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Cel uœwięca œrodki
Ponadczasowe dzieło traktujące o władzy, strategii i podstępie
„Ten, kto ma władzę, nie musi nikogo za nic przepraszać”.

Niccolo Machiavelli napisał słynnego Księcia prawie pięć wieków temu, zainspirowany
osobą Cezara Borgii, syna papieża Aleksandra VI, włoskiego polityka, kardynała,
księcia Romanii. Celnoœć nieprzebrzmiałych spostrzeżeń, ich przenikliwoœć i złożonoœć
sprawiły, że trzymacie Państwo teraz w swoich rękach jedną z najważniejszych książek
wszech czasów. Koronną pozycję w dziejach filozofii społecznej, a zarazem wciąż
aktualną lekcję, która kształtuje myœlenie liderów na całym œwiecie.
„Chcę iœć do piekła, nie do nieba. W piekle będę miał towarzystwo papieży,
królów i książąt, a w niebie są sami żebracy, mnisi, pustelnicy i apostołowie”.

Słowa Machiavellego wykraczają dalece poza jego epokę i ramy geograficzne.
Manipulacje, okrucieństwo, podstęp, okraszone inteligencją i precyzyjnie dopracowaną
taktyką… Kto odważy się sięgnąć po tę lekturę, przekona się lub utwierdzi, że opisane
metody są praktykowane także dzisiaj — i to z wielkim oddaniem. Bo czy kiedykolwiek
przestało być aktualne zdanie:
„Politykowi nie wolno być niewolnikiem własnych słów”

Tytułowy Książę to współczesny szef, boss, prezes, po prostu — Pierwszy.
Człowiek trzeźwo i logicznie myœlący, obdarzonym domieszką demonizmu, stawiający
cel zawsze wyżej niż œrodki, używający medialnych sztyletów i zatrutych pomówień.
Skuteczne sposoby w polityce, biznesie, życiu nie zmieniły się aż tak bardzo.
„Ludzi należy albo zjednywać sobie pieszczotą, albo niszczyć, bo za drobne krzywdy
będą się mœcili, a doznawszy wielkich, nie będą już w stanie”.
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Niccolò Machiavelli

ROZDZIA III
O ksistwach mieszanych

T

rudnoci pojawiaj si jednak w ksistwie nowym.
Wic najpierw, jeli nie jest ono cakiem nowe, lecz
jest jakoby czci pa stwa, które — ogólnie biorc — mona
by nazwa zoonym, przewroty powstaj gównie wskutek
wewntrznej trudnoci wystpujcej we wszystkich nowych
ksistwach. Ludzie bowiem zmieniaj swych wadców ochoczo, liczc na popraw, a nadzieja ta pobudza ich do zbrojnych wystpie przeciw sprawujcemu wadz — w tym to
s oszukani, gdy dowiadczaj niebawem, e z deszczu pod
rynn wpadli. Pociga to za sob jeszcze jedn przyrodzon
i zwyk konieczno — t mianowicie, e nowy ksi
zawsze ciy brzemieniem tym, którzy mu ulegli, za spraw
swego odactwa i wskutek bezliku innych dotkliwoci, które
na now zdobycz nakada mu przychodzi.
W ten sposób masz nieprzyjació w tych wszystkich, których zranie, zagarniajc to ksistwo, i nie zachowasz przyjació wród tych, którzy ci tam wynieli, gdy nie uda ci si
zadowoli ich tak, jak myleli, a przeciwstawi si im ostro
te nie zdoasz, czujc si z nimi zwizany. Bo cho kto mocarny by moe zbrojnymi zastpami, wkraczajc na obc
dziedzin zawsze potrzebuje przychylnoci miejscowych.
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Z tych przyczyn Ludwik XII, król Francji, jak szybko
zaj Mediolan, tak szybko go utraci. Do wyparcia go za
pierwszym razem wystarczyy Lodovicowi4 wasne siy, gdy
ci, którzy tamtemu otworzyli bramy, zawiedzeni w swych
nadziejach na przysze korzyci, nie znieli poniewierania
przez nowego wadc. Nie ulega wtpliwoci, e po drugim
zdobyciu zbuntowanych prowincji póniejsze ich odbicie nie
bdzie tak atwe, poniewa ksi — ju z mniejszymi oporami
— wykorzysta bunt jako okazj do ukarania winowajców,
pozbycia si podejrzanych i wzmocnienia si w najsabszych
punktach. Tak wic aby odbi Francji Mediolan, wystarczyo za pierwszym razem ksiciu Lodovicowi wznieci powstanie na granicach; aby jednak wyprze j powtórnie,
trzeba byo stawi przeciw niej wiat cay, pokona jej wojska
i przepdzi 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 wyoono. Pozostaje okreli , co przyczynio si do drugiego, i czym on5 dysponowa, jak równie
uwidoczni , co zdaoby si kademu w jego sytuacji, aby
utrzyma zdobycze pewniej ni król Francji.
Powiadam teraz, e nabywane krainy, które ich zdobywca
wcza do dawnego pa stwa, s albo tosame przyrod okolic
i jzykiem, albo nie. Jeeli s, to atwiej je utrzyma , zwaszcza

4

Wojska Ludwika XII wkroczyy do Mediolanu we wrzeniu 1499;
Lodovico Moro odbi miasto w lutym roku 1500 — przyp. tum.

5

Ludwik XII — przyp. tum.
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gdy nie nawyky do samostanowienia. Aby je pewnie dziery ,
wystarczy przeci rodow lini ksicia, który nimi wada,
jako e oba ludy, zachowujc pod innymi wzgldami dotychczasowe warunki i nie rónic si zwyczajami, bd y razem
w spokoju. Przykady tego widzimy w Bretanii, Burgundii,
Gaskonii i Normandii, które od dawien dawna do Francji
przynale. I cho w jzyku mog istnie niejakie rónice,
zwyczaje s podobne, co sprawia, e ludzie atwo nawykn
do przestawania ze sob. Ten, kto aneksji dokona, chcc
mie ich poddanymi, wystarczy, e dwóch rzeczy rozwanie
dopilnuje: pierwszej — e ród ich poprzedniego pana zostanie wygaszony, i drugiej — e ani ich prawa, ani nalene daniny nie ulegn zmianie, przez co bardzo szybko zrosn si
w zupenoci w jedno ciao ze starym ksistwem.
Gdy jednak s zdobywane prowincje odmienne pod wzgldem jzyka, zwyczajów lub prawa, powstaj trudnoci i trzeba
przychylnoci fortuny i wielkiego starania, aby je utrzyma ;
a jedn z najlepszych i najskuteczniejszych rad byaby ta, e
ten, kto je zdoby, winien w nich osi na stae. Uczynioby
to jego pozycj znacznie pewniejsz i trwalsz. Tak wanie
postpi Turek w Grecji, który — niezalenie od innych
rodków, które przedsiwzi, aby pa stwo to utrzyma —
gdyby si tam nie osiedli, nie zdoaby jej zachowa . Bo tylko
bdc na miejscu, dostrzega si nieporzdki w zarodku i szybko mona im przeciwdziaa . Gdy si jednak jest z dala, daj
o sobie zna dopiero wtedy, kiedy zaradzi im ju nie sposób.
Prócz tego kraj nie jest upiony przez twoich urzdników;
poddani s radzi, e mog si szybko odwoa do wadcy,

12

Ksi

wic kiedy si staraj, maj wicej powodów, aby go miowa ,
a kiedy nie — by przed nim dre w obawie. Kto chciaby
na takie pa stwo z zewntrz si zamierzy , musi si mie
na bacznoci — dopóki ksi jest na miejscu, wydrze mu
je mona tylko z najwikszym trudem.
Droga inna i lepsza polega na ustanowieniu kolonii w jednym lub dwu rejonach, które mog podziaa jak klucze do
pa stwa tego; jest to konieczne, albowiem w przeciwnym
razie trzeba tam utrzymywa duo konnicy i piechoty. Ksi
na kolonie nie wydaje wiele, tote nieduym lub zgoa
adnym ekspensem moe kolonie utworzy i utrzymywa
je, czym przynosi uszczerbek tylko mniejszoci mieszka ców, którym zabiera ziemi i domy, aby je przekaza nowo
osiedlanym. Ci za, których ukrzywdzi, pozostajc w biedzie
i rozproszeniu, nie zdoaj mu nigdy zaszkodzi . Pozostali
natomiast, nietknici, atwo si uciszaj, przy czym troszcz
si oni o to, aby przez krok bdny nie napyta sobie biedy
takiej, jak ci z dóbr wyzuci. Wniosek z tego taki, e — powiadam — kolonie owe nie s drogie, s wierniejsze, mniej
szkodz, a skrzywdzeni, jak ju powiedziano, zdani na poniewierk i zbiedniali nie mog zaszkodzi . W zwizku z tym
podkreli wypada, e ludzi naley traktowa dobrze lub
bezlitonie, gdy s gotowi mci si, doznawszy mniejszej
szkody, a z ran powaniejszych ju si nie wyli. Przeto
szkody, jeli maj by wyrzdzone czowiekowi, powinny
by tej miary, aby nie trzeba byo dre przed jego zemst.
Lecz gdy zamiast kolonii utrzymuje si ludzi pod broni,
trzeba wyda znacznie wicej; garnizon taki pochonie wszystkie

13

Niccolò Machiavelli

wpywy pa stwa. Tote nabytek w strat si obraca i znacznie
wicej jest poirytowanych, gdy cae pa stwo ponosi szwank.
Przez przemieszczanie garnizonu to tu, to tam wszyscy doznaj szkód, ronie powszechna wrogo i przybywa nieprzyjació, którzy — cho pobici na wasnej ziemi — s zdolni
jeszcze ksa . Z tych wszystkich wzgldów gwardia taka jest
w tym stopniu nieuyteczna, jak uyteczna jest kolonia.
Z kolei ksi wadajcy krajem o odmiennociach wyuszczonych wyej powinien sam stan na czele jako obro ca
swych sabszych ssiadów i osabi co silniejszych z nich,
baczc, iby aden obcy si mu nie dorówna, i nie dajc ku
temu adnej, nawet przypadkowej podstawy. Do prób wprowadzania takich zawsze bowiem bdzie dochodzi za spraw
niezadowolonych albo ze wzgldu na wybujae ambicje, albo
z obawy, co byo ju pokazane. Do Grecji Rzymian wwiedli
Etolowie6, a na wszystkie inne ziemie, gdzie mieli poparcie,
byli sprowadzani za spraw tam zamieszkaych. Typowy
bieg rzeczy jest taki, e gdy tylko silny cudzoziemiec wkroczy na jakie ziemie, wszystkie podlege stany lgn do niego
pod wpywem nienawici ywionej do tego, kto aktualnie
wada. Tak wic w stosunku do tych podlegych pa stw nie
musi si on trudzi , by je zgarn dla siebie, bo wszystkie
one ywo si zgromadz wokó pa stwa, które on zagarn.
Musi tylko uwaa , aby nie uroli nazbyt w si i zbyt duego
nie nabrali powaania, a wówczas wasnymi siami i z ich
6

Zwizek Etolski (cz rodkowej Grecji, IV – II w. p.n.e.) prowadzi polityk antymacedo sk w sojuszu z Rzymem; upad
po zmianie kursu — przyp. tum.
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przychylnoci atwo utrzyma na wodzy co mocniejszych
poród nich, stajc si niepodzielnym panem w caej krainie.
Kto za si nieudolnie do tego zabierze, wkrótce utraci, co zyska, a trzymajc si zdobyczy kurczowo, napotka bezmiar
trudnoci i kopotów.
Rzymianie w podbitych prowincjach cile przestrzegali
tych zasad. Tworzyli kolonie i utrzymywali przyjazne stosunki z pomniejszymi, nie powikszajc ich znaczenia.
Poniali wikszych i nie dopuszczali, aby jakiekolwiek mocne, obce siy zyskiway posuch. Za przykad wystarczy mi
Grecja. Achajów i Etolów traktowali przyjanie, królestwo
Macedonii byo poniane, Antiocha7 wygnali. Mimo zasug
Achajowie i Etolowie nigdy nie zyskali od nich przyzwolenia
na zwikszenie swej siy, podobnie jak nic nie wskóra Filip8,
namawiajc Rzymian do zawarcia przyjani bez uprzedniego
upokorzenia go, i na nic si zday zabiegi Antiocha, aby
przystali na to, by zostawi sobie cho cz wadzy w kraju.
Rzymianie bowiem postpili w kadym z tych przypadków
tak, jak powinien postpi kady rozwany ksi, biorcy
pod uwag nie tylko biece, lecz i przysze trudnoci, na
które trzeba si wszelkimi sposobami przygotowa , jako e
gdy bd przewidziane, wówczas atwo si im zapobiegnie.
Jeli jednak czekasz, a nadejd, lekarstwo jest spónione,
gdy choroba jest ju nie do uleczenia. Dzieje si tu — co
mówi lekarze — jak w hektycznej gorczce; na pocztku

7

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

8

Filip V Antygonida (238 – 179 p.n.e.) — przyp. tum.
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choroba ta jest atwa do wyleczenia, lecz trudna do wykrycia,
z biegiem czasu jednak, jeli nie bya wykryta ani leczona od
pocztku, staje si atwa do wykrycia, lecz do wyleczenia trudna. Na podobnej zasadzie dotyczy to spraw wagi pa stwowej, w których przewidzenie za (na co sta tylko czowieka
mdrego) umoliwia szybkie mu zaradzenie, lecz nierozpoznanie go w por zgod na taki jego wzrost oznacza, po którym
dostrzee je kady. Wtedy jednak nie ma ju lekarstwa. Dlatego
Rzymianie, przewidujc kopoty, radzili sobie z nimi bezzwocznie i nie dopuszczali nawet myli, aby unikn wojny, skoro wiedzieli, e wojna jest nieunikniona, a tylko powoduje to przechylanie szali na stron innych. Co wicej, parli
do starcia z Filipem i Antiochem w Grecji, aby nie dopuci
do niego w Italii. Mogli próbowa unikn obu, lecz nie dyli do tego; i nie umiechaoby si im to, co zawsze jest na
ustach mdrców naszych wspóczesnych: „Cieszmy si tym,
czym nas darzy czas!”, lecz czerpali ze swego mstwa i roztropnoci, gdy to czas usidla wszelkie sprawy, i moe przynie dobro lub zo, zo lub dobro.
Powró my jednak do Francji i przyjrzyjmy si, czy postpia
ona wedle wspomnianych regu. Bd mówi o Ludwiku [XII]
(nie za o Karolu [VIII])9 jako tym, którego postpowanie
mona lepiej przeledzi — mia on w posiadaniu Itali najduej; zobaczycie, e zrobi on co innego, ni zrobi powinien, aby zachowa pa stwo inaczej uksztatowane.
9

Ludwik XII (1462 – 1515); Karol VIII (1470 – 1498, mknc na parti
palanta, zawadzi gow o odrzwia i si zabi; zob. L. Stomma:
Francuska mio) — przyp. tum.
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Króla Ludwika sprowadziy do Italii ambicje Wenecjan,
liczcych na uzyskanie z jego pomoc poowy Lombardii.
Nie bd obwinia linii postpowania przyjtej przez króla,
poniewa chcc zaczepi si w Italii, a nie majc tam przyjació — widzc natomiast, e kade drzwi zamykaj si przed
nim w nastpstwie poczyna Karola — by zmuszony
przyj te przyjanie, które zdoa zyska , i urzeczywistniby
swoje plany bardzo szybko, gdyby w innych sprawach nie
popeni paru bdów. Wszake król, zyskawszy Lombardi,
natychmiast odzyska utracony przez Karola mir: Genua
ulega; Florenty czycy10 stali si jego przyjaciómi; markiz
Mantui, ksi Ferrary, Bentivoglio, pani na Forli11, panowie
Faenzy, Pesaro, Rimini, Camerino, Piombino12, mieszka cy
Luccy, Pizy i Sieny — wszyscy ubiegali si o jego wzgldy.
To uwiadomio Wenecjanom nierozwano ich kroku —
za cen dwóch miast w Lombardii uczynili króla panem
dwóch trzecich Italii.
Niechaj teraz kto zway, jak niewielkim wysikiem móg
król utrzyma sw pozycj w Italii, gdyby przestrzega zasad
wczeniej wyoonych i zapewni wszystkim swym przyjacioom
10

Tu i dalej piszemy „Florenty czycy” wielk liter, aby zaznaczy ,
e chodzi o obywateli pa stwa (a dopiero potem — miasta) Florencji
— przyp. tum.

11

Chodzi o Katarzyn Sforz, która bya ksin Forli. Machiavelli
tytuuje j Madonna, gdy darzy j szczególnym szacunkiem
i uznaniem — przyp. tum.

12

Mantua, Ferrara, ..., Piombino — miasta (ziemie) lece w rodkowo-pónocnym pasie wspóczesnych Woch — przyp. tum.
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spokój i ochron. Wszak, cho byo ich wielu, byli oni sabi
i potulni; cz obawiaa si Kocioa, inni za Wenecjan,
co konsekwentnie zmuszao ich do trzymania z nim, i za ich
pomoc móg on atwo zabezpieczy si przed tymi, co pozostawali silni. Lecz on, gdy tylko nasta w Mediolanie, postpi przeciwnie, pomagajc papieowi Aleksandrowi13 w zajciu
Romanii14. I na myl mu nie przyszo, e tym oto czynem
osabi sam siebie, wyzbywajc si przyjació i tracc tych,
którzy sami padli w jego objcia, a przydajc blasku Kocioowi przez dodanie mu do duchowej — i tak wiele znaczcej — niemao doczesnej siy. Popeniwszy ten kardynalny bd, musia brn dalej i aby ukróci ambicje Aleksandra
i zapobiec opanowaniu przez niego Toskanii, sam przyby
do Italii.
I jakby tego nie byo do , e wywyszy Koció, a umniejszy wasnych przyjació, aby posi królestwo Neapolu,
podzieli si nim z królem Hiszpanii, a bdc pierwszym sdzi Italii, wzi sobie wspólnika, aby ambitni w tym kraju
i z niego niezadowoleni mieli gdzie szuka oparcia; i cho
móg pozostawi w królestwie [Neapolu] dotychczasowego króla jako wasnego rezydenta, usun go, by w jego
miejsce osadzi kogo, kto w efekcie móg usun jego,
króla Ludwika.

13

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

14

Kraina historyczna na obecnym terytorium Woch — przyp. tum.
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dza zdobywania jest w istocie bardzo naturalna i powszechna. Ludzie zawsze tak postpuj, gdy tylko nadarzy
si okazja, a wtedy s za to chwaleni, a nie obarczani win.
Kiedy jednak nie potrafi jej sprosta , a chc za wszelk cen,
to jest to gupie i naganne. Dlatego jeli Francja moga uderzy na Neapol wasnymi siami, winna bya to zrobi . Jeli
nie moga, to nie powinna si nim dzieli . A jeli podzia,
którego dokonaa z Wenecjanami w Lombardii, by uzasadniony o tyle, e dawa jej oparcie w Italii, to ten drugi zasuy na napitnowanie, gdy nie usprawiedliwiaa go taka
konieczno .
Popeni zatem Ludwik pi tych oto bdów: zniszczy
sabszych, wzmocni jedn z potniejszych si w Italii,
sprowadzi si obc, nie osiedli si w tym kraju i nie
utworzy kolonii. Które to bdy — gdyby y — nie starczyyby moe, aby mu zaszkodzi , jeliby nie popeni
bdu szóstego, pozbawiajc dóbr Wenecjan. Miast bowiem
wzmacniania Kocioa i wprowadzania Hiszpanii do Italii
byoby rozsdne i potrzebne, aby tamtych umniejszy;
poczyniwszy wszak przódy te kroki, nigdy nie powinien ich
rujnowa , gdy bdc mocnymi, zawsze powstrzymywaliby innych przed zakusami wzgldem Lombardii — na co
Wenecjanie nigdy by nie przystali, poza moliwoci, e sami
staliby si jej panami; równie z tego powodu, e inni nie
chcieliby odebra Francji Lombardii po to, aby odda j
Wenecjanom, a na wystpienie przeciw jednym i drugim nie
mieli odwagi.
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I jeli kto powie: król Ludwik ustpi Romani Aleksandrowi, a królestwo15 — Hiszpanii, aby unikn wojny, odrzekn z przyczyn wyej podanych, e z myl o unikniciu
wojny nigdy nie naley pogbia zamtu, gdy nie uniknie
si jej, a tylko odwlecze z twoj strat. A jeli kto inny powoywaby si na obietnic dan przez króla papieowi, e
dopomoe tamtemu w wyprawie w zamian za rozwizanie
mae stwa i za kapelusz16 dla Roano, odpowiem na to tym,
co skrel niej, a co dotyczy bdzie sownoci ksit i tego,
jak jej naley przestrzega .
Straci wic król Ludwik Lombardi, nie stosujc si do
adnych z zasad przestrzeganych przez tych, którzy po zdobyciu prowincji chcieli je zachowa . Nie ma w tym adnego
cudu, przeciwnie — jest to sensowne i zupenie naturalne.
O tych to sprawach rozmawiaem w Nantes z Roano, w czasie
gdy Valentino17 — jak Cezar Borgia, syn papiea Aleksandra,
zwyk by nazywany — okupowa Romani, a na uwag
kardynaa Roano, e Italczycy nie znaj si na wojnie, odpowiedziaem, e Francuzi nie rozumiej racji stanu, w przeciwnym wszak razie nie pozwoliliby Kocioowi wydwign si na tak wielko . I rzeczywicie, stao si widoczne,
15

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

16

Kapelusz kardynalski; chodzi o Georgesa d’Amboise, arcybiskupa
(póniej kardynaa) Rouen i legata papieskiego we Francji —
przyp. tum.

17

Tak nazywany po wosku od ksistwa Valentinois (Walencja —
przyp. tum.), nadanego mu przez Ludwika XII.
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e do wielkoci Kocioa i Hiszpanii w Italii doprowadzia
Francja, a jej porak im mona przypisa . Wynika z tego
ogólna zasada, niezawodna lub z rzadka zawodzca: ten, kto
przyczynia si do wzrostu wielkoci drugiego, popada w ruin;
wzrost ów wypywa bowiem jak nie z przebiegoci, to z siy,
obu za nie ufa ten, kto nabra mocy.
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