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Նիկոլո Մաքիավելիի ընծայագիրը նորին պայծառափայլություն Լորենցո Մեդիչիին
Գլուխ I։ Քանի տեսակի պետություններ են լինում և ինչպես են ձեռք բերվում
Գլուխ II։ Ժառանգական մենիշխանության մասին
Գլուխ III։ Խառը պետությունների մասին
Գլուխ IV։ Թե ինչու Դարեհի թագավորությունը, որը նվաճվել էր Ալեքսանդրի կողմից,
Ալեքսանդրի մահից հետո չապստամբեց նրա հաջորդների դեմ
Գլուխ V։ Ինչպես կառավարել այն քաղաքներն ու պետությունները, որոնք մինչև
նվաճվելը ապրել են սեփական օրենքներով
Գլուխ VI։ Նոր պետությունների մասին, որոնք ձեռք են բերվում սեփական զենքով
կամ քաջությամբ
Գլուխ VII։ Նոր պետությունների մասին, որոնք ձեռք են բերվում ուրիշի զենքով կամ
ճակատագրի բարեհաճությամբ
Գլուխ VIII։ Նրանց մասին, ովքեր իշխանության են հասնում ոճրագործությամբ
Գլուխ IX։ Քաղաքացիական մենիշխանության մասին
Գլուխ X։ Ուրիշ ինչպես պետք է չափել պետության ուժը
Գլուխ XI։ Եկեղեցական պետությունների մասին
Գլուխ XII։ Զորքերի տեսակների և վարձկան զինվորների մասին
Գլուխ XIII։ Դաշնակցային, խառը և սեփական զորքերի մասին
Գլուխ XIV։ Ինչ պետք է անի տիրակալը ռազմական գործի առնչությամբ
Գլուխ XV։ Թե ինչու են մարդկանց և մասնավորապես տիրակալներին գովաբանում
կամ նախատում
Գլուխ XVI։ Առատաձեռնության և խնայողության մասին

Գլուխ XVII։ Դաժանության ու գթասրտության և այն մասին, թե ինչ ներշնչես, որ
ավելի լավ լինի՝ սե՞ր, թե՞ վախ
Գլուխ XVIII։ Այն մասին, թե տիրակալներն ինչպես պիտի իրենց խոսքը պահեն
Գլուխ XIX։ Ինչպես խուսափել ատելությունից ու արհամարհանքից
Գլուխ XX։ Ամրոցների և շատ այլ բաների օգտակարության մասին
Գլուխ XXI։ Ինչ պիտի անի տիրակալը հարգանքի արժանանալու համար
Գլուխ XXII։ Տիրակալի խորհրդականների մասին
Գլուխ XXIII։ Ինչպես խուսափել քծնողներից
Գլուխ XXIV։ Թե ինչու Իտալիայի տիրակալները զրկվեցին իրենց պետություններից
Գլուխ XXV։ Ինչ ազդեցություն ունի ճակատագրի իշխանությունը մարդկանց գործերի
վրա և ինչպես կարելի է դրան դիմակայել
Գլուխ XXVI։ Իտալիան բարբարոսների ձեռքից ազատելու և երկրի տերը դառնալու
կոչ
Ծանոթագրություններ

ՆԻԿՈԼՈ ՄԱՔԻԱՎԵԼԻԻ ԸՆԾԱՅԱԳԻՐԸ ՆՈՐԻՆ
ՊԱՅԾԱՌԱՓԱՅԼՈՒԹՅՈՒՆ ԼՈՐԵՆՑՈ ՄԵԴԻՉԻԻՆ
Տիրակալների բարեհաճությանը արժանանալու համար մարդիկ սովորաբար
նվիրաբերում են իրենց ունեցած ամենաթանկարժեք իրը, կամ էլ մի այլ բան, ինչով
հույս ունեն մեծագույն բավականություն պատճառել նրան, այսինքն՝ նժույգ ձի, զենք,
թանկարժեք դիպակ ու քար և տիրակալների մեծությանը վայել զանազան այլ
ընծաներ։ Իսկ ես, կամենալով Ձերդ պայծառափայլությանը հավաստել իմ
նվիրվածությունը՝ ինչքիս մեջ չգտա առավել թանկ ու արժեքավոր մի բան, քան
երևելի մարդկանց վարքի մասին իմ գիտելիքները, որոնք ձեռք եմ բերել առկա
եղելությունից
բազմամյա
փորձի
և
անցյալի
անցուդարձի
անխոնջ
ուսումնասիրության շնորհիվ։ Շատ ժամանակ ու ջանքեր ներդնելով իմ ամբարածը
իմաստավորելու համար, փորձ արեցի խոհերս ամփոփել մի երկասիրության մեջ և
որպես նվեր մատուցանել Ձերդ պայծառափայլությանը։ Թեև ենթադրում եմ, որ սույն
մատյանը անարժան է Ձեր ուշադրությանը, այնուամենայնիվ, հուսով եմ Դուք Ձեր
ներողամտությամբ հանդերձ հաճությամբ կընդունեք՝ քաջ գիտակցելով, որ ես ի
զորու չեմ Ձեզ ավելի արժեքավոր նվեր մատուցանել։ Դրա շնորհիվ, կարճ միջոցում,
հաղորդակից կլինեք բազում վտանգներով ու տագնապներով ձեռք բերված իմ
գիտելիքների շտեմարանին։ Աստ չեմ հոգացել ոչ զարդարուն ոճի, ոչ խոսքի
ճոխության, բարեհնչունության, ոչ էլ արտաքին զարդարանքի ու փայլի մասին,
որոնցով բազում գրիչներ ջանում են պաճուճել իրենց երկերը։
Ցանկությունս է, որ գրվածքս մնա անհայտության մեջ, կամ էլ ճանաչ դառնա
շնորհիվ նյութի անսովորության ու կարևորության։
Թող հանդգնություն չհամարվի, որ ստորին ու աննշան կոչումով մեկը հանձն է
առնել քննել տիրակալների գործքն ու խորհուրդներ տալ նրանց։ Ինչպես բնանկար
վրձնելիս գեղանկարիչը պետք է իջնի հովիտ՝ հայացք գցի բլուրների ու լեռների վրա և
վեր բարձրանա՝ հայացքով զննի հովիտը, ճիշտ այդպես էլ ժողովրդի էությունը
ըմբռնելու համար հարկ է լինել տիրակալ, իսկ տիրակալների էության մեջ
թափանցելու համար պետք է սերված լինել ժողովրդի ծոցից։
Ձերդ պայծառափայլությունը սույն համեստ նվերը թող ընդունի նույն զգացումով,
որով ես եմ համակված։ Եթե բարեհաճեք ուշի ուշով ընթերցել իմ մատյան գիրքը ու
խորհել նրա շուրջ, կզգաք, որ կամեցել եմ Ձերդ պայծառափայլությանը տեսնել
այնպես վեհ, ինչպես վերուստ հաստել է ճակատագիրը Ձեր արժանիքների հանգույն։
Ու այն բարձունքից, ուր թևածում է Ձերդ պայծառափայլությունը, եթե երբևէ
հայացք նետի այն ստորոտի վրա, ուր դեգերում եմ ես, կտեսնի, թե որքան անողոք է
եղել ճակատագիրն իմ հանդեպ՝ պես պես ծանր փորձությունների ենթարկելով
նվաստիս։

ԳԼՈՒԽ I։ ՔԱՆԻ ՏԵՍԱԿԻ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆ ԼԻՆՈՒՄ և ԻՆՉՊԵՍ
ԵՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎՈՒՄ
Անցյալում կամ ներկայում մարդկանց վրա իշխած բոլոր պետությունները և
տերությունները եղել են հանրապետություն, կամ միահեծան կառավարվող
միապետություն։ Վերջիններս կարող են լինել ժառանգած, եթե տիրակալի տոհմը
իշխել է երկար ժամանակ, կամ նորելուկ։ Նոր կարող է լինել ամբողջ պետությունը
(այդպիսին է Միլանը Ֆրանչեսկո Սֆորցայի համար), կամ դրա մի մասը, որը
նվաճման հետևանքով միացվել է ժառանգված պետությանը (այդպիսին է Նեապոլի
թագավորությունը Իսպանիայի թագավորի համար)։ Նոր պետությունները լինում են
երկու տեսակի՝ պետություններ, որտեղ հպատակները ընտելացել ու հնազանդվել են
տիրակալներին, և պետություններ, որտեղ նրանք վաղնջական ժամանակներից
ապրել են ազատ։ Պետությունները ձեռք են բերվում սեփական կամ ուրիշի զենքով,
ճակատագրի բարեհաճությամբ կամ քաջությամբ։

ԳԼՈՒԽ II։ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՄԵՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ես չեմ անդրադառնա հանրապետություններին, քանզի դրանց մասին խոսելու եմ
այլ տեղում։ Այստեղ խոսքը կվերաբերի միահեծան կառավարմանը և, հետևելով վերը
նախանշած կարգին, կբացատրեմ, թե տիրակալներն ինչ միջոցներով կարող են
ղեկավարել պետություններն ու պահպանել պետական իշխանությունը։
Սկսեմ նրանից, որ ի տարբերություն նոր տիրակալի, ժառանգություն ստացածի
համար շատ ավելի հեշտ է պահպանել իշխանությունը, որի հպատակները հասցրել
են համակերպվել իշխող տան կարգուկանոնին, քանզի դրա համար բավական է, որ
նա չխախտի նախնյաց ավանդույթներն ու հետագայում եյնելով նոր
հանգամանքներից փոփոխություններ կատարի առանց շտապելու։ Նման
գործելակերպի դեպքում նույնիսկ միջակ տիրակալը չի կորցնի իշխանությունը, եթե
միայն գահընկեց չանեն հզոր ու ահեղ ուժերը, թեև այդ դեպքում էլ նա՝ օգտվելով
նվաճողի առաջին իսկ անհաջողությունից, կարող է հետ խլել իշխանությունը։
Մեզ մոտ՝ Իտալիայում, ասվածի օրինակ կարող է ծառայել Ֆեռարայի դուքսը, ով
իշխանությունը չկորցրեց 1484 թվականին վենետիկցիներից և 1510-ին Հուլիոս
պապից կրած պարտություններից հետո, միմիայն շնորհիվ այն բանի, որ նրա տոհմը
Ֆեռարայում իշխել էր հնագույն ժամանակներից։ Քանզի իշխանությունը
ժառանգաբար ստացած տիրակալը, հպատակներին ճնշելու ավելի քիչ պատճառներ
ու անհրաժեշտություն ունի, ուստիև նրանք նրա հանդեպ մեծ սիրով են համակված։
Ու եթե նա չափից ավելի մեծ արատներ չունի, որոնք կարող են ատելություն
հարուցել, ապա օրինաչափորեն վայելում է համաքաղաքացիների համակրանքը։
Վաղեմի և սերնդեսերունդ ձգվող կառավարումը մոռանալ է տալիս երբեմնի
հեղաշրջումներն ու դրանք ծնող պատճառները, մինչդեռ, եթե սկսես
փոփոխություններ կատարել, դրանց անպայման հաջորդելու են նորերը։

Այս գիրքն անվճար է և նրա ամբողջական տարբերակը կարդալու համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել այն և
ներբեռնել Իմ գրքեր բաժնից:
Անցնել գրքի էջ
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