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В О В Е Д  

 
Создавањето на теоретичар: занимање (negotium)  
 
Меѓу 1494 и 1498 година голем дел од популацијата на 

Фиренца била зафатена од некаков вид на верско будење, 
во голема мера инспирирана од страна на очигледното 
исполнување на пророштвото направено од отец Џирола-
мо Савонарола. Тој предвидел дека врз Италија ќе биде 
извршена инвазија од страна на армијата на францускиот 
крал како некаков вид казна за нејзините гревови. Во 1494 
година Шарл VIII, францускиот крал, изврши инвазија, а 
Пјеро де Медичи, неофицијалниот владетел на Фирентин-
ската држава, избега оставајќи ја Фиренца само на Господ 
и на патрициите. И покрај големата и жестоката обземен-
ост со христијанството на голем број луѓе, тоа не беше 
доволно добра основа за обновување на републиканската 
власт. Некои поранешни поддржувачи на Медичи и некои 
други кои не го сакаа стилот на морално лидерство на 
Савонарола, успеаја во минимизирањето на неговиот 
кредибилитет како свет човек и конечно издејствуваа 
негова осуда од страна на папската власт, поточно да биде 
запален (Додаток А: Џучардини, Историја на Фиренца, 
стр. 16). Веднаш по овие трауматски случувања Николо 
Макијавели ја доби позицијата на втор секретар во репу-
бликата. Тој започна кариера во negotium или како јавен 
работник, која му обезбеди многу суров материјал за 
неговиот подоцнежен живот како писател, откако една 
друга насилна политичка промена не го присили да си оди 
од владејачките структури во otium или во малку 
полежерно живеење. 

Макијавели навлезе во најтесните владејачки кругови 
во кои имаше влијание од две многу различни политички 
практики: доминацијата на една голема фамилија и брзата 
теократија на Савонарола. Тој е роден во 1467, годината 
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кога Лоренцо и Џулијано де Медичи го наследија нивниот 
татко како водечки граѓани на Фиренца. Градот и неговите 
територии теоретски останаа република водена од серија 
собранија, како и официјално избрани претставници на 
власт. А всушност и практично, од средината на петнае-
сеттиот век, сите органи на владеење беа под огромно 
влијание на моќната и богатата фамилија Медичи и 
нејзините поддржувачи. По атентатот врз неговиот брат 
Џулијано, Лоренцо (Величествениот) ја презеде власта врз 
државата која во негово време, достигна огромен растеж и 
имаше големо влијание преку работата на нејзините 
научници и уметници, кои и покрај тие заслуги, уживаа 
многу ограничена политичка моќ. За среќа, за интегри-
тетот на Фиренца, ниту една од другите главни држави во 
Италија – Милано, Венеција, Неапол и Папската држава – 
немаше на располагање доволно сила за да претставува 
сериозна закана. Смртта на Лоренцо Медичи во 1492 годи-
на, кога Макијавели беше во своите дваесети, го одбележа 
почетокот на еден турбулентен период во италијанската 
политика. 

Новиот папа, Александар VI, имаше голема желба да ги 
постави своите деца, особено Чезаре Борџија во богатите 
кнежевства. Корупцијата и порочноста (распуштеноста) во 
Папската држава беа главна тема во проповедите на 
Савонарола, а тоа беа и главните причини заради кои 
доаѓаше до судири меѓу нив и Фиренца. Присуството на 
францускиот крал значеше дека секоја држава која може 
да се здобие со неговата поддршка, ќе има голема предност 
во однос на нејзините ривали, освен ако тие можат да 
привлечат уште повеќе странска помош, без разлика дали 
се работи за императорот или за кралот на Шпанија. Значи, 
имаше многу лекции кои од еден набљудувач и амбици-
озен млад човек, требаше да бидат научени од бруталната 
дестабилизација на Италија која се случуваше во деведе-
сетите години на петнаесеттиот век. Најсилниот од него-
вите политички инстинкти изгледа дека ја поддржуваше 
републиканската форма на владеење. Со ова за Макијавели 
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и неговите современици не мислеа на демократија според 
моделот на Франција и Америка од дваесеттиот век, туку 
држава контролирана од своето население. Жителството 
беше привилегија ограничена на домородните мажи кои 
имаат доволно имот со што им се обезбедуваше правото на 
глас. Во петнаесеттиот век во Фиренца релативно мал дел 
од популацијата можеше да биде квалификуван како 
жители, па дури и по смртта на Медичи, многу мал број 
семејства во своите раце го имаа најголемиот дел од моќта. 
Чувството на Макијавели што го имаше за републиката, 
беше изменето благодарение на тешкотиите и опасностите 
на кои беа изложени италијанските држави. Од тие 
причини тој не ги отфрлаше можностите за кнежевско 
владеење ако тоа го бараат околностите. На крајот на 
краиштата, режимот на Медичи ја чувал независноста на 
Фиренца. Она што тој најмалку го сакаше, е владеење кое 
беше мотивирано од идеологија: тврдоглавоста на Савона-
рола ја беше зголемила опасноста од губење на бенефици-
ите здобиени за време на владеењето на Медичи. Убаво 
беше да се прокламира супериорноста на религијата и 
моралноста, но од друга страна беше фатално во името на 
тоа да се жртвуваат интересите на државата и нејзината 
одбрана. 

Републиканизмот на Макијавели не може да се припи-
ше единствено на неговото раѓање во Фиренца: истите 
вредности ги всадува и хуманистичкото образование. 
Најголемиот дел од она што се знае за неговиот најран 
живот потекнува од дневникот на неговиот татко: Бернар-
до Макијавели бил правник, умерено богат сопственик на 
земја и хуманист. Тој бил партнер на Бартоломео Скала во 
дијалогот во врска со законот што има преживеано во 
архивите на Сиена. Скала бил првиот канцелар на 
републиката сѐ до неговата смрт во 1497 година и изгледа 
дека е вистина дека преку неговите добри предавања на 
Николо Макијавели му беа дадени основите. Бидејќи шес-
наесет години порано неговиот татко го имаше запишано 
во училиштето на високопочитуваниот хуманист Паоло 
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Рончиљоне, неговото образование му даваше доволно 
добра подготовка за да ги задоволи високите стандарди 
кои беа потребни за да се извршува работа како државен 
службеник во Фиренца.  

Главниот дел од моторната сила која ја водеше 
италијанската ренесанса во петнаесеттиот и шеснаесеттиот 
век, беше енормната почит кон научниците, уметниците и 
политичарите од стариот Рим. Општоприфатено беше дека 
Рим беше во својот најголем подем сѐ додека се држеше до 
своите републикански институции, притоа поставувајќи 
силни армии насекаде на теренот со помош на кои го 
обедини италијанскиот полуостров и го стави под свое 
раководство со што започна да ја гради империјата. 
Неговиот сенат и државните службеници беа големи 
патриоти и беа неподмитливи, неговите жени беа чесни и 
доблесни, а неговите деца покорни. Неговото пропаѓање и 
крајната пропаст беа предизвикани од самите императори, 
коишто ги изопачија институциите за своите сопствени и 
себични цели. Се подразбираше дека обновувањето на 
италијанското друштво и политичкиот живот најдобро 
можат да бидат остварени со враќањето на вредностите 
воспоставени од Римската Република. Работата на Ханс 
Барон (особено делото Градовите од раната италијанска 
ренесанса) покажала дека оваа носталгија за минатото на 
Рим била најмногу издигната за време на раната ренесанса 
од страна на писателите и правниците кои во слободните 
италијански градови-републики видоа препород на она 
што било најдобро во стариот Рим. 

Уништувањето на Савонарола самото по себе не 
повлекуваше распарчување на Фирентинската Република. 
Нејзините институции го имаа преживеано периодот на 
владеењето на Медичи и во 1494, кога Пјеро бега, со 
воведување на Големиот совет „душата на градот“, дури 
биле и зајакнати (Феликс Гилберт, 9). Неговата функција 
беше да ги изгласува, но не и да ги дискутира даноците и 
да ги избира членовите на голем број комисии, кои ја 
работеа извршната функција на управата. Како втор 
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канцелар, Макијавели најмногу работел и имал најблиска 
соработка со Десеттемина за војна. И покрај тоа што 
самото име на нивната титула внесува немир, тие главно 
биле задолжени за надворешната политика, како и за 
избегнување на ситуации при кои републиката би била 
вмешана во војна. Но и покрај тоа, републиката беше веќе 
вмешана во еден деструктивен внатрешен конфликт: 
причината беше градот Пиза, важно пристаниште и 
трговски излез, кој се побуни веднаш по заминувањето на 
Медичи, па војната за да биде потчинета, се развлече цели 
десет години. Други проблеми кои ги загрижуваа Десетте-
мина и нивниот канцелар, беа присуството на Французите 
во Италија, како и самиот Чезаре Борџија, кој има голема 
поддршка од папата ‒ неговиот татко, а кои беа на самите 
граници на Фиренца. Фирентинците традиционално беа 
сојузници на Франција, но кралот за возврат очекувал 
безрезервна лојалност, како и голема сума пари како 
надоместок за неговата не баш многу ефикасна поддршка. 

За време на четиринаесетте години минати како 
канцелар, Макијавели редовно бил испраќан во мисии на 
двете страни, и кај сојузниците на Фиренца, како и кај 
нејзините потенцијални непријатели. Иако републиката 
беше доволно богата за да не биде една од многуте 
италијански држави во кои големите надворешни сили 
можат легитимно да имаат свои побарувања, многу од нив 
инстинктивно им искажаа недоверба на многу луѓе коишто 
го отфрлија нивниот владетел. Иако несреќниот Пјеро 
Медичи скоро беше убиен во една битка, тој имаше 
создадено многу врски кои притискаа за обновување на 
нивната куќа, а еден од нив беше и еден многу влијателен 
кардинал. Макијавели научи многу од неговите дипломат-
ски мисии: неговите погледи и ставови можат да бидат 
откриени и од многуте извештаи кои тој ги испраќал назад 
на своите претпоставени, како и од неговите подоцнежни 
пишувања. Четирите посети на Луј XII од Франција му 
укажаа колку незначителни биле италијанските држави во 
својата моќ и богатство во споредба со поголемите 
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европски сили. Тој добиваше многу мала поддршка од 
својата сопствена влада која заради дисперзираната 
природа на својот авторитет, изгледаше слаба и колеблива, 
во споредба со монархијата каде што решенијата можеа да 
се донесат брзо и неопходните ресурси да се обезбедат 
уште побрзо. (Квентин Скинер, Макијавели, глава 1). 

Средбите на Макијавели со Чезаре Борџија, војводата 
од Валентино, одлично се опишани во Владетелот. 
Нивниот прв состанок го импресионираше најмногу: пред 
него стоеше човек од акција, неоптоварен од идеолошки 
или морален багаж кој можеше да му биде пречка при 
зајакнувањето на неговата моќ во централна Италија. Арно 
ама среќата на Чезаре траеше само толку колку и животот 
на неговиот татко: неговата бескрупулозна смелост не му 
одговараше на новиот папа, Јулиј II, кој беше исто толку 
немилосрден и величествен, но со многу поголема моќ. Во 
периодот до ненадејната смрт на Чезаре која се случи 
неколку години подоцна, борејќи се како платеник кај 
кралот на Навара, Макијавели сфати колку големи грешки 
беше направил овој војвода, но овој факт не беше доволен 
за да го спречи да го користи него како модел во своите 
подоцнежни пишувања. 

Макијавели при својата посета на Рим во 1503 година 
кога известуваше за неговиот избор, не можеше во 
потполност да го процени Јулиј II. Три години подоцна, 
додека го следеше големиот понтиф при обиколката на 
централна Италија, тој оформи подобра слика за неговите 
капацитети и амбиции. Ретроспективно гледано тој заклу-
чи дека Јулиј отиде подалеку во дестабилизацијата на 
балансот на моќта во Италија, која веќе беше поткопана со 
упадот на Франција, со што се создадоа услови кои им 
дозволуваа и на императорот и на Шпанија истата да ја 
искористат за свои сопствени цели. Во 1507 година 
Макијавели имаше можност многу непосредно да ги 
проучува германските политички институции кога тој и 
Франческо Ветори, кој подоцна стана негов доживотен 
пријател, беа испратени да ги откријат намерите на 
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императорот Максимилијан во однос на Италија. Тие 
постигнаа многу малку, како што забележа Сидни Англо, 
за Максимилијановите’...шеми се ...обвиткани во непро-
бојна тајност за сите оние кои немаа макар и најмала идеја 
како со тоа да се справат‘ (стр. 23). Инструкциите од 
владетелите на Фиренца беа недоволни и многу често – 
пренесувани во толку лош контејнер, како што се чизмите 
на курирот или како парчиња леб – нечитливи. Мислењето 
коешто Макијавели го формираше за Максимилијан, беше 
многу ниско (незадоволително). Тој повеќе сакаше луѓе од 
акција во однос на оние кои се колебливци. Но, тој се 
восхитуваше од начинот на кој германските градови-
држави функционираа во рамките на империјата, забеле-
жувајќи дека тие имаат некои основи од перфектноста на 
древната Римска Република. (Додаток Б I, Discourses1 1, 
стр. 55).  

Енергијата на Макијавели и на неговите претпоставени 
со многу поголем интензитет требаше да биде сконцентри-
рана на опасната ситуација на нивните сопствени граници. 
Сојузот меѓу Јулиј II и Франција, кој им дозволи да прават 
невидени грабежи низ италијанските држави, се раскина и 
се престори во меѓусебно непријателство. На Фиренца ова 
не ѝ одговараше заради тоа што и двете сили се надеваа на 
нејзината поддршка. По неколкуте неуспешни обиди да ги 
смири двете страни, републиката се приклони кон својот 
традиционален пријател Франција, но бидејќи во тој 
период Франција немаше слободна војска за да ѝ пружи 
заштита, папата не наиде на некаков значаен отпор при 
враќањето на семејството Медичи на власт. Војниците од 
неговиот сојузник, кралот на Шпанија, во 1512 година ја 
окупираа територијата на Фиренца и го опседнаа градот 
Прато. Локалната милиција чија задача беше да го брани, 
беше организирана од страна на Макијавели неколку 
години порано со цел да се справи со платеничките армии. 
Тие доживеаја целосен и срамен пораз, па градот падна. 

 
1 Николо Макијавели. The Discourses (Discourses on Livy) 1531. 
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Условите за воспоставување на мир вклучуваа и враќање 
на Медичи предводено од Џулијано, син на Величестве-
ниот Лоренцо. Тој веќе ја уживаше поддршката на една 
фракција меѓу патрициите во градот и веднаш тргна да ги 
распушти републиканските институции, особено Големи-
от совет. Тој дури и ги свикал во една сала каде што им 
било соопштено дека ги расформира. Немало крвопроле-
вање, но некои водечки членови од претходниот режим 
биле испратени во егзил, а и Макијавели бил отпуштен од 
своето работно место. Во следната година тој доживеал и 
уште поголема несреќа кога лажно бил обвинет за учество 
во една неуспешна мала завера против Медичи. Тој бил 
затворен и мачен, но успеал да ја докаже својата невиност. 
По брзото ослободување тој се повлекол на својата фарма 
во Сан Чашан, која се наоѓала на околу десетина кило-
метри од Фиренца. Најголемиот дел од својот преостанат 
живот тој го минал таму, постојано надевајќи се дека 
повторно ќе биде вработен на државна функција, но 
секогаш бил разочаран.  

 
Работата во пензија: otium 

(I) П р и н ц о т 
Во раните години од неговото присилно пензионирање 

Макијавели го трошеше своето време во надгледување на 
работата на својата земја, во пиење и играње карти во 
локалната таверна, во читање и пишување (Додаток В, 
писмо за Франческо Ветори). Секако дека тој пишуваше со 
години наназад, па неговата прва студија (расправа), 
Владетелот, најмногу личеше на многубројните писма и 
извештаи кои тој мораше да ги испраќа во Фирентинската 
управа за време на неговата кариера како втор канцелар. 
Таа во 1513 година му беше посветена на новоизбраниот 
Џулијано де Медичи, нудејќи му нему „знаење за 
постапките на големите луѓе, коешто го стекнав од долгото 
искуство во водењето на модерните надворешни и 
внатрешни работи, како и со постојано проучување на 
древната историја“ со надеж дека „Вие ќе ја достигнете таа 
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големина што може да биде гарантирано од богатството и 
од извонредните квалитети кои ги поседувате“ (Посвете-
ност, 3–4). Посветеноста завршува со болномаскирана 
молба за враќање на работа. По смртта на Џулијано, 
неколку години подоцна, Макијавели ја препосвети 
студијата на неговиот внук и наследник Лоренцо.  

Двојноста на Макијавели во објаснувањето како еден 
владетел може да достигне и да задржи најголема моќ во 
државата, а тоа да го прави со груби и неморални средства, 
многу често била предмет на дискусија. Оваа работа, 
повеќе од сите други, нему му создаде репутација за да 
може да просудува за непринципиелното тежнеење кон 
моќ непопречено од конвенционалните религиозни и 
етички стандарди. Фактот дека го има напишано тоа 
веднаш по падот на републиката на која тој ѝ служеше со 
голем ентузијазам, го зголеми неговиот злостор и изгледа 
дека се одрази на неговите препораки кои ги изнесе во 
студијата. Во Владетелот има три посебни карактери-
стики кои можат да бидат издвоени и да послужат за 
коментирање од подоцнежните писатели, а кои изгледа 
дека го издвојуваат од поголемиот дел на таква работа 
продуцирана од претходниците и современиците на 
Макијавели (види во К. Скинер, Темели на модерната 
политичка мисла 1, 113–38). Тој ги смени традиционал-
ните барања при кои успешниот водач треба да биде оној 
што треба да ги отелотвори христијанските доблести како 
чесноста и благоста, со погледот, над сѐ, тој треба да има 
на располагање доволно моќ за да ја воспостави својата 
неприкосновена контрола. Владетелот треба, колку што е 
можно повеќе, да ги применува конвенционалните стан-
дарди на моралност, од друга страна, пак, доколку истиот 
продуцира впечаток како да изгледа дека го прави тоа, тој 
може да се однесува и нечесно и грубо кога тоа е оправдано 
од неговиот интерес. Макијавели ја заклучува својата 
студија со апел кон Медичи да го преземе водството над 
сите владетели (лидери) во Италија со тоа што ќе ги 
прогони варварите (различни неиталијански окупатори) и 
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да воспостави хармонија и единство. Малку подетално 
проучување на неговата работа, ќе покаже колку оригина-
лен и непопуларен бил со тоа што воопшто правел вакви 
сугестии. 

Владетелот започнува доста конвенционално со 
дискусија за различните видови владеења кои можат да се 
сретнат во државите: тоа е еден вид на анализа која за 
првпат се забележува кај грчките политички писатели, 
особено Аристотел. Наместо да обезбеди конвенционални 
описи на трите вида држави – монархии, аристократии и 
демократии (и нивните перверзности: тиранија, олигархија 
и анархија) – Макијавели се посветува на кнежевствата и 
републиките, најверојатно заради тоа што можеби тоа е 
најприближната слика на она што може да се најде во 
Италија. Многу од државите, вклучувајќи ја тука и Фирен-
ца, во својата организација содржат елементи и на 
кнежевство и на република. Тој не дава проценка на тоа 
која е подобра форма за владеење, туку едноставно 
нагласува дека она на кое тој ќе се сконцентрира, се 
бившите републики насекаде (во Discourses, погледни 
подолу). Најголем дел од своето внимание тој им го 
посветува на новите владетели заради тоа што владетел од 
некоја долгогодишна династија „има малку причини и 
малку потреба да ги иритира своите поданици, па затоа 
разбирливо е дека тој треба да биде поомилен. И покрај 
неговите невообичаени пороци кои обично би требало да 
му донесат омраза, природно е тој да ја има наклоноста на 
својот народ (глава 2, стр. 6). 

Најголемиот дел од првиот дел од својата студија (глави 
3–11), Макијавели го троши за дискусија како новите 
владетели можат да ја осигураат својата позиција и за 
опасностите кои тие мораат да ги избегнуваат и 
надминуваат. За да ги докаже своите тврдења, тој наведува 
многу примери од древната и современата историја. Неус-
пехот на Луј XII од Франција да обезбеди перманентна 
превласт во Италија, покрај другите работи, се припишува 
и на навлегувањето на шпанската моќ на полуостровот, 
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ослабувањето на неговите ранливи сојузници низ 
градовите-држави, како и на фактот дека не останал во 
земјата, а ниту, пак, создал свои колонии под директна 
власт на Франција. Макијавели е помалку сигурен во себе 
кога се занимава со потчинувањето на државите кои се 
навикнати на „слобода и на владеење во рамките на своите 
сопствени закони“. Најновото искуство од востанието во 
Пиза, Макијавели го довело до заклучок дека „најсигур-
ниот начин да ги задржите е всушност или да ги уништите, 
или, пак, освојувачот да оди и да живее таму“ (глава 5, стр. 
19). Државите освоени од страна на владетел кој храбро ги 
води своите трупи во освојувачките походи, на почетокот 
може да делуваат нестабилно и да предизвикуваат неволји, 
но кога еднаш ќе бидат потчинети со помош на сила, тие 
ќе се приспособат на неговото водство. Од друга страна, 
пак, оние кои се освоени со помош на други или случајно, 
можат да предизвикуваат тешкотии и при владеењето со 
нив. Макијавели нагласува некои моменти од кариерата на 
Чезаре Борџија кои можат да послужат како примери за 
неговите поенти, со тоа сугерирајќи дека војводата 
направил сѐ за да ја зацврсти својата позиција како 
освојувач на папските територии; но несреќата заради 
смртта на неговиот татко, папата, која се совпаднала со 
неговата болест која многу го ослабувала, довело до 
неговиот тотален пад. Ова било искомбинирано со неколку 
грешни одлуки во врска со тоа што му дозволил на Јулиј II 
да биде избран за папа:  

„Секој оној кој мисли дека бенефициите кои во послед-
но време се разменуваат меѓу големите личности, ќе пре-
дизвикаат старите повреди да бидат заборавени, самиот 
себе во голема мера се мами“ (глава 7, стр. 31). 

При опишувањето на примерите, без разлика дали се од 
древните времиња или современи, за владетелите кои 
својата позиција ја стекнале со суровост и измама, 
Макијавели ги осудува нивните злосторства иако, пак, за 
нивните успеси изразува восхит. Неговиот заклучок е дека 
ако се неопходни груби мерки за државата да се покори, 


