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Біографія

Н ікколо Мак’явеллі народився 1469 року в містечку Сан- 
Кашано під Флоренцією у дворянській збіднілій сім’ї. Він 
отримав гарну освіту. Завдяки досконалому знанню лати-

ни міг читати в оригіналі твори давніх авторів, а також добре знався 
на італійській класиці.

Живучи у Флорентійській республіці, він став свідком бурхливих 
подій: встановлення тиранії Лоренцо Медічі, вторгнення короля 
Карла VIII, правління екзальтованого Савонароли.

Політична біографія Нікколо Мак’явеллі починається 
з 1498 року. Обіймаючи посаду секретаря Ради Десяти, він від-
повідав за військову сферу й дипломатію. Протягом чотирнадцяти 
років Мак’явеллі виконав величезну кількість доручень уряду, 
у складі посольств вирушав у дипломатичні місії, брав участь 
в організації флорентійської міліції, створення якої вважав над-
звичайно необхідним. Мак’явеллі стверджував, що слід сформу-
вати цивільну армію, здатну замінити найманців, у використанні 
яких він вбачав одну з причин слабкості італійської держави. 
За цей час Мак’явеллі набув досвіду і знання політичних інститу-
тів та людської психології, що, разом із вивченням історії, стало 
основою для його творів.

У 1501 році Мак’явеллі одружився з Марієттою ді Луїджі Корсіні, 
яка походила з родини з таким самим соціальним статусом, як і сім'я 
Нікколо, об'єднавши дві сім'ї у взаємовигідний союз. У цьому шлюбі 
народилося п'ятеро дітей. 

У 1513 році Мак’явеллі заарештували за змову проти Медічі 
та катували на дибі у в’язниці. Він після цього з гордістю казав: 
«Я гідно витримав тортури й поважаю себе за це». Нікколо запе-
речував свою причетність до змови, і врешті-решт його помилува-
ли й відправили в невеликий маєток Сан-Андреа. З перебуванням 
у маєтку пов’язаний найплідніший період його творчої біографії. 
Саме тут він створив низку робіт, присвячених політичній історії, 
теорії військової справи, філософії. 

Так, наприкінці 1513 року був написаний найвідоміший трактат 
«Державець» (виданий 1532 року), завдяки якому ім’я автора 
навіки увій шло у світову історію. У ньому детально описуються 
прийоми правління й навички, необхідні для ефективного пра-
вителя, методи захоплення влади, види управління та відносини 
з підданими. 

Крім відомого на весь світ «Державця», найбільш значущи-
ми творами Мак’явеллі також вважають трактат «Про військове 
мистецтво» (1521), «Міркування з приводу першої декади Тита 
Лівія» (1531).

Праці Мак’явеллі були сприйняті сучасниками із захватом та 
мали величезний успіх. 

У 1519 році Лоренцо Медічі помер, і правителем Флоренції став 
кардинал Джуліо Медічі. Узявши до уваги чималий досвід Мак’явел-
лі в дипломатії, Джуліо відправив його з невеликим дорученням 
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Від Нікколо Мак’явеллі — 
людству

  ● Кожен бачить тебе таким, яким ти йому здаєшся, тільки 
дехто може відчути, який ти насправді.

  ● Мета виправдовує засоби.

  ● Війни починають, коли хочуть, а закінчують, коли можуть.

  ● Людські створіння завжди діяли за однією схемою, і їх завж-
ди охоплювали ті самі пристрасті. Завжди були ті, хто карав, 
і ті, хто підкорявся — за власною волею або проти неї.

  ● Я хочу потрапити до пекла, а не до раю. Там я зможу насо-
лоджуватися товариством пап, королів і герцогів, тоді як 
рай населений самими жебраками, ченцями й апостолами.

  ● Натиск краще, ніж обережність, бо фортуна — жінка, і хто 
хоче з нею порозумітися, повинен її гамселити і штовхати.

  ● З усіх звірів нехай государ уподібниться двом: леву й ли-
сиці. Лев боїться капканів, а лисиця — вовків, отже, треба 
бути подібним до лисиці, щоб вміти обійти капкани, і до 
лева, щоб відлякувати вовків.

у сусіднє місто. Мак’явеллі успішно впорався з покладеним на нього 
завданням і повернувся, сподіваючись на високу посаду. Але за-
мість цього в листопаді 1520 року Медічі призначив його офіційним 
історіографом Флоренції. Мак’явеллі взявся за написання «Історії 
Флоренції», яку закінчив 1525 року. 

Надії Мак’явеллі на розквіт Флоренції і власну кар'єру виявилися 
марними. У 1527 році, після того як Рим був відданий іспанцям на 
розграбування, мешканці Флоренції повстали й відновили респуб-
ліканське правління, яке тривало три роки. Мак’явеллі негайно ви-
рушив до Флоренції, упевнений, що нарешті керуватиме містом. Але 
йому не довіряли через співпрацю з Медічі. 

Дух Мак’явеллі був зломлений, здоров'я підірване, і життя мис-
лителя обірвалася 21 червня 1527 року в Сан-Кашано, у декількох 
кілометрах від Флоренції. Місцезнаходження його могили невідоме; 
проте кенотаф на його честь знаходиться в Церкві Санта-Кроче 
у Флоренції. На пам'ятнику викарбовано напис: «Ніяка епітафія не 
висловить всієї величі цього імені». 


