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Niccolò Machiavelli

ROZDZIA III
O ksiÚstwach mieszanych

T

rudnoĂci pojawiajÈ siÚ jednak w ksiÚstwie nowym.
WiÚc najpierw, jeĂli nie jest ono caïkiem nowe, lecz
jest jakoby czÚĂciÈ pañstwa, które — ogólnie biorÈc — moĝna
by nazwaÊ zïoĝonym, przewroty powstajÈ gïównie wskutek
wewnÚtrznej trudnoĂci wystÚpujÈcej we wszystkich nowych
ksiÚstwach. Ludzie bowiem zmieniajÈ swych wïadców ochoczo, liczÈc na poprawÚ, a nadzieja ta pobudza ich do zbrojnych wystÈpieñ przeciw sprawujÈcemu wïadzÚ — w tym to
sÈ oszukani, gdyĝ doĂwiadczajÈ niebawem, ĝe z deszczu pod
rynnÚ wpadli. PociÈga to za sobÈ jeszcze jednÈ przyrodzonÈ
i zwykïÈ koniecznoĂÊ — tÚ mianowicie, ĝe nowy ksiÈĝÚ
zawsze ciÈĝy brzemieniem tym, którzy mu ulegli, za sprawÈ
swego ĝoïdactwa i wskutek bezliku innych dotkliwoĂci, które
na nowÈ zdobycz nakïadaÊ mu przychodzi.
W ten sposób masz nieprzyjacióï w tych wszystkich, których zraniïeĂ, zagarniajÈc to ksiÚstwo, i nie zachowasz przyjacióï wĂród tych, którzy ciÚ tam wynieĂli, gdyĝ nie uda ci siÚ
zadowoliÊ ich tak, jak myĂleli, a przeciwstawiÊ siÚ im ostro
teĝ nie zdoïasz, czujÈc siÚ z nimi zwiÈzany. Bo choÊ kto mocarny byÊ moĝe zbrojnymi zastÚpami, wkraczajÈc na obcÈ
dziedzinÚ zawsze potrzebuje przychylnoĂci miejscowych.
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Z tych przyczyn Ludwik XII, król Francji, jak szybko
zajÈï Mediolan, tak szybko go utraciï. Do wyparcia go za
pierwszym razem wystarczyïy Lodovicowi4 wïasne siïy, gdyĝ
ci, którzy tamtemu otworzyli bramy, zawiedzeni w swych
nadziejach na przyszïe korzyĂci, nie znieĂli poniewierania
przez nowego wïadcÚ. Nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe po drugim
zdobyciu zbuntowanych prowincji póěniejsze ich odbicie nie
bÚdzie tak ïatwe, poniewaĝ ksiÈĝÚ — juĝ z mniejszymi oporami
— wykorzysta bunt jako okazjÚ do ukarania winowajców,
pozbycia siÚ podejrzanych i wzmocnienia siÚ w najsïabszych
punktach. Tak wiÚc aby odbiÊ Francji Mediolan, wystarczyïo za pierwszym razem ksiÚciu Lodovicowi wznieciÊ powstanie na granicach; aby jednak wyprzeÊ jÈ powtórnie,
trzeba byïo stawiÊ przeciw niej Ăwiat caïy, pokonaÊ jej wojska
i przepÚdziÊ je z Italii; przyczyny tego wskazano uprzednio.
Niemniej Mediolan odebrano Francji zarówno za pierwszym, jak i za drugim razem. Ogólne przyczyny pierwszego
odebrania dopiero co wyïoĝono. Pozostaje okreĂliÊ, co przyczyniïo siÚ do drugiego, i czym on5 dysponowaï, jak równieĝ
uwidoczniÊ, co zdaïoby siÚ kaĝdemu w jego sytuacji, aby
utrzymaï zdobycze pewniej niĝ król Francji.
Powiadam teraz, ĝe nabywane krainy, które ich zdobywca
wïÈcza do dawnego pañstwa, sÈ albo toĝsame przyrodÈ okolic
i jÚzykiem, albo nie. Jeĝeli sÈ, to ïatwiej je utrzymaÊ, zwïaszcza

4

Wojska Ludwika XII wkroczyïy do Mediolanu we wrzeĂniu 1499;
Lodovico Moro odbiï miasto w lutym roku 1500 — przyp. tïum.

5

Ludwik XII — przyp. tïum.
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gdy nie nawykïy do samostanowienia. Aby je pewnie dzierĝyÊ,
wystarczy przeciÈÊ rodowÈ liniÚ ksiÚcia, który nimi wïada,
jako ĝe oba ludy, zachowujÈc pod innymi wzglÚdami dotychczasowe warunki i nie róĝniÈc siÚ zwyczajami, bÚdÈ ĝyÊ razem
w spokoju. Przykïady tego widzimy w Bretanii, Burgundii,
Gaskonii i Normandii, które od dawien dawna do Francji
przynaleĝÈ. I choÊ w jÚzyku mogÈ istnieÊ niejakie róĝnice,
zwyczaje sÈ podobne, co sprawia, ĝe ludzie ïatwo nawyknÈ
do przestawania ze sobÈ. Ten, kto aneksji dokonaï, chcÈc
mieÊ ich poddanymi, wystarczy, ĝe dwóch rzeczy rozwaĝnie
dopilnuje: pierwszej — ĝe ród ich poprzedniego pana zostanie wygaszony, i drugiej — ĝe ani ich prawa, ani naleĝne daniny nie ulegnÈ zmianie, przez co bardzo szybko zrosnÈ siÚ
w zupeïnoĂci w jedno ciaïo ze starym ksiÚstwem.
Gdy jednak sÈ zdobywane prowincje odmienne pod wzglÚdem jÚzyka, zwyczajów lub prawa, powstajÈ trudnoĂci i trzeba
przychylnoĂci fortuny i wielkiego starania, aby je utrzymaÊ;
a jednÈ z najlepszych i najskuteczniejszych rad byïaby ta, ĝe
ten, kto je zdobyï, winien w nich osiÈĂÊ na staïe. Uczyniïoby
to jego pozycjÚ znacznie pewniejszÈ i trwalszÈ. Tak wïaĂnie
postÈpiï Turek w Grecji, który — niezaleĝnie od innych
Ărodków, które przedsiÚwziÈï, aby pañstwo to utrzymaÊ —
gdyby siÚ tam nie osiedliï, nie zdoïaïby jej zachowaÊ. Bo tylko
bÚdÈc na miejscu, dostrzega siÚ nieporzÈdki w zarodku i szybko moĝna im przeciwdziaïaÊ. Gdy siÚ jednak jest z dala, dajÈ
o sobie znaÊ dopiero wtedy, kiedy zaradziÊ im juĝ nie sposób.
Prócz tego kraj nie jest ïupiony przez twoich urzÚdników;
poddani sÈ radzi, ĝe mogÈ siÚ szybko odwoïaÊ do wïadcy,

12

Kup książkę

Poleć książkę

KsiÈĝÚ

wiÚc kiedy siÚ starajÈ, majÈ wiÚcej powodów, aby go miïowaÊ,
a kiedy nie — by przed nim drĝeÊ w obawie. Kto chciaïby
na takie pañstwo z zewnÈtrz siÚ zamierzyÊ, musi siÚ mieÊ
na bacznoĂci — dopóki ksiÈĝÚ jest na miejscu, wydrzeÊ mu
je moĝna tylko z najwiÚkszym trudem.
Droga inna i lepsza polega na ustanowieniu kolonii w jednym lub dwu rejonach, które mogÈ podziaïaÊ jak klucze do
pañstwa tego; jest to konieczne, albowiem w przeciwnym
razie trzeba tam utrzymywaÊ duĝo konnicy i piechoty. KsiÈĝÚ
na kolonie nie wydaje wiele, toteĝ nieduĝym lub zgoïa
ĝadnym ekspensem moĝe kolonie utworzyÊ i utrzymywaÊ
je, czym przynosi uszczerbek tylko mniejszoĂci mieszkañców, którym zabiera ziemiÚ i domy, aby je przekazaÊ nowo
osiedlanym. Ci zaĂ, których ukrzywdzi, pozostajÈc w biedzie
i rozproszeniu, nie zdoïajÈ mu nigdy zaszkodziÊ. Pozostali
natomiast, nietkniÚci, ïatwo siÚ uciszajÈ, przy czym troszczÈ
siÚ oni o to, aby przez krok bïÚdny nie napytaÊ sobie biedy
takiej, jak ci z dóbr wyzuci. Wniosek z tego taki, ĝe — powiadam — kolonie owe nie sÈ drogie, sÈ wierniejsze, mniej
szkodzÈ, a skrzywdzeni, jak juĝ powiedziano, zdani na poniewierkÚ i zbiedniali nie mogÈ zaszkodziÊ. W zwiÈzku z tym
podkreĂliÊ wypada, ĝe ludzi naleĝy traktowaÊ dobrze lub
bezlitoĂnie, gdyĝ sÈ gotowi mĂciÊ siÚ, doznawszy mniejszej
szkody, a z ran powaĝniejszych juĝ siÚ nie wyliĝÈ. Przeto
szkody, jeĂli majÈ byÊ wyrzÈdzone czïowiekowi, powinny
byÊ tej miary, aby nie trzeba byïo drĝeÊ przed jego zemstÈ.
Lecz gdy zamiast kolonii utrzymuje siÚ ludzi pod broniÈ,
trzeba wydaÊ znacznie wiÚcej; garnizon taki pochïonie wszystkie
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wpïywy pañstwa. Toteĝ nabytek w stratÚ siÚ obraca i znacznie
wiÚcej jest poirytowanych, gdyĝ caïe pañstwo ponosi szwank.
Przez przemieszczanie garnizonu to tu, to tam wszyscy doznajÈ szkód, roĂnie powszechna wrogoĂÊ i przybywa nieprzyjacióï, którzy — choÊ pobici na wïasnej ziemi — sÈ zdolni
jeszcze kÈsaÊ. Z tych wszystkich wzglÚdów gwardia taka jest
w tym stopniu nieuĝyteczna, jak uĝyteczna jest kolonia.
Z kolei ksiÈĝÚ wïadajÈcy krajem o odmiennoĂciach wyïuszczonych wyĝej powinien sam stanÈÊ na czele jako obroñca
swych sïabszych sÈsiadów i osïabiÊ co silniejszych z nich,
baczÈc, iĝby ĝaden obcy siïÈ mu nie dorównaï, i nie dajÈc ku
temu ĝadnej, nawet przypadkowej podstawy. Do prób wprowadzania takich zawsze bowiem bÚdzie dochodziÊ za sprawÈ
niezadowolonych albo ze wzglÚdu na wybujaïe ambicje, albo
z obawy, co byïo juĝ pokazane. Do Grecji Rzymian wwiedli
Etolowie6, a na wszystkie inne ziemie, gdzie mieli poparcie,
byli sprowadzani za sprawÈ tam zamieszkaïych. Typowy
bieg rzeczy jest taki, ĝe gdy tylko silny cudzoziemiec wkroczy na jakieĂ ziemie, wszystkie podlegïe stany lgnÈ do niego
pod wpïywem nienawiĂci ĝywionej do tego, kto aktualnie
wïada. Tak wiÚc w stosunku do tych podlegïych pañstw nie
musi siÚ on trudziÊ, by je zgarnÈÊ dla siebie, bo wszystkie
one ĝywo siÚ zgromadzÈ wokóï pañstwa, które on zagarnÈï.
Musi tylko uwaĝaÊ, aby nie uroĂli nazbyt w siïÚ i zbyt duĝego
nie nabrali powaĝania, a wówczas wïasnymi siïami i z ich
6

ZwiÈzek Etolski (czÚĂÊ Ărodkowej Grecji, IV – II w. p.n.e.) prowadziï politykÚ antymacedoñskÈ w sojuszu z Rzymem; upadï
po zmianie kursu — przyp. tïum.
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przychylnoĂciÈ ïatwo utrzyma na wodzy co mocniejszych
poĂród nich, stajÈc siÚ niepodzielnym panem w caïej krainie.
Kto zaĂ siÚ nieudolnie do tego zabierze, wkrótce utraci, co zyskaï, a trzymajÈc siÚ zdobyczy kurczowo, napotka bezmiar
trudnoĂci i kïopotów.
Rzymianie w podbitych prowincjach ĂciĂle przestrzegali
tych zasad. Tworzyli kolonie i utrzymywali przyjazne stosunki z pomniejszymi, nie powiÚkszajÈc ich znaczenia.
Poniĝali wiÚkszych i nie dopuszczali, aby jakiekolwiek mocne, obce siïy zyskiwaïy posïuch. Za przykïad wystarczy mi
Grecja. Achajów i Etolów traktowali przyjaěnie, królestwo
Macedonii byïo poniĝane, Antiocha7 wygnali. Mimo zasïug
Achajowie i Etolowie nigdy nie zyskali od nich przyzwolenia
na zwiÚkszenie swej siïy, podobnie jak nic nie wskóraï Filip8,
namawiajÈc Rzymian do zawarcia przyjaěni bez uprzedniego
upokorzenia go, i na nic siÚ zdaïy zabiegi Antiocha, aby
przystali na to, by zostawiï sobie choÊ czÚĂÊ wïadzy w kraju.
Rzymianie bowiem postÈpili w kaĝdym z tych przypadków
tak, jak powinien postÈpiÊ kaĝdy rozwaĝny ksiÈĝÚ, biorÈcy
pod uwagÚ nie tylko bieĝÈce, lecz i przyszïe trudnoĂci, na
które trzeba siÚ wszelkimi sposobami przygotowaÊ, jako ĝe
gdy bÚdÈ przewidziane, wówczas ïatwo siÚ im zapobiegnie.
JeĂli jednak czekasz, aĝ nadejdÈ, lekarstwo jest spóěnione,
gdyĝ choroba jest juĝ nie do uleczenia. Dzieje siÚ tu — co
mówiÈ lekarze — jak w hektycznej gorÈczce; na poczÈtku
7

Antioch III Wielki (242 – 187 p.n.e.), król syryjski — przyp. tïum.

8

Filip V Antygonida (238 – 179 p.n.e.) — przyp. tïum.
15

Kup książkę

Poleć książkę

Niccolò Machiavelli

choroba ta jest ïatwa do wyleczenia, lecz trudna do wykrycia,
z biegiem czasu jednak, jeĂli nie byïa wykryta ani leczona od
poczÈtku, staje siÚ ïatwa do wykrycia, lecz do wyleczenia trudna. Na podobnej zasadzie dotyczy to spraw wagi pañstwowej, w których przewidzenie zïa (na co staÊ tylko czïowieka
mÈdrego) umoĝliwia szybkie mu zaradzenie, lecz nierozpoznanie go w porÚ zgodÚ na taki jego wzrost oznacza, po którym
dostrzeĝe je kaĝdy. Wtedy jednak nie ma juĝ lekarstwa. Dlatego
Rzymianie, przewidujÈc kïopoty, radzili sobie z nimi bezzwïocznie i nie dopuszczali nawet myĂli, aby uniknÈÊ wojny, skoro wiedzieli, ĝe wojna jest nieunikniona, a tylko powoduje to przechylanie szali na stronÚ innych. Co wiÚcej, parli
do starcia z Filipem i Antiochem w Grecji, aby nie dopuĂciÊ
do niego w Italii. Mogli próbowaÊ uniknÈÊ obu, lecz nie dÈĝyli do tego; i nie uĂmiechaïoby siÚ im to, co zawsze jest na
ustach mÚdrców naszych wspóïczesnych: „Cieszmy siÚ tym,
czym nas darzy czas!”, lecz czerpali ze swego mÚstwa i roztropnoĂci, gdyĝ to czas usidla wszelkie sprawy, i moĝe przynieĂÊ dobro lub zïo, zïo lub dobro.
PowróÊmy jednak do Francji i przyjrzyjmy siÚ, czy postÈpiïa
ona wedle wspomnianych reguï. BÚdÚ mówiï o Ludwiku [XII]
(nie zaĂ o Karolu [VIII])9 jako tym, którego postÚpowanie
moĝna lepiej przeĂledziÊ — miaï on w posiadaniu ItaliÚ najdïuĝej; zobaczycie, ĝe zrobiï on co innego, niĝ zrobiÊ powinien, aby zachowaÊ pañstwo inaczej uksztaïtowane.
9

Ludwik XII (1462 – 1515); Karol VIII (1470 – 1498, mknÈc na partiÚ
palanta, zawadziï gïowÈ o odrzwia i siÚ zabiï; zob. L. Stomma:
Francuska miïoĂÊ) — przyp. tïum.
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Króla Ludwika sprowadziïy do Italii ambicje Wenecjan,
liczÈcych na uzyskanie z jego pomocÈ poïowy Lombardii.
Nie bÚdÚ obwiniaï linii postÚpowania przyjÚtej przez króla,
poniewaĝ chcÈc zaczepiÊ siÚ w Italii, a nie majÈc tam przyjacióï — widzÈc natomiast, ĝe kaĝde drzwi zamykajÈ siÚ przed
nim w nastÚpstwie poczynañ Karola — byï zmuszony
przyjÈÊ te przyjaěnie, które zdoïaï zyskaÊ, i urzeczywistniïby
swoje plany bardzo szybko, gdyby w innych sprawach nie
popeïniï paru bïÚdów. Wszakĝe król, zyskawszy LombardiÚ,
natychmiast odzyskaï utracony przez Karola mir: Genua
ulegïa; Florentyñczycy10 stali siÚ jego przyjacióïmi; markiz
Mantui, ksiÈĝÚ Ferrary, Bentivoglio, pani na Forli11, panowie
Faenzy, Pesaro, Rimini, Camerino, Piombino12, mieszkañcy
Luccy, Pizy i Sieny — wszyscy ubiegali siÚ o jego wzglÚdy.
To uĂwiadomiïo Wenecjanom nierozwaĝnoĂÊ ich kroku —
za cenÚ dwóch miast w Lombardii uczynili króla panem
dwóch trzecich Italii.
Niechaj teraz kto zwaĝy, jak niewielkim wysiïkiem mógï
król utrzymaÊ swÈ pozycjÚ w Italii, gdyby przestrzegaï zasad
wczeĂniej wyïoĝonych i zapewniï wszystkim swym przyjacioïom
10

Tu i dalej piszemy „Florentyñczycy” wielkÈ literÈ, aby zaznaczyÊ,
ĝe chodzi o obywateli pañstwa (a dopiero potem — miasta) Florencji
— przyp. tïum.

11

Chodzi o KatarzynÚ SforzÚ, która byïa ksiÚĝnÈ Forli. Machiavelli
tytuïuje jÈ Madonna, gdyĝ darzyï jÈ szczególnym szacunkiem
i uznaniem — przyp. tïum.

12

Mantua, Ferrara, ..., Piombino — miasta (ziemie) leĝÈce w Ărodkowo-póïnocnym pasie wspóïczesnych Wïoch — przyp. tïum.
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spokój i ochronÚ. Wszak, choÊ byïo ich wielu, byli oni sïabi
i potulni; czÚĂÊ obawiaïa siÚ KoĂcioïa, inni zaĂ Wenecjan,
co konsekwentnie zmuszaïo ich do trzymania z nim, i za ich
pomocÈ mógï on ïatwo zabezpieczyÊ siÚ przed tymi, co pozostawali silni. Lecz on, gdy tylko nastaï w Mediolanie, postÈpiï przeciwnie, pomagajÈc papieĝowi Aleksandrowi13 w zajÚciu
Romanii14. I na myĂl mu nie przyszïo, ĝe tym oto czynem
osïabiï sam siebie, wyzbywajÈc siÚ przyjacióï i tracÈc tych,
którzy sami padli w jego objÚcia, a przydajÈc blasku KoĂcioïowi przez dodanie mu do duchowej — i tak wiele znaczÈcej — niemaïo doczesnej siïy. Popeïniwszy ten kardynalny bïÈd, musiaï brnÈÊ dalej i aby ukróciÊ ambicje Aleksandra
i zapobiec opanowaniu przez niego Toskanii, sam przybyÊ
do Italii.
I jakby tego nie byïo doĂÊ, ĝe wywyĝszyï KoĂcióï, a umniejszyï wïasnych przyjacióï, aby posiÈĂÊ królestwo Neapolu,
podzieliï siÚ nim z królem Hiszpanii, a bÚdÈc pierwszym sÚdziÈ Italii, wziÈï sobie wspólnika, aby ambitni w tym kraju
i z niego niezadowoleni mieli gdzie szukaÊ oparcia; i choÊ
mógï pozostawiÊ w królestwie [Neapolu] dotychczasowego króla jako wïasnego rezydenta, usunÈï go, by w jego
miejsce osadziÊ kogoĂ, kto w efekcie mógï usunÈÊ jego,
króla Ludwika.

13

Aleksandrowi VI (Rodrigo Borgia, 1431 – 1503, pontyfikat w latach
1492 – 1503) — przyp. tïum.

14

Kraina historyczna na obecnym terytorium Wïoch — przyp. tïum.
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¿Èdza zdobywania jest w istocie bardzo naturalna i powszechna. Ludzie zawsze tak postÚpujÈ, gdy tylko nadarzy
siÚ okazja, a wtedy sÈ za to chwaleni, a nie obarczani winÈ.
Kiedy jednak nie potrafiÈ jej sprostaÊ, a chcÈ za wszelkÈ cenÚ,
to jest to gïupie i naganne. Dlatego jeĂli Francja mogïa uderzyÊ na Neapol wïasnymi siïami, winna byïa to zrobiÊ. JeĂli
nie mogïa, to nie powinna siÚ nim dzieliÊ. A jeĂli podziaï,
którego dokonaïa z Wenecjanami w Lombardii, byï uzasadniony o tyle, ĝe dawaï jej oparcie w Italii, to ten drugi zasïuĝyï na napiÚtnowanie, gdyĝ nie usprawiedliwiaïa go taka
koniecznoĂÊ.
Popeïniï zatem Ludwik piÚÊ tych oto bïÚdów: zniszczyï
sïabszych, wzmocniï jednÈ z potÚĝniejszych siï w Italii,
sprowadziï siïÚ obcÈ, nie osiedliï siÚ w tym kraju i nie
utworzyï kolonii. Które to bïÚdy — gdyby ĝyï — nie starczyïyby moĝe, aby mu zaszkodziÊ, jeĂliby nie popeïniï
bïÚdu szóstego, pozbawiajÈc dóbr Wenecjan. Miast bowiem
wzmacniania KoĂcioïa i wprowadzania Hiszpanii do Italii
byïoby rozsÈdne i potrzebne, aby tamtych umniejszyï;
poczyniwszy wszak przódy te kroki, nigdy nie powinien ich
rujnowaÊ, gdyĝ bÚdÈc mocnymi, zawsze powstrzymywaliby innych przed zakusami wzglÚdem Lombardii — na co
Wenecjanie nigdy by nie przystali, poza moĝliwoĂciÈ, ĝe sami
staliby siÚ jej panami; równieĝ z tego powodu, ĝe inni nie
chcieliby odebraÊ Francji Lombardii po to, aby oddaÊ jÈ
Wenecjanom, a na wystÈpienie przeciw jednym i drugim nie
mieli odwagi.
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I jeĂli ktoĂ powie: król Ludwik ustÈpiï RomaniÚ Aleksandrowi, a królestwo15 — Hiszpanii, aby uniknÈÊ wojny, odrzeknÚ z przyczyn wyĝej podanych, ĝe z myĂlÈ o unikniÚciu
wojny nigdy nie naleĝy pogïÚbiaÊ zamÚtu, gdyĝ nie uniknie
siÚ jej, a tylko odwlecze z twojÈ stratÈ. A jeĂli kto inny powoïywaïby siÚ na obietnicÚ danÈ przez króla papieĝowi, ĝe
dopomoĝe tamtemu w wyprawie w zamian za rozwiÈzanie
maïĝeñstwa i za kapelusz16 dla Roano, odpowiem na to tym,
co skreĂlÚ niĝej, a co dotyczyÊ bÚdzie sïownoĂci ksiÈĝÈt i tego,
jak jej naleĝy przestrzegaÊ.
Straciï wiÚc król Ludwik LombardiÚ, nie stosujÈc siÚ do
ĝadnych z zasad przestrzeganych przez tych, którzy po zdobyciu prowincji chcieli je zachowaÊ. Nie ma w tym ĝadnego
cudu, przeciwnie — jest to sensowne i zupeïnie naturalne.
O tych to sprawach rozmawiaïem w Nantes z Roano, w czasie
gdy Valentino17 — jak Cezar Borgia, syn papieĝa Aleksandra,
zwykï byÊ nazywany — okupowaï RomaniÚ, a na uwagÚ
kardynaïa Roano, ĝe Italczycy nie znajÈ siÚ na wojnie, odpowiedziaïem, ĝe Francuzi nie rozumiejÈ racji stanu, w przeciwnym wszak razie nie pozwoliliby KoĂcioïowi wyděwignÈÊ siÚ na takÈ wielkoĂÊ. I rzeczywiĂcie, staïo siÚ widoczne,
15

Królestwo Neapolu utracone w latach 1503 – 1504 na rzecz króla
Ferdynanda II — przyp. tïum.

16

Kapelusz kardynalski; chodzi o Georgesa d’Amboise, arcybiskupa
(póěniej kardynaïa) Rouen i legata papieskiego we Francji —
przyp. tïum.

17

Tak nazywany po wïosku od ksiÚstwa Valentinois (Walencja —
przyp. tïum.), nadanego mu przez Ludwika XII.
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ĝe do wielkoĂci KoĂcioïa i Hiszpanii w Italii doprowadziïa
Francja, a jej poraĝkÚ im moĝna przypisaÊ. Wynika z tego
ogólna zasada, niezawodna lub z rzadka zawodzÈca: ten, kto
przyczynia siÚ do wzrostu wielkoĂci drugiego, popada w ruinÚ;
wzrost ów wypïywa bowiem jak nie z przebiegïoĂci, to z siïy,
obu zaĂ nie ufa ten, kto nabraï mocy.
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