე ნე ცი ე ლე ბი 
დრტვი ნავ დ ნენ, ხო ლო ეს პა ნე თის მე ფე საფ რან გეთს ეთათ ბი რე ბო
და ამ საქ მეს თან და კავ ში რე ბით. მი უ ხე და ვად ამი სა, მან მთე ლი თა
ვი სი მძვინ ვა რე ბი თა და სი ფიცხით წა მო იწყო ეს ომი და პი რა დად 
ჩა უდ გა სა თა ვე ში ლაშ ქარს. ამ ნა ირ მა გა დაწყ ვე ტი ლე ბამ სა გო ნე ბელ
ში ჩა აგ დო ვე ნე ცი ე ლე ბი და ეს პა ნე თი: ვე ნე ცი ე ლე ბის ყოყ მანს ში
ში ედო სა ფუძ ვ ლად, ეს პა ნე თი სას კი იმის სურ ვი ლი, რომ ხე ლახ
ლა და უფ ლე ბო და ნე ა პო ლის სა მე ფოს2. მე ო რეს მხრივ, მან უკან 
გა ი ყო ლია საფ რან გე თის მე ფე, რო მე ლიც ხე დავ და, რომ პაპ მა უკ
ვე და იწყო ომი; ამი ტომ, ვე ნე ცი ე ლე ბის და სამ ცი რებ ლად, და ა პი რა 
მი სი მიმ ხ რო ბა3 და მარ თე ბუ ლად გა დაწყ ვი ტა, რომ უთუ ოდ მო იმ
დუ რებ და პაპს, თუ კი ლაშ ქარს არ მი აშ ვე ლებ და. ამ რი გად, თა ვი
სი ჯი ქუ რი მოქ მე დე ბის წყა ლო ბით, იული უს მა მი აღ წია იმას, რა საც 
ვერ მი აღ წევ და, მთე ლი თა ვი სი ადა მი ა ნუ რი სიბ რ ძ ნით, ვერც ერ
თი მღვდელ თ მ თა ვა რი, ვი ნა ი დან რო მი დან დაძ ვ რა რომ იმ დრომ
დე გა და ე დო, რო ცა და ი დე ბო და ყვე ლა და ურ ღ ვე ვი ხელ შეკ რუ ლე ბა 
და ყვე ლა ფე რი მო წეს რიგ დე ბო და, – რო გორც მო იქ ცე ო და მის ად
გი ლას რო მე ლიც გნე ბავთ მღვდელ თ მ თა ვა რი, – თა მა მად შე იძ ლე ბა 
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ით ქ ვას, რომ კოვ ზი ნა ცარ ში ჩა უ ვარ დე ბო და. რად გა ნაც საფ რან გე
თის მე ფე ათას თა ვის გა სა მარ თ ლე ბელ სა ბაბს გა მოჩხ რეკ და, სხვე
ბი კი ათას ნა ი რი მუ ქა რით გა სა ქანს არ მის ცემ დ ნენ მას. აღა რა ფერს 
ვიტყ ვი მის და ნარ ჩენ მოქ მე დე ბა თა შე სა ხებ, რო მელ ნიც ერ თ მა ნეთს 
ჰგვა ნან და ერ თ ნა ი რი წარ მა ტე ბე ბით ვე დაგ ვირ გ ვინ დ ნენ. დღე მოკ
ლე ო ბამ მარ ცხის სიმ წა რე არ აწ ვ ნე ვი ნა პაპს, რად გა ნაც ისე თი დრო 
რომ დამ დ გა რი ყო, რო მე ლიც ფრთხილ მოქ მე დე ბას მო ითხოვ და, მი
სი საქ მე წა სუ ლი იყო, ვი ნა ი დან არა სო დეს გა და უხ ვევ და იმ გზი დან, 
რომ ლი თაც წარ მარ თავ და მი სი ბუ ნე ბა.

და სას რულ, დას კ ვ ნის სა ხით ვიტყ ვი, რომ, ბე დის ცვა ლე ბა დო
ბი სას, ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც ჯი უ ტად მის დე ვენ მოქ მე დე ბის ერ
თხელ და სა მუ და მოდ არ ჩე ულ გზას, ბედ ნი ერ ნი არი ან მა ნამ, სა ნამ 
მა თი მოქ მე დე ბა და ბე დის წე რა ერ თ მა ნეთს შე ე სა ბა მე ბი ან, წი ნა აღ მ
დეგ შემ თხ ვე ვა ში, მა თი ბედ ნი ე რე ბა უბე დუ რე ბით იც ვ ლე ბა. მაგ რამ, 
ჩე მის აზ რით, უმ ჯო ბე სია თა მა მი იყო, ვიდ რე ფრთხი ლი და წინ და ხე
დუ ლი, რად გა ნაც ბე დის წე რა – ქა ლი ა, და მის მო სათ ვი ნი ე რებ ლად 
არ უნ და იშუ რებ დე მუჯ ლუ გუ ნებ სა და წიხ ლებს: ვინც არ იშუ რებს, 
უფ რო ად ვი ლად იურ ვებს მას, ვიდ რე ფრთხი ლი და მოკ რ ძა ლე ბუ
ლი კა ცი. ამი ტომ ბე დის წე რა, ქა ლი სა არ იყოს, ყო ველ თ ვის სი ჭა ბუ
კეს ამ ჯო ბი ნებს, რად გა ნაც სი ჭა ბუ კე უფ რო თა მა მი ა, და უ რი და ლი 
და უფ რო თავ და ჯე რე ბუ ლად მბრძა ნებ ლობს მას ზე.

თავი XXVI

შეგონება ბარბაროსთაგან იტალიის განთავისუფლებისათვის

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქ მულს რომ გან ვი ხი ლავ, მე გულ ში ვამ ბობ: შე
საძ ლე ბე ლია თუ არა, რომ იტა ლი ის აწინ დელ მა სი ნამ დ ვი ლემ დი
დე ბა მო ახ ვე ჭი ნოს ახალ მთა ვარს, და იძ ლე ვა თუ არა ეს სი ნამ დ ვი
ლე იმის სა შუ ა ლე ბას, რომ კე თილ გო ნი ერ მა და ქველ მა მთა ვარ მა, 
თა ვის და სა სა ხე ლოდ და თა ნა მე მა მუ ლე თა სა კე თილ დღე ოდ, ახა ლი 
სუ ლი შთა ბე როს მას? – და იმ დას კ ვ ნამ დე მივ დი ვარ, რომ გა რე მო
ე ბა თა დამ თხ ვე ვა ამ ჟა მად ისე ხელ საყ რე ლია ახა ლი მთავ რი სათ ვის, 
რომ არც კი ვი ცი, ოდეს მე მის ცე მია თუ არა მას უფ რო ხელ საყ რე ლი 
შემ თხ ვე ვა. და თუ, რო გორც ზე მოთ მო გახ სე ნეთ, მო სეს სიქ ვე ლის 
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გა მო სავ ლე ნად სა ჭი რო იყო, რომ ის რა ე ლის ხალ ხი და მო ნე ბუ ლი 
ყო ფი ლი ყო ეგ ვიპ ტე ში, ხო ლო კი რო სის სი დი ა დი სა და სი მა მა ცის 
გა საცხა დებ ლად, სპარ სე ლე ბი შე ვიწ რო ე ბულ ნი უნ და ყო ფი ლიყ ვ
ნენ მი დი ელ თა გან, და, ბო ლოს, თე ზევ სის დი ად საქ მე თა ნა თელ სა
ყო ფად აუცი ლე ბე ლი იყო ათე ნე ლე ბის დაქ საქ სუ ლო ბა1, – ზუს ტად 
ასე ვე, ამ ჟა მა დაც, იტა ლი უ რი სუ ლის მთე ლი სიქ ვე ლის გა მო სავ ლე
ნად, აუცი ლე ბე ლი გახ ლ დათ, რომ იტა ლი ას არ ნა ხუ ლი უბე დუ რე
ბა დას ტყ დო მო და თავს; რომ ის ებ რა ე ლებ ზე უფ რო მე ტად და მო
ნე ბუ ლი, სპარ სე ლებ ზე უფ რო მე ტად შე ვიწ რო ე ბუ ლი და ათე ნე
ლებ ზე უფ რო მე ტად დაქ საქ სუ ლი იყოს, რომ აღარც წი ნამ ძღო ლი 
ჰყავ დეს და აღარც წეს რი გის ნა ტა მა ლი გა აჩ ნ დეს, გა ნად გუ რე ბულს, 
გა პარ ტა ხე ბულს, გან ძარ ც ვულს, ფეხ ქ ვეშ გა თე ლილს, თავ ლაფ დას
ხ მულ სა და მი წას თან გას წო რე ბულს. და თუმ ცა ზოგ  ზოგ ში აქამ დეც 
გა მოვ ლე ნი ლა სიქ ვე ლი სა და სიმ ხ ნე ვის სუ ლი, რაც თით ქოს იმედს 
გვაძ ლევ და, რომ რო გორც იქ ნა ვე ღირ სეთ ღმერ თის მი ერ მოვ ლე
ნილ მხსნელთ, მაგ რამ ვაი რომ ყვე ლა ზე დი დი წარ მა ტე ბე ბის შემ
დეგ ბე დის წე რა გზას უღო ბავ და მათ, ასე რომ, იტა ლი ა, სა სიკ ვ დი ლო 
სა რე ცელ ზე სულ თ მობ რ ძა ვი სნე უ ლის მსგავ სად, დღემ დე მო ე ლის 
კაცს, რო მე ლიც მო უ ფო ნებს მის ჭრი ლო ბებს და ბო ლოს მო უ ღებს 
ლომ ბარ დი ის ძარ ც ვა სა და გა პარ ტა ხე ბას, ტოს კა ნი სა და ნე ა პო ლის 
სა მე ფოს აოხ რე ბა სა და იავარ ყო ფას და, ბო ლოს და ბო ლოს, გან
კურ ნავს მის და ჩირ ქე ბულ წყლუ ლებს. რო გორ ევედ რე ბა საბ რა ლო 
ღმერთს, რომ მის მა მოწყა ლე ბამ მო უვ ლი ნოს ბარ ბა როს თა გულ მ
ხე ცო ბი სა და სი სას ტი კი სა გან გა მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი და დამ ხ ს ნე ლი! 
რა ერ თ სუ ლოვ ნად და რაზ მუ ლი დად გე ბა იგი სა ხალ ხო დრო შის ქვეშ, 
ოღონ დაც კი გა მოჩ ნ დეს მხსნე ლი! და ამ ჟა მად არა ვი ნაა ისე თი, ვის
ზე დაც იგი უფ რო მეტ იმედს ამ ყა რებ დეს, ვიდ რე თქვენს ბრწყინ ვა
ლე გვარ ზე, რო მელ საც თა ვი სი სიქ ვე ლი სა და სვე ბედ ნი ე რე ბის წყა
ლო ბით (მას ხომ თვით ღმერ თი და ეკ ლე სია მფარ ვე ლო ბენ, რომ
ლის წი ნამ ძღ ვ რა დაც დღეს თქვე ნი ერ თ ერ თი წევ რი გვევ ლი ნე ბა2) 
შე ეძ ლო სა თა ვე ში ჩას დ გო მო და სამ შობ ლოს გან თა ვი სუფ ლე ბის საქ
მეს. და ეს, ალ ბათ, არ გახ დე ბა შე უძ ლე ბე ლი, თუ კი მი სა ბაძ ნი მუ შად 
დავ სა ხავთ იმ დი დი ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბას, რომ ლებ ზე დაც ზე მოთ 
გე ლა პა რა კეთ. მარ თა ლი ა, ამ ნა ი რი ადა მი ა ნე ბი იშ ვი ათ ნი და გან ც
ვიფ რე ბის ღირ ს ნი არი ან, მაგ რამ, ასეა თუ ისე, ისი ნიც ადა მი ა ნე ბი 
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იყ ვ ნენ, და თვი თე ულ მათ განს მოქ მე დე ბის უფ რო უმ ნიშ ვ ნე ლო სა ბა
ბი ჰქონ და, ვიდ რე თქვე ნა გაქვთ დღეს; მა თი ღვაწ ლი, თქვენს მო მა
ვალ ღვაწ ლ თან შე და რე ბით, არც უფ რო სა მარ თ ლი ა ნი იყო და არც 
უფ რო ად ვი ლი, და, ბო ლოს, არც ღმერ თი მფარ ვე ლობ და მათ უფ
რო მე ტად, ვიდ რე ამ ჟა მად გმფარ ვე ლობთ თქვენ! სა მარ თ ლი ა ნო
ბაც ესაა სწო რედ, რად გან მხო ლოდ ის ომია სა მარ თ ლი ა ნი, რო მე
ლიც აუცი ლე ბე ლია და მხო ლოდ ის იარა ღია წმინ და, რო მე ლიც ერ
თა დერთ სა სო ე ბად და უ სა ხავს ხალხს3. ამ ნა ი რი ღვაწ ლი სათ ვის ყვე
ლა ფე რი მზა და ა, ხო ლო ამ ნა ირ მზად ყოფ ნას ვე რა ფე რი და უდ გე ბა 
წინ, თუ კი სა თა ნა დოდ გა მო ი ყე ნე ბენ ჩემს მი ერ სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოდ 
და სა ხულ წე სებს.

ეგეც არ იყოს, ურიცხ ვი სას წა უ ლე ბით გვიცხა დებს ღმერ თი 
თა ვის ნე ბას: შუა გა ი პო ზღვა, გზას გიჩ ვე ნებ დათ ღრუ ბე ლი, წყა
ლი წარ მო ა დი ნა კლდემ და წვი მა სა ვით ჩა მო დი ო და მა ნა ნა ცი დან4, 
– ყვე ლა ფე რი შე ერ თ და თქვენ და გან სა დი დებ ლად; და ნარ ჩე ნი თვი
თონ ვე უნ და აღას რუ ლოთ. ღმერთს არა ნე ბავს, რომ ყვე ლა ფე რი 
თვი თონ მო ი მოქ მე დოს, რა თა არ მიგ ვ ხა დოს თა ვი სუ ფა ლი ნე ბა და 
ჩვე ნი კუთ ვ ნი ლი დი დე ბა. და რა გა საკ ვი რი ა, რომ ვერ ცერ თ მა ზე
მოხ სე ნე ბულ მა იტა ლი ელ მა ვერ შეს ძ ლოს ის, რაც, თუ იმე დი გაგ
ვი მარ თ ლ და, უნ და შეს ძ ლოს თქვენ მა ბრწყინ ვა ლე გვარ მა, და რომ 
იტა ლი ა ში მომ ხ და რი ამ დე ნი გა დატ რი ა ლე ბი სა და ამ დე ნი სის ხ ლის
მ ღ ვ რე ლი ომე ბის შემ დეგ, ერ თის შე ხედ ვით, მა ინც ისე ჩანს, რომ სა
მა მა ცო ზნე მთლი ა ნად მი ი ნავ ლა ჩვენს ქვე ყა ნა ში. ეს აიხ ს ნე ბა იმით, 
რომ ძვე ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბი უვარ გის ნი იყ ვ ნენ, და რომ არ აღ მოჩ
ნ და კა ცი, რო მე ლიც მათ ნაც ვ ლად და ა ფუძ ნებ და ახალთ. არა ფე რი 
ისეთ სა ხელს არ უხ ვეჭს ახ ლად აღ ზე ვე ბულ კაცს, რო გორც მის მი
ერ მიკ ვ ლე უ ლი ახა ლი კა ნო ნე ბი სა და ახა ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის და
ფუძ ნე ბა: რო ცა ისი ნი მტკი ცედ არი ან და ფუძ ნე ბულ ნი და სი დი ა დის 
ნიშ ნით აღ ბეჭ დილ ნი, პა ტი ვის ცე მა სა და გან ც ვიფ რე ბას გვი ნერ გა ვენ 
თა ვი ან თი შე მოქ მე დის მი მართ. ხო ლო იტა ლი ა ში ულე ვია ისე თი მა
სა ლა, რო მელ საც შე უძ ლია მი ი ღოს ყო ველ გ ვა რი ფორ მა. დი დი სიქ
ვე ლე თავს იჩენს მის შვი ლებ ში, თუ კი ამა ვე სიქ ვე ლი სა გან გან ძარ
ცუ ლი არ იქ ნა მათ სა თა ვე ში მდგო მი ხალ ხი. და უკ ვირ დით ორ თაბ
რ ძო ლებ სა და მცი რე რიცხო ვა ნი რაზ მე ბის შე ტა კე ბებს. თქვენ დარ
წ მუნ დე ბით, რა ო დენ მაღ ლა დგა ნან იტა ლი ე ლე ბი ძალ მო სი ლე ბის, 
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სი მარ ჯ ვი სა და საზ რი ა ნო ბის მხრივ, მაგ რამ რო დე საც ისი ნი მრა ვალ
რიცხო ვან ლაშ ქ რად ერ თი ან დე ბი ან, მთე ლი მა თი ღირ სე ბა ქარ წყ ლ
დე ბა, ვი ნა ი დან საქ მის მცოდ ნე ნი ურ ჩ ნი არი ან, ხო ლო ყვე ლას შე
უძ ლია საქ მის მცოდ ნედ მოჰ ქონ დეს თა ვი, ვი ნა ი დან დღემ დე არ გა
მო ჩე ნი ლა თა ვი სი სიქ ვე ლი თა თუ სვე ბედ ნი ე რე ბით სხვებ ზე იმ დე ნად 
მაღ ლა მდგო მი კა ცი, რომ ყვე ლა ნი უყოყ მა ნოდ ემორ ჩი ლე ბოდ ნენ 
მას. აი, რა ტო მა ა, რომ ამ დე ნი ხნის გან მავ ლო ბა ში, კერ ძოდ, უკა ნას
კ ნე ლი ოცი წლის მან ძილ ზე გა დახ დილ ყვე ლა ომ ში, მარ ტო ო დენ 
იტა ლი ე ლე ბი სა გან შემ დ გა რი ჯა რი ყო ველ თ ვის მარცხს გა ნიც დი და. 
ამის დას ტუ რად, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, ტა რო, შემ დეგ კი ალექ სან დ
რი ა, კა პუ ა, გე ნუ ა, ვა ი ლა, ბო ლო ნია და მეს ტ რიც კმა რა5.

ამი ტომ, თუ თქვენს ბრწყინ ვა ლე გვარს სურს მიჰ ბა ძოს თა ვი
ან თი სამ შობ ლოს გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი დი დი ადა მი ა ნე ბის მა გა
ლითს, მან, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, მტკი ცე სა ფუძ ვე ლი უნ და ჩა უ ყა
როს თა ვის ყო ველ გ ვარ მცდე ლო ბას და სა კუ თა რი ლაშ ქა რი შექ მ ნას, 
რად გა ნაც წარ მო უდ გე ნე ლია უფ რო უკე თე სი, უფ რო ძლე ვა მო სი
ლი და ერ თ გუ ლი ჯა რი. და ყვე ლა ჯა რის კა ცი ცალ  ცალ კე მარ თ ლაც 
რომ დი დე ბუ ლი მე ო მა რი იყოს, ერ თად და რაზ მულ ნი კი დევ უფ რო 
უკე თეს ნი იქ ნე ბი ან, თუ კი ირ წ მუ ნეს, რომ მა თი წი ნამ ძღო ლია მთა
ვა რი, რო მე ლიც ყუ რადღე ბა სა და მზრუნ ვე ლო ბას არ აკ ლებს მათ, 
ამი ტომ, უცხო ელ თა გან რომ იტა ლი უ რი სი მა მა ცით და ვიც ვათ თა
ვი, აუცი ლე ბე ლია ამ ნა ი რი ლაშ ქ რის შექ მ ნა. მარ თა ლი ა, შვე ი ცა რი ე
ლე ბი სა და ეს პა ნე ლე ბის ქვე ი თი ჯა რი მტრის რის ხ ვად ით ვ ლე ბა, მაგ
რამ უნაკ ლო არც ერ თია და არც მე ო რე, რის გა მოც მტრის ლაშ ქარს 
შე უძ ლია არა მარ ტო წინ აღუდ გეს მათ არა მედ მა თი ძლე ვის იმე
დიც ჰქონ დეს. რად გა ნაც ეს პა ნე ლე ბი ვერ უძ ლე ბენ მხე დარ თა შე
ტე ვას, ხო ლო შვე ი ცა რი ე ლე ბი ქვე ი თებს უნ და უფ რ თხოდ ნენ, თუ
კი მათ სა ვით შე უ პო ვარ მე ომ რებ თან მო უ წევთ შებ მა. ამი ტომ, რო
გორც გა მოც დი ლე ბამ გვიჩ ვე ნა და კვლა ვაც გვიჩ ვე ნებს, ეს პა ნე ლე ბი 
ვერ უძ ლე ბენ ფრან გ თა მხედ რო ბის იერიშს, ხო ლო შვე ი ცა რი ე ლე
ბი ეს პა ნე ლე ბის ქვე ით ჯარ თან შე ტა კე ბა ში გა ნიც დი ან მარცხს. და 
თუმ ცა ამ უკა ნას კ ნელ შემ თხ ვე ვას თან და კავ ში რე ბით, გა მოც დი ლე
ბას ჯერ კი დევ არ უთ ქ ვამს თა ვი სი სა ბო ლოო სიტყ ვა, მაგ რამ ნი შან
დობ ლი ვი ა. თუნ დაც რა ვე ნას თან გა მარ თუ ლი ბრძო ლა, სა დაც ეს პა
ნე ლი ქვე ით ნი შე ე ტაკ ნენ გერ მა ნელ თა რაზ მებს, რომ ლე ბიც ისე თი ვე 
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წყო ბით იბ რ ძ ვი ან, რო გორც შვე ი ცა რი ე ლე ბი: ეს პა ნე ლებ მა მომ ც რო 
ფა რე ბი იფა რეს, თა ვი ან თი სი მარ ჯ ვი სა და მოქ ნი ლო ბის წყა ლო ბით 
შუ ბებ ქ ვეშ შე უ ვარ დ ნენ და, თვი თონ სა ი მე დოდ და ცუ ლებ მა, ჩეხ
ვა და უწყეს გერ მა ნე ლებს, რომ ლებ მაც აღარ იცოდ ნენ რა ექ ნათ და 
მხედ რო ბას რომ დრო ზე არ შე ე ტია ეს პა ნე ლე ბი სათ ვის, ისი ნი ერ
თი ა ნად მუსრს გა ავ ლებ დ ნენ მტერს.

ამ რი გად, ქვე ით თა რო გორც ერ თი, ისე მე ო რე ლაშ ქ რის ნაკ ლო
ვა ნე ბა თა გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე იძ ლე ბო და შეგ ვექ მ ნა მე სა მე სა ხის 
ლაშ ქა რი, რო მე ლიც გა უძ ლებ და მხედ რო ბის იერიშს და არ შედ რ
კე ბო და ქვე ით თა წი ნა შე. ამის თ ვის სა ჭი როა არა ახა ლი სა ხე ო ბის 
იარა ღი, არა მედ სა ო მა რი წყო ბის შეც ვ ლა. ამ ნა ი რი ლაშ ქ რის შექ მ ნა 
იმ სი ახ ლე თა რიგს მი ე კუთ ვ ნე ბა, რომ ლე ბიც სა ხელ სა და დი დე ბას 
უხ ვე ჭენ მთა ვარს. ხე ლი დან არ უნ და გა უშ ვათ ესო დენ ხელ საყ რე ლი 
შემ თხ ვე ვა, რა თა იტა ლი ა, ამ დე ნი ხნის ლო დი ნის შემ დეგ, ბო ლოს 
და ბო ლოს, ეღირ სოს თა ვის მხსნელს. სიტყ ვე ბით ვერ გა მოვ ხა ტავ, 
რა სიყ ვა რუ ლით შეხ ვ დე ბი ან მას იტა ლი ის ყვე ლა კუთხე ში, რომ ლე
ბიც უცხო ელ თა შე მო სე ვე ბი სა გან და ზა რალ დ ნენ, შუ რის გე ბის რო
გო რი წყურ ვი ლით, რა რიგ უსაზღ ვ რო ერ თ გუ ლე ბით, რა ნა ი რი სა
სო ე ბით, რა ცრემ ლ თა ფრქვე ვით! რო მე ლი ბჭე და იხ შო ბო და მის 
წი ნა შე? რო მე ლი კუთხის მცხოვ რებ ნი არ მო უხ რიდ ნენ ქედს? ვი სი 
შუ რი აღუდ გე ბო და წინ? რო მე ლი იტა ლი ე ლი არ სცემ და თაყ ვანს? 
ყვე ლას ყელ ში ამო უ ვი და ბარ ბა როს თა ბა ტო ნო ბა. მაშ, და ე, თქვენ
მა ბრწყინ ვა ლე გვარ მა იტ ვირ თოს ეს მო ვა ლე ო ბა, ისე თი ვე სიმ ხ ნე
ვი თა და სა სო ე ბით, რომ ლი თაც ხელს ჰკი დე ბენ მარ თალ საქ მეს, რა
თა მი სი დრო შის ქვეშ აღორ ძინ დეს ჩვე ნი სამ შობ ლო და მი სი ბე დის 
ვარ ს კ ვ ლა ვის სხივ მ ფი ნა რე ბამ გა ა მარ თ ლოს პეტ რარ კას სიტყ ვე ბი:

Virtù contra furore
Prenderà I’ arme: e fia ‘I comdatter corto:
Chè I’ antico valore
Negl’ italici cor non è ancor morto 6. 
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თავი I

1. ფრან ჩეს კო სფორ ცა (1401–1466) – ცნო ბი ლი იტა ლი ე ლი კონ დო ტი ე რი, 
გაქ ნი ლი დიპ ლო მა ტი და სა ხელ მ წი ფო მოღ ვა წე. 1426 წლი დან ემ სა ხუ
რე ბო და მი ლა ნის დუ კას ფი ლი პო მა რია ვის კონ ტის, ვი სი ასუ ლიც – ბი
ან კა მა რია – ცო ლად შე ირ თო 1441 წ. ამ ქორ წი ნე ბამ დი დი სიმ დიდ რე 
შეს ძი ნა მას და არა ნაკ ლებ დი დი გავ ლე ნა მო უ პო ვა სა ხელ მ წი ფო ში. მაგ
რამ ვის კონ ტის სფორ ცას პა ტივ მოყ ვა რუ ლი მის წ რა ფე ბე ბის ში ში ჰქონ
და და სი ძე სი მამ რის ურ თი ერ თო ბა ყო ველ თ ვის მტრუ ლი და და ძა ბუ ლი 
იყო. ვის კონ ტის სიკ ვ დი ლის შემ დეგ (1447) სფორ ცამ გა დაწყ ვი ტა თვი
თონ გამ ხ და რი ყო მი ლა ნის დუ კა, მაგ რამ მი ლა ნე ლე ბის, ისე ვე რო გორც 
თა ვი სი მრა ვალ რიცხო ვა ნი მტრე ბის წი ნა აღ მ დე გო ბის შე დე გად იძუ ლე
ბუ ლი შე იქ მ ნა დრო ე ბით ხე ლი აეღო ამ გან ზ რახ ვა ზე. მი ლა ნის სამ თავ
რო, მო ქა ლა ქე თა ნე ბა სურ ვი ლით, რეს პუბ ლი კად გა მოცხად და. ამა სო ბა
ში ქა ლა ქე ბი პა ვი ა, პარ მა და სხვ. გა ნუდ გ ნენ მი ლანს და თვი თო ნაც რეს
პუბ ლი კად გა მო აცხა დეს თა ვი. ვე ნე ცი ე ლებ მა და უ ყოვ ნებ ლივ ისარ გებ
ლეს ამ გან დ გო მით და და ა პი რეს ლომ ბარ დი ის ერ თი ნა წი ლი ჩა ეგ დოთ 
ხელ ში. შეშ ფო თე ბულ მა მი ლა ნე ლებ მა დახ მა რე ბი სათ ვის ისევ სფორ
ცას მი მარ თეს და თა ვი ან თი შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის მთა ვარ სარ დ ლად 
და ნიშ ნეს იგი. 144748 წწ. სფორ ცამ ზღვა სა და ხმე ლეთ ზე და ა მარ ცხა 
ვე ნე ცი ე ლე ბი, მაგ რამ შემ დეგ ყვე ლა სათ ვის მო უ ლოდ ნე ლად და უ ზავ და 
მტრებს, რომ ლებ მაც შეს თა ვა ზეს – ლომ ბარ დია ერ თ მა ნეთ ში გა ვი ყო თო, 
ბრძო ლა შეწყ ვი ტა და მი ლა ნის გზა გა უხ ს ნა ვე ნე ცი ე ლებს. ამ უკა ნას კ ნე
ლებ მა ალ ყა შე მო არ ტყეს მი ლანს. ქა ლა ქი პა ნი კურ მა შიშ მა მო იც ვა. და
იწყო ში ნა აშ ლი ლო ბა. სფორ ცა მაც აღარ და ა ხა ნა: თავს და ეს ხა ვე ნე ცი ე
ლებს, და ა მარ ცხა ისი ნი და თა ვი მი ლა ნის დუ კად გა მო აცხა და (1450). ამ 
პოს ტ ზე მან თა ვი გა მო ი ჩი ნა, რო გორც მო ხერ ხე ბულ მა და შორ ს მ ჭ ვ რე
ტელ მა პო ლი ტი კოს მა. ის იყო თა ვი სი სა უ კუ ნის ღვიძ ლი შვი ლი: გა მუდ
მე ბით ხლარ თავ და მზაკ ვ რო ბი სა და ცბი ე რე ბის ქსელს და მხო ლოდ ამის 
წყა ლო ბით ინარ ჩუ ნებ და გავ ლე ნას და ძა ლა უფ ლე ბას.

2. 1500 წლის 11 ნო ემ ბერს ეს პა ნე თის მე ფემ ფერ დი ნანდ V კა თო ლი კემ 
(1468–1516) გრა ნა და ში ხელ შეკ რუ ლე ბა და დო საფ რან   გე თის მე ფე ლუი 
XIIსთან (1498–1515) ნე ა პო ლის სა მე ფოს გა ყო ფის შე სა ხებ. ამ ხელ შეკ
რუ ლე ბის ძა ლით მან ჯერ იყო და ტახ ტი წა არ თ ვა ნე ა პო ლის მე ფეს ფე
დე რი კო არა გო ნელს, ხო ლო შემ დეგ (1502–1504) ფრან გე ბიც გან დევ ნა 
ნე ა პო ლი დან.
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თავი II

1. იგუ ლის ხ მე ბა „მსჯე ლო ბა ნი ტი ტუს ლი ვი უ სის პირ ვე ლი დე  კა  დის შე სა
ხებ“, წ. 1.

2. იგუ ლის ხ მე ბა ფე რა რის დუ კა (ჰერცოგი) ერ კო ლე I დ’ეს ტე (1471–1505), 
აგ რეთ ვე მი სი მემ კ ვიდ რე ალ ფონ სო I დ’ეს ტე (1505–1534), რო მელ თა 
საგ ვა რე უ ლო XII ს. დამ დე გი დან ფლობ და ფე რა რას. ერ კო ლემ ვე ნე ცი ე
ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ ომ ში (1482–1484) თა ვი სი სამ ფ ლო ბე ლო ე ბის ნა წი
ლი და კარ გა, ხო ლო ალ ფონ სომ, რო მე ლიც 1510–1512 წწ. საფ   რან გეთს 
უჭერ და მხარს პაპ იული უს II (1503–1513) წი ნა აღ მ დეგ, ფრან გე ბის და
მარ ცხე ბის შემ დეგ დი დი გა ჭირ ვე ბით შე ი  ნარ ჩუ ნა ტახ ტი.

თავი III

1. ლუი XII პირ ვე ლად 1499 წლის დამ დეგს შე იჭ რა იტა ლი ა ში და იმა ვე 
წლის სექ ტემ ბერ ში და იპყ რო მი ლა ნის სა ჰერ ცო გო (დედის მხრივ საფ
რან გე თის მე ფე ენა თე სა ვე ბო და ვის   კონ ტე ბის საგ ვა რე უ ლოს, რო მე ლიც 
სფორ ცე ბამ დე მარ თავ და მი ლანს და ამი ტომ გარ კ ვე ულ პრე ტენ ზი ას 
აცხა დებ და ზე მოხ სე ნე ბულ სა ჰერ ცო გო ზე. მაგ რამ ფრან გე ბის წი ნა აღ
მ დეგ აჯან ყე ბამ იფეთ ქა და მი ლა ნის მა შინ დელ მა მთა ვარ მა ლო დო ვი კო 
სფორ ცამ (1451–1508), მეტ სა ხე ლად მო რომ, შეს ძ ლო მოკ ლე ხნით და
ებ რუ ნე ბი ნა ძა ლა უფ ლე ბა, თუმ ცა 1500 წელს ის კვლავ და ა მარ ცხეს და 
ტყვედ ჩა იგ დეს ფრან გებ მა.

2. ნორმანდია საფრანგეთს შეუერთა ფილიპე II (1204), გას კონია (გასკონი) 
– შარლ VII (1453), ბურგუნდია – ლუი XI (1477), ბრეტანია (ბრეტანი) – 
შარლ VIII (1491).

3. თურ ქ ოს მა ლე ბი 1357 წელს შე იჭ რ ნენ ევ რო პა ში და თან და თა ნო ბით 
მთე ლი ბალ კა ნე თის ნა ხე ვარ კუნ ძუ ლი და ი მორ ჩი ლეს. ამე ვე დროს მათ 
და იპყ რეს ბი ზან ტი ის სამ ფ ლო ბე ლო ე ბი მცი რე აზი ა ში: 1354 წ. აიღეს 
ჰა ლი პო ლი სი, ხო ლო 1362 წ. – ად რი ა  ნო პო ლი სი, რო მე ლიც სულ თან
მა თა ვის დე და ქა ლა ქად გა მო აცხა და. 1453 წელს ოს მა ლებ მა აიღეს კონ
ს ტან ტი ნო პო ლი და სა ბო ლო ოდ და ამ ხეს ბი ზან ტი ის იმ პე რი ა.

4. იგუ ლის ხ მე ბა ე. წ. „პირველი მა კე დო ნუ რი ომი“ (215–205 ძვ. წ. ა.), რომ
ლის სა ბა ბიც გახ და მა კე დო ნი ის მე ფის ფი ლი პე V დახ მა რე ბა რო მა ელ
თა და უ ძი ნე ბე ლი მტრის კარ თა გე ნი სად მი. ამ ომ ში რო მა ე ლებს მხარს 
უჭერ და „ეტო ლიელთა კავ ში რი“ (შუა სა ბერ ძ ნე თის პო ლი სე ბის პო ლი
ტი კუ რი გა ერ თი ა ნე ბა), ხო ლო „აქაიელთა კავ ში რი“ ფი ლი პეს მხა რე ზე გა
მო დი ო და.

5. იგუ ლის ხ მე ბა „მეორე მა კე დო ნუ რი ომი“, რომ ლის დრო საც რო  მა ე ლე ბი 
ფი ლი პე V წი ნა აღ მ დეგ ისევ „ეტოლიელთა კავ   შირს“ ემ ყა რე ბოდ ნენ, მაგ



მთავარი

221

რამ რო ცა მათ მა სარ დალ მა ტი ტუს კვინ ცი უს ფლა მი ნი ნუს მა 197 წ. (ძვ. 
წ. ა.) კი ნოს   კე ფა ლეს თან სას ტი კად და ა მარ ცხა ფი ლი პე V, „ეტოლიელთა 
კავ შირ მა“ ვე რა ვი თა რი საზღა უ რი ვერ მი ი ღო რო მა ე ლე ბი სა გან მათ თ ვის 
გა წე უ ლი სამ სა ხუ რის სა ნაც ვ ლოდ. ამის შემ დეგ ეტო ლი ე ლე ბი სი რი ის 
მე ფეს ან ტი ო ქე III (223–187 ძვ. წ. ა.) მი ემ ხ რ ნენ და ხე ლი შე უწყეს მის 
შეჭ რას სა ბერ ძ ნეთ ში (192 ძვ. წ. ა). ამ ჯე რად რო მა ე ლებს უკ ვე ფი ლი პე V 
და „აქაიელთა კავ ში რი“ უჭერ დ ნენ მხარს, მაგ რამ ან ტი ო ქეს და მარ ცხე ბის 
შემ დეგ რო მა ე ლებ მა არც თა ვი ანთ ახალ მო კავ ში რე ებს აღირ სეს რა მე გა
მო სარ ჩე ნი. ან ტი ო ქე ტავ როსს გა დაღ მა გან დევ ნეს, ხო ლო „ეტოლიელთა 
კავ ში რი“ დაშ ლილ იქ ნა (167 ძვ. წ. ა.).

6. იგუ ლის ხ მე ბა საფ რან გე თის მე ფე შარლ VIII (1483–1498), რო მე ლიც 1494 
წელს შე იჭ რა იტა ლი ა ში, რა თა ან ჟუს დი ნას ტი ი სათ ვის და ებ რუ ნე ბი ნა 
ნე ა პო ლის სა მე ფო და მოკ ლე ხან ში და იპყ რო კი დეც იგი. მაგ რამ მა ლე 

„პაპმა, იმ პე რა ტორ მა, ვე ნე ცი ე ლებ მა და მი ლა ნის დუ კამ კავ ში რი შეკ რეს 
მის წი ნა აღ მ დეგ“ (მაკიაველი, „კლიცია“). ფრან გე ბის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ
თუ ლი კავ ში რი და დე ბულ იქ ნა ვე რო ნა ში 1495 წლის 31 მარტს. კო ა ლი
ცი ის ლაშ ქარ მა მან ტუ ის მარ კი ზის ფრან ჩეს კო გონ ზა გას (1466–1519) მე
თა უ რო ბით აიძუ ლა შარლ VIII და ე ტო ვე ბი ნა ნე ა პო ლი. 1495 წლის 6 ივ
ლისს ფორ ნო ვოს თან გა მარ თულ ბრძო ლა ში ვერც ერ თ მა მხა რემ ვერ მი
აღ წია გა დამ წყ ვეტ უპი რა ტე სო ბას, მაგ   რამ, მი უ ხე და ვად ამი სა, შარლ VIII 
იმა ვე ღა მეს და ი ხია პი ე მონ ტის კენ, ხო ლო იქი დან საფ რან გეთს დაბ რუნ
და, სა დაც მო უ ლოდ ნე ლად გარ და იც ვა ლა 1498 წლის 7 აპ რილს, რო ცა 
იტა ლი ა ში ხე ლა ხა ლი ლაშ ქ რო ბი სათ ვის ემ ზა დე ბო და.

7. ლუი XII; იხ. კომენტ. თ. ი, 2; თ. III, ი.

8. ვე ნე ცია ცდი ლობ და გა ე ფარ თო ე ბი ნა თა ვი სი სამ ფ ლო  ბე  ლო  ე ბი იტა ლი
ა ში. ბლუ ას ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად (1499 წლის აპ რი ლი), მის ხელ ში 
უნ და გა და სუ ლი ყო კრე მო ნა და კი ა რა დ’ა და.

9. გენუა საფრანგეთის უშუალო გავლენის ქვეშ მოექცა და იქ დანიშნულ 
იქნა ფრანგი გუბერნატორი.

10. ფლო რენ ცი ამ ვალ დე ბუ ლე ბა იკის რა ლუი XII ლომ ბარ დი ი სა და ნე ა პო
ლის დაპყ რო ბა ში შე ეწყო ხე ლი, ხო ლო საფ   რან გე თის მე ფე, თა ვის მხრივ, 
პი ზის და უფ ლე ბა ში უნ და დახ მა რე ბო და ფლო რენ ცი ე ლებს.

11. „მანტუის მარკიზი“ – იგულისხმება ფრანჩესკო გონზაგა (იხ. აქვე, კომენტ. 
6), რომელმაც ფორნოვოსთან უკუაქცია შარლ VIII. 

12. „ფერარის დუკა“ – ერკოლე I დ’ესტე (იხ. კომენტ. თ. II, 2).

13. „ბენტივოლიები“ – XV–XVI სს. ბო ლო ნი ის მმარ თ ვე ლი დი ნას ტი ა. აქ იგუ
ლის ხ მე ბა ბო ლო ნი ის მთა ვა რი ჯო ვა ნი ბენ ტი ვო ლიო (1443–1508).

14. „ფორლელი გრა ფი ნი ა“ – კა ტა რი ნა სფორ ცა რი ა რიო (1463–1509), რო
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მე ლიც თა ვი სი ქმრის ჯი რო ლა მო რი ა რი ოს სიკ ვ  დი ლის შემ დეგ (1488) 
მარ თავ და იმო ლას და ფორ ლის.

15. „ფაენცას, პე ზა როს, რი მი ნის, კა მე რი ნოს, პი ომ ბი ნოს მბრძა ნებ ლე ბი“ – 
იგუ ლის ხ მე ბი ან შე სა ბა მი სად: ას ტო რე III მან ფ რე დი (1488–1502) – ფა
ენ ცას მმარ თ ვე ლი საგ ვა რე უ ლოს – მან ფ რე დე ბის უკა ნას კ ნე ლი წარ მო
მად გე ნე ლი. მოკ ლულ იქ ნა რომ ში ჩე ზა რე ბორ ჯას ბრძა ნე ბით... პე ზა
როს მთა ვა რი ჯო ვა ნი სფორ ცა (1466–1510) – პაპ ალექ სან დ რე VI ასუ
ლის ლუკ რე ცია ბორ ჯას პირ ვე ლი ქმა რი. ცო ლის ძ მამ – ჩე ზა რე ბორ ჯამ 
პე ზა რო დან გან დევ ნა იგი. გარ და იც ვა ლა ვე ნე ცი ა ში... პან დოლ ფო მა ლა
ტეს ტა (1475–1534) – რი მი ნის მთა ვა რი, მა ლა ტეს ტე ბის საგ ვა რე უ ლოს 
უკა ნას კ ნე ლი წარ მო მად გე ნე ლი... ჯუ ლიო ჩე ზა რე და ვა რა ნო – კა მე რი ნოს 
მმარ თ ვე ლი. 1502 წლის ივ ნის ში ჩე ზა რე ბორ ჯამ აიღო პი ომ ბი ნო და შვი
ლებ თან ერ თად მო აშ თო და ვა რა ნო... იაკო პო IV დ’ა პი ა ნო (გარდ. 1510) 

– პი ომ ბი ნოს მმარ თ ვე ლი.

16. თუმ ცა არც ვე ნე ცი ე ლე ბი დარ ჩე ნი ლან ხელ ცა რი ელ ნი: მათ გამ გებ ლო ბა
ში გა და ვი და კრე მა, კრე მო ნა, ბერ გა მო, ბრე ში ა, ხო ლო ლუი XII ხელთ იგ
დო მი ლა ნის სა ჰერ ცო გოს და ნარ ჩე ნი ნა წი ლი.

17. იგუ ლის ხ მე ბა პა პი ალექ სან დ რე VI (1492–1503), ერის კა ცო  ბა ში რო დე
რი გო ბორ ჯა (დაიბ. 1431) – ცნო ბი ლი თა ვი სი პა ტივ მოყ ვა რუ ლი მის წ რა
ფე ბე ბით, აღ ვი რახ ს ნი ლო ბით და სი სას ტი კით. თავ და პირ ვე ლად ფრან
გე ბის მო წი ნა აღ   მ დე გე, შემ დეგ კი – მომ ხ რე. ყო ველ ნა ი რად ცდი ლობ და 
აღე ზე ვე ბი ნა თა ვი სი ძე ჩე ზა რე ბორ ჯა, რის თ ვი საც არ თა კი ლობ და არა
ვი თარ სა შუ ა ლე ბას.

18. ლუი XII 1502 წლის ივ ლის ში ჩა ვი და იტა ლი ა ში, მაგ რამ იმი ტომ კი არა, 
რომ ჩე ზა რე ბორ ჯა სათ ვის ტოს კა ნის დაპყ რო ბის ნე ბა არ მი ე ცა: საფ რან
გე თის მე ფე ეს პა ნეთ თან სა ომ რად იჭერ და თა და რიგს.

19. იხ. კომენტ. თ. I, 2... გრანადის 1500 წლის 11 ნოემბრის ხელშეკრულების 
თანახმად ლუი XII უნდა მიეღო ნეაპოლის მეფის ტიტული და სამეფოს 
ჩრდილოეთი ნაწილი, ხოლო ესპანეთის მეფეს ფერდინანდ V კათოლიკეს 

– პულიისა და კალაბრიის ოლქები და მათივე ჰერცოგის ტიტული.

20. იგუ ლის ხ მე ბა ნე ა პო ლის მე ფე ფე დე რი კო I არა გო ნე ლი (1496–1501), რო
მელ მაც ტახ ტის და კარ გ ვის შემ დეგ ლუი XIIსაგან მი ი ღო მე ნის გრა ფის 
ტი ტუ ლი (გარდ. 1504).

21. იგულისხმება ესპანეთის მეფე ფერდინანდ V კათოლიკე.

22. ლუი XII 1508 წლის 10 დე კემ ბერს შე ვი და კამ ბ რეს ლი გა ში და ანი ა დე
ლოს თან რომ და ა მარ ცხა ვე ნე ცი ე ლე ბი (ეს მოხ და 1509 წლის 14 მა ისს), 
ხელთ იგ დო მა თი სამ ფ ლო ბე ლო ე ბი – ბრე ში ა, ბერ გა მო, კრე მო ნა.

23. 1498 წელს ლუი XII გა ე ყა რა თა ვის პირ ველ ცოლს ჟა ნას, შარლ VIII დას, 
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და ცო ლად შე ირ თო შარლ VIII ქვრი ვი ანა ბრე ტა ნე ლი. მე ფეს სურ და ამ 
ქორ წი ნე ბით სა ბო ლო ოდ შე მო ემ ტ კი ცე ბი ნა ბრე ტა ნი, რომ ლის ერ თა
დერ თი მფლო ბე ლი ანა ბრე ტა ნე ლი იყო. პაპ ალექ სან დ რე VI ნე ბარ თ
ვა გან ქორ წი ნე ბის თა ო ბა ზე 1498 წლის 12 ოქ ტომ ბერს მე ფეს პი რა დად 
ჩა უ ტა ნა ჩე ზა რე ბორ ჯამ, რო მელ საც ლუი XII ვა ლენ ტი ნუ ას ჰერ ცო გის 
(იტალიური ტრან ს კ რიპ ცი ით – „ვალენტინო“ ) ტი ტუ ლი უბო ძა.

24. იგუ ლის ხ მე ბა ჟორჟ დ’ამ ბუ ა ზი (1460–1510) – მონ ტო ბა ნის ეპის კო პო
სი, შემ დეგ – ნარ ბო ნი სა და რუ ა ნის არ ქი ე პის კო პო  სი, ლუი XII მი ნის ტ
რი, რო მე ლიც მე ფემ კარ დი ნა ლად აარ   ჩე ვი ნა 1498 წ., ჭკვი ა ნი და ცბი ე
რი სა ხელ მ წი ფო მოღ ვა წე.

25. იხ. თ. XVIII.

26. 1500 წლის ნოემბერში, საფრანგეთში მაკიაველის პირველი ელჩობის 
დროს.

27. ჩე ზა რე ბორ ჯა (1476–1507) – პაპ ალექ სან დ რე VIის ვა ჟი; თექ ვ ს მე ტი 
წლი სა უკ ვე ეპის კო პო სი იყო, თვრა მე ტი სა კი კარ დი ნა ლი, მაგ რამ შემ დეგ 
უარი თქვა სა ეკ ლე სიო კა რი ე რა ზე; 1498 წლი დან ვა ლენ ტი ნუ ას ჰერ ცო
გი (იხ. აქ ვე, კო მენტ. 17); 1499 წ. – ეკ ლე სი ის გონ ფა ლო ნი ე რი; ცნო ბი ლი 
თა ვი სი გულ მ ხე ცო ბი თა და აღ ვი რახ ს ნი ლო ბით. მა მის დახ მა რე  ბით ხელ
ში ჩა იგ დო რო მა ნია და ძალ  ღო ნის და უ ზო გა ვად ცდი ლობ და გა ე ფარ
თო ე ბი ნა თა ვი სი სამ ფ ლო ბე ლო ე ბი, რის   თ ვი საც არ ერი დე ბო და არა ვი
თარ სა შუ ა ლე ბას. მა მის სიკ ვ დილ მა და პა პის ტახ ტ ზე იული უს II ას ვ ლამ 
(1503) ბო ლო მო უ ღო მის პა ტივ მოყ ვა რულ მის წ რა ფე ბებს. სი ცოცხ ლის 
ბო ლო წლე ბი გა ა ტა რა ნა ვა რა ში. მა კი ა ვე ლი პი რა დად იც ნობ და ჩე ზა
რე ბორ ჯას: ორ ჯერ – 1502 წლის ივ ნის სა და ოქ ტომ ბერ ში ელ ჩად იყო 
მის კარ ზე. ჩე ზა რე ბორ ჯას შე სა ხებ დაწ ვ რი ლე ბით იხ. „მთავარი“ , თ. VII.

28. იგულისხმება ჟორჟ დ’ ამბუაზი (იხ. აქვე, კომენტ. 18)

თავი IV

1. ალექ სან დ რე – ალექ სან დ რე მა კე დო ნე ლი (356–323 ძვ. წ. ა.) – მა კე დო ნი
ის მე ფე, შემ დეგ მთე ლი სა ბერ ძ ნე თი სა და აზი ის მბრძა ნე ბე ლი.

2. ალექსანდრე მაკედონელის დამპყრობლური ომები აზიაში დაახლოებით 
შვიდ წელიწადს გაგრძელდა – 334–327 ძვ. წ. ა. 

3. ალექ სან დ რეს სიკ ვ დი ლის შემ დეგ მი სი უზარ მა ზა რი იმ პე რია ე. წ. „დი ა
დო ქო სებ მა“ – ალექ სან დ რეს უახ ლო ეს მა თა ნა მებ რ ძო ლებ მა და მემ კ ვიდ
რე ებ მა და ი ნა წი ლეს: მაგ., პტო ლე მა ი ოს ლა გოსს წი ლად ხვდა ეგ ვიპ ტე, 
ან ტი გო ნოსს – დი დი ფრი გია და მცი რე აზი ა, ლი სი მა ქეს თრა კია და ა.შ.

4. სან ჯა ყი – თურ ქე თის იმ პე რი ის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ერ თე  უ ლი.
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5. დარიოსი – დარიოს III (336–330 ძვ. წ. ა.) – სპარსეთის მეფე. აქემენიდთა 
დინასტიის უკანასკნელი წარმომად გენელი. 

6. ეს პა ნეთ ში რო მა ე ლე ბის შეღ წე ვა და იწყო III ს. დამ ლევს (ძვ. წ. ა.), ხო ლო 
კო ლო ნი ზა ცი ის პრო ცე სი ორი სა უ კუ ნის მან ძილ ზე გაგ რ ძელ და. კელ ტი
ბე რე ბი და ი მორ ჩი ლა ტი ბე რი უს გრაქ ხუს მა (180–178 ძვ. წ. ა.); ლუ ზი
ტა ნე ბის ნა წილ მა ნუ მან ცი ის და ცე მის შემ დეგ (133 ძვ. წ. ა.) მო ი ხა რა ქე
დი რო მა ე ლე ბის წი ნა შე, მე ო რე ნა წი ლი კი 61 წ. (ძვ. წ. ა.) და ი მორ ჩი ლა 
იული უს კე ი სარ მა; ას ტუ რე ბი სა და კინ ტაბ რე ბის მი წა წყა ლი მხო ლოდ 
22 წ. (ძვ. წ. ა.) და იპყ რო ავ გუს ტუ სის სარ დალ მა ვიპ სა ნი უს აგ რი პამ... გა
ლი ის – დღე ვან დე ლი საფ რან გე თის უმე ტე სი ნა წი ლი იული უს კე ი სარ მა 
და უ მორ ჩი ლა რო მის იმ პე რი ას, ხო ლო სა ბერ ძ ნეთ ში რო მა ე ლე ბის შეღ
წე ვა ე. წ. „მაკედონური ომე ბის“ (იხ. კო მენტ. თ. III, 4, 5) დრო ი დან იღებს 
და სა ბამს. ამ ქვეყ ნე ბის მო სახ ლე ო ბა არა ერ თხელ ამ ბო ხე ბუ ლა რო მა ე
ლი დამ პყ რობ ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ; საკ მა რი სია და ვა სა ხე ლოთ აჯან ყე ბე
ბი: კელ ტი ბე რე ბი სა (195–179 ძვ. წ. ა.), კელ ტი ბე რე ბი სა და ლუ ზი ტა ნე
ბი სა (155–154; 149–133 ძვ. წ. ა.); ვერ ცინ გე ტო რიქ სის გა ლი ა ში (53–52 
ძვ.წ.ა.); „ეტოლიელთა კავ ში რის“ ან ტი რო მა უ ლი პო ზი ცია სი რი ის მე ფის 
ან ტი ო ქე III ომის დროს და „აქაიელთა კავ ში რი სა“ „მაკედონური ომე ბის“ 
გან მავ ლო ბა ში.

7. პი რო სი (295–272 ძვ. წ. ა.) – ეპი რის მე ფე; იტა ლი ა ში (280–275) და სი
ცი ლი ა ში (277–276) ეომე ბო და რო მა ე ლებს და ორ ჯერ – ჰე რაკ ლე ა სა და 
ას კუ ლუმ თან და ა მარ ცხა ისი ნი, მაგ რამ უკა ნას კ ნე ლი გა მარ ჯ ვე ბა ძა ლი ან 
ძვი რად და უჯ და („ერთი ასე თი გა მარ ჯ ვე ბაც და ჩე მი საქ მე წა სუ ლი ა ო“ , – 
უთ ქ ვამს ას კუ ლუმ თან მო გე ბუ ლი ბრძო ლის შემ დეგ).

თავი V

1. პე ლო პო ნე სის ომ ში (431–404 ძვ. წ. ა.) გა მარ ჯ ვე ბის შემ დეგ სპარ ტე ლებ
მა ათენ ში და ამ ყა რეს ე. წ. „ოცდაათი ტი რა ნის“ მმარ თ ვე ლო ბა (404 – 
403 ძვ. წ. ა.), რო მელ მაც თა ვი სი სი სას ტი კით, თვით ნე ბო ბი თა და ძალ
მომ რე ო ბით სა ყო  ველ თაო აღ შ ფო თე ბა გა მო იწ ვია და ამი ტომ მა ლე და
ემ ხო... თე ბე ში 382 წ. ძვ.წ.ა. მმარ თ ვე ლო ბის სა და ვე, სპარ ტე ლე ბის დახ
მა რე ბით, ხელთ იგ დეს ოლი გარ ქებ მა, რომ ლე ბიც სა მი ო დე წლის შემ დეგ 
და ამ ხეს დე მოკ რა ტებ მა პე ლო პი და სა და ეპა მი ნონ დას მე თა უ რო ბით.

2. მე ო რე პუ ნი კუ რი ომის დროს (218–201 ძვ. წ. ა.) კამ პა ნი ის ქა ლა ქი კა
პუა ჰა ნი ბალს უჭერ და მხარს, რის გა მოც რო მა ე ლე ბი, გა მარ ჯ ვე ბის შემ
დეგ, სას ტი კად გა უს წორ დ ნენ მას: ჩა მო არ თ ვეს ყვე ლა მუ ნი ცი პა ლუ რი 
პრი ვი ლე გი ა, კონ ფის კა ცია უყ ვეს მთელს კერ ძო თუ სა ზო გა დო სა კუთ რე
ბას, სიკ ვ დი ლით და სა ჯეს სა მოც და ა თი ყვე ლა ზე წარ ჩი ნე  ბუ ლი მო ქა ლა
ქე და ქა ლა ქის თით ქ მის მთე ლი თა ვი სუ ფა ლი მო სახ ლე ო ბა გა და ა სახ ლეს 
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ან მო ნე ბად გაჰ ყი  დეს... ჩრდ. აფ რი კის ძვე ლის ძ ვე ლი ქა ლა ქი კარ თა გე
ნი, ძლი ე რი საზღ ვაო რეს პუბ ლი კის დე და ქა ლა ქი, დიდ ხანს წარ მა ტე ბით 
ეტო ქე ბო და რომს, რაც გახ და ამ ორ სა ხელ მ წი ფოს შო რის ხან გ რ ძ ლი ვი 
სის ხ ლის მ ღ ვ რე ლი ომე ბის მი ზე ზი: ე.წ. „პუნიკური ომე ბი“ – I პუ ნი კუ რი 
ომი – 264–241 ძვ. წ. ა; II – 218–201; III – 149–146. ამ უკა ნას კ ნელ ომ ში 
და მარ ცხე ბუ ლი კარ თა გე ნი მი წას თან გა ას წო რეს რო მა ე ლებ მა... ნუ მან
ცია – კელ ტი ბე რე ბის ქა ლა ქი, რო მე ლიც 133 წ. ძვ. წ. ა. თხუთ მეტ თ ვი ა
ნი ალ ყის შემ დეგ აიღეს და და ან გ რი ეს რო მა ე ლებ მა სცი პი ონ აფ რი კე ლის 
(უმცროსის) წი ნამ ძღო ლო ბით.

3. რო მა ე ლებ მა და ან გ რი ეს თე ბე (167 ძვ. წ. ა.) და კო რინ თო (146 ძვ. წ. ა.), 
გა ძარ ც ვეს და გა ა პარ ტა ხეს ბევ რი სხვა ბერ ძ ნუ ლი ქა ლა ქიც.

4. 1405 წ. მი ლა ნის მთა ვარ მა ვის კონ ტიმ, ვის სამ ფ ლო ბე ლო შიც შე დი ო და 
ქა ლა ქი პი ზა, 206 000 ეკი უდ მიჰ ყი და იგი ფლო რენ ცი ე ლებს, მაგ რამ პი
ზე ლე ბი მხო ლოდ თავ გან წი რუ ლი ბრძო ლის შემ დეგ და ნებ დ ნენ თა ვი ანთ 
„მყიდველებს“ , რომ ლებ მაც 1494 წელს იტა ლი ა ში შე მოჭ რილ შარლ VIII 
და უთ მეს ქა ლა ქი, ხო ლო საფ რან გე თის მე ფემ თვი თონ პი ზე ლებს მიჰ ყი
და მა თი ვე ცი ხე სი მაგ რე ე ბი. უფ რო გვი ან მი ლა ნის დუ კა სა და ვე ნე ცი
ე ლე ბის დახ მა რე ბით პი ზამ ერ თხელ კი დევ სცა და ქე დი დან გა და ეგ დო 
ფლო რენ ცი ის ბა ტო ნო ბის უღე ლი, მაგ რამ ბო ლოს იძუ ლე ბუ ლი შე იქ
ნა და ნე ბე ბო და ფლო რენ ცი ე ლებს (1509 წ.) და სა მუ და მოდ და კარ გა და
მო უ კი დებ ლო ბა.

თავი VI

1. მო სე (XII ს. ძვ. წ. ა.) – ებ რა ელ თა ბიბ ლი უ რი თავ კა ცი და კა ნონ მ დე ბე
ლი... კი რო სი – კი როს I (558–529 ძვ. წ. ა.) – სპარ სე თის სა ხელ მ წი ფოს 
და მა არ სე ბე ლი... რო მუ ლუ სი (VIII ს. ძვ. წ. ა.) – რო მის ლე გენ და რუ ლი 
და მა არ სე ბე ლი... თე ზევ სი (XII ს.ძვ.წ.ა.) – ნა ხევ რად მი თი უ რი გმი რი, ათე
ნის მე ფე.

2. იხ. „გამოსლვათა“ , II, 2 და შმდ.

3. უფ ლის ბრძა ნე ბით მო სემ ეგ ვიპ ტელ თა ტყვე ო ბი დან გა მო იყ ვა ნა ის რა ე
ლის ერი, რა თა „აღთქმული ქვეყ ნი სა კენ“ წა ეყ ვა ნა იგი.

4. რო მუ ლუ სი და მი სი ტყუ პის ცა ლი რე მუ სი ლა თინ თა ქა ლა ქის ალ ბა 
ლონ გის მე ფის ნუ მი ტო რის შვი ლიშ ვი ლე ბი იყ ვ ნენ (მითი ნუ მი ტო რის 
ასუ ლის რეა სილ ვი ა სა და მა ო სის შვი ლე ბად მი იჩ ნევს მათ). ამუ ლი უს მა, 
ნუ მი ტო რის უმ ც როს მა ძმამ, ტახ ტი დან ჩა მო აგ დო მე ფე, ხო ლო ახალ
შო ბი ლი ყრმე ბი მდი ნა რე ტი ბე რის ში ჩა ყა რა. მდი ნა რემ ნა პირ ზე გა მო
რი ყა ძმე ბი, რომ ლე ბიც მარ სის მი ერ მიგ ზავ ნილ მა ძუ მგელ მა გა ზარ და; 
შემ დეგ კი მათ ზრდიდ ნენ მწყემ სი ფა უს ტუ ლუ სი და მი სი ცო ლი აკა ლა
რენ ცი ა. რო დე საც ძმე ბი წა მო ი ზარ დ ნენ, მოკ ლეს ამუ ლი უ სი და ძა ლა
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უფ ლე ბა კვლავ ნუ მი ტორს და უბ რუ ნეს, ხო ლო იმ ად გი ლას, სა დაც ისი
ნი ძუ მგელ მა იპო ვა, ქა ლა ქი და არ სეს, რო მელ საც შემ დეგ რო მუ ლუ სის 
სა ხე ლის მი ხედ ვით რო მი ეწო და. უფ რო გვი ან ძმებს შო რის შუღ ლი ჩა
მო ვარ და, რო მუ ლუს მა მოკ ლა რე მუ სი და თვი თონ გახ და ქა ლა ქის პირ
ვე ლი მე ფე.

5. სპარ სე თი მი დი ელ თა სა ხელ მ წი ფოს შე მად გენ ლო ბა ში შე დი ო და, ვიდ რე 
კი როს I არ და ა მარ ცხა მი დი ის მე ფე ას ტი ა გე (ბაბილონური ტრან ს კ რიპ
ცი ით – „იშთუვეგუ“, და ახლ. 580–550 ძვ. წ. ა.) და არ გა ა თა ვი სუფ ლა თა
ვი სი ქვე ყა ნა; მან ვე მოკ ლე ხან ში და ი მორ ჩი ლა არა მარ ტო მი დი ა, არა მედ 
სომ ხე თიც, კა პა დო კი აც, ლი დი აც, ბა ბი ლო ნიც და სპარ სე თის უზარ მა ზა
რი სა ხელ მ წი ფო შექ მ ნა. 

6. ჯი რო ლა მო სა ვო ნა რო ლა (1452–1498) – დო მი ნი კე ლი ბე რი, ორა ტო რი 
და ღვთის მეტყ ვე ლი; მე დი ჩე ბის გან დევ ნის შემ დეგ (1494) ფლო რენ ცი
ის რეს პუბ ლი კის ერ თ ერ თი ლი დე  რი. ამა ოდ ცდი ლობ და ნა ხევ რად თე
ოკ რა ტი უ ლი და ნა ხევ რად დე მოკ რა ტი უ ლი კონ ს ტი ტუ ცი ის მი ხედ ვით 
ემარ თა ფლო რენ ცი ა. და უნ დობ ლად ამ ხელ და ეკ ლე სი ის გახ რ წ ნი ლე ბას 
და რე ლი გი უ რი რე ფორ მის და უ ყოვ ნებ ლივ გა ტა რე ბას მო ითხოვ და, რის 
გა მოც რო მის კუ რი ის მძაფ რი სი ძულ ვი ლი და იმ სა ხუ რა. კო ცონ ზე დაწ
ვეს 1498 წლის 23 მა ისს.

7. ჰი ე რონ სი რა კუ ზე ლი (უმცროსი; და ახლ. 306–215 ძვ. წ. ა.) – სი  რა კუ ზე
ლი სტრა ტე გი, შემ დეგ კი – ტი რა ნი. ძა ლა უფ ლე ბა და ქი რა ვე ბუ ლი რაზ
მე ბის წყა ლო ბით ჩა იგ დო ხელ ში, მაგ რამ შემ დეგ და შა ლა ისი ნი და ახა ლი 
ლაშ ქა რი შექ მ ნა. მარ ჯ ვედ იყე ნებ და რო მი სა და კარ თა გე ნის ან ტა გო ნიზმს 
და ხან ერთს უჭერ და მხარს, ხა ნაც მე ო რეს. თა ვი სი მოქ ნი ლი პო ლი ტი კის 
წყა ლო ბით შეს ძ ლო ნა წი ლობ რივ მა ინც აღედ გი ნა სი რა კუ ზის ოდინ დე
ლი ძლი ე რე ბა, რო მელ საც მის სიკ ვ დილ თან ერ თად მო ე ღო ბო ლო.

თავი VII

1. სპარ სე თის მე ფის და რი ოს I (522486 ძვ. წ. ა.) აგ რე სი უ ლი პო ლი ტი კის 
შე დე გად და იწყო სპარ სე ლე ბის შეჭ რა სა ბერ ძ   ნეთ ში, რაც მი სი მემ კ ვიდ
რე ე ბის ქსერ ქ სე I (486465) და არ ტაქ სერ ქ სე I (465424) დრო საც გაგ რ
ძელ და. ეს იყო ე. წ. „ბერძნულსპარსული“ ომე ბი (500449 ძვ. წ. ა.) თავ
და პირ ვე ლად სპარ სე ლებ მა ხელთ იგ დეს მცი რე აზი ის (იონია) ბერ ძ   ნუ ლი 
ქა ლა ქე ბი, რო მელ თა მმარ თ ვე ლე ბა დაც თა ვი ან თი სატ რა პე ბი და ნიშ ნეს.

2. ამის შე სა ხებ იხ. თ. XIX.

3. „სიქველე“ (იტალ. „ვირტუ“ ) აქ, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, სი მა მა ცეს ნიშ ნავს, 
თო რემ ჩე ზა რე ბორ ჯას სიქ ვე ლე ზე ლა პა რა კი, ცო ტა არ იყოს, კო მი კუ რი ა.

4. მი ლა ნის დუ კა ლო დო ვი კო სფორ ცა (მორო) თა ვის ნა თე სა ვებს – ფორ
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ლელ გრა ფი ნი ას კა ტა რი ნა სფორ ცა რი ა რი ო სა და პე ზა როს მმარ თ ველს 
ჯო ვა ნი სფორ ცას მფარ ვე ლობ და, ხო ლო ვე ნე ცია თვი თონ ვე იყო და ინ
ტე რე სე ბუ ლი იმით, რომ სა კუ თა რი გავ ლე ნა გა ე ფარ თო ე ბი ნა რო მა ნი ა ში.

5. ორ სი ნე ბი რო მა ელ დი დე ბულ თა სა ხელ გან თ ქ მუ ლი საგ ვა რე უ ლო, სა ი და
ნაც გა მო ვი და ხუ თი პა პი, ოცი კარ დი ნა ლი და მრა ვა ლი კონ დო ტი ე რი... 
კო ლო ნე ბი – რო მა ელ დი დე ბულ თა არა ნაკ ლებ ცნო ბი ლი საგ ვა რე უ ლო, 
რო მე ლიც ასე ვე არა ერთ პაპს, კარ დი ნალ სა და მხე დარ თ მ თა ვარს ით ვ
ლის. ორ სი ნე ბი სა და კო ლო ნე ბის საგ ვა რე უ ლო თა ქიშ პო ბა და ბრძო ლა 
სა უ კუ ნე ე ბის მან ძილ ზე გან საზღ ვ რავ და რო მის პო ლი ტი კურ ის ტო რი ას. 
პა პე ბი ხან ერთ საგ ვა რე უ ლოს ეყ რ დ ნო ბოდ ნენ და ხან მე ო რეს.

6. იხ. კო მენტ. თ. III, 8.

7. იხ. კო მენტ. თ. III, 17.

8. იხ. კო მენტ. თ. III, 1.

9. მთელ ამ პა საჟს ჩე ზა რე ბორ ჯას დაპყ რო ბი თი ომე ბი სა და, სა ერ თოდ, 
იტა ლი ის ის ტო რი ის დრა მა ტუ ლი მოვ ლე ნე ბი უდევს სა ფუძ ვ ლად: 1498 
წელს საფ რან გე თის მე ფემ ლუი XII, რო გორც ვი ცით (იხ. კო მენტ. თ. III, 17), 
ვა ლენ ტი ნუ ას ჰერ ცო გის ტი ტუ ლი უბო ძა ჩე ზა რე ბორ ჯას, ხო ლო შემ დეგ 
კი დევ უფ რო და ი ახ ლო ვა იმით, რომ თა ვი სი ნა თე სა ვის – ნა ვა რის მე ფის 
ჟან დ, ალ ბ რეს ასუ ლი შარ ლო ტა შერ თო ცო ლად. იტა ლი ა ში შე მოჭ რილ 
ლუი XIIს თან ახ ლ და ჩე ზა რე ბორ ჯა, რო მე ლიც საკ მა ოდ მრა ვალ რიცხო
ვან სამ ხედ რო შე ნა ერ თებს ედ გა სა თა ვე ში. სა ნამ საფ რან გე თის მე ფე მი
ლანს უტევ და (იხ. კო მენტ. თ. III, I), „დუკა ვა ლენ ტი ნომ“ , რო გორც იტა
ლი ე ლე ბი უწო დებ დ ნენ ჩე ზა რე ბორ ჯას, მა მა მი სის – პაპ ალექ სან დ რე VI 
დახ მა რე ბით, რო მა ნი ის ქა ლა ქე ბის დაპყ რო ბა და იწყო, მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ ეს ქა ლა ქე ბი დი დი ხა ნია ეკ ლე სი ის გავ ლე ნას ექ ვემ დე ბა რე ბოდ ნენ. ასე 
რომ პაპს ეკ ლე სი ის გავ ლე ნის გან მ ტ კი ცე ბა კი არა, მხო ლოდ თა ვი სი ძის 
აღ ზე ვე ბა სურ და. თავ და პირ ვე ლად ჩე ზა რე ბორ ჯა იმო ლა სა და ფორ ლის 
და ე უფ ლა, რომ ლებ საც თავ გან წირ ვით იცავ და კა ტა რი ნა სფორ ცა რი ა რიო 
(იხ. კო მენტ. თ.III, 9), შემ დეგ კი პე ზა როს (იხ. კო მენტ. იქ ვე) და (რიმინის 
1500 წ.). ფა ენ ცას დაპყ რო ბა უფ რო ძნე ლი საქ მე აღ მოჩ ნ და, რად გა ნაც ქა
ლა ქის მცხოვ რებ ნი დიდ პა ტივს სცემ დ ნენ თა ვი ანთ ნორჩ მთა ვარს ას ტო
რე მან ფ რე დის და ერ თ გუ ლად იცავ დ ნენ მას. მა შინ ბორ ჯამ მის თ ვის ჩვე ულ 
ცბი ე რე ბას მი მარ თა: ხელ შე უ ხებ ლო ბა და დი დი პა ტი ვი აღუთ ქ ვა მან ფ
რე დის, მაგ რამ რო ცა ეს უკა ნას კ ნე ლი ძმას თან ერ თად ეახ ლა, შე იპყ რო და 
რომ ში გაგ ზავ ნა ისი ნი, სა დაც ძმე ბი მი სი ბრძა ნე ბით მო აშ თეს. ფა ენ ცა და
ე ცა 1501 წლის 25 აპ რილს, ხუ თი ო დე დღის შემ დეგ კი ბორ ჯამ უკ ვე ბო
ლო ნი ის ცი ხე სი მაგ რე აიღო, მაგ რამ ლუი XII ბრძა ნე ბით იძუ ლე ბუ ლი შე
იქ ნა და ზა ვე ბო და ბო ლო ნი ის მთა ვარს ჯო ვა ნი ბენ ტი ვო ლი ოს. იმა ვე წელს 
ბორ ჯამ და ი მორ ჩი ლა პი ომ ბი ნო, ხო ლო 1502 წლის ივ ნის ში – ურ ბი ნო და 
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კა მე რი ნო (იხ.კომენტ. თ. III, 9). შემ დ გომ ამი სა, მან ტოს კა ნის დაპყ რო ბა ზე 
და იწყო ფიქ რი და ფლო რენ ცი ას და ე მუქ რა. შეშ ფო თე ბულ მა ფლო რენ ცი
ე ლებ მა ლუი XII მი მარ თეს დახ მა რე ბი სათ ვის. საფ რან გე თის მე ფეს არაფ
რად ეჭაშ ნი კე ბო და ბორ ჯას ასე თი აღ ზე ვე ბა და თა ვის მო კავ ში რეს სას ტი
კად აუკ რ ძა ლა ფლო რენ ცი ა ზე თავ დას ხ მა...

10. მა ჯო ნე – პა ტა რა ქა ლა ქია იტა ლი ა ში, პე რუ ჯა დან თორ მე ტი ო დე კი ლო
მეტ რით და შო რე ბუ ლი, სა დაც 1502 წელს ჩე ზა რე ბორ ჯას პო ლი ტი
კით უკ მა ყო ფი ლო დი დე ბუ ლებ მა – ორ სი ნებ მა, ვი ტე ლებ მა და იტა ლი
ის სხვა დას ხ ვა ქა ლა ქის მბრძა ნებ ლებ მა შეთ ქ მუ ლე ბა მო აწ ვ ყეს „დუკა ვა
ლენ ტი ნოს“ წი ნა აღ მ დეგ; ჩე ზა რე ბორ ჯა იმ ხა ნად იმო ლა ში იმ ყო ფე ბო და 
და „იქიდან აპი რებ და თა ვი სი ლაშ ქ რით დაძ რუ ლი ყო ბო ლო ნი ის ტი რა
ნის ჯო ვა ნი ბენ ტი ვო ლის წი ნა აღ მ დეგ, რად გა ნაც სურ და და ე მორ ჩი ლე
ბი ნა ეს ქა ლა ქი და თა ვი სი სამ თავ როს – რო მა ნი ის დე და ქა ლა ქად ექ ცია 
იგი. რო ცა ცნო ბამ ამის შე სა ხებ ვი ტე ლე ბის, ორ სი ნე ბი სა და მა თი მომ
ხ რე ე ბის ყუ რამ დე მი აღ წი ა, ყვე ლამ გა დაწყ ვი ტა, რომ დუ კა მე ტის მე ტად 
ძლი ე რი ხდე ბა და ახ ლა კი დრო ა, რომ თა ვი ანთ ტყავს უფ რ თხილ დე
ბოდ ნენ, რად გან ბო ლო ნი ას თუ და ე უფ ლა ის, რა საკ ვირ ვე ლი ა, შე ეც დე
ბა მუს რი გა ავ ლოს მა თაც, რა თა იტა ლი ა ში შე ი ა რა ღე ბუ ლი მხო ლოდ და 
მხო ლოდ თვი თონ დარ ჩეს. ისი ნი შე იკ რიბ ნენ მა ჯო ნეს თან, პე რუ ჯის მახ
ლობ ლად და იქ მი იწ ვი ეს კარ დი ნა ლი, პა ო ლო და დუ კა გრა ვი ნა ორ სი ნი, 
ვი ტე ლო ცო ვი ტე ლი, ოლი ვე რო ტო და ფერ მო, ჯან პა ო ლო ბა ლი ო ნი, პე
რუ ჯის ტი რა ნი, და სი ე ნის მბრძა ნებ ლის პან დოლ ფო პეტ რუ ჩის მი ერ გა
მოგ ზავ ნი ლი მეს სერ ან ტო ნიო და ვე ნაფ რო. თავ ყ რი ლო ბა ზე იხი ლავ დ ნენ 
დუ კას ძლი ე რე ბას, მის ზრახ ვებს და აგ რეთ ვე იმას, რომ აუცი ლე ბე ლია 
მი სი ალაგ მ ვა, არა და, ყვე ლას და ღუპ ვა ელის. ამას თა ნა ვე გა დაწყ ვი ტეს 
არ მი ე ტო ვე ბი ნათ ბენ ტი ვო ლი, ეცა დათ თა ვის მხა რე ზე გა და ე ბი რე ბი ნათ 
ფლო რენ ცი ე ლე ბი და ორ სა ვე ქა ლაქ ში გა ეგ ზავ ნათ თა ვი სი ხალ ხი, რა თა 
პირ ვე ლი სათ ვის დახ მა რე ბა აღეთ ქ ვათ, ხო ლო მე ო რე და ერ წ მუ ნე ბი ნათ, 
სა ერ თო მტრის წი ნა აღ მ დეგ საბ რ ძოლ ვე ლად გა ვერ თი ან დე თო. ამ თავ ყ
რი ლო ბის ამ ბა ვი მა ლე მთელს იტა ლი ა ში გახ მი ან და და ყვე ლას, ვინც უკ
მა ყო ფი ლო იყო დუ კას ძა ლა უფ ლე ბით, მათ შო რის, ურ ბი ნოს მცხოვ
რებ ლებ საც ცვლი ლე ბის იმე დი აღეძ რათ გულ ში“ (მაკიაველი, „აღწერა 
იმი სა, თუ რო გორ მო ი ცი ლა თა ვი დან დუ კა ვა ლენ ტი ნომ ვი ტე ლო ცო ვი
ტე ლი, ოლი ვე რო ტო და ფერ მო, სი ნი ორ პა ო ლო და დუ კა გრა ვი ნა ორ
სი ნი“ ). ურ ბი ნო ამ ბოხ და. აჯან ყე ბებ მა იფეთ ქა სხვა მხა რე ებ ში აც. ჩე ზა
რე ბორ ჯას მდგო მა რე ო ბა კრი ტი კუ ლი გახ და. მაგ რამ ფლო რენ ცი ე ლებ
მა მხა რი არ და უ ჭი რეს შეთ ქ მუ ლებს; პი რი ქით, გა აფ რ თხი ლეს დუ კა და 
თა ვი ან თი სა გან გე ბო ელ ჩის – ნი კო ლო მა კი ა ვე ლის მეშ ვე ო ბით თავ შე სა
ფა რიც კი შეს თა ვა ზეს მას. ბორ ჯამ თა ვი სი მზაკ ვ რო ბით მო ა ხერ ხა დრო
ის მო გე ბა, მაშ ველ ძა ლებს მო უ ყა რა თა ვი, შემ დეგ მო სა ლა პა რა კებ ლად 
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მი იწ ვია შეთ ქ მულ ნი და ან კო ნის მახ ლობ ლად მდე ბა რე ცი ხე სი მაგ რე სი
ნი გა ლი ას თან მუს რი გა ავ ლო მათ.

11. პა ვო ლო – პა ო ლო ორ სი ნი (გარდ. 1503 წ.), იტა ლი ე ლი კონ დო ტი ე რი, 
ემ სა ხუ რე ბო და მე დი ჩებს, ვე ნე ცი ე ლებ სა და ჩე ზა რე ბორ ჯას.

12. იხ .აქ ვე, კო მენტ. 10.

13. რე მი რო დ’ორ კო – რა მი რო დე ლორ კ ვა (სიკვდილით და სა ჯეს 1502 წ.), 
ჩე ზა რე ბორ ჯას სახ ლ თუ ხუ ცე სი, შემ დეგ მი სი ნაც ვა ლი რო მა ნი ა ში. პატ
რონ მა ბრა ლად დას დო მა ჯო ნეს შეთ ქ მუ ლე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა და სურ
სა თით სპე კუ ლა ცი ა, რის თ ვი საც სიკ ვ დი ლით იქ ნა დას ჯი ლი.

14. ჩე ზე ნა – პა ტა რა ქა ლა ქი ფორ ლის მახ ლობ ლად.

15. 1503 წელს, რო ცა ფრან გე ბი ეს პა ნე ლებს ეომე ბოდ ნენ ნე ა პო ლის სა მე
ფო სათ ვის, პაპ მა ალექ სან დ რე VIმ და მის მა ვაჟ მა ჩე ზა რე ბორ ჯამ ეს პა
ნე ლებ თან და ა პი რეს კავ ში რის შეკ ვ რა და და იწყეს კი დეც მო ლა პა რა კე
ბა, რო მე ლიც შეწყ ვე ტი ლი იქ ნა პა პის სიკ ვ დი ლის გა მო.

16. გა ე ტა – პა ტა რა ქა ლა ქი სამ ხ რეთ იტა ლი ა ში.

17. ჩე ზა რე ბორ ჯამ პი ომ ბი ნო და ი მორ ჩი ლა 1501 წლის 3 სექ ტემ ბერს, პე რუ
ჯა – 1503 წლის იან ვარ ში და ცდი ლობ და პი ზაც ჩა ეგ დო ხელ ში.

18. ჩე ზა რე ბორ ჯამ თა ვი სი დამ პყ რობ ლუ რი ომე ბი და იწყო 1498 წელს, ხო
ლო პა პი ალექ სან დ რე VI 1503 წელს გარ და იც ვა ლა.

19. ფრან გე ბი სა და ეს პა ნე ლე ბის ლაშ ქა რი იგუ ლის ხ მე ბა.

20. ალექ სან დ რე VI 1503 წლის 18 აგ ვის ტოს გარ და იც ვა ლა, იული უს II კი 
მხო ლოდ ერ თი თვის შემ დეგ მი აღ წია იმას, რომ ჩე ზა რე ბორ ჯას ბრძა ნე
ბა გა ე ცა რო მა ნი ის ქა ლა ქე ბის გუ ბერ ნა ტო რე ბი სად მი და ნე ბე ბის შე სა ხებ.

21. ბა ლი ო ნე ბიც, ვი ტე ლე ბი ცა და ორ სი ნე ბიც ჩე ზა რე ბორ ჯას მო სის ხ ლე 
მტრე ბი იყ ვ ნენ.

22. ალექ სან დ რე VI სიკ ვ დი ლის შემ დეგ პა პად აირ ჩი ეს პი უს III. მაგ რამ მი
სი პონ ტი ფი კა ტო ბა მხო ლოდ ოც და ექვს დღეს გაგ რ ძელ და. პი უს IIIის 
შემ დეგ, 1503 წლის 28 ოქ ტომ ბერს პა პის ტახ ტ ზე აყ ვა ნილ იქ ნა ჯუ ლი
ა ნო დე ლა რო ვე რე, კარ დი ნა ლი სან პი ეტ რო ად ვინ კუ ლა, პა პო ბა ში – 
იული უს II (1503 – 1513). ეს პა ნელ კარ დი ნალ თა ხმე ბი რომ მი ე ღო, მან 
აღუთ ქ ვა ჩე ზა რე ბორ ჯას (ბორჯები – ბორ ხე ბი – ეს პა ნუ რი წარ მო მავ
ლო ბის გვა რია და მათ, რა საკ ვირ ვე ლი ა, თა ვი ან თი მომ ხ რე ე ბი ჰყავ დათ 
ეს პა ნეთ ში). ეკ ლე სი ის გონ ფა ლო ნი ე რის პოსტს შე გი ნარ ჩუ ნებ და რო მა
ნი ა საც და გიმ ტ კი ცე ბო, მაგ რამ პა პად არ ჩე ვის შემ დეგ არ ცერ თი და პი
რე ბა არ შე ას რუ ლა.

23. მა კი ა ვე ლი პი რა დად ეს წ რე ბო და კონ კ ლავს (1503 წლის 23 ოქ ტომ ბ რი
დან 18 დე კემ ბ რამ დე).
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24. გად მო ცე მით, ერ თ ერ თი წვე უ ლე ბის დროს პაპ მა ალექ სან დ რე VI და 
მის მა ძემ ჩე ზა რე ბორ ჯამ შეც დო მით და ცა ლეს სას მი სე ბი, რომ ლებ ში
აც მო წამ ლუ ლი ღვი ნო ეს ხა და მათ თ ვის არა სა სურ ვე ლი ორი სტუმ რი
სათ ვის იყო გან კუთ ვ ნი ლი. პა პი მა ლე გარ და იც ვა ლა, მი სი ვა ჟი კი მძი
მედ დას ნე ულ და.

25. სან პი ეტ რო ად ვინ კუ ლა – ჯო ვა ნი დე ლა რო ვე რე (1441–1513), 1503 წლი
დან პა პი იული უს II... კო ლო ნა – ჯო ვა ნი კო ლო ნა (გარდ. 1508), კარ დი ნა
ლი (1480 წლი დან), კო ლო ნე ბის საგ ვა რე უ ლოს (იხ. აქ ვე კო მენტ. 5) ერ
თ ერ თი წარ მო მად გე ნე ლი...

26. სან ჯორ ჯო – რა ფა ე ლო გა ლე ო ტო რი ა რიო (1451 – 1521), კარ დი ნა ლი 
სან ჯორ ჯო ინ ვე ლაბ რო (1477 წლი დან), კა ტა რი ნა ფორ ლე ლის (იხ. კო
მენტ. თ. III, 9) მაზ ლი... ას კა ნიო – ას კა ნიო სფორ ცა (გარდ. 1505), ფრან
ჩეს კო სფორ ცას (იხ. კო მენტ. თ I) ვა ჟი, კარ დი ნა ლი.

27. იგუ ლის ხ მე ბა ჟორჟ დ’ამ პუ ა ზი (იხ. კო მენტ. თ. III, 18).

თავი VIII

1. აგა თოკ ლე (361–289 ძვ. წ. ა.) – სი რა კუ ზის ტი რა ნი (317 წლი დან ძვ. წ. ა.).

2. აგა თოკ ლეს მა მა კარ კი ნე მარ თ ლაც მე თუ ნე იყო (იუსტინე, XXII, ს. 2) და 
თვი თო ნაც ყმაწ ვილ კა ცო ბა ში მე თუ ნე ო ბით ირ ჩენ და თავს, მაგ რამ შემ დეგ 
თა ვი გა ა ნე ბა ამ ხე ლო ბას და სამ ხედ რო სამ სა ხურ ში შე ვი და.

3. ჰა მილ კარ კარ თა გე ნე ლი – ჰა მილ კარ ბარ კა (დაიღუპა 229 წ. ძვ. წ. ა.), 
სა ხელ გან თ ქ მუ ლი კარ თა გე ნე ლი მხე დარ თ მ თა ვა რი, რო მე ლიც იმ ხა ნად 
სი ცი ლი ა ში ომობ და კარ თა გე ნის სამ ფ ლო ბე ლო ე ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად.

4. იუს ტი ნეს მოწ მო ბით (XXII, 2 და შმდ.) აგა თოკ ლემ ოთხი ათას ზე მე ტი სი
რა კუ ზე ლი მო ქა ლა ქე გაჟ ლი ტა.

5. 312–311 წ. ძვ. წ. ა. კარ თა გე ნე ლებ მა ორ ჯერ და ა მარ ცხეს აგა თოკ ლე, რო
მე ლიც მტრის მი ერ ალ ყა შე მორ ტყ მულ კარ თა გენ ში აღ მოჩ ნ და გა მომ წყ
ვ დე უ ლი. შე ვიწ რო ე ბულ მა ტი რან მა შლე გუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღო: 
და ა პი რა სა პა სუ ხო დარ ტყ მა აფ რი კა ში მი ე ყე ნე ბი ნა კარ თა გე ნე ლე ბი სათ
ვის. სახ ს რე ბის შე საგ რო ვებ ლად გა ძარ ც ვა სი რა კუ ზის ტაძ რე ბი, ქო ნე ბა 
ჩა მო არ თ ვა მო ქა ლა ქე ებს, ქა ლაქ ში საკ მა ოდ ძლი ე რი გარ ნი ზო ნი და ტო
ვა თა ვი სი ძმის ან ტან დ რეს მე თა უ რო ბით, თვი თონ კი სა მო ცი ხო მალ დით 
და უს ხ ლ ტა კარ თა გე ნე ბის ფლოტს და აფ რი კა ში გა დას ხა თა ვი სი ლაშ ქა
რი. თოთხ მე ტი ათა სი ჯა რის კა ცით და ა მარ ცხა კარ თა გე ნე ლე ბის სამ ჯერ 
უფ რო მრა ვალ რიცხო ვა ნი არ მია და თვით კარ თა გენს და ე მუქ რა...

6. შე ვიწ რო ე ბულ მა კარ თა გე ნე ლებ მა დახ მა რე ბი სათ ვის მი მარ თეს თა ვი
ანთ სარ დალს ჰა მილ კარს, რო მე ლიც გარს ად გა სი რა კუ ზას. ჰა მილ კა რი 
იძუ ლე ბუ ლი შე იქ ნა მო ალ ყე თა ნა წი ლი სას წ რა ფოდ გა ეგ ზავ ნა აფ რი კა ში 
კარ თა გე ნის მი საშ ვე ლებ ლად.
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7. ოლი ვე რო ტო და ფერ მო – ოლი ვე რო ტო ევ ფ რე დუ ჩი (1475–1502), იტა
ლი ე ლი კონ დო ტი ე რი, რო მე ლიც თავ   და პირ ვე ლად ემ სა ხუ რე ბო და ჩე ზა
რე ბორ ჯას, ხო ლო შემ დეგ მის წი ნა აღ მ დეგ გა მო დი ო და. მა ჯო ნეს შეთ ქ   მუ
ლე ბის სხვა მო ნა წი ლე ებ თან ერ თად მოკ ლულ იქ ნა ჩე ზა რე ბორ ჯას მი ერ 
სი ნი გა ლი ას თან (იხ. კო მენტ. თ. VII, 10). 

8. პა ვო ლო (პაოლო) ვი ტე ლი (სიკვდილით იქ ნა დას ჯი ლი 1499 წელს) – 
იტა ლი ე ლი კონ დო ტი ე რის, ჩი ტა დი კას ტე ლოს მბრძა ნებ ლის ნი კო ლო 
ვი ტე ლის ვა ჟი, თა ვა დაც კონ დო ტი ე რი; ემ სა ხუ რე ბო და ფლო რენ ცი ე
ლებს, რომ ლებ მაც პი ზის დაპყ რო ბა და ა ვა ლეს მას, მაგ რამ, რა კი ამ და
ვა ლე ბის შეს რუ ლე ბა ვერ შეს ძ ლო, ფლო რენ ცი ე ლებ მა შე იპყ რეს და სას
ტი კად აწა მეს, ხო ლო შემ დეგ სიკ ვ დი ლით და სა ჯეს. 

9. ვი ტე ლო ცო – ვი ტე ლო ცო ვი ტე ლი (მოკლულ იქ ნა 1502წ.) პა ო ლო ვი
ტე ლის ძმა, ჩი ტა დი კას ტე ლოს მთა ვა რი; მხარს უჭერ და ორ სი ნებს პაპ 
ალექ სან დ რე VI წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლა ში. მოგ ვი ა ნე ბით თა ვის ძმას თან 
ერ თად ემ სა ხუ რე ბო და ფლო რენ ცი ე ლებს, მაგ რამ პა ო ლოს სიკ ვ დი ლით 
დას ჯის შემ დეგ პი ზე ლე ბის მხა რე ზე გა და ვი და. მო ნა წი ლე ობ და მა ჯო ნეს 
შეთ ქ მუ ლე ბა ში. ოლი ვე რო ტო და ფერ მოს თან ერ თად მოკ ლულ იქ ნა ჩე
ზა რე ბორ ჯას მი ერ სი ნი გა ლი ის მახ ლობ ლად.

10. ეს მოხ და 1501 წლის 26 დე კემ ბერს.

თავი IX

1. ნა ბი დე – სპარ ტის ტი რა ნი (205–192 ძვ. წ. ა.), „მაკედონური ომე ბის“ 
დროს (იხ. კო მენტ. თ. III, 5). თავ და პირ ვე ლად მხარს უჭერ და ფი ლი პე V 
მა კე დო ნელ სა და რო მა ე ლებს, ხო ლო შემ დეგ სი რი ის მე ფეს ან ტი ო ქე III 
მი ემ ხ რო. რო მა ელ თა სარ დალ მა ფლა მი ნი ნუს მა ალ ყა შე მო არ ტყა სპარ
ტას და 195 წ. ძვ. წ. ა. აიძუ ლა ნა ბი დე მის მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი პი რო
ბე ბი მი ე ღო.

2. გრაკ ხე ბი – ტი ბე რი უს სემ პ რო ნი უს გრაკ ხუ სი (162–133 ძვ. წ. ა.) რო მა ე
ლი სა ხელ მ წი ფო მოღ ვა წე, სა ხალ ხო ტრი ბუ ნი; ცდი ლობ და გა ნე ხორ ცი ე
ლე ბი ნა პროგ რე სუ ლი აგ რა რუ ლი რე ფორ მა; მის წი ნა აღ მ დეგ გა მო სულ მა 
სე ნა ტო რებ მა ისე მოკ ლეს თა ვის სა მას მომ ხ რეს თან ერ თად, რომ გარ შე
მო ჯა რულ პლებსს ხე ლიც არ გა უნ ძ რე ვია თა ვი სი ლი დე რის და სა ცა ვად... 
გა ი უს სემ პ რო ნი უს გრაკ ხუ სი (154–121 წ. ძვ. წ. ა.) – სა ხალ ხო ტრი ბუ ნი 
(123 წ.), თა ვი სი ძმის – ტი ბე რი უ სის საქ მის გან მ გ რ ძო ბი; ისიც რო მის სე
ნატ თან უთა ნას წო რო ბრძო ლა ში და ი ღუ პა.

3. ჯორჯო სკალი – ფლორენციელი პოპოლანების (მდაბიორების) ერთერთი 
ლიდერი ჩომპების (საფეიქრო მრეწველობის მუშები) აჯანყების დროს 
(1378 წ.); სიკვდილით იქნა დასჯილი 1382 წელს.
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თავი X

1. იგულისხმება გერმანიის იმპერატორი მაქსიმილიანე I (1493–1519).

თავი XI

1. პაპ მა იული უს II ვე ნე ცი ე ლე ბის გა ნად გუ რე ბა შეს ძ ლო, ე. წ. „კამბრეს ლი
გის“ (1508–1509) მეშ ვე ო ბით, რო მელ ში აც მის გარ და შე დი ოდ ნენ გერ
მა ნი ის იმ პე რა ტო რი მაქ სი მი ლი ა ნე I, საფ რან გე თის მე ფე ლუი XII და ეს
პა ნე თის მე ფე ფერ დი ნანდ V კა თო ლი კე (შდრ. კო მენტ. თ. III. 16). შემ დეგ 
პაპ მა კამ ბ რეს ლი გა ში თა ვი სი ყო ფი ლი მო კავ   ში რის ლუი XII წი ნა აღ მ დეგ 
და რაზ მა ძა ლე ბი, რად გა ნაც საფ რან გე თის მე ფემ მი ლა ნის სამ თავ რო ში 
ეკ ლე სი ის კუთ ვ ნი ლი ზო გი ერ თი ოლ ქი მი ი ტა ცა. 1511 წელს იული უს II 
ინი ცი ა ტი ვით შე იქ მ ნა ე. წ. „წმინდა ლი გა“ („საღვთო კავ ში რი“ ), რო მელ
ში აც პაპ თან ერ თად შე ვიდ ნენ ეს პა ნე თი, ვე ნე ცი ა, გერ მა ნია და სხვ., და 
რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც იგი საფ რან გეთს და უ პი რის პირ და.

2. იხ. კო მენტ. თ. III, 6.

3. ეს იყო ყვე ლა ზე ძლი ე რი სა ხელ მ წი ფო ე ბი იტა ლი ა ში.

4. 1482 წელს ფე რა რას მხარს უჭერ დ ნენ ნე ა პო ლი, ფლო რენ ცი ა, მი ლა ნი, 
მან ტუ ა, ურ ბი ნო და პა პი სიქ ს ტე IV, რო მე ლიც თავ და პირ ვე ლად ვე ნე ცი
ე ლე ბის მხა რე ზე გა მო დი ო და. ომი დამ თავ რ და ბა ნი ო ლის ზა ვით (1484), 
რომ ლის თა ნახ მა დაც ვე ნე ცი ის ხელ ში გა და ვი და პო ლე ზი ნა და რო ვი გო.

5. სიქ ს ტე – ფრან ჩეს კო დე ლა რო ვე რე (1414–1484), ფრან ცის კა ნელ თა ორ
დე ნის გე ნე რა ლი, 1471 წლი დან – პა პი სიქ ს ტე IV.

6. იგუ ლის ხ მე ბა: ათი წე ლი ცოცხ ლობ და პა პად არ ჩე ვის შემ დეგ. ყო ველ 
შემ თხ ვე ვა ში ეს ზუს ტია მა კი ა ვე ლის (1469–1527) დრო ინ დელ პა პებ თან 
და კავ ში რე ბით: სიქ ს ტე IV (1471–1484). ინო კენ ტი VIII (1484–1492), ალექ
სან დ რე VI (1492–1503), პი უს III (1503), იული უს II (1503–1513); ლე ონ X 
(1513–1521), ად რი ა ნე IV (1522–1523), კლე მენ ტე VII (1523–1534).

7. შდრ. კო მენტ. თ. VII, 5.

8. იული უს II ბო ლო ნი ა ში შე ვი და 1506 წლის 11 ნო ემ ბერს. 

9. იხ. აქ ვე, კო მენტ. 1.

10. პა პი ლე ო ნი – ჯო ვა ნი მე დი ჩი (1475–1521). ლო რენ ცო I დი დე ბუ ლის 
(1448–1492) ძე, 1513 წლი დან – პა პი ლე ონ X.

თავი XII

1. ამას ამ ტ კი ცებ და ჯი რო ლა მო სა ვო ნა რო ლა (იხ. კო მენტ. თ. VII. 6) 1494 
წლის 1 ნო ემ ბერს წარ მოთ ქ მულ ქა და გე ბა ში, რო ცა საფ რან გე თის მე
ფე შარლ VIII ფლო რენ ცი ას უახ ლოვ დე ბო და: „აჰა, მო ვი და მახ ვი ლი, აჰა, 
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აღ ს რულ და წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბა, აჰა, მო ი წია რის ხ ვა, აჰა, მოგ ვევ ლი ნა 
სას ჯე ლი: თვი თონ უფა ლი მი უძღ ვის ურ ჯუკ თა ბრბო ებს! ო, ფლო რენ
ცი ა, გარ დახ და ჟა მი სიმ ღე რი სა და ჟა მი როკ ვი სა, – ცრემ ლის მდი ნა რე
ბით გმარ თებს და ი ტი რო ამი ე რი დან ცოდ ვა ნი შენ ნი, იტა ლი ა, – აი, მი
ზე ზი ჩვე ნი წახ დე ნის!“ 

2. პირ ვე ლი პუ ნი კუ რი ომის (264 – 241 წ. ძვ. წ. ა.) დამ თავ რე ბის შემ   დეგ, 
რო მელ მაც უზარ მა ზა რი სახ ს რე ბი შე ი წი რა, კარ თა გე ნის ხა ზი ნა და ცა რი
ე ლე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და. და ქი რა ვე ბულ ჯა რის კა ცებს ჯა მა გი რი ვე ღარ გა და
უ ხა დეს და არ მი ა ში აჯან ყე ბამ იფეთ ქა. აჯან   ყე ბუ ლებს მი ემ ხ რ ნენ მო ნე ბი 
და კარ თა გენ ზე და მო კი დე ბუ ლი ლი ბი  ე ლე ბი, აგ რეთ ვე თა ვი სუ ფალ ნუ
მი დი ელ თა ტო მე ბი. მე ამ ბო ხე ებს მე თა უ რობ დ ნენ ლი ბი ე ლი მა ტო ნი და 
კამ პა ნი ე ლი მო ნა სპენ დი უ სი. მათ მი ემ ხ რო თვით ორი პუ ნი კუ რი ქა ლა ქი 
– უტი კა და ბი ზერ ტა. აჯან ყე ბამ, რო მე ლიც 241 წლის ზამ   თარ ში და იწყო 
და სამ წელ ზე მეტ ხანს გაგ რ ძელ და, გა მო ავ ლი ნა კარ თა გე ნის სა ხელ მ წი
ფო ებ რი ვი წყო  ბი ლე ბის ყვე ლა სუს ტი მხა რე, ყვე ლა ში ნა გა ნი წი ნა აღ მ
დე გო ბა: მო ნებ სა და მო ნათ მ ფ ლო ბე ლებს, კარ თა გე ნე ლებ სა და ლი ბი ე
ლებს, სა ხელ მ წი ფო სა და და ქი რა ვე ბულ ლაშ ქარს შო რის. აჯან ყე ბა დი დი 
გა ჭირ ვე ბით ჩა ახ შო სა ხელ გან თ ქ მულ მა კარ თა გე ნელ მა სარ დალ მა ჰა მილ
კარ ბარ კამ (იხ. კო მენტ. თ. VIII, 3).

3. ეპა მი ნონ და (დაახლ. 420–362 ძვ. წ. ა.) – სა ხელ გან თ ქ მუ ლი თე ბე ლი სარ
და ლი; წარ მა ტე ბით ებ რ ძო და ლა კე დე მო ნე ლებს და ორ ჯერ და  ა მარ ცხა 
ისი ნი ლევ კ ტ რა სა და მან ტი ნე ას თან. ამ უკა ნას კ ნელ ბრძო  ლა ში სა სიკ ვ
დი ლოდ იქ ნა დაჭ რი ლი; „მე ვტო ვებ ორ უკ ვ დავ შვილს, – უთ ქ ვამს მო
მაკ ვ დავს, – ლევ კ ტ რა სა და მან ტი ნე ა სო“ . 

4. იგუ ლის ხ მე ბა ფი ლი პე II (359–336 ძვ. წ. ა.) – ალექ სან დ რე მა  კე დო ნე ლის 
მა მა, მა კე დო ნი ის ძლი ე რი სა ხელ მ წი ფოს შემ ქ მ ნე ლი. სი ჭა ბუ კე თე ბე ში, 
ეპა მი ნონ დას სა სახ ლის კარ ზე გა ა ტა რა, რო გორც მძე ვალ მა. ე. წ. „წმინდა 
ომის“ დროს (356–346 ძვ. წ. ა.). თე ბე ლე ბის ლაშ ქარს სარ დ ლობ და ფო
კი დე ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ, მაგ რამ შემ დეგ თვი თონ თე ბე და ი მორ ჩი ლა. 

5. იგუ ლის ხ მე ბა ფი ლი პო მა რია ვის კონ ტი, მი ლა ნის დუ კა (1412–1447), ვის
კონ ტე ბის დი ნას ტი ის უკა ნას კ ნე ლი წარ მო მად გე ნე ლი, რომ ლის შემ დე
გაც მი ლა ნის მმარ თ ვე ლო ბა სფორ ცე ბის ხელ ში გა და ვი და. 

6. იხ. კო მენტ. თ. I, 1.

7. ფრან ჩეს კო სფორ ცამ ვე ნე ცი ე ლე ბი და ა მარ ცხა კა რა ვა ჯოს თან 1448 წლის 
15 სექ ტემ ბერს. 

8. ფრან ჩეს კო სფორ ცას მა მა – ჯა კო მუ ცო ატენ დო ლო სფორ  ცა (1369 
–1424) თა ვი სი დრო ის ერ თი ყვე ლა ზე ცნო  ბი ლი კონ დო ტი ე რი იყო. თავ
და პირ ვე ლად ემ სა ხუ რე ბო და ფლო რენ ცი ე ლებს (1405), შემ დეგ – პაპს 



ნიკოლო  მაკიაველი

234

და ფე რა რის მთა ვარს, ხო ლო 1412 წლი დან – ნე ა პო ლის მე ფეს ვლა დის
ლავს ანუ ლან სე ლოტს (1376–1414) და მის და სა და მემ კ ვიდ რეს ჯო ვა ნა 
II (1370–1435; დე დო ფა ლი – 1414 წლი დან), 1420 წ. კი – პაპ მარ ტინ V 
(1417–1431)... ჯო ვა ნა იძუ ლე ბუ ლი იყო ეშ  ვი ლა და თა ვის მემ კ ვიდ რედ გა
მო ეცხა დე ბი ნა ალ ფონ სო V არა გო ნე ლი (დაახლ. 1369–1458). 

9. ჯო ვა ნი აკუ ტო (აუკუტა) – სერ ჯონ ჰოქ ვუ დი, ინ გ ლი სე ლი კონ დო ტი ე
რი, იტა ლი ა ში ომობ და 1361–1393 წწ. თავ და პირ ვე ლად ემ სა ხუ რე ბო და 
რომს და ჩე ზა ნას, შემ დეგ – ვის კონ ტებს, ხო ლო 1377 წლი დან – ფლო
რენ ცი ე ლებს.

10. იგუ ლის ხ მე ბა ფრან ჩეს კო სფორ ცას მა მა – ჯა კო მუ ცო ატენ დო ლო სფორ
ცა (იხ. აქ ვე, კო მენტ. 8).

11. ბრა ჩო – ბრა ჩო და მონ ტო ნე (1368–1424), იტა ლი ე ლი კონ დო ტი ე რი, ემ
სა ხუ რე ბო და პაპ სა და იტა ლი ის სხვა და  ს ხ ვა სამ თავ რო თა მბრძა ნებ ლებს. 
ბო ლოს იმ დე ნად გაძ ლი ერ და, რომ 1417 წელს ქა ლა ქი რო მიც კი აიღო, 
მაგ რამ იქე დან გან დევ ნა მის მა მუდ მივ მა მე ტო ქემ ჯა კო მუ ცო სფორ ცამ. 
ბრა ჩო სა და სფორ ცას ბან დე ბი მა თი სიკ ვ დი ლის შემ და გაც დიდ ხანს ებ
რ ძოდ ნენ ერ თ მა ნეთს. 

12. პა ო ლო ვი ტე ლი – იხ. კო მენტ. თ. VIII, 8. 

13. კარ მი ნუ ო ლა (კარმანიოლა) – ფრან ჩეს კო ბუ სო ნე, კარ მა ნი ო ლას გრა ფი 
(დაახლ. 1380–1432), იტა ლი ე ლი კონ დო ტი ე რი, ემ სა ხუ რე ბო და ვის კონ
ტებს, ხო ლო შემ დეგ – ვე ნე ცი ე ლებს; მაკ ლო დი ოს თან და ა მარ ცხა მი ლა
ნე ლე ბი (1427 წლის 11 ოქ ტომ ბერს). ვე ნე ცი ას და უ მორ ჩი ლა ბრე შია და 
ბერ გა მო; 1431–1432 წწ. ამა ოდ ცდი ლობ და აეღო ლო დი და კრე მო ნა; 
ბო ლოს ღა ლა ტი დას წა მეს და სიკ ვ დი ლით და სა ჯეს.

14. ბარ ტო ლო მეო და ბერ გა მო – ბარ ტო ლო მეო კო ლო ნი (1400–1475), იტა
ლი ე ლი კონ დო ტი ე რი, მსა ხუ რობ და ბრა ჩო და მონ ტო ნე სა და კარ მი ნუ
ო ლას ლაშ ქარ ში, თა ვი გა მო ი ჩი ნა კრე მო ნას თან ბრძო ლის დროს, რის თ
ვი საც ვე ნე ცი  ე ლებ მა ქვე ი თი ლაშ ქ რის სარ დ ლო ბა მი ან დეს... 

15. რო ბერ ტო სან სე ვე რი ნო (1418–1487) – იტა ლი ე ლი კონ დო ტი ე რი, ემ სა
ხუ რე ბო და ფრან ჩეს კო სფორ ცა სა და ლო დო ვი კო მო როს, ხო ლო შემ დეგ 

– ვე ნე ცი ე ლებს. მოკ ლულ იქ ნა 1487 წელს ადი ჯის პი რას, გერ მა ნე ლე ბის 
წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლა ში.

16. გრა ფი და პი ლი ა ნო (პიტილიანო) – ნი კო ლო ორ სი ნი (მოკლული იქ ნა 
1510 წ.), ვე ნე ცი ელ თა სარ და ლი კამ ბ რეს ლი გის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლა ში. 

17.  იგუ ლის ხ მე ბა შემ დე გი: მა კი ა ვე ლის მი ხედ ვით, და ქი რა ვე ბუ ლი ლაშ ქა
რი, რო მელ საც კონ დო ტი ე რი უდ გას სა თა  ვე ში, გა მარ ჯ ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში 
არა ნაკ ლებ სა ში ში ხდე ბა, ვიდ რე ამ ლაშ ქ რის მი ერ ძლე უ ლი მტე რი; მაგ
რამ ასე ვე სა ში შია და ქი რა ვე ბულ თა და მარ ცხე ბაც, ვი ნა ი დან ახ ლა უკ ვე 
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სა ში ში ხდე ბა მა თი მძლე ვე ლი მტე რი. ვე ნე ცი ე ლებს კი ნაკ ლე ბად ჰქონ
დათ თა ვი ან თი ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სარ დ ლე ბის იმე დი და ამი ტომ მათ და
მარ ცხე ბას უფ რო უფ რ თხოდ ნენ, ვიდ რე გა მარ ჯ ვე ბა სა ო, – გვე უბ ნე ბა მა
კი ა ვე ლი.

18.  ვა ი ლა იგი ვე ანი ა დე ლო ა, ად გი ლი ლო დის მახ ლობ ლად, სა დაც კამ ბ რეს 
ლი გის (იხ. კო მენტ. თ. XI, 1) ერ თ ერ თი მო ნა წი ლის – საფ რან გე თის მე
ფის ლუი XII ლაშ ქარ მა 1509 წლის 14 მა ისს სას ტი კად და ა მარ ცხა ვე ნე
ცი ელ თა და ქი რა ვე ბუ ლი არ მი ა, რო მელ საც ორი კონ დო ტი ე რი – ზე მოხ
სე ნე ბუ ლი პი ტი ლი ა ნო (ნიკოლო ორ სი ნი) და მი სი მოგ ვა რე ალ ვი ა ნო ედ
გა სა თა ვე ში.

19.  ალ ბე რი გო და კო ნიო – ალ ბე რი გო და ბარ ბი ა ნო (გარდ. 1409 წ.), კო
ნი ოს (კუნიოს) გრა ფი, კონ დო ტი ე რი, ემ სა ხუ რე ბო და პაპ ურ ბი ნო VI 
(1378–389), ნე ა პო ლის მე ფეს, მი ლა ნის მთა ვარს.

20.  იგუ ლის ხ მე ბი ან ბრა ჩო და ბან დო ნე (იხ. აქ ვე, კო მენტ. 11) და ჯა კო მუ ცო 
სფორ ცა (კომენტ. 8).

21. ფე რან დო – ეს პა ნე თის მე ფე ფერ დი ნანდ V კა თო ლი კე.

22. შვე ი ცა რი ე ლებ მა ორ ჯერ და ა მარ ცხეს იტა ლი ელ თა და ქი რა ვე ბუ ლი რაზ
მე ბი: ნო ვა რას თან (1500 წ.) და რა ვე ნას თან (1512 წ.).

თავი  XIII

1. იული უს IIმ „წმინდა ლი გა“ (იხ. კო მენტ. თ. XI, 1) შექ მ ნა და სხვებ თან ერ

თად ეს პა ნე თის მე ფეს ფერ დი ნანდ Vს მო უხ მო მაშ ვე ლად მას შემ დეგ, 

რაც ალ ფონ სო დ’ეს ტემ და იბ რუ ნა ფე რა რა და აიძუ ლა პა პი ბო ლო ნი

აც და ე ტო ვე ბი ნა (1510).

2. იგუ ლის ხ მე ბა ეს პა ნე თის მე ფე.

3. 1512 წლის 11 აპ რილს ფრან გებ მა რა ვე ნას თან და ა მარ ცხეს პა პი სა და ეს

პა ნე თის შე ერ თე ბუ ლი ძა ლე ბი, მაგ რამ მა თი მხე დარ თ მ თავ რის გას ტონ 

დე ფუ ას სიკ ვ დილ მა და შვე ი ცა რი ე ლე ბის მაშ ველ მა რაზ მებ მა, რომ ლებ

მაც სულ ზე მო უს წ რეს გა სა  ჭირ ში ჩა ვარ დ ნილ მო კავ ში რე ებს, აიძუ ლეს 

ფრან გე ბი და ე ტო ვე ბი ნათ რო მა ნია და ლომ ბარ დი ა.

4. 1500 წლის ივ ნის ში ლუი XII რვა ათა სი შვე ი ცა რი ე ლი და გას კო ნე ლი ჯა

რის კა ცი მის ცა ფლო რენ ცი ე ლებს პი ზის და საპყ რო ბად.     

5. ბი  ზან   ტი  ის იმ   პე  რა  ტორ   მა იოანე VI კან   ტა  კუ  ზენ   მა (1347–

6. 1354),რომელიც ტახტს ეცი  ლე  ბო  და იოანე V პა  ლე  ო  ლოგს (1341–1391), 

1353 წელს მაშ   ვე  ლად მო  უხ   მო ოს   მალ   თა სულ   ტანს ურ   ხანს (1326–1362), 
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რო  მელ   საც მე  გობ   რუ  ლი კავ   ში  რის გან   სამ   ტ   კი  ცებ   ლად თა  ვი  სი ასუ  ლი მი 

ათხო  ვა.

7. იხ. კო მენტ. თ. VII, 9.

8. იხ. კო მენტ. თ. VII, 10.

9. იხ. კო მენთ. თ. VI, 7.

10. „ძველი აღ თ ქ მის“ ერ თ ერ თი ეპი ზო დი, იხ. მე ფე თა წ. ი, XVIII, 3840. 

11. საფ რან გე თის მე ფემ შარლ VIII (1422–1461), რომ ლის დრო საც დამ თავ

რ და (1453) ას წ ლი ა ნი ომი ინ გ ლის სა და საფ რან გეთს შო რის, და არ

სა ე.წ ორ დო ნან სუ ლი ასე უ ლე ბი (1445), ცხე ნო სან თა კორ პუ სე ბი და 

„თავისუფალ მსრო ლელ თა’’ ქვე ი თი რაზ მე ბი, რომ ლე ბიც მუდ მი ვი არ მი

ის ბირთვს შე ად გენ დ ნენ. ხო ლო მის მა ძემ ლუი XI (1461–1483) გა ა უქ მა 

„თავისუფალ მსრო ლელ თა“ რაზ მე ბი და და ქი რა ვე ბულ შვე  ი ცა რი ელ თა 

ქვე ი თი ლაშ ქ რით შეც ვა ლა ისი ნი.

12.  იგუ ლის ხ მე ბა ფრან გე ბის და მარ ცხე ბა ნო ვა რას თან 1513 წლის ივ ნის ში.

13.  ტა ცი ტუ სი, ანა ლე ბი, XIII, 19. 

თავი XIV

1. ფრან ჩეს კო სფორ ცას (იხ. კო მენტ. თ. ი, 1) უფ როს შვილს ჯო ვა ნი გა ლე ა
ცო სფორ ცას (1444–1476), რო მელ მაც მა მა მი სი შეც ვა ლა მი ლა ნის სამ
თავ როს ტახ ტ ზე დუ კის (ჰერცოგის) ტი ტუ ლი არ და უ კარ გავს. იგი შეთ
ქ მუ ლე ბის მსხვერ პ ლი შე იქ მ ნა. მა კი ა ვე ლი, ალ ბათ, გუ ლის ხ მობს ფრან
ჩეს კო სფორ ცას მე ო რე ვაჟს – ლო დო ვი კო სფორ ცას, მეტ სა ხე ლად მო
როს (იხ. კო მენტ. თ. III, 1).

2. ფი ლო პო მე ნე (252–183 ძვ. წ. ა.) – „აქაიელთა კავ ში რის“ მხე  დარ თ   მ თა
ვა რი. 

3. მა კი ა ვე ლი შე სა ბა მი სად ეყ რ დ ნო ბა შემ დეგ წყა რო ებს: პლუ  ტარ ქე, 
„ალექსანდრეს ცხოვ რე ბა“, VIII; კურ ცი უს რუ  ფუ სი, „ალექსანდრეს ის
ტო რი ა“, IV, 6; სვე ტო ნი უ სი, „ღვთაებრივი იული უ სი“, VII; ცი ცე რო ნი, „ძმა 
კვინ ტუ სი სად მი“ , I, 823.

4. იგუ ლის ხ მე ბა ბერ ძე ნი მწერ ლის ქსე ნო ფონ ტეს (დაახლ. 430–352 ძვ. წ. 
ა.) თხზუ ლე ბა „კიროსის აღ ზ რ და“ .

თავი XVI

1. იგულისხმება ფერდინანდ V კათოლიკე.
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2. ცეზარის (იულიუს კეისრის) სიუხვისა და ხელგაშლილობის შესახებ იხ. 
პლუტარქე, „გაიუს იულიუს კეისარი“ , V.

თავი XVII

1. ხე ლი შე უწყო იმით, რომ წინ არ აღუდ გა ში ნა აშ ლი ლო ბას, რა მაც სა ში
ნე ლი ნგრე ვა და ხოც ვა ჟ ლე ტა გა მო იწ ვია ქა ლაქ ში (15011502)

2. „ძნელია საქ მე, ახა ლია ჩვე ნი სა მე ფო, რაც მა ი ძუ ლებს ფხიზ ლად ვი ცავ დე 
მის საზღ ვ რებს“ , – ვერ გი ლი უ სი, „ენეიდა“ , – 1, 563–564.

3. ჰა ნი ბა ლი (247–183 ძვ. წ. ა.) – სა ხელ გან თ ქ მუ ლი კარ თა გე ნე ლი მთა ვარ
სარ და ლი, ჰა მილ კარ ბარ კას შვი ლი, რო მა ე ლე ბის მო სის ხ ლე მტე რი. 

4. შდრ. ტი ტუს ლი ვი უ სი, XXI, 4.

5. იგუ ლის ხ მე ბა პუბ ლი უს კორ ნე ლი უს სცი პი ონ აფ რი კე ლი, უფ რო სი 
(234–183 ძვ. წ. ა.) – სა ხელ გან თ ქ მუ ლი რო მა ე ლი სა ხელ მ წი ფო მოღ ვა
წე და მხე დარ თ მ თა ვა რი.

6. 206 წ. ძვ. წ. ა. ეს პა ნეთ ში აჯან ყ და სცი პი ო ნის რვა ათა სი ჯა რის კა ცი, მაგ
რამ სარ დალ მა შეს ძ ლო აჯან ყე ბის ჩახ შო ბა და იმა ვე წელს დაბ რუნ და 
რომ ში.

7. იგუ ლის ხ მე ბა კვინ ტუს ფა ბი უს მაქ სი მუ სი (დაახლ. 257–203 ძვ. წ. ა.) – 
ხუთ გ ზის კონ სუ ლი, დიქ ტა ტო რი (217 წ. ძვ. წ. ა.), მხე დარ თ მ თა ვა რი; ებ
რ ძო და ჰა ნი ბალს.

8. რომ ში დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ (იხ. აქ ვე, კო მენტ. 6) სცი პი ონ მა, რო მე ლიც 
205 წ.ძვ. წ. ა. უკ ვე კონ სუ ლი იყო, სი ცი ლია და ლაშ ქ რა, სა დაც მის მა ლე
გატ მა კვინ ტუს პლე მი ნი უს მა სას ტი კი და ნა შა უ ლი ჩა ი დი ნა ლოკ რე ბის 
წი ნა შე, რის გა მოც სცი პი ო ნი კი ნა ღამ მთა ვარ სარ დ ლის პოს ტი დან გა და
ა ყე ნეს, მაგ რამ ბო ლოს მა ინც შეს ძ ლო თა ვის მარ თ ლე ბა.

თავი XVIII

1. კენ ტავ რი ქი რო ნი – კრო ნი სი სა და ფი ლი რას ძე, ძვე ლი თე სა ლი უ რი 
ღვთა ე ბა, მრა ვა ლი მი თი უ რი გმი რის, მათ შო რის, აქი ლევ სის აღ მ ზ რ დე
ლი.

2. იგუ ლის ხ მე ბა ეს პა ნე თის მე ფე ფერ დი ნანდ V კა თო ლი კე.

თავი XIX

1. იხ. კო მენტ. თ. IX, 1.

2. ანი ბა ლე ბენ ტი ვო ლი (ან ბენ ტი ვო ლი ო) – ბო ლო ნი ის მთა ვა რი (1438–
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1445). მოკ ლულ იქ ნა მის წი ნა აღ მ დეგ შეთ ქ მუ ლი ბა ტის ტა კა ნეს კის მი
ერ 1445 წლის 24 ივ ნისს.

3. იგუ ლის ხ მე ბა ანი ბა ლე II ბენ ტი ვო ლი (1469–1540), რო მე ლიც ბო ლო ნი ას 
მარ თავ და 1510–1512 წწ. ძა ლა უფ ლე ბა და კარ გა რა ვე ნას თან გა მარ თუ
ლი ბრძო ლის შემ დეგ (იხ. კო მენტ. თ. XIII, 2).

4. ჯო ვა ნი – ჯო ვა ნი ბენ ტი ვო ლი, ბო ლო ნი ის მთა ვა რი, ანი ბა ლე IIის მა მა; 
დიდ ხანს წარ მა ტე ბით იგე რი ებ და ჩე ზა რე ბორ ჯას იერი შებს: ბო ლოს, პაპ 
იული უს II წა გე ბუ ლი ბრძო ლის შემ დეგ (1508) და კარ გა ძა ლა უფ ლე ბა.

5. იგუ ლის ხ მე ბა სან ტი ბენ ტი ვო ლი (1426–1462), ანი ბა ლეს ბი ძაშ ვი ლის ერ
კო ლე ბენ ტი ვო ლის ვა ჟი, რო მე ლიც მარ თავ და ბო ლო ნი ას ,  სა ნამ ანი ბა
ლეს ძე – ჯო ვა ნი სრულ წ ლო ვა ნი გახ დე ბო და.

6. იგუ ლის ხ მე ბა ე. წ. „გენერალური შტა ტე ბი“ , პირ ვე ლად მოწ ვე უ ლი 1302 
წელს საფ რან გე თის მე ფის ფი ლი პე IV (1285–1314) მი ერ. „გენერალური 
შტა ტე ბის“ უპირ ვე ლეს მი ზანს იმ ხა ნად მე ფის ძა ლა უფ ლე ბის გან მ ტ კი
ცე ბა და გა ფარ თო ე ბა შე ად გენ და.

7. ამ იმ პე რა ტო რე ბის შე სა ხებ ცალ  ცალ კე იხ. ქვე მოთ.

8. IIIII სს. რო მის იმ პე რი ა ში (ისევე რო გორც მა კი ა ვე ლის დრო ინ დელ იტა
ლი ა ში) სულ უფ რო თვალ სა ჩი ნო ხდე ბა არ მი ის რო ლი ქვეყ ნის პო ლი ტი
კუ რი ცხოვ რე ბის ას პა რეზ ზე. უკ ვე რეს პუბ ლი კის დამ ლევს რო მის ყვე ლა 
არ მია ფაქ ტი უ რად გა და იქ ცა და ქი რა ვე ბულ არ მი ად, მაგ რამ მი სი რი გე
ბი ჯერ კი დევ მხო ლოდ რო მის მო ქა ლა ქე ე ბით, უპი რა ტე სად, იტა ლი ის 
მცხოვ რებ ლე ბით კომ პ ლექ ტ დე ბო და. იმ პე რი ის დამ დეგს არ   მი ა ში უკ ვე 
პრო ვინ ცი ე ბის მკვიდ რ   თა მი ღე ბა და იწყეს, ხო ლო ად რი ა ნეს მმარ თ ვე ლო
ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი თით ქ მის უწყ ვე ტად მიმ დი ნა რე ობს არ   მი ის პრო
ვინ ცი ა ლი ზა ცი ი სა და ბარ ბა რი ზა ცი ის პრო ცე სი, რა საც კი დევ უფ რო 
აღ რ მა ვებს და ამ ძაფ რებს სეპ ტი მი უს სე ვე რუ სის რე ფორ მე ბი. მრა ვალ
მა ჯა რის კაც მა მო ქა ლა ქე ო ბის უფ ლე ბა მი ი ღო, ხო ლო კა რა კა ლას დრო
ი დან რო მის მო ქა ლა ქე ხდე ბა პრო ვინ ცი ე ბის თით ქ მის ყვე ლა მცხოვ რე
ბი. ლე გი ო ნებ ში სამ სა ხუ რი პრო ფე სი ად იქ ცე ვა და ხში რად მემ კ ვიდ რე
ო ბით გა და დის მა მი დან შვილ ზე. ამა თუ იმ პრო ვინ ცი ა ში და  ბა ნა კე ბუ
ლი ლაშ ქა რი თით ქ მის და მო უ კი დე ბელ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს. სამ ხედ რო 
დის ციპ ლი ნა თან და თა ნო ბით სუს ტ დე ბა და მის ად გილს იკა ვებს პრო
ფე სი უ ლი ერ თო ბის გრძნო ბა, რაც „ამქრული“ სუ ლის კ ვე თე ბით, მრა  ვა
ლი წლის მან ძილ ზე ერ თად სამ სა ხუ რი თა და სა ბა ნა კო თუ სა  ლაშ ქ რო 
ცხოვ რე ბი თაა გან მ ტ კი ცე ბუ ლი. რო ცა ხელ საყ რე ლი ვი თა რე ბა იქ მ ნე ბა, 
ცალ კე უ ლი ლე გი ო ნე ბი არა ვი თარ ან გა რიშს აღარ უწე ვენ მმარ თ ველ მო
ნარქს და თა ვი ან თი ნე ბა სურ ვი ლით ახალ იმ პე რა ტორს ირ ჩე ვენ, რა თა 
მი სი მეშ ვე ო ბით უფ რო პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა მო ი პო ვონ სა
ხელ მ წი ფო ში, მაგ რამ თუ ეს უკა ნას კ ნე ლი მას ზე დამ ყა რე ბულ იმე დებს 
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არ გა ა მარ თ ლებს, და უ ყოვ ნებ ლივ იცი ლე ბენ თა ვი დან. არ მია ანარ ქი ის 
წყა როდ იქ ცე ვა. 

9. მარ კუ სი – მარ კუს ავ რე ლი უ სი (121–180), რო მის იმ პე რა ტო რი (161–180), 
ან ტო ნი ნუს თა დი ნას ტი ის (196–192) წარ მო მად გე ნე ლი.

10. პერ ტი ნაქ სი – პუბ ლი უს ჰელ ვი უს პერ ტი ნაქ სი, რო მის იმ პე რა ტო რი კო
მო  დუ სის სიკ ვ დი ლის შემ დეგ; ცდი ლობ და დაბ რუ ნე ბო და ან ტო ნი ნუს პი
უ სი სა და მარ კუს ავ რე ლი უ სის პო ლი ტი კას, რო გორ მე შე ევ სო და ცა რი
ე ლე ბუ ლი ხა ზი ნა, შე ემ სუ ბუ ქე ბი ნა გა და სა ხა დე ბი და სამ ხედ რო დის ციპ
ლი ნა გა ნემ ტ კი ცე ბი ნა არ მი ა ში. 

11. პერ ტი ნაქ სის მმარ თ ვე ლო ბა უდღე უ რი აღ მოჩ ნ და: მხო ლოდ ორი ო დე 
თვე (193 წ. იან ვა რი – მარ ტი) გაძ ლო იმ პე რა ტო რის ტახ ტ ზე. მი სი პო
ლი ტი კით უკ მა ყო ფი ლო პრე ტო რი ა ნელ თა კო ჰორ ტებ მა (იმპერატორის 
მცვე ლი რაზ მე ბი) აჯან ყე ბა მო აწყეს და მოკ ლეს იმ პე რა ტო რი.

12. ალექ სან დ რე – მარ კუს ავ რე ლი უს სე ვე რუს ალექ სან დ  რე (222–235), რო
მის იმ პე რა ტო რი, ჰე ლი ო გა ბა ლის (ელა გაბალის) ბი ძაშ ვი ლი. ალექ სან დ
რე თოთხ მე ტი წლი სა ავი და ტახ ტ ზე და მის მმარ თ ვე ლო ბა ზე დიდ გავ
ლე ნას ახ დენ დ ნენ ბე ბია – იულია მე სა და დე და – მა მე ა. მის დროს კვლავ 
დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა მი ე ნი ჭა სე ნატს. ალექ სან დ რე ცდი ლობ და შე ემ სუ ბუ
ქე ბი ნა გა და სა ხა დე ბი და შე ემ ცი რე ბი ნა სამ ხედ რო ხარ ჯე ბი, რი თაც მი
სი ავ ტო რი ტე ტი საგ რ ძ ნობ ლად და ე ცა არ მი ის თვალ ში. იბ რ ძო და აღ მო
სავ ლეთ ში – სა სა ნი დე ბის დი ნას ტი ის და მა არ სებ ლის არ და ში რის წი ნა
აღ მ დეგ (231–232) და და სავ ლეთ ში – გერ მა ნე ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ (232–
235). ამ უკა ნას კ ნელ ომ ში მი სი პო ლი ტი კით უკ მა ყო ფი ლო ჯა რის კა ცებ მა 
ალექ სან დ რეს ერ თ ერ თი სარ დ ლის გა ი უს იული უს ვე რუს მაქ სი მი ნეს 
(მომავალი იმ პე რა ტო რის) მე თა უ რო ბით შეთ ქ მუ ლე ბა მო აწყეს და მოკ
ლეს იმ პე რა ტო რი ცა და დე და მი სიც.

13. სე ვე რუ სი – ლუ ცი უს სეპ ტი მი უს სე ვე რუს ავ რე ლი უს ან ტო ნი ნუ სი (193–
211), რო მის იმ პე რა ტო რი. პერ ტი ნაქ სის (იხ. აქ ვე, კო მენტ. 10) სიკ ვ დი ლის 
შემ დეგ თა ვაშ ვე ბულ მა პრე ტო რი ა ნელ თა კო ჰორ ტებ მა ნამ დ ვი ლი აუქ ცი
ო ნი გა მო აცხა დეს სა იმ პე რა ტო რო ტახ ტ ზე და იმ პე რა ტო რად გა მო აცხა
დეს მარ კუს დი დი უს იული ა ნე. პრე ტო რი ა ნე ლებს არც პრო ვინ ცი ე ბის 
არ მი ე ბი ჩა მორ ჩ ნენ: ბრი ტა ნე თის ლე გი ო ნებ მა იმ პე რა ტო რად გა მო აცხა
დეს დე ცი მუს კლო დი უს ალ ბი ნუ სი, პა ნო ნი ის ლე გი ო ნებ მა – ლუ ცი უს 
სეპ ტი მი უს სე ვე რუ სი, აღ მო სავ ლე თის ლე გი ო ნებ მა კი – სი რი ის ლე გა
ტი გა ი უს პეს ცე ნი უს ნი გე რი. ასე რომ, სეპ ტი მი უს სე ვე რუ სი იძუ ლე ბუ
ლი შე იქ ნა მძაფ რი ბრძო ლე ბი თა და დიპ ლო მა ტი უ რი ხრი კე ბით ჩა მო ე
ცი ლე ბი ნა და ნარ ჩე ნი კონ კუ რენ ტე ბი. რა კი ღა რომ თან ყვე ლა ზე ახ ლოს 
იყო, სწრა ფად და ი კა ვა იმ პე რი ის დე და ქა ლა ქი. და ა მარ ცხა იული ა ნე, რო
მე ლიც ბრძო ლა ში და ი ღუ პა, და სას ტი კად და სა ჯა პერ ტი ნაქ სის მკვლე
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ლე ბი. შემ დ გომ ამი სა და უ ზავ და კლო დი უს ალ ბი ნუსს, იშ ვი ლა და ცე ზა
რის (ტახტის მემ კ ვიდ რის) ტი ტუ ლი უბო ძა მას. ამან სა შუ ა ლე ბა მის ცა 
აღ მო სავ ლე თით გა და ეს რო ლა თა ვი სი ძა ლე ბი, ნი გე რის წი ნა აღ მ დეგ, რო
მე ლიც და ა მარ ცხა 194 წელს. თვი თონ ნი გე რი ბრძო ლა ში იქ ნა მოკ ლუ
ლი. სე ვე რუ სი სას ტი კად გა უს წორ და ნი გე რის მომ ხ რე ქა ლა ქებს, აგ რეთ
ვე პარ თე ლებს, რომ ლე ბიც მის მე ტო ქეს ეხ მა რე ბოდ ნენ. შემ დეგ კი კვლავ 
და სავ ლეთ ში დაბ რუნ და, სა დაც მის წი ნა აღ მ დეგ ამ ბოხ და კლო დი უს ალ
ბი ნუ სი. მა თი ბრძო ლა სე ვე რუ სის სრუ ლი გა მარ ჯ ვე ბით დამ თავ რ და (197 
წ.) ახა ლი იმ პე რა ტო რი თა ვის პო ლი ტი კა ში, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, ეყ რ დ
ნო ბო და არ მი ას. ის ტო რი კოს მა დი ონ კა სი უს მა შე მოგ ვი ნა ხა სე ვე რუ სის 
სიტყ ვე ბი, რომ ლე ბი თაც მას სიკ ვ დი ლის წინ მი უ მარ თავს თა ვი სი ვა ჟე
ბი სათ ვის: „ძმობა გა უ წი ეთ ერ თ მა ნეთს, გა ამ დიდ რეთ ჯა რის კა ცე ბი, და
ნარ ჩენ ზე ნუ ზრუ ნავთ“ . 

14. ან ტო ნი ნუ სი – მარ კუს ავ რე ლი უს ან ტო ნი ნუს კა რა კა ლა (211–217), რო  მის 
იმ პე რა ტო რი, სეპ ტი მი უს სე ვე რუ სის ძე; თავ და პირ ვე ლად თა ვის ძმას თან 
გე ტას თან ერ თად მარ თავ და სა ხელ მ წი ფოს, მაგ რამ 212 წელს მოკ ლა იგი 
და იმ პე რი ის ერ თ პი როვ ნუ ლი მბრძა ნე ბე ლი გახ და. ეს იყო აღ ვი რახ ს ნი ლი, 
ვე რა გი და და უნ დო ბე ლი, ეჭ ვი ა ნი და სულ მოკ ლე კა ცი, რო მე ლიც არ ნა ხუ
ლი სი სას ტი კით უს წო რებ და ან გა რიშს თა ვის მტრებს. იბ რ ძო და გა ლი ა სა 
და დუ ნა ის პი რეთ ში, ეგ ვიპ ტე სა და სი რი ა ში, სა დაც ჯა რის კა ცებ მა, მაკ რი
ნუ სის მე თა უ რო ბით, შეთ ქ მუ ლე ბა მო უწყეს და მოკ ლეს.

15. ცენ ტუ რი ო ნი – რო მის არ მი ის ოფი ცე რი, „ასისთავი“.

16. კო მო დუ სი – ლუ ცი უს ელი უს ავ რე ლი უს კო მო დუ სი (180–192), რო მის 
იმ პე რა ტო რი, მარ კუს ავ რე ლი უ სის ძე, ან ტო ნი ნუს თა დი ნას ტი ის უკა  ნას
კ ნე ლი წარ მო მად გე ნე ლი. რაც უფ რო ღირ სე უ ლი კა ცი იყო მა მა, მით უფ
რო უღირ სი იყო შვი ლი. მოკ ლულ იქ ნა შეთ ქ მულ თა ხე ლით, რო მელ თა 
შო რი საც იყო მი სი ხარ ჭა მარ ცი ა. 

17. მაქ სი მი ნე – გა ი უს იული უს ვე რუს მაქ სი მი ნე (235–238), რო მის იმ პე რა
ტო რი, ხე ლი სუფ ლე ბას სა თა ვე ში ჩა უდ გა ალექ სან დ რეს (იხ. აქ ვე კო მენტ. 
11) მკვლე ლო ბის შემ დეგ. მაქ სი მი ნე მდა ბი უ რი წარ მო მავ ლო ბის კა ცი 
იყო: ახალ გაზ რ დო ბა ში, რო გორც მი სი ბი ოგ რა ფე ბი გად მოგ ვ ცე მენ, ღო
რებს მწყემ სავ და თრა კი ა ში. რა კი ძა ლა უფ ლე ბა არ მი ის წყა ლო ბით ჩა იგ
დო ხელ ში, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, ჯა რის კა ცებ ზე ზრუ ნავ და. და უნ დობ ლად 
ყვლეფ და და ძარ ც ვავ და კერ ძო პი რებს, ქა ლა ქებს, ტაძ რებს. მის მა პო
ლი ტი კამ თან და თა ნო ბით მზარ დი უკ მა ყო ფი ლე ბა გა მო იწ ვია არა მარ ტო 
ხალ ხ ში, არა მედ არ მი ა შიც. მაქ სი მი ნეს წი ნა აღ მ დეგ რამ დენ ჯერ მე მო ეწყო 
შეთ ქ მუ ლე ბა. ბო ლოს, მის მა ვე ჯა რის კა ცებ მა მოკ ლეს.

18. ჰე  ლი  ო  გა  ბა  ლი – სექ   ს   ტუს ვა  რი  უს ავი  ცი  უს ჰე  ლი  ო  გა  ბა  ლი (218–222), 
რო  მის იმ   პე  რა  ტო  რი, სეპ   ტი  მი  უს სე  ვე  რი  უ  სის ცო  ლის ნა  თე  სა  ვი; რო  ცა კა 
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რა  კა  ლას სიკ   ვ   დი  ლის შემ   დეგ ტახ   ტ   ზე აიყ   ვა  ნეს ჯა  რის   კა  ცებ   მა, ჰე  ლი  ო  გა 
ბა  ლი მხო  ლოდ თოთხ   მე  ტი წლის იყო და რე  ა  ლუ  რი ძა  ლა  უფ   ლე  ბა ხელთ 
იგ   დეს მის   მა დე  დამ და ბე  ბი  ამ. ცდი  ლობ   და თა  ვი  დან მო  ე  ცი  ლე  ბი  ნა თა  ვი 
სი ბი  ძაშ   ვი  ლი ალექ   სან   დ   რე სე  ვე  რი  უ  სი; აღ   ვი  რახ   ს   ნი  ლო  ბი  თა და დამ   თხ  
ვე  უ  ლო  ბით სა  ყო  ველ   თაო აღ   შ   ფო  თე  ბა გა  მო  იწ   ვია სა  ხელ   მ   წი  ფო  ში; დე  და 
მის   თან ერ   თად მოკ   ლულ იქ   ნა პრე  ტო  რი  ა  ნე  ლე  ბის მი  ერ.

19. მაკ რი ნუ სი – მარ კუს ოპე ლი უს მაკ რი ნუ სი (217–218), კა რა კა ლას სიკ ვ
დი ლის შემ დეგ იმ პე რა ტო რად გა მო აცხა დეს აღ მო სავ ლე თის ლე გი ო ნებ
მა, მაგ რამ მას შემ დეგ, რაც ტახ ტ ზე ავი და ჰე ლი ო გა ბა ლი, ხო ლო თვი თონ 
სა მარ ცხ ვი ნო ზა ვი და დო პარ თი ას თან, მის წი ნა აღ მ დეგ შეთ ქ მუ ლე ბა მო
ეწყო და ის მოკ ლულ იქ ნა.

20. იული ა ნე – მარ კუს დი დი უს იული ა ნე (იხ. აქ ვე კო მენტ.12).

21. იგუ ლის ხ მე ბა ეგ ვიპ ტელ მა მე ლუკ თა სა ხელ მ წი ფო, და არ სე ბუ ლი 1250 
წელს; 1517 წელს შე ი ერ თა თურ ქეთ მა.

თავი XX

1. შდრ. კო მენტ. თ. XVIII, 1.

2. იგუ ლის ხ მე ბა პე რი ო დი ლო დის სა ზა ვო ხელ შეკ რუ ლე ბი დან (1454) იტა
ლი ა ში შარლ VIIIის შეჭ რამ დე (1494).

3. გველ ფე ბი და გი ბე ლი ნე ბი – ერ თ მა ნე თის მო ქიშ პე ორი პარ ტი ა, რომ
ლებ მაც, XII სა უ კუ ნი დან მო ყო ლე ბუ ლი, შუა გა თი შეს იტა ლი ის ქა ლა ქე
ბი. გველ ფე ბი მხარს უჭერ დ ნენ პა პებს, ხო ლო გი ბე ლი ნე ბი – გერ მა ნი ის 
იმ პე რა ტო რებს. მა თი სის ხ ლის მ ღ ვ რე ლი ბრძო ლე ბი იტა ლი ა ში შარლ VIII 
შეჭ რამ დე გაგ რ ძელ და.

4. იხ. კო მენტ. თ. XII, 16.

5. ვა ი ლას თან მარ ცხის შემ დეგ ვე ნე ცი ელ თა მბრძა ნებ ლო ბას თა ვი და აღ წი
ეს ბრე ში ამ, ვე რო ნამ, ვი ჩენ ცამ, პა დუ ამ და სხვ.

6. პან დოლ ფო პეტ რუ ჩი (დაახლ. 1450–1512) – სი ე ნის მთა ვა რი; თა ვი სი 
სამ ფ   ლო ბე ლო დან გან დევ ნა ჩე ზა რე ბორ ჯამ, მაგ რამ ხე ლახ ლა და აბ რუ
ნეს ფრან გებ მა (1503)

7. ნი კო ლო ვი ტე ლი (გარდ. 1497) – იტა ლი ე ლი კონ დო ტი ე რი, პა ო ლო და 
ვი ტე ლო ცო ვი ტე ლე ბის (იხ .კომენტ. თ.VIII, 8,9) მა მა, ჩი ტა დი კას ტე ლოს 
მბრძა ნე ბე ლი, სა ი და ნაც იგი 1474 წელს გან დევ ნა პაპ მა სიქ ს ტე IV, მაგ
რამ ექ ვ სი წლის შემ დეგ ფლო რენ ცი ე ლე ბის დახ მა რე ბით და იბ რუ ნა და 
სი ცოცხ ლის ბო ლომ დე შე ი ნარ ჩუ ნა თა ვი სი საბ რ ძა ნე ბე ლი.

8. გვი დო უბალ დო (1472–1508) – ურ ბი ნოს მბრძა ნე ბე ლი; 1502 წელს ჩე
ზა რე ბორ ჯამ გან დევ ნა თა ვი სი სამ ფ ლო ბე ლო დან, რო მე ლიც მან კვლავ 
და იბ რუ ნა პაპ ალექ სან დ რე VIის სიკ ვ დი ლის შემ დეგ (1503).
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9. ბენ ტი ვო ლი ე ბი ბო ლო ნი ა ში დაბ რუნ დ ნენ 1511 წელს.

10. იგუ ლის ხ მე ბა ჯი რო ლა მო რი ა რიო (დაიღუპა შეთ ქ მულ თა ხე ლით 1488 
წლის 14 აპ რილს), იმო ლა სა და ფორ ლის მბრძა ნე ბე ლი, კა ტა რი ნა სფორ
ცა რი ა რი ოს (იხ. კო მენტ. თ. III. 9), ქმა რი.

11. ფორ ლი ში აჯან ყე ბამ იფეთ ქა 1499 წლის 15 დე კემ ბერს; ჩე ზა რე ბორ ჯა 
ქა ლაქ ში შე ვი და 19 დე კემ ბერს, ხო ლო ორი დღის შემ დეგ ფორ ლის ცი
ხე სი მაგ რეც აიღო.

თავი XXI

1. გრა ნა დის დაპყ რო ბა თორ მეტ წე ლი წადს (1480–1492) გაგ რ ძელ და; მი სი 
აღე ბით დას რულ და რე კონ კის ტა.

2. ეს მოხ და 1501–1502 წწ.

3. 1509 წელს ეს პა ნეთ მა და ი მორ ჩი ლა ჩრდ. აფ რი კის სა ნა პი რო ორა ნი დან 
ტრი პო ლიმ დე.

4. 1512 წელს ფერ დი ნანდ V ნა ვა რა და იპყ რო.

5. ბერ ნა ბო მი ლა ნე ლი (1319–1385) – მი ლა ნის მთა ვა რი, რო მე ლიც თა ვის 
ძმებ თან მა ტეო II და გა ლე ა ცო II ერ თად მარ თავ და სა ჰერ ცო გოს; სა კუთ
რივ მის სამ ფ ლო ბე ლოდ კი ით ვ ლე ბო და კრე მო ნა, კრე მა, ბრე შია და ბერ
გა მო, რომ ლებ საც 1354 წელს ლო დი და პარ მაც შე უ ერ თა, მას შემ დეგ, 
რაც მო წამ ლა თა ვი სი ძმა მა ტე ო. 1378 წლი დან მი ლა ნის ერ თ პი როვ ნუ
ლი მმარ თ ვე ლი გახ და. უფ რო გვი ან ეს სას ტი კი და ვე რა გი კა ცი ჯერ დი
ლეგ ში ჩა აგ დო, ხო ლო შემ დეგ მო წამ ლა მის მა ძმის წულ მა, გა ლე ა ცო II 
ვაჟ მა ჯო ვა ნი გა ლე ა ცომ (1347–1402).

6. ან ტი ო ქე – სი რი ის მე ფე ან ტი ო ქე III; ეტო ლი ე ლე ბი და აქა ი ე ლე ბი – ეტო
ლი ელ თა და აქა ველ თა კავ ში რე ბი (იხ. კო მენტ. თ. III, 4, 5).

7. იხ. ტი ტუს ლი ვი უ სი, XXXV, 49.

8. იხ. კო მენტ. თ. III, 16; თ. XII, 16.

9. ფლო რენ ცი ე ლე ბი ყოყ მა ნობ დ ნენ: ვერც იმას ბე დავ დ ნენ, რომ აშ კა რად 
მიმ ხ რო ბოდ ნენ ლუი XII და ვერც იმას, რომ „წმინდა ლი გი სათ ვის“ (იხ. კო
მენტ. თ. XI, 1) და ე ჭი რათ მხა რი. ეს ორ ჭო ფუ ლი პო ზი ცია ფლო რენ ცი ის 
რეს პუბ ლი კის და ცე მის მი ზე ზი გახ და. 

თავი XXII

1. ან ტო ნიო და ვე ნაფ რო (1459–1530) – სი ე ნის უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო
რი, პან დოლ ფო პეტ რუ ჩის (იხ. კო მენტ. თ. XX, 6) მრჩე ვე ლი.

2. იხ. ტი ტუს ლი ვი უ სი, XXII, 29.
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თა ვი XXIII

1. პრე ლა ტი ლუ კა – ლუ კა რი ნალ დი, ტრი ეს ტის ეპის კო პო სი (1500–1502), 
იმ პე რა ტორ მაქ სი მი ლი ა ნე I ჰაბ ს ბურ გე ლის (1493–1519) ნდო ბით აღ
ჭურ ვი ლი პი რი.

თა ვი XXIV

1. ფი ლი პე მა კე დო ნე ლი – იგუ ლის ხ მე ბა ფი ლი პე V (221–179 ძვ. წ. ა.), მა კე
დო ნი ის მე ფე (იხ. კო მენტ. თ. III, 4, 5).

2. ტი ტუს კვინ ცი უ სი – ტი ტუს კვინ ცი უს ფლა მი ნი ნუ სი (გარდ. 175 წ. ძვ. 
წ.ა.) – იხ. კო მენტ. თ. III, 5.

თა ვი XXV

1. იხ. კო მენტ. თ. XIX, 4.

2. იხ. კო მენტ. თ. I, 2; თ. III, 13.

3. იხ. კო მენტ. თ. IX, 1; თ. XII, 16.

თა ვი XXVI

1. იხ. კო მენტ. თ. VI, 1, 2, 5.

2. იგუ ლის ხ მე ბა პა პი ლე ონ X (1513–1521), ერის კა ცო ბა ში – ჯო ვა ნი მე დი ჩი 
(დაიბ. 1475), ლო რენ ცო I დი დე ბუ ლის (1448–1492) ძე.

3. იხ. ტი ტუს ლი ვი უ სი, IX, 1.

4. ბიბ ლი უ რი სას წა უ ლე ბი, რო მელ თა მეშ ვე ო ბი თაც ღმერ თი მფარ ვე ლობ
და და თა ვის კე თილ გან წყო ბას უდას ტუ რებ და ის რა ე ლის ერს ეგ ვიპ ტი
დან გა მოს ვ ლის შემ დეგ.

5. ტა რო – პა ტა რა მდი ნა რე ფორ ნო ვოს მახ ლობ ლად, სა დაც ფრან ჩეს კო 
გონ ზა გამ უკან და ა ხე ვი ნა ფრან გებს (იხ. კო მენტ. თ. III, 6)... ალექ სან დ
რია (ალექსანდრია) – ლომ ბარ დი ის ქა ლა ქი, რო მე ლიც 1499 წელს აიღეს 
ფრან გებ მა... კა პუა – 1501 წელს აიღეს და გა ძარ ც ვეს ფრან გებ მა... გე ნუა 
– 1507 წელს და ნებ და ფრან გებს... ვა ი ლა – იხ. კო მენტ. თ. XII, 16... ბო
ლო ნია – 1510 წელს და ა ტო ვე ბი ნა პაპს ფე რა რის მთა ვარ მა ალ ფონ სო 
დენ ს ტემ... მეს ტ რი – პა ტა რა და ბა ვი ჩენ ცას მახ ლობ ლად, რო მე ლიც ლა 
მო ტას თან ბრძო ლის წინ (1513 წლის 7 ოქ ტომ ბერს) დაწ ვეს ეს პა ნე ლებ მა.

6. იხ. პეტ რარ კას კან ცო ნა „ჩემი იტა ლი ა“ (93–96): „სიქველე აღ მარ თავს 
იარაღს სი სას ტი კის წი ნა აღ მ დეგ და ხან მოკ ლე იქ ნე ბა შე ტა კე ბა, რად გან 
ძვე ლი მხნე ო ბა ჯერ კი დევ არ ჩამ კ ვ და რა იტა ლი ელ თა გულ ში“ .




