
PAUL OPPENHEIMER (Polas Openheimeris) – The City 
College of New York lyginamosios literatūros profesorius. 
Jo knyga „Machiavelli. Gyvenimas ideologijos šešėlyje“ – 
autentiškais dokumentais ir istoriniais šaltiniais paremta 
studija apie garsųjį XV–XVI a. rašytoją, istoriką ir politikos 
teoretiką. Tačiau ne tik. Joje kaip gyva iškyla ankstyvojo 
Renesanso laikų Florencijos respublika ir atskleidžiama 
visa to meto Italijos istorinė, politinė, kultūrinė situacija. 

Tai knyga apie neeilinio likimo asmenybę, formavusią 
valstybę, ir apie valstybės įtaką unikaliai asmenybei.

Niccolὸ Machiavelli – neginčijamai vienas iš svarbiau-
sių politikos teoretikų, kurio fundamentalūs teiginiai apie 
politinę galią ir valdžią iki šiol tebėra stebėtinai aktualūs. 
Jis – viena iš ryškiausių Florencijos respublikos figūrų, 
formavusių jos politiką, palaikiusių ryšius su užsieniu ir 
popiežiumi. Jo mąstymas buvo nepaprastai paradoksalus 
ir įžūliai novatoriškas. Jis sukūrė radikalias teorijas apie 
klastą, išdavystę ir socialinius pokyčius, negailestingus ir 
šaltai apskaičiuotus. Originalus, klastingas, nepaprastai 
įtakingas, patyręs ir valdžios aukštumas, ir atstūmimą, 
Niccolὸ Machiavelli buvo ir tebėra viena kontroversiš-
kiausių ir įdomiausių visuomenės ir politikos figūrų. 

Jo gyvenimas ir pažiūros – tai šiuolaikinės politikos 
raktas ir kartu jos veidrodis. 

Šiuolaikinės politinės minties neįmanoma įsivaizduoti be 
Machiavelli. Jis buvo įsitikinęs, kad moralinės ydos padeda 
politikai. Politinio gyvenimo audinys nuaustas iš moralinių 
patologijų. Machiavelli šokiruoja, nes pripažįsta moraliai 
blogų veiksmų reikšmę politikai. Geras politikas turi būti 
pusiau žmogus, pusiau gyvūnas. Žvėries pamėgdžiojimas 
keičia krikščioniškąjį Dievo mėgdžiojimą. 

Prof. dr. Alvydas Jokubaitis
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Valdovas turi mokėti naudotis tiek žmogaus, tiek žvėries prigimtimi: 
viena be kitos negali išsiversti. Todėl valdovas, priverstas veikti kaip 

žvėris, turi imti sau pavyzdžiu liūtą ir lapę, nes liūtas neišsisaugo spąstų, 
o lapė neapsigina nuo vilkų. Tad reikia būti lape, kad neįkliūtum 

į spąstus, ir liūtu, kad atgrasintum vilkus. - - -  Niccolò Machiavelli, Valdovas
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Pratarmė

Atėjus Renesansui, išsilavinusius Europos vyrus ir moteris vėl 
pradėjo traukti permainos, kaita ir virsmai – Machiavellis tarp 
jų išsiskiria tuo, kad racionaliai domėjosi visais trimis dalykais. 
Jo veikalų puslapiuose aprašomi socialiniai virsmai. Jo požiūrį 
į istoriją nulemia metamorfozės. Karas yra nenuspėjamas, stra
tegija – pažeidžiama, tikslai nuolatos kinta. 

Permainos gali būti negailestingos diktatorės. Jos suniokoja 
pažadus, sujaukia planus ir apverčia, regis, akivaizdžius dalykus 
aukštyn kojomis. Teoretikams jos yra tikras galvos skausmas. 
Šioje biografijoje bandoma atkurti vieno įdomiausių pasaulyje 
naujųjų laikų teoretikų gyvenimą ir atradimus, teoretiko, ku
ris taip pat buvo diplomatas, filosofas, istorikas, dramaturgas ir 
poetas ir kuris į pokyčius reagavo drąsiai, energingai, įžvalgiai 
ir entuziastingai. 

Dėl tokių priežasčių ši knyga tinka prie mano jau išleistos 
Peterio Paulo Rubenso biografijos  – pastarasis maždaug po 
šimto metų, XVII a., grožį apibrėžė kaip procesą. Machiavellis 
vienas pirmųjų panašiai pradėjo vertinti visuomenę. Rubensas 
savo paveiksluose vaizdavo judesio universalumą ir taip nuspė
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jo savo amžininko Galilei’aus, kurį galbūt ir pažinojo, judėjimo 
dėsnių atradimą, o Machiavellis atvėrė svarbias duris į naujųjų 
laikų pasaulį aprašydamas nenutrūkstamos, gal net neišvengia
mos socialinės ir istorinės kaitos tendencijas. Machiavellio kaip 
politinio ir karinio mąstytojo darbai papildo jo kaip menininko 
darbus. Ir abi šias veiklos sritis paveikė stiprėjanti mada rašy
tojams savo kūriniuose laikytis santūrios pozicijos, o skaityto
jams  – skaityti tyliai. Ankstesnėje savo knygoje Naujųjų laikų 
proto gimimas: savimonė, sąmonė ir soneto išradimas siekiau 
aprašyti šių tendencijų atsiradimą itališkajame duecento – XIII 
amžiuje. 

Vargu ar būčiau ką pasiekęs be dosnaus kitų žmonių įnašo. 
Machiavellis visada traukė gabius mokslininkus bei rašytojus, 
ir džiaugiuosi galėdamas padėkoti jiems už jų darbą – ir čia, 
ir pastabose bei bibliografijoje. Jų draugija man buvo be galo 
įdomi. 

Man taip pat labai pasisekė, kad turėjau galimybę naudotis 
puikiomis bibliotekomis: Niujorke – Niujorko viešąja, Niujorko 
miesto universiteto ir ypač Miesto koledžo bei Absolventų 
centro bibliotekomis; taip pat kitų miestų bibliotekomis; be to, 
Prinstono ir Kolumbijos universitetų bibliotekomis bei ypač 
Florencijos Biblioteca Nazionale Centrale ir Archivio di Stato di 
Firenze. Labai ačiū Pamelai Gillespie, vyriausiajai Miesto kole
džo bibliotekininkei, kuri prireikus pagelbėdavo pačiais įvai
riausiais sudėtingais klausimais. 

Lieku amžinai skolingas savo redaktoriui Robinui Bairdui
Smithui. Jo nuovokūs patarimai ir kantrybė šiuos puslapius 
pagerino iš esmės. Esu išties dėkingas jam už profesionalumą, 
jautrumą ir patirtį. Jo asistentas Rhodris Mogfordas taip pat 
neapsakomai daug padėjo. 

Labai pagelbėjo ir kiti mano kolegos bei draugai, tarp jų 
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Edas Breslinas, pateikęs daugybę pasiūlymų; Fredas Reinoldsas, 
buvęs Miesto koledžo Meno ir humanitarinių mokslų fakul
teto dekanas; jo įpėdinė, laikinai einanti pareigas Geraldina 
Murphy; taip pat Joshas Wilneris, Markas Mirsky’s, Elizabeth 
Mazzola, Linsey Abrams, Renata Miller, Haroldas Veeseris, 
Felicia Bonaparte, Barry’s Wallensteinas, Jackas Barschis, 
Davidas Armstrongas, Harris Rolnickas, Stella Dong, Simonas 
Sheridanas, Anthonis Rudolfas, Lorenzas Clemente ir la sua 
moglie, jo žmona. Federica K. Clementi pasidalijo išmintingo
mis įžvalgomis apie ankstyvųjų Machiavellio sonetų poetinę 
kalbą, o Mariapaola Gritti, mano asistentė, rado naudingų žinių 
apie Renesanso drabužius ir kulinarijos ypatumus. Kūrybinės 
mokslininko atostogos suteikė man galimybę pačiam atlikti 
nuoseklų tyrimą Italijoje ir Niujorke, dėl jų šis darbas ir tapo 
įmanomas, todėl dėkoju Niujorko miesto universitetui už tai, 
kad  leido jomis pasinaudoti. 

Lieku skolingas Andrasui Hamoriui ir Williamui E. Cole ma
nui iš Prinstono universiteto ir Miesto universiteto Absolventų 
centro, perskaičiusiems ir patikrinusiems rankraštį, išrankio
jusiems klaidas ir pasiūliusiems reikšmingų pastabų. Jų įnašas 
buvo be galo svarbus ir aš džiugiai prisiimu visus darbo trū
kumus. Mano sūnus Benas ir jo žmona Alicia, dukra Julie ir 
jos vyras Danas savo palaikymu praskaidrino ne vieną mėnesį 
ir ne vienus metus. Bet visų svarbiausia yra žmona Assia, kuri 
gelbėjo nuolatos, dieną naktį skaitydavo ir keldavo esminius 
klausimus, o mane apipuolus dvejonėms atkakliai kartodavo, 
kad rezultatas bus vertas išlieto prakaito. Jai, kaip visada, esu 
be galo dėkingas. 

P. O.
Niujorkas, 2011
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Įvadas. Naujųjų laikų blogis ir  
Romos apiplėšimas

Machiavellis buvo pirmasis filosofas, politiką apibrėžęs kaip iš
davystę. Tai nereiškia, kad jis pritarė išdavystei, – jis tik siekė 
apibūdinti politiką kaip įvairias išdavystės apraiškas. Vis dėlto 
nėra jokių abejonių, kad dėl tokio požiūrio pats įtakingiausias 
iš visų naujųjų amžių politinių mąstytojų –tikimasi tai parody
ti šioje biografijoje – beveik 500 metų buvo vadinamas atstu
miančiu, pasibjaurėtinu, neturinčiu principų, tiesiog blogu1.

Be abejonės, daugeliui žmonių bus sunku pripažinti ar net 
suvokti, kad siekiant išlaikyti jų gyvenimą reglamentuojančias 
valdymo formas – kad ir kas tai būtų: demokratija, respubli
ka, monarchija, diktatūra, gentis, komuna, biurokratizmas ar 
kitokios valdymo sistemos – neišvengiamai reikia vienokio ar 
kitokio veidmainystės ir klastos mišinio. Galbūt dar daugiau 
žmonių neigs, kad politinis stabilumas priklauso nuo apgau
lės, klastos, smurto, žmogžudysčių ir melo ir kad tai pasakytina 
tiek apie pačią padoriausią, tiek apie nepadoriausią valdžią, ir 
kad nė viena to neišvengia. 

Aišku, galima nesutikti su Machiavellio prielaida, kad bet 
kokiai valdžiai reikia piktadarybių,  – utopistai, idealistai bei 
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kiti moralizuoti mėgstantys asmenys, norintys tikėti, kad etika 
kartkartėmis turi būti svarbiau visko, bando tą prielaidą pa
neigti. Vis dėlto neįmanoma nuginčyti, jog garsiojo Florencijos 
filosofo ir dramaturgo įžvalga žavi, be to, ji teikia prikaustan
čio ir neblėstančio patrauklumo ir jam pačiam. Po teisybei, 
Machiavellis išplečia šią temą teiginiu, kad nėra jokios prie
žasties veidmainiauti apie veidmainystę, taigi ir neigti kietašir
diškumo ar net tiesmuko blogio svarbos nagrinėjant žmones 
saistančius politinius ryšius, – regis, tai buvo viena svarbiausių 
jo gyvenimo temų. 

Susidaro įspūdis, kad tokia atmosfera tvyrojo ir likus keliems 
mėnesiams iki jo mirties; atrodė, tarsi būtų siekta Machiavellio 
politinius įsitikinimus patvirtinti groteskišku kankinimų ir 
skerdynių aktu – tai buvo 1527 m. gegužės 6 dieną prasidėjęs 
Romos plėšimas. Tą rytą pažemiui plaukė gelsvas rūkas, toks 
tirštas, kad paslėpė ispanų karius, prasmunkančius per apleistą 
namą, prisišliejusį prie išorinės miesto sienos; rūkas pridengė 
visą baisaus puolimo pradžią. Tas puolimas netrukus sunaikins 
senovės Romos didybės likučius ir viduramžišką miesto spin
desį, tepalikdamas praeities liekanas ir griuvėsių griuvėsius, 
niūriai žyminčius itališkojo Renesanso pabaigą ir naujųjų laikų 
pradžią, šios knygos puslapiuose aprašytų įvykių kulminaciją2.

Kariuomenės, kuri būtų įspūdinga net ir vertinant šiandie
nos standartais – ją sudarė 22 000 vyrų, įskaitant ir kavaleri
ją, – priešaky buvo galima pamatyti šauniojo, gudriojo Karolio 
Prancūzo, Burbono kunigaikščio, šalmą su tankia kreminių 
plunksnų ketera. Jis penkis mėnesius traukė per Italijos pu
siasalį nuo Milano link Romos, pakeliui vis pamaišydamas 
negandų katilą3. Žudynės, plėšimai, miestelių ir kaimų gaisrai, 
masiniai prievartavimai, dvarų deginimas – podraug su šanta
žu, vagystėmis ir kunigų bei vietinių pareigūnų žeminimu ir 
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grobimu – paliko kraupių pėdsakų ten, kur praėjo jo įvairia
tautė kariuomenė. Nors iš esmės ji buvo drausminga ir ištikima 
Šventosios Romos imperatoriui, Ispanijos karaliui Karoliui V, 
bet ją sudarė besivaržančios grupės iš Vokietijos, Žemutinių 
provincijų (tada valdomų Ispanijos), pačios Ispanijos, Italijos ir 
galingosios Prancūzijos. Georgas von Frundsbergas, patyręs ir 
garsus 54 metų vokiečių karvedys, kariuomenę papildė 12 000 
savo Landsknechte; dauguma jų buvo liuteronai. Daugelis ne
kantravo atsikeršyti Romos pontifikatui, nevaldomu švaistymu 
ir korupcija įžeidžiančiam visus krikščionis.4

Rūkas buvo užklojęs Romos campagna, besidriekiančią ne 
vieną kilometrą apie centre susigūžusį, nelaimei abejingą mies
tą; nuo miglos miesto sienos švytėjo gelsva šviesa  – vaizdas 
atrodė patrauklus ir 5 000 Vasto markizo Alfonso de Avalos 
d’Aquino vadovaujamų ispanų karių, ir 3 000 Giano d’Urbino 
italų, ir jaunajam Oranžo princui, vedančiam 800 lengvosios 
kavalerijos raitelių bei 3 500 pėstininkų, iš kurių 700 buvo ie
tininkai.5 

Vis dėlto niekas nesitikėjo, kad Romos sienas pavyks len
gvai pralaužti, net kad tai išvis pavyks. Pasak to laikotarpio is
toriko Luigio Guicciardinio, Burbono žinioje tuo metu buvo 
šutvė mūšiui nepasiruošusių karių. Jis „atvyko į Romą 1527 m. 
gegužės 5 dieną, 5 valandą vakaro, su savo visomis [pajėgomis], 
bet taip menkai apsirūpinęs, kad nebūtų tvėręs ir dviejų dienų“. 
Jo samdiniai buvo išalkę, perpykę dėl negautų algų, nuskurę6.

Pačios Romos sienos ar, tiksliau, Aurelijaus siena, kaip ir se
novėje, driekėsi apie 21 kilometrą ir buvo visai neblogos būk
lės.  Senąją sostinę juosė vidutiniškai 15 m aukščio ir 4 m storio 
siena. 

Iki žlugimo V a. mieste gyveno apie 2,2 mln. žmonių – jų 
sumažėjo iki vos 53  000. Kadaise visagalis, bet jau praradęs 
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savo karinę šlovę, miestas tapo prabangia popiežių prieglauda; 
godžiai kariuomenei tai buvo neprilygstamas grobis. Nors už 
savo sienų ir susitraukęs, jis spindėjo Renesanso bažnyčiomis, 
katedromis, bibliotekomis, garsėjo paveikslais, skulptūromis 
ir naujomis popiežių vilomis, tviskėjo nežemiška naujausių 
Renesanso meno kūrinių šlove. Tarp tų meno kūrinių buvo ir 
Michelangelo, Botticellio, Cellinio bei Raphaelio šedevrai. Jie 
bylojo apie legendinę šlovę, eleganciją, subtilumą ir nežmoniš
ką prabangą, būdingą prašmatnioms popiežių šventėms ir ne
žabotoms jų rengtoms puotoms7. 

Naujausias Medicių popiežius Klemensas VII neseniai buvo 
paliepęs sutvarkyti sieną, tačiau darbai dar nebuvo baigti. 
Įspūdingas gynybinis statinys – ypač turint omeny, kad miestas 
sumažėjo, – supo nemažai užžėlusių plotų, net kaimelius, po 
kuriais glūdėjo kalnai neištirtų lobių, įskaitant ir ant Palatino 
kalvos slypinčius auksinius Nerono rūmus. Už sienos vienur 
kitur vingiavo sudėtingi siaurų, ankštų gatvių ir purvinų skers
gatvių labirintai, bet patys bastionai su 353 senoviniais bokš
tais ir 14 didingų užsklęstų vartų atrodė tvarkingi kaip visada. 
Romą, regis, saugojo ir laiko išbandyti gynybiniai įrengimai, ir 
puošnūs dvasininkų liturginiai rūbai8. 

Bet ryto puolimą stebinčio žiūrovo žvilgsnis greitai nukryps
ta į vieną dantytos sienos kampą, į vieną namą su žmogaus ūgio 
anga. Ispanų kariai kaipmat padidino šią angą, iš pradžių pa
bandė kopti siena, bet tuoj puolė spraustis vidun. Netikėtas ra
dinys virto proga. Po kelių minučių jiems prieš akis jau driekėsi 
nepaliesta, rūko gaubiama, nebyli nekenčiamos ir dievinamos, 
gerbiamos ir kerinčios Vakarų pasaulio širdies esybė. 

Nors pagal XVI a. standartus Romos gyventojų skaičius 
atrodė gana padoriai (Londone gyveno 100 000 žmonių, 
Venecijoje – 85 000), miesto kariuomenę sudarė tik 3 000 vie
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tinių ir svetimšalių karių bei 3 000 vos prieš kelias dienas už
verbuotų amatininkų, menkai motyvuotų kovoti. Kita vertus, 
ispanų kariai, patekę vidun per apleistą namą ar perkopę sie
ną ties Porta Torrione vartais  – pasitelkus apgulties kopėčias 
tai padaryti pavyko ir von Frundsbergo landsknechtams prie 
Santo Spirito forto, – nenuvokė, kokios silpnos pajėgos jiems 
priešinasi9. 

Įsibrovėliai visgi susidūrė su aršiu pasipriešinimu vadina
majame Borgo kvartale  – ten likę popiežiaus šveicarų gvar
diečiai sulaikė imperatoriškuosius karius ilgiau nei valandą. 
Gvardiečių tikslas buvo apginti Castel Sant’Angelo tvirtovę, kur 
ištikus nelaimei turėjo pasislėpti Klemensas ir kur pasklidus 
žiniai apie antpuolį pradėjo plūsti šimtai nevilties apimtų ku
nigų, vyskupų bei kardinolų10. 

Prie Porta Torrione puolantys ispanai taip pat pasijuto iš
mušti iš vėžių. Liudininkai pasakojo apie įtampos kupiną pauzę, 
baugščiai sudvejojusius karius, kai priešais akis šie išvydo iš rūko 
kylančią sieną, – tai buvo keista pertraukėlė prieš jiems išliejant 
užgniaužtą pyktį bene kraupiausiame XVI a. Europos įvykyje. 

Nemažai liudininkų ir patys buvo svarbūs asmenys bei įvy
kių dalyviai. Tą dieną Romoje viešėjo dvidešimt šešerių metų 
Benvenutas Cellinis, jau pagarsėjęs sidabrakalys ir skulptorius. 
Kadangi save laikė ne tik skulptoriumi, bet ir kardininku bei 
kareiviu, patraukė iš Piero del Benės rūmų, kuriuose buvo ap
sistojęs, kartu su Piero sūnumi Alessandru, išžvalgyti sienos 
ties Campo Santo, kur Burbono kariuomenė bandė įsibrauti į 
miestą naudodamasi iš vynmedžių karčių sumeistrautomis ko
pėčiomis. 

Dėl rūko nuo sienos viršaus tebuvo matyti vos per porą met
rų. Rūkui akimirką prasisklaidžius, Cellinis, Allessandras ir du 
kiti prie jų prisijungę vyrai užėjo kelių puolančiųjų nukautų ka
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reivių kūnus. Cellinis pasiūlė trauktis, kadangi „nieko negalime 
padaryti [...] matote, priešai lipa, o mūsų vyrai jau bėga“. Bet 
kai Alessandras puolė į paniką ir pradėjo rėkti, Cellinis persi
galvojo ir nusprendė nuveikti „kokį nors vyro vertą darbą“ ar 
bent jau įkvėpti draugą, ir pakėlė arkebuzą – primityvią, ne itin 
taiklią, vieną kartą iššauti tegalinčią Renesanso laikų muškie
tą, – ir paliepė kitiems taikytis drauge su juo11.

Iki šiol ginčijamasi, kas nutiko paskui, jiems iššovus po porą 
kartų. Vis dėlto gana aišku, kad Burbono kunigaikštis, kurio 
plunksnuotas šalmas buvo regimas virš jo vyrų, bebandančių 
iškelti kopėčias ir užlipti ant sienos, buvo kliudytas bent vienos 
kulkos ir parkrito ant žemės. 

Neaišku, ar tai Cellinis iššovė lemiamą šūvį. Pats jis neprisi
ėmė šovęs, tik sakė, kad „vienas iš mūsų šūvių užmušė Burbono 
konsteblį“; tasai gyveno dar kelias sekundes – pakankamai il
gai, kad parodytų savo pasiaukojimą ir rūpestį, kokio ir galima 
tikėtis iš Renesanso laikų kilmingojo, melsdamas savo vyrų: 
„Kariai, užklokite mane, kad priešas nesužinotų apie mano 
mirtį, ir narsiai kaukitės toliau. Mano mirtis neturi atimti iš 
jūsų tokios užtikrintos ir sunkiai pelnytos pergalės.“12 Buvusieji 
šalia, sujaudinti ir paskatinti tokių žodžių, nors ir apimti siel
varto, tęsė puolimą. Po kelių minučių dešimtys tūkstančių ka
rių šaudydami ir kapodami persirito per sieną ir plūstelėjo į 
plytinčias už jos gatves. 

Cellinis ir jo draugai, persekiojami be vado likusios 
Burbono kariuomenės, nulėkė į Castel Sant’Angelo. Ten jis 
netrukus buvo paskirtas Giuglio Ferraros žinion – šis ėmėsi 
vadovauti vienintelei tvirtovėje buvusiai artilerijos baterijai. 
Cellinis visą dieną ir gerą pusę nakties padėjo prižiūrėti ir 
užtaisinėti patrankos bateriją ir taikytis į svetimšalius karius, 
bandančius apgulti senovinę romėnų tvirtovę, už kurios bokš
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telių netrukus jau slėpėsi daugiau nei 3 000 bėglių. Cellinio 
žiniomis, pats popiežius Klemensas tik vargais negalais pasie
kė tvirtovę, pūškuodamas atlėkė atvira galerija, jungiančia pilį 
su Vatikanu, kardinolui Pompeo Colonnai pirma pridengus 
stambų jo kūną violetiniu monsinjoro apsiaustu ir kepuraite, 
kad paslėptų nuo apačioje zujančių karių, kurie kitaip būtų 
puolę šaudyti vos jį išvydę.13 

Tuo metu gatvėse vaizdas buvo makabriškas: persigandusią 
kariuomenę vijosi gauja žudikų ir visi jie plakėsi tarp išraiš
kingų naujų meno kūrinių, vaizduojančių atgyvenusį didvyriš
kumą, – daugybę praeities legendų ir graikų mitų scenų, per 
praėjusius kelerius metus nutapytų ant brangiausiųjų romiečių 
vilų fasadų. Horacijus Koklis ir Mucijus Scevola, prieš daugel 
amžių išgelbėję Romą savo karžygišku užsispyrimu; Persėjas, 
pavertęs priešus akmeniu iškeldamas jiems prieš akis nukirstą 
Medūzos galvą; Heraklis, savo arogantiška jėga lengvai atlikęs 
dvylika žygdarbių, – supama tokio vulgaraus naujųjų laikų nai
kinimo, išgarbinta praeitis atrodė beprasmė14.

Miesto plėšimas kaip reikiant įsibėgėjo tik antradienį, ge
gužės 7ąją, nors jau pirmą dieną buvo nužudyta 8 000 žmo
nių, apie šeštadalis miesto gyventojų. Tufo, oranžinį ir raudoną 
vulkaninės kilmės akmenį, sudarantį septynių garsiųjų Romos 
kalvų pamatą, margino raudonos dėmės – tai už Ferraros gy
nybinės patrankos Castel Sant’Angelo pasislėpė trylika kardino
lų, vienas jų ten buvo užkeltas pintinėje. 

Romos aikštėse, piazze, įsiliepsnojo gaisrai. Didžiosios vi
los dundėjo plėšiant nuo vyrių jų duris. Savininkai išsilakstė. 
Po kelių dienų ant vienos iš Raphaelio Vatikano freskų ietimi 
buvo išraižytas Lutherio vardas. Visame mieste prasidėjo nio
kojimas: varpai, taurės, žvakidės, šventos relikvijos, laikrodžiai, 
religiniai paveikslai, – visa buvo draskoma, plėšoma ir daužo
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ma į šukes. Bažnyčiose rasti brangakmeniais išpuošti kunigų 
drabužiai buvo perduoti apsivilkti prostitutėms, pirma nulupus 
brangiuosius akmenis15. 

Netramdomi kareiviai prievartavo vienuoles, mainėsi jo
mis žaisdami kauliukais. Jie linksminosi žemindami kunigus, 
liepdami jiems išsirengti, mušimais priversdami laikyti juodą
sias mišias, o paskui tyčiodamiesi kapojo jų žieduotus pirštus. 
Vargšai buvo žudomi, nes neturėjo pinigų, turtingieji grobiami 
ir laikomi reikalaujant išpirkos. Bejėgis verslininkas, neturėjęs 
pakankamai pinigų, buvo pririštas prie medžio ir kankintas kas 
dieną išlupant po nagą, kol pagaliau numirė16.

Vargu ar tokio niokojimo sūkuryje  – gatvėse ir skersgat
viuose tvyrant lavonų irimo tvaikui, nevalomos kanalizacijos, 
šlapimo ir ekskrementų smarvei, mėtantis sudraskytiems dra
bužiams, supjaustytiems gobelenams ir sulaužytiems baldams, 
plintant mirtinai šiltinei ir kitoms ligoms, skambant aimanoms 
ir dejonėms  – žudikai ar juolab patys romiečiai suvokė, kad 
daužo dvi eras skiriančią stiklinę istorijos membraną, kad per
žengia ypatingą, reikšmingą istorinio pasaulio ribą. 

Kai kurie, įskaitant ir kelis tokius įžvalgius menininkus kaip 
Giulio Clovijus ir Sebastianas del Piombas, – jie paspruko ir 
išgyveno, bet jau nebetapė kaip anksčiau, praradę ankstesnį pa
sitikėjimą saugiais santykiais paremtu pasauliu ar net viltį, kad 
žmonių bendruomenę sieja užuojauta ir supratimas, – galbūt 
ir nujautė niūraus naujo šešėlio siluetą. Atrodė, lyg būtų persi
mainiusi šviesa, o miestas paniręs į keistą tamsą. Galbūt vienas 
kitas romietis tai ir nuspėjo17.

Pasklido nemažai pranašysčių, įskaitant ir išsakytąją paties 
Machiavellio, ir visos jos numatė nelaimę, kurią, kaip po kelių 
savaičių, liepos 10 dieną, kardinolui Cibo rašė karalius Henrikas 
VIII, reikia laikyti labiausiai „nusikalstamu“ pasaulyje veiks
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mu, – „kad žmonės, kurie kadaise laikė save krikščionimis, dės 
visas pastangas stengdamiesi sunaikinti krikščionybę.“

Tiesioginis liudininkas Pierio Valerianas (1477–1558?), lan
kęsis Romoje ir prieš plėšimus, ir po jų, karčiame savo dialoge 
Contarenus, sive de Litteratorum infelicitate (Rašytojų negan-
dos, išl. 1529) prisiminė, kaip daugybė žmogžudysčių ir, per 
daugel dienų, savižudybių, užgesino įvairialypes Renesanso 
viltis. Skerdynėse ir chaose kartu su daugybe Romos rašyto
jų tiesiog prasmego ne tik meninis, bet ir literatūrinis gyveni
mas18. Valerianas teigia, kad nors rašytinės kultūros pėdsakai 
išliko, lotynų kalba taip ir nebeatgavo savo ankstesnės svarbos. 
Prasidėjęs klasikinės graikų kalbos nuosmukis – nors 1499 m. 
Giovannis de’ Medicis, vėliau tapęs popiežiumi Leonu X, įstei
gė graikiškų leidinių spaustuvę – atrodė nebesustabdomas. 

Luigis Guicciardinis dėl visuotinio griovimo kaltino parsi
davusius „dvasinius valdovus“ ir kitus italus, įsikibusius „mo
teriškų ir bjaurių ydų“,  – jis taip vadino homoseksualumą ir 
kitas draudžiamas sekso formas, – Romos „apatiją“ praėjusius 
trisdešimt metų be paliovos augusiai užsienio jėgų grėsmei ir 
„Dievo pyktį“: „Tik pagalvokite, saujelė užsieniečių kiekvieną 
dieną be baimės klaidžioja po mūsų Italiją, puldinėja mūsų 
miestus, lengvai juos užima, apiplėšia be gailesčio ir patys ne
patirdami beveik jokių nuostolių, o paskui laimingi ir saugūs 
tūno juos užėmę, kiek tik širdis geidžia. Tikrai turėtume gėdy
tis savo bailumo ir nesugebėjimo pasipriešinti.“19 

Neaišku, ar romiečių silpnybė, ar kiti, savanaudiškesni, mo
tyvai paskatino populiarų Sienos religinį fanatiką Brandaną, 
kuriam rausva oda, pasišiaušę raudoni plaukai ir kaulėtumas 
suteikė neišvengiamos pražūties aurą, Didįjį ketvirtadienį, ba
landžio 18 dieną, užsipulti Klemensą VII priešais Šv. Petro ba
ziliką. 
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Pusnuogis užsikoręs ant šv. Pauliaus statulos, jis šaukė tra
dicinio popiežiaus palaiminimo susirinkusiai miniai, kad 
Klemensas yra „Sodomos išpera“, ir skelbė, jog „už tavo nuo
dėmes Roma bus sugriauta. Atgailauk ir atsigręžk! Jei netiki 
manimi, po keturiolikos dienų pamatysi!“

Klemensas įsakė jį suimti, bet įkalinimas nė kiek nenumaldė 
bjaurių pranašysčių, besipilančių iš jo kameros, ar plintančios 
visuomenės nuojautos, kad Brandanas numato besiartinančią 
klaikią Romos nelaimę. Guicciardiniui ir daugeliui romiečių 
atrodė, jog grėsmę pranašauja ir kiti ženklai: Cancelleria rūmų 
arklidėse apsivaikavo mulė; apgriuvo Aurelijaus siena, jungian
ti popiežiaus rūmus su Castel Sant’Angelo; „žaibas [išmetė] kū
dikėlį iš garbinamos Švč. Mergelės statulos rankų Užtibrės Švč. 
Marijos bažnyčioje“, dėl to šventas kūdikėlis suskilo, o Marijos 
karūna sudužo; Komunijos ostija buvo mįslingai „numesta ant 
žemės“ popiežiaus koplyčioje, – kaip apibendrino prietaringas 
metraštininkas, „visi šie ženklai galėjo įbauginti bet kurį dorą 
krikščionį“20.

Daugybė ženklų ir pranašysčių padeda ne tik parodyti ben
drą tų laikų gyvenimo gaidą, bet ir nušviečia kai kuriuos pa
grindinius Machiavellio gyvenimo sunkumus. Prasidėjus nera
mumams, kaip ir ankstesniais bei vėlesniais amžiais, daugumos 
europiečių protus temdė tikėjimas ženklais, pranašystėmis, raga
navimu, demonais, vaiduokliais, burtais, astrologija, juodąja ma
gija ir stebuklais (ar Dievo ranka gamtoje). Visas pasitikėjimas 
racionaliais ir empiriniais stebėjimais, nors ir buvo paplitęs tarp 
savo amatu užsiimančių pirklių, architektų, ūkininkų, teisininkų 
ir audėjų, regis, tuoj pat išgaruodavo jiems prakalbus apie politi
ką, meilę, ligas ir karą ar kone bet kuria kita tema.

Liudininkai teigia, kad XX a. Adolfas Hitleris, entuzias
tingas Machiavellio skaitytojas, prieš išsiųsdamas savo karius 
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į žaibo karus, atsiklausdavo astrologų. Napoleonui pranašys
tės beveik nerūpėjo, bet jis taip pat skaitė Machiavellį  – gal
būt labiau kaip vadovėlį; skaitė jį ir tokie filosofai kaip Hegelis, 
Fichtė ir kardinolas Richelieu, Švedijos karalienė Kristina, 
Italijos Risorgimento lyderiai, Frydrichas Didysis, Bismarckas, 
Mussolinis, Clemenceau, Leninas ir Stalinas. Dauguma 
Renesanso karvedžių nuolat konsultavosi su žvaigždžių stebė
tojais: Burbonas prieš nutraukdamas paliaubas su Klemensu 
VII 1527 m. kovo 28 dieną pasitarė su savo asmeniniais as
trologais, o po to leidosi į pietus pulti Romos. Netrukus po 
to Klemensas pasakė: „Nusipelniau visų nelaimių, kurios gali 
mane ištikti.“21

Vokietijos šiaurėje Martinas Lutheris, regėdamas religinę 
korupciją, pranašavo žiaurų galą palaidam Romos gyvenimui. 
Machiavellis Florencijoje, o vėliau ir kituose Italijos miestuose, 
į kuriuos buvo išsiųstas kaip diplomatas po daugelio metų sun
kios tremties, apie ateitį kalbėjo kiek santūriau. Jo prognozės 
pasižymėjo amžiui nebūdinga empirine analize, nors ir buvo 
apvilktos įprastiniais religinės pranašystės terminais ir daugiau 
kalbėjo apie galimą karinį popiežiaus pralaimėjimą visame 
Italijos pusiasalyje.

Dar 1526  m. Machiavellis rašė Francescui Guicciardiniui, 
garsiam teisininkui, vėliau rašysiančiam apie Italijos istoriją, 
popiežiaus paskirtam Pjačencos ir kitų miestų valdytoju, Luigio 
broliui ir savo paties draugui, jog pats

dvi dienas apsistojau Modenoje ir kalbėjausi su pranašu, su liudininkų 

patvirtinimu bylojusiu, kad numatė, jog popiežius pabėgs, o jo [karinė] 

kampanija žlugs; pranašas taip pat sako, kad blogi laikai dar nesibaigė – 

ir mes, ir popiežius dar daug iškentės.22 
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1527 m. balandžio 16 dieną Machiavellis išsipasakojo savo arti
mesniam draugui Francescui Vettoriui, tuo metu apsistojusiam 
Forli: 

Myliu savo gimtąjį miestą [Florenciją] labiau nei savo paties sielą; ir 

iš patirties, kurią sukaupiau per pastaruosius daugiau nei šešiasdešimt 

metų, sakau tau, kad netikiu, jog kada buvo didesnių problemų už šias 

[susijusias su įsiveržusia Burbonų kariuomene], kai būtinai reikia taikos, 

bet karo negalima sustabdyti, ir kai turime valdovą [popiežių Klemensą 

VII], kuris vargiai bėra tinkamas ir taikai, ir karui.23

Iš tiesų rašydamas šias baimingas eilutes Machiavellis buvo 
ne šešiasdešimties, o penkiasdešimt aštuonerių, galbūt save 
pasendino pora metų dėl vaizdingumo, kaip kartais buvo lin
kęs daryti, nors ir atrodė nusilpęs – galbūt kaip tik tada buvo 
paūmėjęs pilvaplėvės uždegimas, nuo kurio jau kelis mėnesius 
gėrė alavijo tabletes. Tabletės buvo pražūtingas vaistas, kartu su 
liga jos galbūt ir išsekino, ir galiausiai pražudė jį savo namuose 
gimtajame mieste birželio 21 dieną, praėjus vos šešioms savai
tėms po tragedijos pietuose. 

Tad galima spėti, kad kraupūs Romos įvykiai jo perdėm ne
nustebino. Tokia galimybė atrodo tikėtina, net jei ir derėtų vengti 
spėlionių rašant biografiją, kurios tikslas yra parodyti Machiavellį 
tokį, koks buvo, jo pasaulyje ir jo aplinkoje – nors dėl savo griež
to, bet ištvermingo būdo ne pritapo prie savo pasaulio, o iš jo 
išsiskyrė – ir pateikti jo gyvenimo prieštaras taip pat atvirai, kaip 
gegužę Romos gatvėmis plūdo užpuolikų banga. 

Kiekvienoje savo knygoje, ne tik paradoksaliame, nors tada 
dar neišleistame šedevre Valdovas, Machiavellis pranašavo, kad 
bet kokia politinė santvarka žlugs, jei neturės trijų pagrindinių 
elementų: gynybinės kariuomenės, sudarytos iš savų piliečių, o 
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ne samdinių; lyderio, kurio labiau bijomasi, nei jis mylimas – 
bet, visų svarbiausia, yra gerbiamas – ir organizuotos religijos 
ar bent jau dvasinių vertybių pamato. 

Machiavellis teigė, kad svarbiausia yra karinis, pilietinis ir 
dvasinis tvirtumas, o ne išskirtinės karių ir lyderio savybės ar 
ypatingos vertybės. Be to, jo nuomone, nieko baisaus, jei išvar
dyti elementai netobuli: kariai, lyderiai arba dvasingumas gali 
būti silpni, tokie gali būti net du iš trijų elementų. Bet jei jie 
egzistuoja, valstybė gali išlikti. 

Pagrindinis argumentas buvo toks, kad jei nėra kokios nors 
naivaus pasitikėjimo gijos, neįmanoma panaudoti svarbiausio 
politinio įrankio – išdavystės. Machiavellis įrodinėjo, jog išlikti 
be apgaulės neįmanoma, ir rėmėsi senovės ir to meto pavyz
džiais. Jokia valstybė negalės gyvuoti, jei, pasitaikius progai, 
nepasitelks išdavystės. 

Valdovas buvo išspausdintas tik po penkerių metų, 1532ai
siais, praėjus gerokai laiko po autoriaus mirties, bet kūrinio 
juodraščio kopijos jau įtvirtino Machiavellio, kaip pateisinan
čiojo blogį ir žudymą siekiant galios, reputaciją. Knyga buvo 
parašyta klastos persmelktoje socialinės anarchijos aplinkoje. 
Šį faktą būtina pabrėžti, nes socialinė daugumos vėliau rašiu
sių politinių mąstytojų aplinka gerokai skyrėsi nuo tos, kurioje 
dirbo Machiavellis. Beveik visi vėlesni mąstytojai rašė gana tai
kiose visuomenėse, o jam teko ieškoti retų susikaupimo salelių, 
skalaujamų audringos netvarkos jūros. 

Hume’as, Hobbesas, Locke’as, Jeffersonas, XVI amžiaus 
Jeanas Bodinas, Franklinas, Hamiltonas, Actonas, Burke’as, 
Dantonas, Robespierras, Johnas Stuartas Millis, Karlas 
Marxas, Engelsas, Jaurèsas (iškalbingasis prancūzų socialistų 
lyderis, miręs išvakarėse Pirmojo pasaulinio karo, kurio ga
limybę neigė, nes karas prieštarautų darbininkų klasės inte
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resams), bei menkesni politiniai (nors psichologijos požiū
riu įdomūs) mąstytojai kaip Maxas Weberis ir Freudas iškilo 
stabilioje, o Karlo Marxo atveju  – ir saugioje aplinkoje. Šių 
politinių mąstytojų įžvalgos šviesos dieną dažnai išvysdavo 
jų kūrėjams dar nesusidūrus su socialinėmis ar karinėmis ka
tastrofomis. 

Machiavellio situacija buvo priešinga. Jo politinės pažiūros, 
regis, susiformavo tik po to, kai buvo atleistas iš ilgai eito vals
tybės patarėjo posto. Jis pradėjo rašyti Valdovą, kai 1512 m. 
jo socialinė ir politinė aplinka – kadais atrodžiusi patikima ir 
prašmatni – subyrėjo į šipulius. Maištai, mūšiai, atsitiktinės ir 
užsakytos žmogžudystės, apgultys, grobimai – visa tai virė čia 
pat pašonėje, jam su savo įprastiniu kruopščiu skubumu ban
dant išnarplioti strategines valdovo galios problemas, taip pat 
rašant savo Samprotavimus, Karo meną bei Florencijos istorijas. 
Rašydamas jis daugiau dėmesio skyrė ryšiui tarp politikos ir 
žudynių ne todėl, kad tai jį traukė, o todėl, kad tokius ryšius 
regėjo visur, kur tik pažvelgdavo. 

Machiavellis iš asmeninės patirties žinojo, kad pati Italija 
yra „nukariauta, apiplėšta, nuniokota ir sugriauta žemė“ – pa
liegusi ir ligota, kaip rašė savo laiškuose, būrelis besikivirčijan
čių miestų valstybių, ne tiek nuskurdusių, kiek be paliovos plė
šiamų24. Dėl viso to – ir žvelgiant iš groteskiškai optimistinės 
pusės, šiaip ar taip, kertinės tikslioms jo įžvalgoms, nes Italijos 
visuomenėje vyravo žiaurus švietimo, turto, skurdo, saugumo 
ir ištvirkimo kontrastas – jo paties kultūra atrodė ideali, nors 
ir neįprasta laboratorija tirti grynąją politiką, jei galima ją taip 
pavadinti, arba politiką be ideologijos. 

Bet ar tokios sąlygos galėjo egzistuoti? Kai kurie istorikai 
daro prielaidą, esą toks socialinis ir psichologinis visuomenės 
nuopuolis, kad žmonės gyventų – nors ir kaip chaotiškai – be 
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jokios ideologijos ar vyraujančios įsitikinimų sistemos, išties 
neįsivaizduojamas. Tokie istorikai mano, kad politiką, istoriją 
ir pačius subtiliausius žmogaus elgsenos aspektus, kaip jų tęsinį, 
reguliuoja nusistatymų ar įvairių ideologijų kratinys, arba va
dinamosios nestabilios ideologijos; jos yra linkusios irti ir kisti, 
nes sąmoningai ir nesąmoningai jas puola socialinės jėgos.25 

Kaipgi įmanoma verstis be jokių ideologijų? Bandoma įro
dinėti, kad niekas negali išvengti bent jau numanomų ar nusi
stovėjusių idėjų sistemų įtakos, kaip žmonės negali gyventi už 
įstatymų ir taisyklių reguliuojamos visuomenės ribų: tikėjimo 
ir vertybių sistemos valdo visur, kur gyvena žmonės, ir valdo 
nenumaldomai deterministiškai26.

Atremiant tokį teiginį galima pasakyti, kad jis visiškai nelo
giškas arba kad yra beprasmis, kai taip suformuluotas. Ir prie
žastis, kaip jau seniai parodė Karlas Popperis (1902–1994), yra 
tokia, kad jokio pasiūlymo negalima laikyti prasmingu ar netgi 
apskritai suvokiamu, jei neįmanoma įsivaizduoti ir jo priešin
gybės, arba neiginio. Todėl teiginys, kad ideologijos egzistuoja 
visur, atrodo prieštaraujantis pats sau, kaip ir mintis, kad abso
liuti tiesa negali egzistuoti. Tasai teiginys prilygsta tvirtinimui, 
kad visi kuo nors serga, bet tuomet tampa neįmanoma atskirti 
ligoto nuo sveiko, ir abu apibrėžimai praranda prasmę. Nors 
kai kuriuose akademiniuose sluoksniuose tokia nežinomybė 
sulaukė palaikymo; reikėtų suvokti, kad, kaip pamatysime, 
Machiavellis ją būtų atmetęs.27 

Vis dėlto pasitikėjimo, tiesos ir patikimumo problemos jam 
buvo iššūkiai ir jis nuolat prie jų sugrįždavo. Dėl to bet kokia 
nauja Machiavellio biografija turėtų ne tik nupiešti jo gyvenimą 
gyvomis spalvomis ir taip leisti skaitytojams pamatyti, pajusti, 
užuosti, išgirsti jo pasaulį, jo paragauti bei pasiklausyti, galima 
tikėtis, palyginti mažai iškraipyto balso, bet ir suteikti išsamų 
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intelektualinių jo nuotykių vaizdą, kartu kliaujantis ir puikiu 
ankstesnių tyrėjų darbu. Mažų mažiausiai toks kūrinys turėtų 
atidžiau tirti jį kaip pirmąjį mąstytoją, nagrinėjusį politinius 
pokyčius siejant juos su politinėmis išdavystėmis. Machiavelliui 
ėmusis gilintis į abiejų jų reikšmę politinėje veikloje ir iracio
nalumo poveikį jiems, įžvalgūs mąstytojo posakiai suspindo it 
brangios rūdos klodai ir nušvietė jo išvadas. 

Smalsumas sukūrė stilių. Susierzinimas pažadino atidumą. 
Kartu jie vertė Machiavellį nuolatos pergalvoti iracionalumą ir 
šio galią gundyti kaip svarbius elementus aiškinant istoriją. Abu 
juos, susierzinimą ir smalsumą, tik sustiprino paties mąstytojo 
prieštaravimai, ir tai nutiko kelis amžius prieš romantikams ir 
jų sekėjams socialiniuose moksluose pradėjus judėti panašiais 
keliais. 

Bet tada, 1527  m. birželį, Klemensas VII pasidavė, ir jam 
buvo leista ieškoti prieglobsčio Čivitavekijoje, nors dešimtys jo 
prelatų liko kalėti stovykloje nusiaubtame mieste, supančiame 
Castel Sant’Angelo, ir pačioje tamsos gaubiamoje tvirtovėje, ku
rios sausakimšose patalpose šimtai žmonių gulėjo kamuojami 
ligų ir merdėdami28.

Lydimas Francesco Guicciardinio, Machiavellis aplan
kė Orvjetą, kur pirmą kartą išgirdo apie Romos nusiaubimą; 
ten jis pamatė persigandusius pabėgėlius ir ėmėsi jiems pa
dėti. Guicciardiniui pasiūlius, Florencijos miesto taryba ge
gužės 22 dieną nusiuntė Machiavellį ir į Čivitavekiją. Miestas 
tapo Andreo Dorio, prancūzų laivyno, sutelkto pasipriešinti 
Ispanijos Karoliui V, vado būstine29. 

Machiavellis dar nenumanė, kokia pavojinga yra jo liga, kaip 
nenumanė ir savo ateities, kuri jam težadėjo vos keletą savaičių 
gyvenimo. Regis, jis nesitikėjo iškilsiant būtinybę rinktis, kai 
raitas grįžo namo galvodamas tik apie tai, kad, Mediciams pa
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bėgus ir Florencijai vėl tapus respublika, jis galės užimti postą 
naujojoje valdžioje. 

Bet tam nebuvo lemta įvykti. Tinkamas postas atiteko kitam 
pirmiau tarnavusiam pareigūnui, kaip jau buvo nutikę ir anks
čiau, o Machiavellio liga paūmėjo30. Vėlyvą birželį jis atgulė 
gotikinėje Šv. Kryžiaus bažnyčioje, kur buvo palaidotas Dantė, 
mokęs jį poezijos, bet ne politinės teorijos, ir kur 1564 m. bus 
palaidotas jo pažįstamas Michelangelas. Paskutines mąstytojo 
dienas lydėjo santūrios, bet nepaneigiamos jo pelnytos šlovės 
garsas. Toji šlovė buvo mažai tesusijusi su politika. Politiniame 
pasaulyje mąstytojui tikro pripažinimo atnešė tik jo veikalas 
Karo menas. Machiavellis daugiau garbės pelnė savo puikia ero
tine komedija Mandragora, nuo kurios, galima sakyti, prasidėjo 
modernioji komedija – ar net apskritai modernusis teatras – ir 
kurios esminė tema taip pat yra išdavystė, tik šioji namudinio 
pobūdžio. Jo pjesė pelnė malonų aplodismentų srautą ir buvo 
ne vieną kartą pastatyta. 

Susidaro įspūdis, kad gyvenimo pabaigoje mąstytoją links
mino paradoksas, jog jo ambicijos pasiekti politinės sėkmės 
neatnešė jokios apčiuopiamos naudos, – bent jau kaip jis klai
dingai spėjo,  – o jo avantiūriška dramaturgo karjera suteikė 
šiokios tokios šlovės. 

Dar galima pridurti, kad jo išvaizda taip pat buvo paradok
sali: kreiva nosis, liesi, įdubę skruostai, apie aistringą išdykumą 
bylojantys bruožai ir ypač tiesmukas jo žvilgsnis. Keliuose 
išlikusiuose beveik vienalaikiuose jo portretuose tamsokame 
veide regėti prislopintos elegancijos pėdsakai: nė užuominos 
šiurkštumo, negailestingumo ar neteisybės – tik jo nepaprastas 
pastabumas, sąmojis, neretai geras, net gašlokas nusiteikimas ir 
kantrios, pergalingos ironijos kiautas. 
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ŠEIMA IR VAIKySTĖ

Jo gyvenimo mįslė prasideda 1469  m., kai gimė skurdžioje, 
bet iškilioje, galima sakyti, kilmingoje florentiečių šeimoje. 
Troškimą priklausyti aristokratijai, o gal net kokiai sunyku
siai ir nereikšmingai kilmingųjų šeimai, kurstė galimybė, kad 
išties egzistavo ryšys tarp Machiavellių šeimos ir didikų, val
džiusių Montespertolį, mažą kaimelį 33 km į pietvakarius nuo 
Florencijos. Norint tą ryšį atsekti reikėjo žvelgti kelis šimtme
čius į praeitį, ir tai, regis, dera prie kasdieniame Machiavellių 
gyvenime vyravusio smulkmeniško entuziazmo. Galios stoko
jantieji troško ekstravagantiškų dalykų. Orumas, regis, sprūdo 
jiems pro pirštus. 

Bernardas, Niccolò tėvas, teisininkas – nors, keista, beveik 
neturėjo teisinės praktikos,  – didžiavosi atsekęs savo šeimos 
šak nis Montespertolyje iki 1040 ar net iki 1120 metų. Remiantis 
užginčytu XIV a. testamentu, 1393 m. mirus Ciangui d’Agnolui 
Castellaniui, Machiavellių linija susimaišė su nereikšmingais 
senjorais Castellaniais, kaip jie buvo vadinami1. Machiavellių 
pusėje šeimos šaknys driekėsi ir dar giliau, bent jau taip buvo 
įsitikinęs Bernardo, iki pat Machiavellio, 1040  m. gyvenusio 
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Montespertolyje. Castellaniai, – dėl jų pilies ir feodalinių val
dų pačiame Montespertolyje ir aplink jį, buvo susiginčyta su 
Machiavelliais per teismo posėdį, kai buvo klausomasi Ciango 
tėvo testamento,  – savo liniją sekė iki Dono Machiavellio ir 
jo sūnaus Buoninsegnos, kurį patį buvo galima atsekti iki 
1120 metų2.

Kai teisėjas ginčą dėl Agniolo de Castellanio palikimo 1426–
1427 m. išsprendė Machiavellių naudai, šie pelnė kiek mažiau 
nei pusę Castellanių žemių ir dalį bendro Castellanių palikimo. 
Didesnę dalį ir toliau laikė Parte Guelpha, ar, laisvai verčiant, 
to meto Toskanos piliečių blokas. Pagrindinis Machiavellių lai
mėjimas iš to teismo sprendimo atrodo gana paprastas: jiems 
buvo leista rodyti – diskretiškai – savo herbą ant Motespertolio 
pastatų, įskaitant bažnyčias ir vietos pilį. 

Vis dėlto bendra Machiavellių ir senjorų Castellanių kilmė 
geriausiu atveju yra abejotina, kad ir kaip entuziastingai jos 
vaikėsi Bernardas Machiavellis. Gimus Niccolò, šis pritemptas 
ryšys su aristokratija nebuvo labai pelningas ir daug teisių ne
suteikė,  – šeimai buvo leista prižiūrėti viešas Montespertolio 
svarstykles ir prekybos matus bei saikus, taip pat paka
binti Machiavellių herbą virš šulinio turgaus aikštėje. Kita 
Castellanių nuosavybė, įskaitant ir pilį, jau prieš kelis dešimt
mečius buvo išsidalyta tarp besivaržančių dviejų šeimų atšakų. 
Machiavelliams ryšių su aristokratija atgavimas tepriminė su
dužusių fantazijų šukių rankiojimą.3 

Daug tvirtesnis buvo Machiavellių ryšys su Girolamu 
d’Agnolu Machiavelliu (1415–1460), vienu artimesnių Nicollò 
protėvių: jis priklausė lygiagrečiai Lorenzų šeimos atšakai, 
buvo antros eilės Bernardo pusbrolis, ir gerai, ir prastai garsėjęs 
profesorius. Šis ryšys taip pat kėlė tam tikrą įtampą, o kartais 
ir baimę. 
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Girolamas nuo 1435 m. iki 1440 m. dėstė teisę Florencijos 
universitete, kur, kaip manoma, Bernardas, Nicollò Machiavellio 
tėvas, studijavo siekdamas savo teisės laipsnio – gali būti, kad 
tais pačiais metais. 

XV a. 6ojo deš. pabaigoje Girolamas pradėjo vartoti prieš 
Medicius nukreiptą retoriką, nors kaip tik tada kalbos prieš 
Florenciją valdančią, galingiausią ir dažnai negailestingą šeimą 
galėjo turėti pražūtingų pasekmių. Kaip svarbus prieš Medicius 
pasisakančios politinės grupės narys ir garsus teisės žinovas, 
potencialiai pavojingas valdantiesiems dėl savo mokslininko 
autoriteto, Girolamas buvo suimtas 1458 m. rugpjūčio 3 dieną 
ir pasmerktas už tai, kad pavadino papirktais kelis ekonomi
nius Medicių nutarimus ir pareikalavo sugrąžinti piliečių teisę 
kritikuoti – kalbos laisvę. 

Iš pradžių jis buvo kankinamas, kaip tuomet įprasta, o vė
liau nuteistas dešimties metų tremčiai į Avinjoną. Verta pa
minėti, kad Renesanso laikų Florencijoje, kaip ir senovės 
Atėnuose, tremtis vien dėl jos užtrauktos gėdos buvo laikoma 
baisesne bausme už mirtį. Girolamo broliai Pieras ir Francescas 
d’Agnolai bei kiti grupės nariai taip pat buvo suimti ir ištremti. 
Francescas nusiųstas į šiurpą keliantį municipalinį Florencijos 
kalėjimą, pastatytą 1299 m., nuo 1302 m. vadintą Stinche, arba 
požemiais. 1459 m. Stinche jam buvo nukirsta galva. Girolamo 
laukė ne ką geresnis likimas. Jis bandė sprukti, bet buvo su
čiuptas Lunigianoje, prie Magros upės žiočių, netoli Pizos. 

Apkaltintas nusikalstamu sąmokslu prieš Medicius, jis taip 
pat nusiųstas į Stinche ir ten 1460 m., regis, buvo pasmaugtas. 
Girolamas paliko didelę teisės raštų biblioteką, tai buvo ne
įprasta tuo laiku, prieš įsteigiant Florencijoje spaustuvę, kai net 
ir menkiausi rankraščiai kainavo didelius pinigus. Biblioteka ir 
kitas jo turtas buvo konfiskuoti, o jo žmona ir sūnelis neteko 
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nemenko palikimo. Vis dėlto tikrasis jo palikimas galėjo būti 
neregima įtaka jaunojo Nicollò gyvenimui, apie kurios poveikį 
mąstytojo ateičiai šiandien tegalime spėlioti4.

Kita vertus, Girolamas toli gražu nebuvo vienintelis 
Florencijos politiniuose ratuose dėmesio  – tiek gėdingo, tiek 
garbingo – sulaukęs Machiavellis. Keli jo pusbroliai, įskaitant 
Alessandrą Filippą Machiavellį, gavo postus miesto savivaldy
bėje ir tai pasiekė nepaisant Girolamo pažeminimo ir suterštos 
reputacijos, dėl kurios jų kandidatūros galėjo būti atmestos.

Iš šių pasižymėjo Girolamo pusbrolis Paolas di Giovannis 
Machiavellis, 1466 m., 1471 m. ir 1480 m. išrinktas į valdan
čiąją balìa, arba savivaldybės tarybą. Paolas 1478 m. net buvo 
dviem mėnesiams išrinktas gonfaloniere di giustizia, arba tei
singumo vėliavnešiu,  – valstybės vadovu  – ir gavo aukščiau
sią Florencijos laivyno postą (kaip miesto respublika, valdanti 
daug smulkesnių miestų ir miestelių, Florencija turėjo laivyną) 
ir 1483 m. ėjo capitano pareigas Pizoje, o 1488 m. Livorne. 

Net visi šie pasiekimai neužbaigia politinės šeimos istori
jos  – vis dėlto atrodo gana aišku, jog ankstyvasis Nicollò gy
venimas neišvengė prieštaringos, maištingos įtakos šešėlio. Dar 
vienas tinkamas pavyzdys būtų jo tėvo Bernardo 1458 m. vestu
vės su Benizzių šeimos, plačiai žinomos savo nusistatymu prieš 
Medicius, atstove. Girolamo brolis Pieras vedė kitą moterį iš tos 
pačios šeimos, gyvenusios, galima sakyti, kitoje gatvės pusėje, 
priešais Bernardo namus. Jis ir trys jo broliai buvo ištremti su 
Girolamu tais pačiais daugeliui jų nelaimingais 1458aisiais, 
dvylika metų prieš gimstant Nicollò. 

Kitas Benizzių brolis Matteo di Pieras maždaug prieš dvi
dešimt metų taip pat buvo ištremtas Medicių, šiems grįžus į 
Florenciją iš savo tremties 1434aisiais. Nicollò Machiavellio 
motinai Bartholomeai, jaunai (ir neseniai tapusiai našle – prieš 
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tai ji jau buvo ištekėjusi) penkių dėl politinių priežasčių ištrem
tų vyrų brolienei gyvenant namuose, kuriuose Nicollò gimė ir 
užaugo, atrodo neįsivaizduojama, – nors čia turime gana ne
daug tai patvirtinančių faktų, – kad Nicollò, vaizdžiai tariant, 
su motinos pienu nebūtų penimas svaiginančiomis istorijomis 
apie atkaklų pasipriešinimą, bergždžias kovas, kankinimus ir 
drąsą5. 

Rodos, net Machiavellių namai atspindėjo nepavykus pra
simušti užslopintus troškimus. Jie stovėjo Florencijoje, Via 
Guicciardini 16 (dab. Via Romana); tai buvo impozantiškas, 
nors ir ne per didžiausias keturių aukštų namas, vienas iš ke
lių sujungtų pastatų, galbūt anksčiau buvusių bokštų, kurie to 
meto mada buvo vadinami palazzo, ant pietinio Arno upės 
kranto, visai prie pat Ponte Vecchio, seniausio miesto tilto, me
nančio dar 1345 m. ir rėminamą tvarkingų parduotuvėlių ei
lių abipus siauro kelio; tiltas tik iš pažiūros priminė chaotišką 
šiandien ten stovinčių sidabrakalių ir auksakalių parduotuvių 
knibždėlyną. 

Tuoj už tilto, priešais nedidelę piazza, vadinamą Santa 
Felicità, kurioje glaudžiasi kukli, santūriai elegantiška bažny
čia (dar be garsiojo Vasario koridoriaus  – jis bus pastatytas 
tik kitame amžiuje) stovėjęs Machiavellių palazzo politiniame 
žemėlapyje priklausė Oltrarno rajonui, kuriame įsikūrė daug 
iš tremties grįžusių šeimų, 1260 m. pralaimėjusių gibelinams. 
Netrukus šių šeimų nariai įsitvirtino svarbiuose valdžios pos
tuose arba pradėjo dirbti miesto pareigūnais – iki 1469 m. ge
gužės 3 dienos, kai gimė Nicollò, miesto administracijoje buvo 
dirbę daugiau nei 50 Machiavellių6. 

Tada Bernardas ir jo žmona Bartholomea buvo atitinkamai 
42 ir 31 metų, o dvi Nicollò seserys Primavera ir Margherita – 
penkerių ir dvejų; jo brolis Tottas gimė 1475  m., kai Nicollò 
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buvo šešeri. Išlikusios dvi nuotraukos, kuriose įamžintas su
naikintas XIX a. modelis – vienos iš namo patalpų, tikriausiai 
puošnaus antro aukšto kambario, kuriame vakarieniaudavo 
ir pramogaudavo šeima; lyginant – čia tai daroma pirmą kar
tą – su tuo, kas yra žinoma apie panašius palazzi, tos nuotrau
kos praverčia bandant perprasti, kokią namų aplinką pamatė 
Nicollò, išvydęs šį pasaulį. 

Nespalvotose apie 1898 m. fotografuotose nuotraukose ma
tyti dalis sienos, lubų ir durų, skleidžiančių rafinuotą aukštes
niosios florentiečių klasės prabangą. Sienų tapybos autorius – 
pats Florencijos meistras Benozzas Gozzilis (1421/1422–1497 
Pistojoje), tai tikriausiai jo karjeros pradžios darbas, vadinasi, 
Nicollò vaikystėje turėjo būti ją matęs. Benozzas vėliau kar
tu su Fra Angelicu ištapė popiežiaus Mikalojaus V koplyčią 
Vatikane, padėjo Ghibertui išpuošti antrąsias jo nuostabiosios 
krikštyklos duris, o vėliau nutapė kitus nepakartojamus sienų 
tapybos kūrinius Medicių šeimos rūmų koplyčioje. 

Kitas prašmatnus kūrinys – nežinomo dailininko frizas durų 
ir sienos viršuje – vaizduoja derlingus vaismedžius. Sąramos ir 
durų stakta stilingai papuošti pilku, Toskanoje randamu pietra 
serena smiltainiu. Prie frizo priderintos durys dekoruotos in
tarsija; medžio intarpai sudėlioti derinant atspalvius. Vienintelė 
lubų sija (matyti tik viena) kruopščiai išpiešta besikartojančiu 
gėlių ornamentu. Siją puošia vienas iš trijų Machiavellių herbų: 
baltame skyde keturios ilgos mėlynos vinys iš skirtingų kampų 
sminga į mėlyno kryžiaus kryžmą7.

Nors apie šio namo, vieno iš kelių, sudarančių Machiavellių 
palazzo, vidų daugiau beveik ir nežinoma – 1944 m. rugpjūtį, į 
Antrojo pasaulinio karo pabaigą, namą tyčia sugriovė besitrau
kiantys vokiečiai,  – galima susidaryti įspūdį, kad Renesanso 
élan aura, derinanti išradingai naudojamas spalvas su subtilia 
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estetika ir vyraujančia galios bei pinigų atmosfera, pataikauja 
aristokratiškai jo gyventojų ambicijai. 

Puošnus interjeras, atrodo, patvirtina faktą, kad ir namas, 
ir palazzo, arba sublokuoti pastatai, Machiavellių šeimai pri
klausė nuo pat XIV a. vidurio, taigi, gimus Nicollò jau daugiau 
nei šimtą metų. Kaip ir nedidelės Bernardo paveldėtos valdos 
kaimo vietovėje bei jų ūkio žemės ant vasarą žaliuojančių kalvų 
šlaitų 15 kilometrų į pietus nuo Florencijos, už didžiulių mies
to vartų, šiandien vadinamų Porta Romana – tada jie buvo ži
nomi San Pietro Gattolino pavadinimu8.

Jei būdamas mažas berniukas – o ypač paaugęs ir pradėjęs 
klaidžioti po miestą ir jį tyrinėti – Nicollò užklydęs į svarbiau
sią pagrindinio šeimos namo kambarį žvelgdavo į herbą, jis, 
be jokios abejonės, suprato  kad kiek senamadiškas jo šeimos 
palazzo labai skiriasi nuo naujesnių ir solidesnių, statomų ar 
neseniai pastatytų rūmų, priklausančių kur kas galingesnėms 
ir turtingesnėms, tarkim, Medicių ir Pittių, šeimoms. 

Naujieji impozantiški, ištisą miesto kvartalą užimantys sta
tiniai, spinduliuojantys pasitikėjimą ir didžiulę finansinę bei 
politinę galią, nustelbė viduramžiškus keistuoliškus, chaotiš
kus, nors ir nemažus pastatus, kuriuose berniukas žaidė, skaitė 
ir miegojo. Vis dėlto senieji pastatai draugiškai priminė anks
tesnį, kaimišką, gyvenimą ūkių sodybose. 

Pavyzdžiui, pirmame Machiavellių namo aukšte buvo sena, 
kaimiška, skliautuota salė. Miestiečių prekybininkų namuo
se – Machiavelliai prekyba neužsiėmė – šioje apatinėje patal
poje buvo dirbama arba joje įrengiama krautuvė. Machiavellių 
namuose čia laikytos vyno statinės, net iki šešių vien raudono
jo – kad būtų vėsus ir po ranka. Šalia stovėjo linų ir alyvuogių 
aliejaus, rugių ir javų dėžės ir statinės – dviejų Bernardo ūkių 
prie jo kaimo vilos Sant Andrėjoje, Perkusinoje, kaimelyje kal
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vose į pietus nuo miesto, derlius, tikriausiai laikomas taupumo 
sumetimais. Vilą buvo galima pasiekti pėsčiomis arba mulo 
tempiamu vežimu, pro aukštas dantytas Florencijos sienas ir 
dvejas didžiules geležines kiekvienų miesto vartų duris, užra
kinamas nakčiai ir saugomas ginkluotų sargybinių. 

Antras aukštas, kuriame tebuvo vienintelis kambarys – pa
vaizduotas sunaikintame modelyje, – be jokios abejonės, buvo 
skirtas šeimos reikalams: ten buvo vakarieniaujama, kalbamasi, 
prausiamasi tradicinėse plačiose voniose ir ilsimasi. Panašiuose 
namuose ši pailga patalpa dažnai buvo pertverta į kelias dalis, 
kaip ir kitų aukštų patalpos. Viršutinis aukštas dažnai palieka
mas virtuvei, kad nuo krosnies ir iš po stogu įrengto kamino 
gaminamo maisto kvapai ir dūmai eitų į gatvę. Langai, kaip ir 
kituose panašiuose namuose, apkaustyti tvirtomis grotomis 
saugantis nuo įsilaužėlių, nors daugiausia tam, kad moterys 
slapta neišsmuktų lauk9. 

Savo vertingame, nors netvarkingame ir nereguliariai pildy
tame žurnale – reikšmingų įvykių įrašų, ricordi, knygoje, rašy
toje nuo 1474 m., kai Nicollò buvo penkerių, iki 1487 m., šiuo 
metu laikomoje Florencijos Biblioteca Riccardiana – Bernardas 
aprašo, kaip jo sūnėno sūnus, Nicollò d’Alessandras, kitos 
Machiavellių atšakos, gyvenančios tame pačiame palazzo, gal
va sugebėjo įsiropšti pro begrotį viršutinio aukšto langą prie 
virtuvės ugniakuro (focolare di cucina) pas vieną iš tarnaičių; 
jos pačios kambario langas žemesniame aukšte buvo su neįvei
kiamomis grotomis10.

Kad jau palietėme socialinę ir erotikos temą, norėdami kiek 
aiškiau nušviesti gyvenimą prie Machiavellių šeimos židinio ir 
visame jų palazzo, pridursime, jog ten buvo laikomasi vietos 
papročių, ir namuose galėjo būti daugiau nei pora tarnų: pa
vyzdžiui, tarnaitė turėjo dviejų kambarių butelį pirmame aukš
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te. Taip buvo todėl, kad Florencijoje tvarka rūpinosi ne tik tar
naitės, bet ir vergai. Miestą uoliai, nors ir nepavydėtinai, puošė 
vergai, o XIV a. net 12–30 proc. visų naujagimių, registruotų 
mieste ir jo apylinkėse, gimdavo vergėms motinoms. 

Vergija buvo teisėta, nors ji ir nebuvo pagrįsta rase ar religi
ja, bent jau sprendžiant iš oficialių sąrašų. Savivaldybėje vergi
jos legalizavimas prasidėjo 1336 m., po to, kai nuožmūs maro 
protrūkiai išretino tarnų ir kitų gyventojų populiaciją. Vergai 
dažnai buvo totoriai, graikai, rusai, turkai, čerkesai, bosniai, 
slavai, kretiečiai ir net musulmonai, nors dauguma vis dėlto 
krikščionys. Nicollò laikais jie paprastai buvo įvežami. Jaunesni 
vergai buvo laikomi vertingesniais už vyresnius, o mergaitės la
biau vertintos už berniukus11. 

Vergų apranga, kaip neretai ir kitų gyventojų, buvo griežtai 
reglamentuota turto cenzo įstatymų, taikytų, nors ir skirtingai, 
visoje Europoje. Florencijoje šie įstatymai – jų tikslas buvo išlai
kyti klasių hierarchiją: pažaboti puikybę ir aroganciją reguliuo
jant prabangios, klasę išskiriančios aprangos prekybą – draudė 
vergėms ir kitiems tarnams nešioti pianelle, aukštakulnius, puoš
nius tuo metu populiarius batelius; prie suknelių ar kitų drabu
žių – prisegamus šleifus ir ryškių, viliojančių spalvų apdarus. 

Nors nemažai žmonių, įskaitant ir samdomus tarnus, kar
tais nusižengdavo turto cenzo įstatymams ir nebaudžiami ne
šiojo, tarkim, kailius ar auksinius auskarus, tačiau vergams už 
tai grėsė būti nuplaktiems ir įkalintiems12. 

Kad ir kaip ten būtų, plakimas, antausiai, spyriai ir smūgiai, 
net muštynės ar nuožmesnio smurto protrūkiai, kartais prives
davę iki to, kad vergai nunuodydavo savo šeimininkus, pasitai
kydavo neretai; ir atvirkščiai, ankštuose Florencijos namuose ir 
palazzi tarnai, vergai ir kelios šeimų atšakos nedažnai gyveno 
tame pačiame pastate – kaip Machiavellių namuose. 
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Nuo pat senovės Romos ir dar ankstesnių etruskų laikų kan
kinimai buvo neatsiejama gyvenimo dalis. Pažįstamas Nicollò 
Machiavellio vaikystės reginys buvo miesto sankcionuotos 
viešosios bausmės, tokios kaip 1379 m. rugpjūčio 20 d. įvyk
dytoji vergei, nuteistai už tai, kad nunuodijo savo šeimininką 
suleidusi į jam daromą klizmą sidabro nitrato. Moteris buvo 
nuteista myriop; miniai stebint ji buvo vežime nutempta gat
vėmis, pakeliui jai žnaibė odą įkaitintomis žnyplėmis, galiau
siai procesija pasiekė egzekucijai skirtą piazza, kur nusikaltėlė 
buvo iškepta gyva13. 

Kambaryje, išpuoštame dailia Benozzo Gozzolio sienine ta
pyba, žvelgdamas į šeimos herbą, Nicollò, kaip ir daugelis kitų 
vaikų ir kone visi suaugusieji, galbūt suvokė namų meno ir ka
rinės galios dviprasmiškumą ir prieštarą – juk matė tai nuo pat 
mažumės ir regėjo jųdviejų nesuderinamumą ir drauge visiškai 
derančią vienovę. Tai galima pastebėti šiame gana standarti
niame keliaujančio sieniečio kunigo Fra Bernardino XIV a. pa
tarime namų šeimininkei: 

Jei nepripratinsite jos nudirbti visų darbų, ji taps mažu mėsgaliu. Sakau 

jums, išvis neduokite jai laisvo laiko. Jei nuolatos ją raginsite, jinai ne-

švaistys laiko spoksodama pro langus.14

Jei kartais taip nutikdavo, vergams retkarčiais būdavo lei
džiama pasijusti tikrais savininkų šeimos nariais kilmingose ar 
aristokratiškas užgaidas puoselėjančiose šeimose, jų ateitis vis 
tiek būdavo nenuspėjama, nors ir tame nenuspėjamume galėjo 
glūdėti neįtikėtinos užuojautos sėkla. 

Alessandra Macinghis (1407?–1471), kilusi iš klestinčio 
pirk lio šeimos ir ištekėjusi už turtingo Strozzio, 1465 m. lap
kričio 2 dieną, vos kelerius metus prieš gimstant Nicollò, laiške 
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rašė apie Florencijoje plintantį skurdą ir siaučiantį marą ir, ap
rašydama kaimyno mirtį, su sielvartinga užuojauta paminėjo 
ir jo vergą: 

Šie metai buvo sunkūs vargšams, be to, siaučia maras; per praėjusias 

kelias dienas nuo jo mirė ne vienas žmogus... Rimierio da Ricasolio na-

muose nuo maro mirė jo motina, tada vergas ir nesantuokinė dukra... 

Taigi, prasideda, be to, dabar žiema. Dieve, padėk mums.15

Kaip rašo Alessandra, XIV a. pabaigoje, Nicollò vaikystėje, 
daugelis iš 45 000 florentiečių, net jei nebuvo uolūs krikščionys 
ir matė savo kunigų pasileidimą bei lengvabūdiškumą, manė, 
kad jų Dievas globoja vergus ir kitus žmones. Jie buvo įsitikinę, 
kad Dievo teisingumas skirtas visiems. 

Apsišvietę žmonės – jų dauguma – taip pat buvo įsitikinę, 
kad gyvena pažangioje respublikoje. Nors vergovę ir kankini
mus įteisinusios visuomenės šiandien žmonės gal ir nepavadin
tų pažangia, bet jau seniai veikė savivaldos komitetai ir galiojo 
ribota balsavimo teisė. 



PAUL OPPENHEIMER (Polas Openheimeris) – The City 
College of New York lyginamosios literatūros profesorius. 
Jo knyga „Machiavelli. Gyvenimas ideologijos šešėlyje“ – 
autentiškais dokumentais ir istoriniais šaltiniais paremta 
studija apie garsųjį XV–XVI a. rašytoją, istoriką ir politikos 
teoretiką. Tačiau ne tik. Joje kaip gyva iškyla ankstyvojo 
Renesanso laikų Florencijos respublika ir atskleidžiama 
visa to meto Italijos istorinė, politinė, kultūrinė situacija. 

Tai knyga apie neeilinio likimo asmenybę, formavusią 
valstybę, ir apie valstybės įtaką unikaliai asmenybei.

Niccolὸ Machiavelli – neginčijamai vienas iš svarbiau-
sių politikos teoretikų, kurio fundamentalūs teiginiai apie 
politinę galią ir valdžią iki šiol tebėra stebėtinai aktualūs. 
Jis – viena iš ryškiausių Florencijos respublikos figūrų, 
formavusių jos politiką, palaikiusių ryšius su užsieniu ir 
popiežiumi. Jo mąstymas buvo nepaprastai paradoksalus 
ir įžūliai novatoriškas. Jis sukūrė radikalias teorijas apie 
klastą, išdavystę ir socialinius pokyčius, negailestingus ir 
šaltai apskaičiuotus. Originalus, klastingas, nepaprastai 
įtakingas, patyręs ir valdžios aukštumas, ir atstūmimą, 
Niccolὸ Machiavelli buvo ir tebėra viena kontroversiš-
kiausių ir įdomiausių visuomenės ir politikos figūrų. 

Jo gyvenimas ir pažiūros – tai šiuolaikinės politikos 
raktas ir kartu jos veidrodis. 

Šiuolaikinės politinės minties neįmanoma įsivaizduoti be 
Machiavelli. Jis buvo įsitikinęs, kad moralinės ydos padeda 
politikai. Politinio gyvenimo audinys nuaustas iš moralinių 
patologijų. Machiavelli šokiruoja, nes pripažįsta moraliai 
blogų veiksmų reikšmę politikai. Geras politikas turi būti 
pusiau žmogus, pusiau gyvūnas. Žvėries pamėgdžiojimas 
keičia krikščioniškąjį Dievo mėgdžiojimą. 

Prof. dr. Alvydas Jokubaitis
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Valdovas turi mokėti naudotis tiek žmogaus, tiek žvėries prigimtimi: 
viena be kitos negali išsiversti. Todėl valdovas, priverstas veikti kaip 

žvėris, turi imti sau pavyzdžiu liūtą ir lapę, nes liūtas neišsisaugo spąstų, 
o lapė neapsigina nuo vilkų. Tad reikia būti lape, kad neįkliūtum 

į spąstus, ir liūtu, kad atgrasintum vilkus. - - -  Niccolò Machiavelli, Valdovas


