NICCOLO MACHIAVELLI:

FYRSTEN - et utdrag

Min hensikt er det å skrive noe nyttig for den som virkelig
forstår; og jeg tror da det er bedre å gå tilbake til den
sanne virkeligheten enn til et fantasibilde av virkeligheten
Mange har nemlig diktet opp republikker og fyrstevelder som
aldri har vært sett eller kjent i virkeligheten, og det er
så stor forskjell mellom hvordan man faktisk lever og hvor
dan man burde leve, at den som overser hva man faktisk gjør
for det man burde gjøre, snarere lærer å ødelegge seg enn å
bevare seg... Jeg forbigår altså, alt som bare angår fantasifyrsten og drøfter bare det som angår den virkelige fyrste..

OM DE BLANDEDE FYRSTENDØMMER*
...Hvor sterk man enn er i hærmakt, så har man alltid bruk
for innbyggernes støtte for å trenge inn i et land... Men
når man erobrer stater i et land med fremmed språk, fremmede
skikker og innretninger, da står man overfor store vanske
ligheter, og da skal det stor lykke og evne til for å holde
dem. Og et av de beste og virkningsfulleste midler ville
være at erobreren selv tok bopel i det nye land... Det nest
beste middel er å sende kolonier til et par steder; det vir
ker som fotblokker på den nye stat. Man må nemlig enten
holde kolonier der eller soldater og garnisoner. Til kolo
nier er fyrstens utgifter små; med lite eller intet penge
forbruk sender og opprettholder han dem, og begår overgrep
bare mot dem han tar hus og mark fra for å gi til de nye
innbyggere, altså bare mot en ganske liten del av befolk
ningen. Og da de som han foruretter, blir fattigere og
splittes til alle kanter, kan de ikke skade ham....
Man bør nemlig merke seg at man enten må vinne menneskene
for seg eller gjøre dem uskadelige, for de hevner seg for
* Med et blandet fyrstedømme mener Machiavelli et som
"ikke er nytt i sin helhet, men bare ved nye ledd."R.a.
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lette forurettelser, for alvorlige derimot kan de det ikke;
den forurettelse man tilføyer et menneske må altså være så
alvorlig at man ikke trenger å frykte hevn. Underholder man
nu i stedet for kolonier en militærbesetning, så koster det
langt mer, og man må bruke opp alle landets inntekter til
bevoktning: slik blir erobringen til tap, og man vekker ny
uvilje mot seg fordi man piner hele landet med innkvarter
inger... Fra alle sider sett er altså en slik militær-besettelse like uheldig som en koloni-besettelse er fordelaktig.

HVORDAN MAN SKAL STYRE DE BYER OG FYRSTENDØMMER SOM,
FØR DE BLE EROBRET, LEVDE ETTER SINE EGNE LOVER
Når en stat som er erobret slik som det ble sagt, er vant
til å leve fritt og etter sine egne lover, er det tre måter
å beholde den på: den første er å ødelegge den, den andre
er å bo i den, den tredje er å la den leve etter sine lover,
ta en skatt av den og opprette et fåmannsstyre der, som kan
sikre deg landets vennskap. For da dette styre er skapt av
fyrsten, vet det at det ikke kan bestå uten støtte i hans
makt og vennskap, og at det må gjøres alt for å oppretthol
de ham. Og en by som er vant til å leve fritt, holder man
lettest ved hjelp av dens egne borgere - hvis man da ikke
foretrekker å ødelegge den.
...Det er nemlig i virkeligheten ikke annet sikkert middel
til å holde slike stater enn å ødelegge dem. Og den som blir
herre over en by som er vant til å leve fritt og ikke øde
legger den, han må vente å bli ødelagt av byen; for ved opp
stand har den som påskudd alltid frihetens navn og den gamle
samfunnsorden som aldri hverken tiden eller velgjerninger
får en til å glemme... Men når byene eller landene er vant
til å leve under en fyrste, og hans hus er utdødd, da er de
på den ene side vant til å lyde, på den annen side har de
ikke mer sin gamle fyrste, og kan derfor ikke bli enige om
å ta en fyrste av sine egne, samtidig som de ikke kan leve
fritt; de griper derfor ikke så raskt til våpen, og en fyr
ste kan lettere vinne dem for seg og sikre seg dem. Men i
republikkene er det mer liv, større hat, mer ønske om hevn;
minnet om den gamle frihet forlater dem ikke, kan ikke la
dem hvile; slik at den sikreste vei er å ødelegge dem eller
bo der.

OM DEM SOM ER BLITT FYRSTER VED FORBRYTELSER
...Man skal merke seg at når man erobrer et land, så skal
man gjennomtenke alle de voldshandlinger man er nødt til å
begå, og så gjøre dem alle på én gang, for ikke å gjøre dem
opp igjen hver dag og for å kunne berolige menneskene ved å
stanse slike handlinger og vinne dem for seg ved velgjer
ninger. Den som handler annerledes, enten på grunn av fryktsomhet eller dårlige råd, er nødt til alltid å holde kniven
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i hånden; han kan aldri stole på sine undersåtter, da disse
på grunn av de nye og ustanselige voldshandlinger ikke k’an
føle seg trygge for ham. Derfor må alle voldshandlinger
gjøres på én gang, så man ikke får tid til å smake lenge på
dem, og de ikke setter vondt blod. Velgjerninger bør deri
mot øves litt etter litt, for at de skal falle sterkere i
smaken.

OM BORGERFYRSTENDØMMET
Vi kommer nu til det annet tilfelle: at en borger, ikke ved
forbrytelse eller annen utålelig vold, men ved sine medbor
geres gunst blir fyrste i sitt fedreland... Man kan nå et
slikt fyrstendømme, hevder jeg, enten ved folkets eller ved
de stores gunst. I alle byer finnes nemlig disse to for
skjellig innstilte partier. Grunnen er at folket ikke vil
la seg kommandere eller undertrykke av de store, og at de
store vil kommandere og undertrykke foldet...
... Når de store ser at de ikke kan stå seg mot folket, leg
ger de all sin anseelse på en av sine egne, og gjør ham til
fyrste, for i ly av ham å kunne tilfredsstille sine ønsker.
Også folket hever, når det ser at det ikke kan stå seg mot
de store, en enkeltmanns anseelse, og gjør ham til fyrste,
for at hans autoritet kan forsvare dem. Den som blir fyrste
ved de stores hjelp, holder seg vanskeligere enn den som
blir det ved folkets hjelp, for som fyrste står han midt
blant en mengde mennesker som regner seg for hans likemenn,
og som han derfor hverken kan kommandere eller manøvrere
som han vil. Men den som vinner fyrstemakt ved folkegunst,
er alene om makten og har ingen eller meget få omkring seg
som ikke er villig til å lyde. Dessuten kan man ikke på
skikkelig vis og uten overgrep mot andre oppfylle de stores
krav, hva man derimot kan med folkets. For folkets mål er
skikkeligere enn de stores, de stores mål er nemlig å under
trykke, folkets ikke å bli undertrykt. Til dette kommer at
fyrsten aldri kan sikre seg mot et fiendtlig innstilt folk,
da det omfatter for mange, men at han kan sikre seg mot de
store, da de er få. Det verste som kan hende fyrsten fra
det fiendtlig innstilte folks side er (imidlertid) bare at
det forlater ham; er derimot de store hans fiender, så må
han ikke bare være redd for at de forlater ham, men for at
de dessuten går imot ham.

OM HVOR MANGE SLAGS HÆRER DET ER, OG OM LEIESOLDATER
Vi har ovenfor sagt at det er nødvendig å ha en god grunn
voll, ellers må man falle. Den viktigste grunnvoll for alle
stater, både nye, gamle og blandede, er gode lover og gode
hærer. Og da der ikke kan være gode lover hvor der ikke er
gode hærer, og da det, hvor der er gode hærer, også må være
gode lover, vil jeg her forbigå behandlingen av lovene og
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bare tale ora hærene.
De hærer fyrsten forsvarer sin stat meeker,hevder jeg,enten
hans egne tropper eller leietropper eller hjelpetropper el
ler en blanding av disse arter. Leie- og hjelpetroppene er
unyttige, ja farlige? og hvis man grunner sin stat på leie
tropper, vil man aldri stå fast og sikkert, fordi slike
tropper er splidaktige, ærgjerrige, udisiplinerte, upålite
lige, tapre blant venner og feige blant fiender?... i fred
vil du bli plyndret av dine soldater, i krig av dine fiend
er. Grunnen til dette er at ingen annen hengivenhet, intet
annet motiv enn litt lønn, som ikke er tilstrekkelig til å
få dem til å ville dø for deg, holder dem i felten... Med
slike tropper følger bare langsomme, trege og ubetydelige
vinninger, men plutselige og fryktelige tap.

FYRSTENS'MILITÆRE OPPGAVER
En fyrste må ikke beskjeftige seg med annet, ikke tenke på
annet, ikke legge seg etter annet enn krigen, dens praksis
og teori? for krigen er den eneste kunst man venter av en
hersker. Og den har slik kraft i seg at den ikke bare opp
rettholder den som er fyrste av fødsel, men ofte hever men
neskene fra privatstand til fyrstetronen... Den første
grunn til at du taper ditt land er at du forsømmer denne
kunst? og grunnen til at du vinner det er at du har lagt
deg etter den...
For mellom den væpnete og den ubevæpnete består et ulikt
forhold? og det er ikke rimelig at en bevæpnet skal være
villig til å adlyde en ubevæpnet, og at en ubevæpnet er
trygg mellom bevæpnete... Man må derfor aldri vende tanken
bort fra krigens håndverk, og man bør i fredstid øve seg
enda mer i det enn under krig.

OM GRUSOMHET OG MILDHET, OG OM DET ER BEDRE Å VÆRE
ELSKET ENN FRYKTET
...En fyrste må altså ikke være redd for å ha ord for gru
somhet, når det gjelder å opprettholde enighet og lydighet
blant sine undersåtter. For med noen eksemplariske avstraf
felser er han i virkeligheten mildere enn den som på grunn
av altfor stor medlidenhet lar uvesenet gå sin gang med mord og
rov til følge? slikt pleier nemlig å skade hele samfunnet,
mens de henrettelser fyrsten foretar bare skader enkelte...
Her oppstår et spørsmål: er det bedre å bli elsket enn
fryktet, eller omvendt ? Svaret er at man burde være begge
deler, men da det er vanskelig å forene de to ting, er det
langt sikrere å være fryktet enn elsket, når man må gi av
kall på ett av de to... Menneskene gjør seg mindre skrupler
ved å handle dårlig mot en som gjør seg elsket? for kjærlig-
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heten er holdt sammen av et forpliktelsens bånd, som, da
mennskene er dårlige, brytes hver gang egennytten kommer
med i spillet; men frykten er holdt sammen av skrekk for
straff som aldri forlater en... Hvis det skulle bli nødven
dig å straffe noen på livet, kan han gjøre det;... dog må
han først og sist holde sine fingre fra andres eiendom, for
menneskene glemmer fortere sin fars død enn tapet av sin
eiendom.... Når fyrsten er i felt og har masser av soldat
er under seg, gjelder det i særlig grad at han ikke må være
redd for å ha ord for grusomhet; for uten dette ry kan man
aldri holde en hær sammen eller beredt til kamp.

HVORDAN FYRSTENE SKAL HOLDE ORD
...En klok hersker kan ikke og bør heller ikke holde ord,når det
te skader ham og de grunner er falt bort som fikk ham til å
gi sitt løfte. Hvis nu menneskene alle var gode, ville den
ne regel ikke være god; men fordi de er slette og ikke vil
holde ord mot deg, så må heller ikke du holde ditt ord til
dem. Og aldri har en fyrste manglet gyldige grunner til å
kamuflere sitt løftebrudd. Det kunne gis utallige eksempler
fra nutiden på dette, som viser hvor mange overenskomster,
hvor mange løfter er blitt tomme og innholdsløse ved fyrst
enes troløshet; og den som har forstått å bruke revens list,
har nådd lengst. Men det gjelder at man er flink til å skjule
denne natur, at man er en mester i forstillelse og hykleri..
For en fyrste er det altså ikke nødvendig å ha alle de før
nevnte gode egenskaper, derimot er det nødvendig at det ser
ut som han har dem. Ja, jeg våger å si: har man dem og lar
dem stadig være i virksomhet, er de skadelige; ser det ut
som man har dem, er de nyttige. Man kan gjerne synes mild,
ordholden, human, ærlig, gudfryktig, og virkelig være det;
men du må ha en slik sjelelig konstitusjon, at du kan for
vandle deg til det motsatte, hvis det blir nødvendig ikke
å ha disse egenskaper. Man må begripe at en fyrste, og
fremfor alt en ny fyrste, ikke kan rette seg etter alt det
som gir menneskene navn av det gode, da han ofte for å sik
re staten er nødt til å handle mot troskap, mot kjærlighet,
mot menneskelighet, mot gudfryktighet...
Fyrsten må altså passe nøye på at ikke et ord går ut av hans
munn som ikke er fulgt av de fem nevnte egenskaper, og at
han, når man ser og hører ham, synes lutter mildhet, lutter
troskap, lutter ærlighet og lutter gudsfrykt... Fyrsten
skal seire og sikre staten. Midlene vil alltid bli ansett
for ærefulle og få alles ros. For massen lar seg lede av
skinnet og utfallet av en handling; og i verden finnes det
ikke annet enn masse, og de få regnes først når de mange
ikke har noen støtte. En viss fyrste i vår egen tid, som det
ikke er heldig å nevne, preker ikke noe annet enn fred og
troskap, samtidig som han er den største fiende av begge
deler; hadde han praktisert disse dyder i virkeligheten, vil
le de mange ganger ha tatt fra ham enten hans ry eller rike.
Oversatt av H.P. L*Orange
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