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Съдържание и обем на дисертацията 

Дисертационният труд се състои от уводна част, изложение, разделено на 

четири части, заключителна част, 10 приложения с карти и илюстрации, 

библиографски списъци с използваните исторически извори, и научна 

литература. Към него е приложен научен апарат, включително 708 бележки. 

Общият обем, включващ гореизброените части, възлиза на 375 стр. 

Цели на изследването 

Целта на настоящето изследване е да проследи основни моменти от 

философско-политическите възгледи на Николо Макиавели като разкрие 

приноса му към хуманистичната философия, историографска традиция и 

политическа мисъл на Флоренция и Италия изключително в контекста на 

пространствено – времевия континуум на Италианския ренесанс. Вниманието 

на автора е насочено основно към историческите възгледи на Николо 

Макиавели, както и възгледите му за развитието и управлението на обществото, 

изложени главно във „Флорентински истории“, „ Размишления върху първите 

десет книги на Тит Ливий“, „Владетелят“, както и в служебни доклади, писма и 

други документи. 

Хронологическата рамка на изследването е обусловена от времето, в 

което живее и твори флорентинският политически деец, от една страна, както и 

от необходимостта да се изясни културната, икономическа и политическа 

обстановка, в която се формират основните му възгледи, от друга.  За целта от 

основно значение се явява разкриването на генезиса на сложната социално-

политическа структура на италианското общество през епохата на Ренесанса, 

което обуславя и долната граница на изследването. А именно: особеностите на 

градската комуна и политическата децентрализация като специфично 
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италианско явление, водещо началото си от XI век и стоящо в основата на 

събитията от края на ХV – началото на ХVІ в., свидетел и участник в които е и 

самият Николо Макиавели. В процеса на работа върху дисертацията се оказа 

необходимо да бъдат представени основните течения в хуманизма, а също така 

и анализирани накратко някои основни философско-политически, и 

исторически възгледи на хуманистите и историци на Флоренция, чийто 

наследник се явява Николо Макиавели. Проследяването на ключовите моменти 

в икономическата, социална, културна и политическа история на Италия от 

периода от края на XI – началото на XVI век се явява условие за разбирането на 

основните проблеми, върху които се фокусира Макиавели. Смъртта на 

флорентинския мислител обуславя горната граница на изследването. 

Погледът на автора върху богатата научна литература, свързана с темата 

установява, че голямата част от трудовете представляват студии разглеждащи 

отделни аспекти или отдeлни произведения от творчеството на Макиавели, 

подробни биографии, изследвания, в които възгледите на великия флорентинец 

се разглеждат в сравнение с други изтъкнати философи или такива, при които 

фокусът е насочен върху влиянието на философските му идеи върху по-

нататъшното развитие не само на философската мисъл в Европа, но и на самата 

политика и конституционни практики в световен мащаб. 

Увод 

Уводната част на дисертацията започва с кратко излагане на целите и 
задачите, които си е поставил автора, и изворите, които е използвал. Следва 
подробно аргументиране на структурата на изследването. Обоснована е 
необходимостта от представяне на достоверна картина на социално-
политическия и културен живот на Италия и Флоренция от края на XI – 
началото на XVI век; необходимостта от проследяване на основните моменти от 
биографията на Николо Макиавели; от изясняването на основните понятия в 
неговата философска концепция; от подробен анализ на възгледите му за 
историята и управлението на обществото. 

Специално място е отредено на подробния историографски обзор. 
Проследени са основните течения в научната литература върху Николо 
Макиавели, както и трудовете на най-видните техни представители. Отбелязан е 
приносът на първооткривателите на Макиавели в света на сериозната наука 
Паскуале Вилани и Оресте Томазини, следвани от Бенедето Кроче, Федерико 
Шабо, Фридрих Майнеке, Франческо Прецолини, Макс Хоркхаймер и други.  
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От вниманието на автора не убягват и представителите на 
социалистическата доктрина Карл Маркс и Фридрих Енгелс, чиито идеи 
достигат своята кулминация у Антонио Грамши. Както и на представителите на 
съветската историография Руф Хлодовский, Виктор Рутенбург, Евгений 
Темнов. 

Отбелязани са също постиженията на Феликс Гилбърт и Джон Уитфилд 
по посока на терминологията и изразните средства у Николо Макиавели, а също 
така и ексцентричната теза на Лео Щраус за покваряващата роля на идеите на 
флорентинеца за политичекия живот на всички бъдещи държави, с изключение 
на САЩ. 

Особено внимание е отделено на усилията на Луиджи Русо, който 
подлагайки на сериозен анализ основните понятия, които Макиавели използва, 
опровергава известната максима: „целта оправдава средствата“, приписвана 
дълги години на флорентинеца, като убедително доказва, че появата й е дело на 
йезуитите. 

Подчертан е приносът на биографичния подход в изследването в лицето 
на учени като Роберто Ридолфи, Николай Рубинщейн, Джовани Силвано, 
Робърт Блак, Елена Фазано Гуарини, Маурицио Вироли, Джон Маккормик, 
Корадо Виванти и други. А също така и приносът на Джон Покок, поставил 
успешно Макиавели в широкия контекст на античната и хуманистичната 
философия с акцент върху терминологията. 

Отчетена е и тенденцията на сериозния контекстуален анализ, 
характерна за изследователите от края на ХХ - началото на ХХI век, сред които 
Хана Питкин, Виктория Кан, Питър Доналдсън и други. 

Специално място е отделено на интереса към личността и творчеството 
на Макиавели в България. Проследено е издаването на някои от основните му 
произведения на български език, както и на сериозните изследвания на автори, 
сред които Никола Алексиев, Петър Драгоев, Жорж Нурижан и др.  

 

I част: Италия, Флоренция и Николо Макиавели 

 

1. Италия и Флоренция през ХІІІ – ХV век 

Целта на тази глава е да представи политическата и културна обстановка 
в Италия и в частност във Флоренция в годините, в които се изгражда като 
личност и политик, живее и твори Николо Макиавели, както и да разкрие 
основните причини и предпоставки за създаването й. За целта от първостепенно 
значение за автора се оказава разкриването на генезиса и същността на две 
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основни явления: италианския полицентризъм и Италианския ренесанс, 
разгърнали се през ХIII – ХV век. 

Главата започва с излагане на обстоятелствата, породили горeпосочените 
явления: географското положение и историческото наследство на Италия, от 
една страна, а от друга - специфичната социална структура, зародила се през ХІ 
- ХІІ в., и обхванала северните и средни райони на Италия, намиращи се 
номинално в границите на „Кралство Италия“. Подробно са описани 
зараждането и основните етапи от развитието на т.н. „градска комуна“ - основен 
компонент, изграждащ обществено-политическия живот на полуострова. 
Представено е и развитието на южните райони на полуострова, които в края на 
XI век попадат под властта на норманските завоеватели, което обуславя 
налагането на феодалния режим там. Отделено е място за разкриването на 
особеното значение на управлението на император Фридрих II за развитието на 
политическия и културен живот на полуострова. 

Авторът изтъква като един от основните моменти определящ 
полицентричното развитие на Италия съперничеството между римския 
понтифекс и германския император за първенстваща роля в християнския свят. 
Въвлечени в големия конфликт, поради географското си положение, 
италианските градове се възползват от ситуацията, за да извлекат възможни 
ползи и да докажат превъзходството си над съседните градве. Проследено е как 
борбата между гуелфи и гибелини определя в голяма степен политическия 
живот на Италия в първите векове от второто хилядолетие и оставя своя 
отпечатък върху по-нататъшното й развитие. 

С победата на лагера на гуелфите и отстраняването на германския 
император като политически фактор на полуострова (1268 г.) е премахната 
първата основна пречка по пътя на полицентричното развитие. Второто основно 
препятствие в лицето на силната папска власт е отстранено благодарение на т.н. 
"Авиньонски плен". Авторът не пропуска да отбележи и ролята на 
съперничеството мужду Арагонската династия и тази на Анжу за Южна Италия, 
проявило се след т.н. "Сицилианска вечерня" (1282 г.), като друг фактор 
съдействащ за полицентризма. Италианските градове-комуни охотно се вкючват 
в този конфликт с идеята да извлекат изгоди за себе си, проявявайки по този 
начин отново своята самостоятелност и независимост.  

Авторът методично проследява резултатите от тази събития, а именно: 
оттърсили се от опеката на императора и папата, италианските градове и 
общини осъзнават и дават израз на своята сила и независимост. Разширяват се 
градските стени, издигат се големите общински сгради (т.н. Palazzo Comunale), 
пишат се първите градски хроники, а в началото на ХІV в. Марсилио от Падуа 
издига идеята за суверенитета като израз и резултативна величина на 
сдружаването, и организирането на хората в общности, непроизтичаща от Бог, 
или императора. Важността на извеждането на причините за полицентричното 
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развитие на Италия се определя от тезата, която авторът защитава, че именно в 
т.н. „полицентризъм“ се крие една от основните предпоставки за развитието на 
така богатата, многолика и пищна култура на Ренесансова Италия. 

Специално място е отделено на зараждането на т.н. "нова интелигенция" 
и възникването на хуманизма като явление определящо Италианския ренесанс. 
Като основна причина е посочено достигнатото високо ниво в деловите 
отношения, урбанизацията, а оттам нуждата от подготовка на 
висококвалифицирани кадри за администрацията на градовете и сред самите 
предприемачи. Като основна предпоставка е откроена постигнатата с 
подкрепата на Папството в началото на ХІІІ в. независимост на университетите. 
Сдруженията на студентите и преподавателите, формирани по модела на 
другите съсловни организации, успяват да извоюват от църковните канонически 
съвети и от светските власти своята административна самостоятелност. Така, 
благодарение на своята независимост университетите в Италия, за разлика от 
Сорбоната и други известни университети отвъд Алпите, успяват да наблегнат 
върху изучаването на науките и човешките изкуства, най-вече правото и 
медицината, тясно свързани с философията и да се превърнат в благоприятна 
среда за зараждането на хуманизма. 

Съперничеството на италианските градове е изтъкнато като друг важен 
фактор за развитието както на хуманизма, така и на изкуството в Италия. 
Желанието за изпъкване и доминиране води до конкурирането помежду им и в 
тази сфера от обществения живот. Най-богатите републики и владетелски 
домове успяват да привлечат най-отявлените и видни интелектуалци и творци. 
Отразена е и ролята на крал Робер д` Анжу (1309-1343) за културния живот на 
Италия. По време на неговото управление Неапол се превръща в средище на 
писатели, художници, юристи, богослови, лекари и преводачи на антични 
текстове. 

След като отбелязва ролята на полицентричността на италианския 
обществен живот за многообразието в политическото устройство на градовете 
общини, които в условията на XIII век започват да еволюират в олигархични 
(т.н. "републики") или авторитарни (т.н. "синьории") режими, авторът 
съсредоточава вниманието си върху промените, извършващи се през XIV век. 
Подробно са изведени причините за демографската и икономическа криза 
обхванала Италия и провокирала прогресивните промени в сферата на 
производството и финансовите операции, водещи на свой ред до промени в 
социалната структура на обществото, от една страна, и до процъфтяването на 
новата ренесансова култура с лидерска позиция в Европа, от друга. 

След кратък обзор на политическата карта на Италия в началото и 
средата на петнадесетото столетие, и разкриване ролята на кондотиерството за 
политическия живот на полуострова, авторът съсредоточава усилията си върху 
разкриване мястото и ролята на Флоренция (в качеството й на роден град на 
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Николо Макиавели) в развитието на полуострова през разглеждания период. 
Изложени са основните причини за възхода и достигането на лидерската 
позиция на града в сферата на търговията с парични средства. Проследен е 
генезисът на финансовата му мощ (способен да финансира през 1266 г. похода 
на Шарл д` Анжу), водеща от своя страна до политическото му издигане и 
културен разцвет. 

С цел по-пълното и точно разкриване историко-философските възгледи 
на Николо Макиавели, обект на изследване в следващите части на дисертацията, 
в настоящата част авторът пристъпва към изясняване генезиса на политическата 
структура и културна традиция на Флоренция по времето, в което живее и твори 
Николо Макиавели. Поетапно е проследено обществено-икономическото 
развитие на града, неговата вътрешна и външна политика, културно развитие от 
края на XII до края на XV век, когато започва кариерата на великия мислител. 
Специално място е отделено на специфичната социална структура, ролята на 
цеховите организации и начинът, по който са отразени в органите на 
управление. Разкрити са промените, които се извършват в града по пътя му от 
градска комуна към синьория. Обоснована е остротата на характерните за 
Флоренция сблъсъци между отделните социални групи, намерили отражение 
като една от основните теми в творчеството на Макиавели. Не е подмината и 
ролята на високото ниво на образованието за развитието на града. Отразена е 
ролята на езика и литературата на Флоренция за културното развитие на 
Италия. Ясно става, че изключителната всеобхватност на културния живот на 
града води до прерастването му в съзнание за гордост от самия себе си, от 
своята оригиналност, приемственост и притегателна сила, и превръща града в 
„столица на Ренесанса“. 

От особено значение за разкриването на атмосферата, в която живее и 
твори Николо Макиавели се явява изясняването на ролята на фамилията 
Медичи за развитието на града. Проследено е как могъществото на банкерската 
фамилия, заложено от Козимо Медичи, достига своя апогей при управлението 
на неговия внук Лоренцо Великолепни. Притежаващ висока ерудиция и интерес 
към науката, изкуството и литеретурата, Лоренцо успява да се обгради със 
способни сътрудници и да се превърне във въплъщение на хуманизма и 
ренесансовия дух. Талантлив прозаик, поет и оратор, Лоренцо се проявява като 
покровител на учените и творците. Неговата дейност допринася за славата на 
Флоренция като интелектуална и артистична столица на християнския свят, 
издига Флоренция като водеща фигура на политическата карта на Италия, а 
също така залага основите на силното присъствие на фамилията в Рим. 

След кратката характеристика на управлението на Медичите, с цел 
изясняване мястото и ролята на Флоренция на политическата карта на Италия в 
края на XV век, авторът се спира на основните моменти от външната политика 
на Флоренция през четиринадесетото и петнадесетото столетие. С цел по-
пълното и коректно разкриване на някои от основните исторически и 
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политически идеи на Макиавели в следващите части на дисертационния труд, са 
представени някои от характерните, превърнали се вече в традиционни в края на 
XV век, дипломатически похвати. Проследено е как след като през XIV век 
успява да наложи властта си в Тоскана, благодарение на финансовата си мощ и 
наемането на платени войски, през XV век Флоренция успява да се включи 
активно в борбата за надмощие на полуострова. Отбелязана е ролята на 
съперничеството й с Пиза и Милано, сблъсъка с краля на Неапол Алфонсо V 
Арагонски, промяната във външно-политическата ориентация на града в средата 
на петнадесети век, и особено ролята на Козимо и Лоренцо Медичи за 
издигането на престижа на Флоренция като пазителка на мира и италианската 
„свобода“. Имидж, постигнат благодарение на изградената с усилията на 
двамата Медичи т.н. "система на равновесие", просъществувала до 1494 г., при 
която „преуспелите държави" се опитват чрез взаимни гаранции и отстъпки да 
запазят безкръвно собствените си сфери на влияние и интереси. 

Главата завършва с анализ на основните характеристики на хуманизма 
като културно явление и неговата роля за развитието на науката в Европа, 
изразяваща се в широкомащабната дейност по преоткриване на антични 
текстове, от една страна, а от друга – във въвеждането на критическия метод на 
изследване. Изяснени са предпоставките за развитието на хуманистичната 
мисъл, сред които най-вече: повишеното търсене и оценка на квалифицираните 
професионални кадри; променените потребности на новото време, изтласкващи 
схоластиката и аристотелската енциклопедичност на заден план, налагайки 
Платоновата философия; приливът на безценните кадри от ерудирани гръцки 
книжовници, принудени да напуснат Византия. Отбелязана е политическата 
ангажираност, характерна за хуманистите от XIV-XV век, която обаче, по 
времето на Макиавели се явява вече по-скоро изключение, отколкото правило. 

 

І. 2. Николо Макиавели. Житейски път и творчество 

Целта на тази глава е описание на основните ключови моменти от 
живота и творчеството на Николо Макиавели, необходимо за по-доброто 
изясняване на неговите основни философско-исторически идеи, обект на 
изследване в следващите глави. За целта от първостепенно значение за автора се 
оказва разкриването на три освновни елемента от жизнения път на Макиавели: 
семейната среда, изградила на мирогледа на мислителя, неговата политическа 
кариера, формирала до голяма степен политическите му възгледи и периода на 
активна творческа дейност, определил израстването му като мислител. 

Главата започва с изясняване на произхода на Николо Макиавели - 
наследник на знатния род Макиавели, чиито представители в началото на XIII 
век преминават към средите на флорентинските пополани и от края на века 
започват да заемат ръководни длъжности в комуната, но през втората половина 
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на XV в. далеч не се радват вече на същия престиж и финансов ресурс. 
Икономическото и социално положение на семейството на Макиавели е 
изтъкнато като причина за невъзможността му да завърши образованието си в 
университет, от една страна, а от друга - да се кандидатира за висши 
управленски постове. В същото време ясно е очертана ролята на бащата на 
Николо Макиавели, Бернардо Макиавели, по професия юрисконсулт, за 
хуманистичното образование и юридическа подготовка на бъдещия 
флорентински секретар. 

След кратък предглед на известните основни моменти от детството и 
юношеството на Николо Макиавели, авторът преминава към ключовия момент 
от неговия житейски път – назначаването му като секретар на втората 
Канцелария на Флорентинската република (19 юни 1998 г.) и като секретар на 
Съвета на Десетте (14 юли 1498 г.). Работата на Макиавели е представена в 
контекста на конституционното устройство и външнополитическо положение на 
града, направен е подробен разбор на основните му служебни задължения. 

С цел разкриване основната роля, която изиграва богатият 
дипломатически опит на Макиавели при формирането му като политически и 
военен анализатор, както и на самата му философско-историческа концепция, 
изложението се концентрира върху синтезирано представяне в хронологичен 
ред на основните дипломатически мисии на флорентинския секретар, изпращан 
в качеството му на "упълномощен представител" ( с ранг по-нисък от посланик, 
без правомощия за взимане на решения) в редица италиански и европейски 
дворове. Дипломатическата дейност на Макиавели е представена в контекста на 
политическата обстановка в Италия и се опира в голяма степен на неговите 
служебни писма и донесения, използвани като основен исторически извор. 
Голяма част от разсъжденията на автора, изложени в тях са представени като 
основа на бъдещи негови политически тези и като илюстрация на развитието на 
негови ключови философски идеи. 

Като резултат от активната дипломатическа дейност на Макиавели, която 
определя присъствието му в дворовете на най-влиятелните и колоритни 
политически личности на времето като император Максимилиан І и крал Луи 
ХІІ, папа Юлий II, Чезаре Борджа и други, както и от многобройните му 
служебни пътувания, правещи го свидетел на икономическата и политическа 
обстановка в Средна и Северна Италия, са представени негови доклади и 
донесения, както и поетични творби. С цел извеждане генезиса на основните 
исторически и политически идеи на автора, изследвани в следващите глави на 
дисертацията, част от горните са отразени с характерни за Макиавели 
разсъждения. Като пример могат да бъдат посочени „Доклад за събитията в 
Германия“ (1508 г.), „Описание на събитията във Франция“ (1510 г.) „Описание 
на събитията в Германия“ (1512 г.), поетичните съчинения "За Амбицията" и "За 
Неблагодарността" (1509-1510) и други. 
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Успоредно с дипломатическата дейност на флорентинския секретар е 

проследена и неговата канцеларска дейност, резултат от която са голямото 
количество проектозакони, правителствени разпоредби, военни укази. 
Разкриването на другата страна от неговите служебни задължения се явява 
необходимо условие за изясняване опита му във вътрешнополитическите дела, 
обуславящ стабилната му подготовка по отношение на въпросите на правото и 
на държавното устройство. 

Специално място е отделено на военния опит на Макиавели: неговите 
служебни задължения по организацията на военните сили на Републиката, в 
частност изплащането на заплати, осигуряването на провизии, непрекъсната 
връзка с флорентинските капитани, неговото участие в качеството му на 
секретар на Съвета на Десетте във войната срещу Пиза, белязала първото 
десетиление на XVI век, както и във военната реформа от 1506 г, в която се 
явява основно действащо лице. От особено значение за разкриването на 
военните възгледи на Макиавели, разгледани в следващите глави на 
дисертацията, се явява цитирането на няколко документа, в които той 
обосновава официално гледната си точка за първостепенното значение на 
военната мощ за политическата стабилност на държавата. Сред тях основно 
място заема служебният доклад, съставен през есента на 1506 г. и озаглавен 
„Основание за набирането на собствена войска“. В него флорентинският 
секретар не само обосновава идеята си за създаване на собствени флорентински 
войски, т.н. "народно опълчение", но и излага подробно неговата 
организационна структура и начин на функциониране. Проследена е работата на 
Макиавели по организиране на първите отряди в качеството му на секретар на 
Съвета на Деветте за Организацията на милиции – новоучредената 
магистратура, отговорна за организирането и дейността на новия вид войска, 
както и по- нататъшната му работа по изграждането на кавалерийски части. 
Резултат от тази дейност е и законът „Организация на кавалерията“, гласуван на 
30 март 1512 г. 

Не е пренебрегнато и отношението на колегите и приятелите на Николо 
Макиавели, както и на висшестоящите му, към неговата работа и личност. 
Високата оценка, която те дават на неговите професионални и лични качества се 
явява не само доказателство за интелектуалния му потенциал, но и хвърля 
светлина върху междуличностните му взаимоотношения и мястото му в 
обществото. 

След като изяснява основните моменти от дейността на Макиавели като 
флорентински секретар (на Втората канцелария, на Съвета на Десетте, на 
Съвета на Деветте), изложението преминава към следващото основно събитие 
от живота на великия мислител, резултат от завръщането на фамилия Медичи 
на власт: отстраняването му от длъжност на 7 ноември 1512 г. и интернирането 
му от града за срок от една година три дни по-късно. Отбелязан е и 
няколкоседмичният опит на Макиавели зад решетките в резултат на ареста му 
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(през февруари 1513 г.) по обвинение в заговор срещу Джулиано Медичи. 
Разпитите и изтезанията така и не успяват да докажат вината на бившия 
секретар и на 11 март той е помилван заедно с други заподозрени. 

Като следствие от принудителната изолация на Макиавели от 
политическата сцена е представен неговият активен творчески подем. Основен 
исторически извор за този период се явява личната му кореспонденция и 
особено писмата му до и от Франческо Ветори, намиращ се в Рим в качеството 
на посланик при папския двор. Убедително е доказано огромното желание на 
Макиавели да се завърне в политиката и пълното му осъзнаване на призванието 
му на политик, който лишен от възможността да се изявява на практика, се 
заема с теоретични занимания. Кореспонденцията му с Ветори е разкрита като 
ценен източник на задълбочените му анализи на политическата обстановка в 
Италия и като допълнителна възможност да се проследи генезисът на някои от 
неговите основни тези. Не е подмината и тежката финансова ситуация, в която е 
поставен. 

Като резултат от творческите му усилия, подплътени от богатия 
житейски и политически опит, са представени сериозните философски 
произведения "Владетелят" и "Размишления върху първите десет книги на Тит 
Ливий", на датировката на които е отделено специално внимание. С цел 
изграждане на комплексния образ на писателя са представени накратко също и 
поетичните му творби, след които втори "Десетгодишник", "Златното магаре", 
„Карнавални песни“. Отбелязан е огромният успех на комедиите "Мандрагора" 
и "Клиция", новелата "Приказка за Белфагор" известна още като "Приказка за 
дявола, който се ожени". Специално място е отделено на може би най-
успешното приживе на автора негово сериозно произведение – диалозите "За 
военното изкуство". Превърнал се в класическо произведение на военната 
теория, трактатът е преведен на няколко европейски езици и издига авторитета 
на Макиавели като един от най-добрите специалисти по военно дело на своето 
време. 

Изложението ясно доказва, че въпреки изолацията, в която се намира, 
Макиавели продължава жадно да следи политическата обстановка в Италия и 
остава високо ценен в качеството си на политически анализатор и преговарящ. 
Отбелязани са възложените му частни мисии (Генуа, 1518 г., Лука, 1520 г.), 
както и писменото му мнение по политически въпроси, изискано от 
представители на фамилия Медичи (папа Леон X, 1514г. и кардинал Джулио 
Медичи, 1520 г.). Подчертано е желанието на Макиавели да се завърне не 
просто в политическия живот, а на служба именно за родния град, тъй като 
изгодни предложения за работа извън Флоренция не липсват. 

Двейсетте години на XVI век са представени като времето, в което 
Макиавели, благодарение благосклонността на кардинал Джулио Медичи, 
постепенно навлиза отново в активната политика и в същото време пише 
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капиталния труд на своя живот: "Флорентински истории". Осемте книги на 
историческия труд са представени на папа Климент VII в края на май – началото 
на юни 1525 г.  Междувременно през месец май 1521 г. Макиавели е изпратен с 
дипломатическо поръчение на остров Капри, а през пролетта на 1522 г. с 
поръчението да организира набирането на войски в Романя. 

Като ценен източник за политическите възгледи и личен живот на 
Макиавели в последните му години е представена кореспонденцията му с 
Франческо Гуичардини. Дейността на Макиавели е проследена отново в 
контекста на политическата ситуация в Италия с цел по-пълното разкриване на 
нейното значение. От първостепенна важност за автора се явява доказването на 
единството между активната гражданска позиция на Макиавели в реалния 
живот и неговите идеи, изложени на хартия. 

Проследено е как през пролетта на 1526 г. Макиавели поема 
организацията по укрепване на защитните съоръжения на града, през месец юни 
е изпратен в лагера при Милано в качеството си на военен експерт да 
реорганизира частите на Лигата от Коняк, а през ноември се оказва в Модена 
при Франческо Гуичардини със задачата да информира флорентинското 
правителство за настъпващите от север войски на император Карл V. През 
февруари следващата година флорентинецът вече е в Парма, където не успява 
да убеди херцога на Урбино Джовани дела Ровере да се изправи в решителна 
атака срещу нашествениците. Приведени са писмата на Макиавели, 
утвърждаващи изложеното му във философските му трудове становище за 
заемане на решителна позиция и навременни военни действия. Безстрашното му 
поведение е потвърдено от обстоятелството, че остава в Романя до послено, 
въпреки наближаването на вражеските немски войски. На 22 април се завръща 
във Флоренция, но през май месец вече е извън нея организирайки 
придвижването на войските на Лигата към Рим, както и бягството на папа 
Климент VII от застрашения град. 

Разкрито е как след завръщането си във Флоренция, Макиавели става 
свидетел на поредната реставрация на Републиката: на 10 юни Комисията на 
Осемте е премахната и е възстановена Колегията на Десетте за войната и мира. 
Вече 58-годишен, Макиавели приветства извършената промяна и издига своята 
кандидатура за секретар. Опасенията му, че новите управляващи ще 
пренебрегнат кандидатурата му поради последните му години на служба при 
Медичите, се оказват основателни. Понесъл поредното разочарование, на 22 
юни великият флорентинец напуска земния свят. 

Главата завършва с кратко описание на гроба на Макиавели, доказващо 
убедително  неговото достойно място сред великите умове на Италия. 

 

II част: Основни философски възгледи 
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Целта на тази част от дисертацията е да разкрие основните философски 
възгледи на Николо Макиавели, като по този начин даде възможност за по-
задълбочен анализ на неговите исторически и политически възгледи в 
следващите глави на дисертацията. За целта от първостепенно значение за 
автора се явява изясняването на основните понятия във философската 
концепция на флорентинския мислител, но също така и разкриването на 
основните моменти на неговия чисто човешки светоглед. Резултат от този 
подход е комплексното представяне на учения и човека Макиавели. 

Главата започва с кратко въведение, в което авторът излага особеностите 
и трудностите при изучавенето на философските възгледи на Николо 
Макиавели, срещани десетилетия наред от неговите изследователи, след което 
преминава към разглеждането на разбирането му за реалната действителност, за 
понятието „истина“, представляващо мономента на неговата философска 
концепция. Авторът се стреми да постигне максимална обективност като 
представя виждането на Макиавели в контекста на хуманистичната традиция, 
както и чрез погледа на някои видни негови последователи, и изследователи. 
Изяснена е позицията за Макиавели, който търси истината като разграничава 
реалността от общоприетите представи и това е, което го различава от неговите 
предшественици, и в същото време се явява ключ към разбирането на неговия 
светоглед, философска концепция и живот. 

 

II. 1. Николо Макиавели за човека 

Първата глава на втората част от дисертацията разкрива една твърде 
деликатна и слабо изследвана в нейната комплексност част от философията на 
Макиавели: възгледите му за човека, неговата природа и нравствени качества. 
Авторовата гледна точка разкрива тази част като стояща в основата на 
философската концепция на великия флорентинец. Главата представя една от 
основните идеи на дисертацията, отнасяща се до водещата линия, свързващата 
нишка, основната цел на философската концепция на Макиавели: изграждането 
на силна държава в името на благото на обществото, или с други думи, на 
общото благо. 

Изложението започва с проследяване на основополагащото виждане на 
мислителя за човешката природа като разкрива принципа на Макиавели за 
нейната неизменност, от една страна, и принципа за нейната "покваряемост", от 
друга. От основно значение се явява изясняването на привидното противоречие 
между тези два принципа, постигнато благодарение на анализа на съждения на 
Макиавели, изложени в неговите философски произведения. Ясно става, че 
първият принцип в действителност обуславя втория, т.к. сама по себе си 
същността на човешката природа (макар и неутрална, оставайки неизменна през 
всички времена), посредством основната своя черта, състояща се в това, че 



14 

 

човешките желания са винаги по-големи от човешките възможности, води до 
отрицателните й проявления и до концентрирането им с развитието на 
обществото, т.е. в покваряването й. Изтъкнат е начинът, по който Макиавели 
изследва човешката природа изключително в контекста на своята политическа 
теория, както и убеждението му, че независимо от това, дали е добра или лоша, 
в политиката човешката природа следва да се разглежда като лоша. Проследено 
е как необходимостта от подобна позиция, флорентинският философ обосновава 
ясно с основната задача на управляващия: да опазва хората от злото, да се 
грижи за благоденствието на обществото. 

След като виждането на Макиавели за човешката природа е изяснено, 
изложението се съсредоточава върху понятията "Virtu" и "Fortuna". Подробният 
анализ на мястото, което заемат двете понятия (водещоти своето начало още от 
времето на Древен Рим) в системата от възгледи на Макиавели за човека е 
представен в контекста на историческата традиция и през погледа на някои от 
най-забълбочените изследователи по този въпрос. Специално внимание е 
отделено на разкриването на спецификата на двете понятия у Макиавели. Ясно 
става, че виждането на Макиавели е закърмено с духа на хуманизма, но двете 
понятия са употребяват от него изключително в контекста на политическата му 
теория и това им придава особено значение. Отбелязано е и натуралистичното 
му разбиране за обществото, което се ражда, развива и загива подобно хода на 
човешкия живот. 

Подробният анализ върху съжденията на флорентинеца относно 
противоборството между "Fortuna" и "Virtu", някои от които на пръв поглед 
противоречиви, изказани в неговите трактати "Размишления" и "Владетелят", 
убедително доказва вярата му в способностите на човека да изгражда своето 
бъдеще и еднинната му позицията за това, че в обществен план силната Virtu 
определя добрата Fortuna. 

Следва задълбочено изследване върху една една от най-деликатните теми 
в макиавелистиката - разбирането на Макиавели за нравствените качества на 
човека. И този път виждането е представено в контекста на историческата 
традиция и хуманистичен дух във основа на широката база от негови лични 
разсъждения, кореспонденция, впечатления от съвременници и открития на 
негови изследователи, като е изтъкната уникалността на светоусещането и 
революционния подход на учения. 

Специално внимание е отделено на темата за така популярната, 
приписвана, дори и в днешно време, на Макиавели максима, че целта оправдава 
средствата. За целта е изследвано мястото, което заемат понятията "родина" и 
"любов" във философската му концепция като убедително е доказано 
основополагащото им значение, най-тясна връзка, и самото им сливане като 
обуславящо политическия идеал на Макиавели – свободна и независима Италия. 
Ясно е показано как реализирането на последния се явява за учения висша 
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политическа цел, поставена от него категорично като основна конкретно-
историческа задача на неговото време. От друга страна, е разкрито и как в по-
общ философско-исторически план, неделимостта на понятията „свобода“ и 
„родина“ се явява основен фактор за постигането на обществено благополучие.  

След като доказва как двете понятия са изведени до положението на 
абсолютни стойности, пред които традиционните нравствени ценности заемат 
второстепенно място, авторът преминава към задълбочено проучване на другата 
страна на медала – самия метод на изследване на Макиавели, начинът, по който 
определя нравствените качества като полижителни или отрицателни.   

Чрез детайлен анализ върху негови разсъждения, изложени в трудовете 
му "Размишления върху първите десет книги на Тит Ливий" и "Владетелят", е 
разкрит методът на работа на Макиавели, който като поставя граница между 
реалната действителност и нейното отражение в човешкото съзнание, издига 
нов морален критерий, основаващ се на идеята, че единствено последствията от 
човешката дейност, а не самите действия могат да бъдат показател за човешката 
нравственост. Проследено е как на базата на този критерий Макиавели 
разглежда традиционните добродетели (милосърдие, щедрост, честност, 
целомъдрие) и традиционните пороци (жестокост, скъперничество, подлост, 
развратност) като отделни методи на действие, изследвайки последствията при 
употребата им изключително в контекста на политическото действие и успех. 

Убедително е представена хуманната философска позицията на 
Макиавели в полза на едно мирно, лишено от насилие човешко съжителство; в 
полза на съобразяването с общото, цялото, мнозинството; на издигането на 
общия интерес над личния; на постигането на общественото благополучие като 
първостепенна задача на управляващите. Чрез контекстуален анализ на негови 
произведения е доказана тезата, че флорентинският секретар не само не 
проповядва насилие и жестокост, приемайки насилието единствено като крайна 
мярка за предотвратяване на едно по-голямо насилие (като предпазно средство 
срещу евентуални масови несправедливости и кръвопролития), или в 
управлението на армията, но и презира тези човешки качества. 

От вниманието на автора не убягва и един важен детайл: флорентинският 
мислител обвързва тясно проявата на нравствените качества на човека със 
силата на неговата Virtu. Последната в очите на Макиавели се явява като 
своеобразен катализатор за изявата на първите, тъй като силният характер 
създава предпоставки за по-пълна цялостна реализация на индивида, дава му 
възможност да разгърне своя потенциал, независимо от нравствената му 
ориентация. 

Заключението обобщава основните изводи от проведените анализи с 
акцент върху основните движещи мотиви и новаторския подход във 
философската концепция на Макиавели. 
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II. 2. Макиавели за религията 

Тази част от дисертацията разкрива една друга слабо изследвана област 
от възгледите на Макиавели: виждането му за религията като фактор в 
развитието на обществото и виждането му относно ролята на Папството в 
политическото развитие на Италия. Подчертана е ролята на хуманистичната 
традиция, както и личният политически и житейки опит на мисителя при 
оформянето на посочените възгледи. 

Защитена е авторовата гледна точка, че Макиавели не само разглежда 
религията като обществен феномен изключително в контекста на общестено–
политическия живот, но и й отрежда основно значение в него, като я поставя, 
поради регламентираните от нея правила и нравствени норми, като основа на 
обществения просперитет. Проследено е как подобно на нравствените качества, 
които сами по себе си не са предмет на изследване, религията като изолирано 
явление в качеството си на лично духовно преживяване, не представлява 
интерес за него. 

След като изяснява безразличието на Макиавели относно истинността на 
религиозните догми, и повишения му интерес му към способността им да 
мотивират човека и да създадат устойчиви морални правила, изграждащи 
стабилно и благоденстващо общество, авторът преминава към изследването на 
виждането на флорентинеца относно основната функция на религията. Разкрити 
са нейните две основни проявления: санкциониране на нововъведенията в 
устройството на обществото, от една страна, и на запазването на статуквото, от 
друга. Подчертана е високата оценка, която дава флорентинецът на този 
обществен феномен като най-сигурния и същевременно безкръвен начин за 
въздействие върху човека и обществото. В този смисъл е представен и начинът, 
по който оценява различните религии - не по степента на извисеност на техните 
нравствени норми, а по степента на тяхната полезност за изграждането на едно 
здраво общество и силна държава. Благодарение на анализа на изложените в 
"Размишления върху първите десет книги на Тит Ливий" разсъждения, става 
ясно, че нейното значение за него се състои не в това, че дава обяснение на 
устройството на света или се грижи за спасението на душите, а в това, че 
регламентира земния живот, въвежда необходимите нравствени норми и налага 
спазването им, а задачата й се състои в укрепването на добродетелите, 
задължителни за съществуването на едно благоденстващо общество. 

В този контекст е представено и виждането на Макиавели относно 
древноримската религия, християнството и Католическата църква. Проследено е 
как във вярванията на римляните Макиавели открива религия, обърната към 
светското начало, към земния живот и поставяща в култ силата на личността; 
религия, която изгражда смели, решителни и дейни личности, способни да 
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изведат държавата към светско благополучие и мощ; религия, която издига 
светската власт над всичко и която създава едно сплотено, жизнено общество. 
Християнството в неговата католическа форма за мислителя представлява 
пълната противоположност – религия обърната към духовното начало, към 
задгробния живот и издигаща като идеал благочестивата смирена личност; 
религия, изграждаща търпеливи и нерешителни личности, не смеещи  да се 
противопоставят на безчестието и несправедливостта, очакващи възмездие в 
задгробния живот; религия, която в лицето на Папството подкопава устоите на 
светската власт и създава общество, чието безсилие се превръща в благоприятна 
почва за дейността на аморалните паразитни индивиди. 

Главата завършва с анализ на откъси от "Флорентински истории", в които 
Макиавели, разграничавайки учението на Католическата църква от това на 
Христос, възлага цялата отговорност за бедственото положение на съвременна 
му Италия върху политиката на папите. 

 

II. 3. Макиавели за ролята на Папството и наемните войски за 
политическото развитие на Италия 

Главата има за цел на базата на размисли, изложени в писмата и 
философско-литературните произведения на Макиавели, да изясни подхода му 
към проблемите на неговото време и да покаже как, воден от желанието да 
предложи решение за тях, флорентинецът се залавя с изследване на причините 
за възникването им.    

Изложението започва с представяне авторовата позиция относно 
виждането на Макиавели за основния обществено-политически проблем на 
неговото време, явяващ се в същото време централен проблем във 
философските му размисли, а именно: чуждестранните нашествия на 
полуострова. На анализ е подложен причинно-следствения подход, използван от 
флорентинеца при неговия опит за решеване на този проблем. Разкрит е 
начинът, по който Макиавели стига до извода, че основните причини за 
военната слабост на Италия, причина за чуждестранните нашествия, са липсата 
на военно – политическо единство и господството на практиката на наемните 
войски. Проследено е как, в стремежа си да намери изход от създалото се 
положение, Макиавели анализира причините за него. Ясно става, че мислителят 
открива основните предпоставки за възникването на кондотиерството и 
политическото разединение в отстлабването позициите на империята в Италия, 
в засилването на светската власт на Папството и в преминаването на властта в 
градовете в ръцете на техните жители (намиращи се далеч от военното 
изкуство). Разкрита е сериозната критика, на която флорентинецът подлага 
политиката на Папството, както и самата системата на функциониране на 
наемните войски, като я определя като предпоставка за непрестанни конфликти, 
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разоряващи както победителите, така и победените. В резултат се налага 
изводът за хуманната позиция на Макиавели по въпросите на войната, която 
поддържа идеята за изконните й функции като средство за самозащита и 
поддържане на мира. 

Опирайки се на "Флорентински истории" и "За военното изкуство", 
служебни доклади, даващи богат материал за изследване на неговата позиция по 
въпроса, авторът разкрива алтернативата, която предлага Макиавели: създаване 
на национална армия – milizia nazionale. Флорентинецът вижда изход от 
ситуацията в създаденото на силна войска, съставена от самоотвержени 
граждани, готови да жертват живота си за своята родина, граждани, а в случая с 
Флоренция – и селяни, които в мирно време да се занимават със своите занаяти 
и земя, а по време на война да защитават с оръжие в ръка своята родина. 

След като проследява позицията на Макиавели по горните въпроси, 
изложението се насочва към въпроса за историческия модел на войска, на който 
Макиавели се опира при изграждане на своя проект. На базата на изложени от 
Макиавели идеи, както и на наблюдения на негови изследователи, убедително е 
доказано определящото влияние на древноримския модел при формирането на 
идеите му относно тактиката на военните действия и в организацията на 
войската.   

Заключението обобщава направените от автора в тази част на 
дисертацията изводи относно разбирането на Макиавели за човека и света. 
Подчертана е основната идея на неговата философия, свързана пряко с 
основните военно-политически проблеми и задачи на неговото време –  
създаването на силна държава – на единна Италия. Именно в контекста на тази 
основна идея авторът намира обяснение за нетрадиционните възгледи на 
мислителя по отношение на човешката природа, нравствени качества и религия, 
по отношение на войната и мира, на съдбата и силата на свободната човешка 
воля. Изложен е изводът, че всеки един от компонентите на човешкото 
общество философът разглежда през призмата на своята основна цел – 
извеждането на общи закономерности, определящи развитието на една стабилна 
и могъща независима държава. Обобщен е силно изразеният стремеж за 
извеждане на общото от частното и използването на личния опит, като 
определящи неговия иновативен изследователски подход. 

 

III част: Николо Макиавели като историк 

 

III. 1. Мястото на Макиавели и „Флорентински истории“ в 
историографската традиция на Флоренция 
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Целта на тази глава, представляваща въведение в изследването на 
историческите възгледи на Макиавели, е да разкрие мястото на мислителя и 
неговото основно историческо произведение в историографската традиция на 
Флоренция. Усилията на автора са насочени към изясняване на отношението на 
Макиавели към миналото, представяне на неговия новаторски изследователски 
подход и най-вече на дълбокото му убеждение за ползата от изучаването на 
изминалите събития. Ясно е представена авторовата позиция относно основния 
принос на Макиавели към историческата наука - политическия прагматизъм, с 
който подхожда към историята; утилитарната функция, която й придава. 

Изложението започва с формулиране разбирането на Макиавели за 
историята, базирано на правилото за неизменността на човешката природа. 
Виждането на флорентинския мислител е представено в контекста на античната 
традиция за ползата от историята и на хуманистичната традиция за историята 
като стимул за моралност, средство за възпитаване на обществено съзнание у 
човека, и ключ за разгадаването на съвременността. Подчертано е мястото, 
което заема Макиавели като представител на риторическия хуманизъм, 
неговият основен принос по отношение на изучаването на миналото, както и 
ясното съзнание на мислителя за отговорната и новаторска същност на задачата, 
която поема. 

Авторът представя своето наблюдение относно погледа на Макиавели 
към миналото като към необятен материал за изследване, позволяващ 
извеждането на общи закономерности в развитието на човешкото общество, 
чието приложение в съвременния живот ги прави особено ценни. Изяснена е 
позицията на флорентинския секретар относно миналото, което разглеждано в 
тясна връзка с настоящето, дава възможност за систематизирането на 
определени типове на поведение, чието точно подбрано използване според 
определена ситуация в реалния живот би довело до успешен развой на 
събитията. Разкрито е вижденето му за това, как работата с миналото позволява 
изграждането на система от психологически портрети, чието задълбочено 
познаване улеснява предвиждането на бъдещите ходове на противника. 
Показано е становището му за миналото, чието изучаване дава възможност за 
по-пълно анализиране на държавното устройство и класифициране на 
основните форми на управление, за миналото като съпоставка и коректив на 
настоящето. 

Посредством задълбочен анализ на неговите философско-исторически 
произведения "Размишления върху първите десет книги на Тит Ливий" и 
"Флорентински истории", както и на наблюдения на водещи негови 
изследователи, авторът доказва как практическият политически опит на 
Макиавели в съчетание с преклонението пред мъдростта на античните писатели, 
и безспорният му природен интелект му дават възможност да комбинира древни 
и съвременни примери от сходно естество с цел откриване на генерален 
политически закон, подчертаващ всички тях. 
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Изложението продължава с опит за проследяване на историографската 
традициня на Флоренция от XIII – XV век с цел изясняването на мястото, което 
заема в нея основният исторически труд на Макиавели „Флорентински 
истории“, на неговите особености и значение. Разкрита е структурата на 
произведението, неговата периодизация, тематика и основни идеи, стил, 
източници, методи на изследване. На базата на сбит анализ на основните 
характеристики на произведението и наблюдения върху сериозни изследователи 
по темата е доказана безспорната му принадлежност към хуманистичната 
традиция. В същото време трудът е представен и като умело съчетание на двете 
линии във флорентинската историография – средновековната и хуманистичната, 
което на практика я издигна на нов етап. 

Специално внимание е отделено на специфично за епохата явление: 
ясното съзнание за величието на Флоренция, вдъхновило историческите 
писания за града до появата на Макиавели, кореспондиращо пряко с идеята за 
Флоренция като наследничка на републикански Древен Рим и пропагандирано 
от своя страна активно от флорентинските хуманисти през ХV в. Проследено е 
влиянието на тази идея върху Макиавели като неин наследник и начинът, по 
който той продължава традицията в променената вече политическа обстановка.  

 

III. 2. Основни идеи и теми в историографското наследство на 
Макиавели 

Настоящета глава се съсредоточава в проучване на основните историко-
философски идеи на Макиавели в контекста на средновековната и 
хуманистична традиция, с цел разкриване на основните му методи на иследване 
и принос към историческата наука.  

За тази цел, изложението започва с кратко представяне на основните 
принципи на средновековната и на хуманистичната историография, след което 
се съсредоточава върху поетапно изследване на конкретни възгледи и идеи на 
Макиавели относно историческото изследване и върху историческия процес 
като цяло. 

След като изяснява принадлежността на Макиавели по отношение на 
периодизацията и основните моменти от историята на Италия към 
хуманистичната традиция, авторът преминава към детайлен анализ на една от 
основните идеи в неговата философско-историческа мисъл – тази за цикличното 
развитие на историческия процес. Като част от този анализ, базиращ се най-вече 
на "Флорентински истории" и "Размишления" са разкрити: типичното за 
хуманистите и споделено от Макиавели натуралистично разбиране за 
обществото, което като човека се ражда, развива и умира; виждането му за 
непрекъснатия ход на историческия процес като естествено следствие от 
динамичната същност на битието, където нещата се намират в постоянно 
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движение и когато съвършенството е вече постигнато, следва неизбежен преход 
към упадък и обратно – когато пълната деградация е вече факт, следва нов 
обрат, и възход към съвършенство; виждането на Макиавели за склонността на 
хората да възхваляват миналото и да хулят настоящето (резултат от стремежа 
му към обективното изследване, от доброто му познаване на човешката природа 
и от психологическия му подход), водещо го до осъзнаването на определящата 
роля на субективизма във възприемането на случващите се събития и тяхното 
пресъздаване; за ролята на описващия събитията автор при формирането на 
представата за миналото у следващите поколения; новото измерение, което дава 
Макиавели на идеята на Полибий за цикличността на формите на управление, а 
именно: за разлика от Полибий, при който цикличността в развитието е 
ръководена от природен закон, при Макиавели човекът стои в основата на 
процеса, или с други думи, психологическата характеристика на човека 
обуславя движещата сила на историческия процес. 

С цел по-пълно разкриване теорията на Макиавели за циркулацията на 
формите на управление на подробен анализ е подложено виждането му за 
деформацията на трите основни форми на управление в техните отрицателни 
проявления и преминаването им от една в друга до затварянето на пълния цикъл 
в кръговрата на живота, изложено подробно в "Размишления върху първите 
десет книги на Тит Ливий". Въз основа на цитирани съждения става ясно, че  
положителните форми на управление, според Макиавели, осигуряват 
благоденствието на гражданите (народа), а отрицателните – облагодетелстват 
управляващите в ущърб на управляваните и нанасят вреда на общото благо. 
Изтъкнато е как накърняването на правата на гражданите се приема от 
Макиавели като преломен момент в израждането на положителните форми на 
управление в отрицателни. Проследено е как преобразуването на властта от 
изборна в наследствена за Макиавели се явява основна предпоставка за 
израждането на монархията в тирания, аристокрацията в олигархия, а народното 

управление – в анархия. Става ясно, че в този процес наследствената власт се 
превръща в катализатор на склонността на хората към поквара и допълнена от 
непълноценното пренасяне на обществената памет през поколенията, обуславя 
промяната в системата от нравствени ценности у управляващите. Като основна 
предпоставка за самия акт на смяната на властта, а оттам и на формата на 
управление Макиавели посочва човешкия инстинкт за самосъхранение, който 
предизвиква хората да въстанат срещу подтисника. 

След като проследява виждането на Макиавели за цикличността на 
формите на управление в глобален мащаб, изложението се съсредоточава вурху 
това как то се проявява по отношение на конкретен частен случай. Чрез 
подробен анализ авторът представя как теорията за цикличността на 
историческото развитие определя структурата и методологията на капиталния 
исторически труд на флорентинеца „Флорентински истории“. Първата книга от 
посочения труд е представена като анализ на историческото развитие на 
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полуострова, изложено като низ от възходи и падения. Проследена е логиката на 
Макиавели, който отбелязва издигането на готите на мястото на загиналата 
Римска империя, техния залез, предвещаващ издигането на лангобардите, 
обезсилването на последните, последвано от засилването на франките; след 
което отбелязва упадъка на франките, водещ на свой ред до зараждането и 
разцвета на италианските градове, и до възхода на основните политически сили 
на полуострова – Неапол, Милано, Флоренция, Венеция и Рим. Макиавели 
завършва историческия цикъл със смъртта на Лоренцо Великолепни (1492 г), 
събитие знаково за историята на Флоренция и символично за историята на 
полуострова, тъй като две години след това събитие следва инвазията на 
френския крал Шарл VІІІ, и началото на пълния упадък на Италия. Поставен е 
завършекът на един цикъл в историческото развитие на полуострова, започнал с 
упадъка на Римската империя и варварските нашествия, преминал през 
израстването и разцъфването на италианските градове и държави, за да достигне 
до изходната позиция на нов упадък и разграбване от страна на „варварските“ 
армии, след който да последва нов етап на издигане. 

Като част от разбирането на Макиавели за цикличността в историческото 
развитие е изследвано виждането му за вътрешното социално-политическо 
развитие на Флоренция като низ от възходи и падения на основните социални 
групи и партии. Изложена е тезата, че за Макиавели движещата сила на този 
процес се явява естественият антагонизъм между основните два обществени 
слоя, обусловен на свой ред от характера на човешката природа. Проследено е 
виждането му за този антагонизъм като за определящ динамиката в 
обществения живот и водещ до промени в социално-политическото устройство. 
Подробният анализ на тази идея на Макиавели, изложена в книга I от 
"Размишления върху първите десет книги на Тит Ливий", както и в 
"Флорентински истории", води автора до извода за положителната оценка, 
която флорентинецът дава на този процес. Ясно става, че основният критерий за 
оценка на обществените събития и явления се явяват последиците от тях, а не 
самата им проява. Подобно на оценката му за нравствените качества, разгледана 
в предходната част на дисертацията, тази за характера на смутовете се фокусира 
върху дългосрочните резултати от тях по отношение бъдещето на конкретната 
човешката общност (в която са се проявили), върху ползата от тях, отразена 
най-вече в качеството на „обществената свобода“. Налага се изводът, че 
свободата като висше обществено благо, доминиращо над всички останали, е 
изведена у Макиавели като основна предпоставка, дори задължително условие, 
за стабилността на едно общество и величието на неговата държава. 
Представена в контекста на хуманистичната и предхуманистична  традиция, 
която в духа на античната философия разглежда общественото съгласие, 
вътрешно единство като необходимо условие за постигането на просперитет, 
идеята на Макиавели за положителната роля на разногласията във 
вътрешнополитическия живот е изведена като новаторска, и революционна. 
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Във връзка с тази идея е отбелязано и наблюдението на Макиавели, което 
се отнася до взаимовръзката между вътрешното развитие на обществото и 
неговото външнополитическото развитие, от друга. Флорентинският мислител 
еднозначно определя добрия вътрешен обществен ред, като основна 
предпоставка за силната външнополитически държава, като неедноктатно 
посочва, че причината за външнополитиечския успех на Древен Рим се корени в 
доброто му вътрешнополитическо устройство, причина за което от своя страна 
се явяват несъгласията между основните две обществени групи: нобилите и 
плебеите. 

Специално място в изложението е отделено на виждането на мислителя 
относно начина, по който от несъгласията може да се изведе положителен 
резултат, изразено пряко в неговия „Проект за реформиране на Флоренция“, 
написан по молба на папа Леон Х след смъртта на младия Лоренцо Медичи. В 
своя проект, разгледан подробно в следващата част от дисертацията, Макиавели 
предлага да се последва примера на Древен Рим и да им се даде израз в 
съществуващата обществена уредба така, че те да принесат полза за 
укрепването и издигането на самото общество и държава, а именно: 
възстановяване на Големия съвет и участие на широките слоеве от пополаните в 
управлението, учредяване на независим съдебен орган, под чиято юрисдикция 
да попаднат влиятелните граждани, като гаранция за обективността и 
безпристрастността на издаваните присъди. По този начин, според Макиавели, 
би бил решен основният вътрешнополитически проблем на Флоренция – биха 
били възпрепятствани политическите гонения и злоупотребите с властта като 
цяло. 

След като подлага на подробен анализ идеята на Макиавели за 
цикличността в развитието на обществото в глобален мащаб, в това чисто и 
възходите, и паденията на отделните социални групи, авторът се заема с 
изследване на това как тази идея заляга в основата на структурата на 
"Флорентински истории". За тази цел първоначално е разкрито виждането на 
Макиавели за произхода на Флоренция – един основен за флорентинската 
историография момент. Чрез сравнителен анализ, в който са използвани 
текстове на предшествениците на Макиавели - хрониста Вилани и хуманиста 
Бруни - се стига до извода, че Макиавели интегрира в своята гледна точка двете 
основни тези за произхода на града – тази на Вилани за основаването на града 
по времето на Юлий Цезар, и тази на Леонардо Бруни за основаването му по 
времето на Корнелий Сула. 

След изясняването позицията на Макиавели по този въпрос, изложението 
се концентрира върху основните методи на изследване, използвани в 
"Флорентински истории", сред които доминиращ се оказва причинно-
следственият подход при изследването на миналото, съчетан с психологическия 
подход. Старателно е проследено, как цялото повествование е построено върху 
доказване на причинно-следствената връзка между събитията. Разкрит е 
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начинът, по който Макиавели разглежда развитието на града като низ от 
възходи и падения на отделните полически фракции, представляващи основните 
социални групи в обществото, начинът, по който отъждествява историята на 
града с развитието на тези фракции, тяхното участие в управлението, и 
законодателните промени, резултат от него. Доказано е как институционалното 
развитие на града се явява акцентна изложението на "Флорентински истории".  

В резулатат от задълбочения анализ се налага изводът, че за Макиавели 
всяко събитие е предхождано от причина и последвано от следствие. 
Вътрешната спойка на събитията е показана по категоричен начин, така че всяко 
звено от построената верига от явления произтича от предишното по силата на 
обективната вътрешна необходимост. И докато следствието в качеството си на 
резултат обикновено е видимата страна на събитието, причината има свойството 
да остава скрита, а именно разкриването на причината се явява от изключителна 
важност за избягването му в бъдеще и се явява в основата на ползата от 
историята. 

Богат материал за изследване на психологическия подход на Макиавели 
по отношение на изучаването на миналото предлагат многобройните 
психологически портрети, които той прави на основните участници в събитията, 
придружени от анализи на мотивите и методите им на действие, от една страна, 
а от друга – дълбокият психологически анализ, който дава на отделните 
социални групи и поведението на тълпата. В това отношение особен интерес за 
целите на изследването представляват някои от ключовите за "Флорентински 
истории" моменти, сред които бунтът срещу атинския херцог Готие дьо Бриен и 
Въстанието на чомпите. Подробният анализ на описанието, което дава 
Макиавели за тези събития дава възможност да се проследят основните му 
методи на изследване и излагане на фактите. 

В резултат на задълбочения анализ на структурата и стила на изложение, 
разгледани в контекста на средновековната (в лицето на Джовани Вилани) и 
хуманистичната (в лицето на Леонардо Бруни) историографска традиция се 
налагат следните общи изводи. Първо, Макиавели умело съчетава живия 
емоционален стил на хрониката с научния подход на хуманизма. Особено ясно 
тази особеност проличава в яркото описание, което дава на бунта срещу Готие 
дьо Бриен, където психологическият анализ на разярената тълпа е умело 
вплетен в повествованието, морализаторските наставления на  Джовани Вилани 
са заменени с философски обобщения относно свободата, и в същото време са 
отбелязани и настъпилите институционални промени, заемащи основната част 
от описанието, което Леонардо Бруни дава за същите събития. Второ, 
Макиавели, както вече стана ясно, подлага флорентинското общество на 
изключиително точен социално-икономически анализ и в това отношение се 
откроява описанието на събитията около Въстанието на чомпите. В резултат на 
подробния анализ на описанието е разкрит начинът, по който Макиавели 
достига до основната причина за избухналото недоволство, открита в самата 
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структура на цеховата организация, поставяща в неравноправно отношение 
представителите на различните занаяти. Проследено е как в сложния комплекс 
от противостоящите интереси на различните прослойки и групи от обществото 
Макиавели намира причината за многопластовия конфликт. Трето, в стремежа 
си да открие причините за събитията флорентинецът се опира на виждането си 
за човешката природа като първопричина за всички човешки действия и 
движеща сила на историческия процес. Като разкрива психологическата основа 
на човешките действия, Макиавели обяснява и причините за политическите 
вълнения. Ясно са откроени двата основни движещи мотива: Амбицията и 
Страхът. Амбицията, възпята от Макиавели в едноименната му поема, се явява в 
"Флорентински истории" най-често като основен мотив в стремежа на 
отделните личности към узурпиране на властта. От своя страна, Страхът, най-
често от загубата на имуществото, на придобитите права и привилегии стои 
най-вече в основата на бунтовете. Не на последно място, е разкрито как 
Макиавели използва типичните за хуманистичната историография речи като 
средство за философско-исторически обобщения и изразяване на лично мнение. 

В процеса на изложението е изяснено как философско-историческите 
обобщения се явяват една от основните характеристики на "Флорентински 
истории". Показано е как този похват, дава възможност на Макиавели да 
изложи своите наблюдения относно основните закономерности на хода на 
историческия процес и в частност на човешката природа, изложени вече в по-
ранните негови трудове. Като типичен пример за това е приведена еднозначната 
оценка, която дава на редицата заговори, които описва. Специално място в 
изложението е отделено на заговора, насочен срещу младите Джулиано и 
Лоренцо Медичи, организиран от семейство Паци. Неуспехът на този дързък 
замисъл дава на мислителя поредното убедително доказателство в подкрепа на 
тезата му за несъстоятелността на заговора като политическо средство и 
поредния повод да прояви ироничното си отношение към съдбата на 
историческите персонажи, дръзнали да променят историческите условия, в 
които се намират. 

От изключителна важност за автора с цел доказване стремежа на 
Макиавели към обективност и разграничаване на реалната истина от 
въображаемата е разкриването на начина, по който описва завземането и 
упражняването на властта от фамилия Медичи. Преди да пристъпи към този 
въпрос, обаче, изложението на дисертацията се спира върху метода, с който 
Макиавели представя външнополитическата история на града. Чрез подробен 
анализ на описаните в книга пета на "Флорентински истории" събития и 
основно на нейния предговор, се налага извода за комплексния подход на 
Макиавели към проблема. Проследено е как, изцяло в духа на античната 
традиция за разглеждане на събитията в тяхната взаимовръзка и 
съпоставяемост, флорентинският историк се води в изследването си от своята 
идея за взаимовръзката между вътрешно- и външно-политическото развитие. 
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Чрез примери от текста на "Флорентинки истории" е разкрит начинът, по който 
спирайки се на най-характерните моменти от историята на своя роден град, 
Макиавели показва как от една страна, една война в зависимост от 
обстоятелствата може да доведе и до вътрешно единство, и до изостряне на 
социално-политическите борби; а от друга страна, как често се случва 
вътрешнополитическите раздори да предизвикат криза в дипломатическите 
отношения и дори война с не една държава от Апенинския полуостров. 

Проследено е как в книга пета и шеста Макиавели успява да предаде 
военните действия и дипломатически ходове с най-малки детайли без да 
изпуска психологическата нишка на мотивите за постъпките на главните 
исторически персонажи. Изяснена е оценката на опитния дипломат, който 
посочва като основен мотив за политиката на италианските градове и държави 
страхът от загубата на независимостта им, от една страна, и желанието за 
надмощие, от друга. Разкрито е как Макиавели методично изтъква, че 
инстинктът за самозащита на всяка една от италианските държави ги кара при 
избора си на съюзници да се ръководят на първо място от стремежа към 
противодействие на по-силния, с цел да се предотврати евентуалното му 
прекомерно издигане, застрашаващо независимостта на останалите водещи 
политически сили. Тази политика води до низ от безсмислени войни, в които 
всяка от държавите се опитва да надделее над другите, а съюзите се създават с 
цел да отслабят по-силния играч, което и определя временния им характер. 
Налага се изводът, че за Макиавели именно политиката за постигане на 
равновесие на силите, характерна за XV век се явява в реално време основна 
пречка за обединението на Италия и причина за пагубната й съдба. 

От вниманието на автора не убягва и как при описанието на военните 
стълкновения и стратегия Макиавели използва възможността да изрази 
експертното си мнение и несъгласието си с господстващата тактика за водене на 
война. Посочени са примери за това как за целта на някои места Макиавели 
използа открита критика, а на други - ирония и сарказъм. 

Начинът, по който Макиавели подхожда към описанието на събитията 
около издигането на фамилия Медичи, дава възможност да се проследи за 
пореден път стремежът му към фолософско-исторически обобщения. 
Проследено е как историкът започва книга седма с общи разсъждения относно 
методите за постигането на влияние сред гражданите на всяка република, след 
което преминава към частния случай на Флоренция. Ясно става, че за 
Макиавели възможните методи на действие са два: първият е обществената 
служба, вторият - личните отношения и връзки. Разкрито е категоричното 
становище на историка, че именно вторият начин се явява причина за 
възникването на партии, и е вреден за държавата, докато полезен е първият, тъй 
като се основава на общото благо, а не на личното. Цитирайки откъси от 
разсъжденията, авторът изтъква как Макиавели за пореден път издига идеята за 



27 

 

поставянето на интересите на общото над интересите на частното като основен 
положителен двигател и основна предпоставка за добруването на обществото.  

В същото време описанието, което дава Макиавели на умелия подход на 
Медичи спрямо противниците и затвърждаването на позициите им във властта, 
дава възможност да се изтъкне и един друг характерен за него метод на 
изследване – дуалистичният подход, специално място на който е отделено в 
следващата част на дисертационния труд. 

Анализът на описанието, което дава Макиавели на управлението на 
Медичи налага извода, че въпреки факта, че „Флорентински истории“ е 
поръчана от член на тази високопоставена фамилия, кардинал Джулио Медичи, 
книгата не популяризира тяхното управление. Тържествено-похвалните речи в 
чест на най-видните нейни представители са разгледани като формални, а не 
като искрени признания, изтъкното е обстоятелството, че са посветени на 
частни лица, а не на владетели. Разкрито е как Макиавели превръща 
характерните за хуманистичното писане речи в средство за изразяване на 
личната позиция и в частност на неодобрението си от фактическото 
ликвидиране на републиканското управление и съсредоточаването на властта в 
ръцете на една фамилия. Цитиран е Макиавели, който открито пише, че 
богатството и мъдростта на Медичите направили народа глух, и при тяхното 
управление Флоренция не познавала вече свободата. Доказана е тезата, че 
положителната оценка на интелектуалните качества на най-видните 
представители на фамилията следва да се разграничава от виждането на 
историка за тяхното управление, охарактеризирано като крах на пополанската 
република. Като допълнителен извор за начина, по който сам Макиавели 
определя своя подход е използвано негово писмо до Донато Джаноти, в което 
посочва, че критиката си по отношение на знатната фамилия влага в речите на 
техните противници. 

Отбелязано е също така, как решителността на Макиавели да се 
придържа строго към обективен и безпристрастен подход на изследване на 
причините за събитията, го води до преосмисляне на някои традиционни 
историографски схващания. Като конкретен пример в това отношение е посочен 
начинът, по който гледа на Кръстоносните походи. В разрез с традиционното 
виждане по въпроса, като причина за тяхното начало той посочва личната 
амбиция на папа Урбан ІІ който започва да призовава за поход срещу 
"неверниците" с цел повдигане на своя личен авторитет. 

Специално място в изложението е отделено на виждането на Макиавели 
относно ролята на личния фактор в развитието на историческия процес. На 
анализ е подложен начинът, по който идеята за потенциалните възможности на 
индивида, широко застъпена във "Владетелят" и "Размишления", се проявавя в 
"Флорентински истории" като кореспондираща пряко с идеята за отговорността 
на индивида за своите действия. Проследено е как Макиавели поставя личния 
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фактор в контекста на глобалността на обществените конфликти, което 
определя неговата второстепенна роля в хода на историческия процес. Наложен 
е изводът, че макар „Флорентински истории“ да изобилства с примери за ярки 
характери и силни лидери, техните действия до такава степен са поставени в 
контекста на основните тенденции в развитието на обществото, че се явяват по-
скоро обусловени от тях, отколкото обуславящи ги. Единствено, когато изявата 
на човека е в съответствие с актуалните за момента тенденции на историческия 
процес, неговите действия могат да допринесат за цялостното им разгръщане. С 
други думи, самият исторически процес поражда галерията от открояващи се 
личности, предоставяйки им поле за изява, според конкретните обстоятелства. 

Изложението на тази част от дисертацията проследява как Макиавели 
завършва пълния цикъл на кръговрата на историята на Флоренция и цяла 
Италия от възход към падение, от падение към възход, от възход отново към 
падение, следвано логично от предстоящ нов период на възход. Доказано е как 
Макиавели, воден от своята идея за хода на историческия процес и за ползата от 
изучаването на миналото, описва събитията в строга хронологическа и 
логическа последователност, неоставяща съмнение за причинно-следствената 
връзка между тях; как при Макиавели историческият процес до такава степен 
следва своята закономерност, че не е възможно да се случи едно събитие без то 
де е обусловено от предишно такова. 

Заключението на изложението се концентрира върху изводи относно 
основния пронос на Макиавели към историографията. Отбелязано е 
характерното му отношение към фактите, които разглежда единствено като 
основа за бъдещи изводи. Изложен е изводът, че мястото на Макиавели в 
историографията, следва да се определя от не от фактологическото съдържание 
на неговите трудове, а от умението му да използва фактите в изграждането на 
обща историческа концепция; от начина, по който възприема миналото и 
оценява отделните явления; от методите, чрез които поставя миналото в служба 
на интересите на настоящето. Като основен принос на Макиавели е изтъкнато 
умението му да установи дълбоката логическа връзка и вътрешно единство 
между отделните събития и явления в хода на историческия процес. 

 

IV част: Николо Макиавели като изследовател на 
човешкото общество 

Основна задача на тази глава най-общо се явява разкриването на начина, 
по който Макиавели изследва човешкото обществото, неговата структура, 
организация и развитие на базата на негови размисли, изложени в служебни 
доклади, произведенията "Владетелят", "Размишления върху, първите десет 
книги на Тит Ливий", "Флорентински истории", "За военното изкуство", както и 
въз основа на наблюденията на най-изявените негови изследователи. За целта от 
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основно значение се явява изясняването на виждането му относно същността на 
държавата, формите на управление, образуването и социалната структура на 
обществото, разгледани в първите две части на главата, както и виждането му за 
законите и свободата, изложени в следващите две. Логичен завършек на 
изследването се явява анализът на идеята на Макиавели за идеалната държава. 

 

IV. 1. Макиавели за държавата 

Тази част от дисертационния труд има за цел да представи на кратко в 
контекста на античната и хуманистична традиция основните идеи на Макиавели 
за същността на държавата, нейната структура, задачи и роля в развитието на 
обществото. За целта на анализ са подложени негови размисли, изложени в 
основните му две философско-политически произведения "Владетелят" и 
"Разсъждения". 

Главата започва с представяне тезата за основополагащото значение на 
понятието "държава" във философско-политическата теория на Макиавели и 
неговия принос в това отношение към съвременната политическа наука. Разкрит 
е начинът, по който опитният дипломат извежда понятието за държавата на 
нова плоскост и издига идеята за централизираната светска национална 
държава, чието управление работи в служба на обществения интерес. 

Следва анализ на друго основно понятие в политическата теория на 
Макиавели. Разбирането му за властта е изведено като основен конструктивен 
елемент на държавата с главна задача реализиране на общественото благо. След 
разбор на нейните видове, изложението се концентрира върху изследване на 
мястото, което заема понятието в теорията за циркулацията на формите на 
управление. Ясно става, че в зависимост от това, кой от трите основни елемента 
– владетел, аристокрация, народ – упражнява властта, зависи структурата на 
управление на държавата. 

След като изяснява този основен момент, авторът преминава към 
разглеждане на теорията на Макиавели за видовете държавно устройство в 
контекста на античната и хуманистична традиция с акцент върху новаторския 
му подход. На анализ са подложени основните понятия, които използва, сред 
които il principe, il dominio, i baroni, i gentiluomini, la repubblica, la сittà и други. 
Разкрит е историческият и сравнителен подход, който Макиавели използва за 
доказване на своята теория, начинът, по който подлага на анализ държавните 
устройства на обществата от близкото му и далечно минало, и настояще. 
Изведен е основният мотив в работата на Макиавели, идеята, стояща в основата 
на неговите философско-политически възгледи и в частност на интереса му към 
видовете политически устройства и тяхната роля в развитието на обществото -  
именно: стремежът му към намиране на формула за изграждане на силна и 
независима държава, поставена в служба на обществения интерес. 
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Ясно става, че сред реално съществуващите общества Макиавели 
разграничава най-общо два вида държавно устройство: монархия и република, 
като всеки от тези два вида се дели на още два според доминиращия във властта 
елемент. При първия вид монархия властта е съсредоточена само и единствено в 
ръцете на владетеля, който се явява единствен господар на държавата, а всички 
поданици са негови слуги. При втория вид владетелят е принуден да дели 
властта си с наследствената родова аристокрация, което се явява сериозна 
пречка за централизацията на държавата. Републиката също бива два вида – с 
аристократичен и с демократичен характер. Основната отличителна черта на 
републиката е, че отсъства фигурата на владетеля. При първия вид властта е 
съсредоточена в ръцете на малцинството, а при втория – в ръцете на 
мнозинството. 

В заключение е изведена позицията на Макиавели за несъвършенството 
на тези видове на управление и стремежа му да открие причината за техните 
недостатъци с преодоляването им. 

 

ІV. 2. Макиавели за обществото 

Тази част от изложението има за цел на базата на изказани от Макиавели 
разсъждения в "Флорентински истории", "Разсмишления върху първите десет 
книги на Тит Ливий" и "Владетелят", да представи накратко основните му 
възгледи за обществото, и по-специално за неговото възникване, социална 
структура и механизми на развитие. За целта главата започва с контекстуален 
анализ на една от основополагащите му идеи – тази за образуването на 
обществото. Проследено е как, опрян на разбирането на Полибий за произхода 
на „царството“ като първа от шестте форми на „държавна уредба“ Макиавели 
изгражда своето строго логическо виждане за образуването на обществото. 
Разкрити са предпоставките и ключовите моменти в социализацията на човека, 
определящи се от нарастване на човешката популация, необходимостта от 
защита, изграждането на нравствените понятия "справедливост" и "правосъдие", 
формирането на морала и създаването на законите. 

След кратко представяне на виждането на Макиавели относно мястото и 
ролята на човека в обществото, изложението преминава към изясняване на 
виждането му по отношение структурата на обществото. Проследен е начинът, 
по който флорентинецът гледа на обществото като на динамична структура, 
начинът, по който характеризира социалните съсловия по тяхното отношение 
към властта, по ролята която те играят в обществения живот и управлението на 
държавата. Анализът на основните понятия, сред които "i gentiluomini", "il 
popolo", "la plebe", се явява необходимо условие за разкриването на разбирането 
на Макиавели относно законите, справедливостта и свободата, обект на 
изследване в следващите части но дисертационния труд. 
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IV.3. Макиавели за законите и Справедливостта 

Основна цел на настоящета част от изследването се състои в 
изясняването на виждането на Макиавели относно задачата на законите, 
същността на законодателния процес и връзката им с понятието 
"справедливост", разгледани в контекста на традиционните юридически 
представи. За целта са използвани основно "Размишления", служебни 
документи, чийто автор е флорентинският секретар, както и някои наблюдения 
по темата на изтъкнати негови изследователи.   

Изложението започва с кратко представяне на тезата за разбирането на 
Макиавели за законите като за стожер на обществения ред и благополучие, 
резултат от организирането на хората в общества, разгледано обстойно по-
нататък. Изяснено е, че именно философските търсения на флорентинския 
мислител определят като обект на неговите изследвания Позитивния закон, 
резултат от човешката дейност, оставяйки Природния закон извън обсега на 
неговия изследователски интерес. Разкрито е виждането на Макиавели относно 
естествена задача на законите - да опазват „гражданското равенство“, т.е. 
личната свобода на гражданите, тяхното имущество и чест. 

След като изяснява как според Макиавели законите са призовани да 
пазят хората от самите тях, или по-точно, от отрицателните проявления на 
тяхната природа, авторът се съсредоточава върху разкриването на разбирането 
на флорентинеца за законодателния процес. За целта на подробен анализ е 
подложена глава втора на книга първа на "Размишления върху първите десет 
книги на Тит Ливий". Проследен е дуалистичният подход като основен, 
определящ постановката на проблема, метод при Макиавели. Разкрито е как 
според начина, по който получават своето законодателство, Макиавели 
разграничава най-общо два типа общества: такива, които го получават от един 
човек „наведнъж“, още при основаването си или „скоро след това“; и такива, 
които го получават постепенно, „в зависимост от обстоятелствата“. 
Използвайки сравнителния метод на изследване, философът подкрепя 
твърдението си с примери от историята като към първите причислява Спарта, а 
към вторите – Древен Рим. Пътят на вторите Макиавели определя като по-
несигурен предвид факта, че е зависим не само от човешкия фактор, но и от, 
както самият той се изразява:  от "множество обстоятелства". 

С цел обстойното и коректно изясняване разбирането на Макиавели 
относно законодателния процес, изложението преминава към разглеждане на 
един слабо изследван аспект от него: ясното разграничаване на общественото 
устройство ( "ordini") от обикновените закони ("leggi"). Разкрита е наследената 
от Аристотел гледна точка за материята и формата, олицетворяваща материята с 
нравственото състояние на обществото, а формата с общественото устройство. 
Изложена е тезата, че интегрирана в основата на историко-философските 
възгледи на флорентинския учен, тази идея го води до следния извод: 
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държавното устройство и законите само следват развитието на обществото, т.е. 
формата се променя като резултат от настъпилите изменения в материята, като 
самият обществен строй и неговите закони следва да се нагаждат според 
промените в обществото;  а добрите закони са именно тези, които съответстват 
на дадения етап от развитието на обществото, на неговото „нравствено 
състояние“ и действат адекватно на изискванията на времето, като успяват да 
осигурят обществения ред и благополучие. 

В резултат от анализа на глава осемнадесета на книга първа от 
"Размишления" се налага изводът, че флорентинският мислител разграничава 
промените в законите по-скоро като промени в нормативните актове, засягащи 
преди всичко моралните норми на обществения живот и взаимоотношенията 
между гражданите. Докато под промени в обществения ред има предвид най-
вече политическия аспект в измененията в структурата и начините на 
упражняване на властта, и в частност – промените в основните институции на 
управление. Анализът също така дава възможност да се разкрие гледната точка 
на Макиавели за това как самият процес на покваряване на обществето става 
причина институциите на управление и законите от полезни и адекватни при 
създавенето си, оставайки непроменени в променящото се общество, 
постепенно да изгубят положителната си функция и да се превърнат във вредни 
за обществото. Именно с промяната в нравствените ценности личният интерес 
започва да измества обществения, което води до злоупотреба с властта и 
законите. 

След като става ясно, че Макиавели оценява законите според резултата 
от неговото проявление в обществения живот, изложението се съсредоточава 
към обстоен анализ на виждането на Макиавели за същността и ролята на 
Справедливостта ("Iustitia") изключително в контекста на традиционните за 
епохата представи. Проследено е как, макар да се опира на последните, 
флорентинският мислител използва различен подход в изследването й и 
изгражда собствена, новаторска в някои отношения представа. 

За целта изложението представя накратко широко разпространените 
правни формулировки, възприети и от Макиавели, според които Iustitia 
присъства във всеки закон и е съществувала преди установяването на какъвто и 
да било закон. С други думи, Iustitia е възприемана като абстрактна идея, 
въплътена в закона. Подчертано е обстоятелството, което затруднява 
изследването на абстрактната идея за Iustitia у Макиавели, именно: в своите 
философско-исторически трудове флорентинският мислител съсредоточава 
вниманието си изключително върху ефективността в прилагането на закона и 
това определя неговия засилен интерес към правораздаването като фактор, 
определящ хармоничното функциониране на обществото, а оттам и на 
избягването на юридически и философски обосновки за природата на Iustitia и 
нейното мястото в Мирозданието. Ценен източник в това отношение се явява 
запазената реч "Обръщение към един магистрат", предназначена за висш 
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магистрат, дело на самия Макиавели, в която той дава обосновка на произхода и 
същността на понятието. 

От анализа на т. нар. "Обръщение към един магистрат" става ясно, че 
Макиавели се отдалечава от хуманистичната традиция по отношение на 
интерпретацията на понятието. За разлика от предшестващите го автори 
хуманисти, които разбират Справедливостта не само като позитивна, 
отговаряща на Позитивния закон, но и като природна, отговаряща на 
Природния закон, а също така и като добродетел в библейския смисъл на 
понятието, Макиавели определя Справедливостта като добродетел, но и като 
единствено позитивна – една справедливост, необходима за поддържането на 
ефективна вътрешна администрация. За разлика от приетото от теолозите 
твърдение, че Справедливостта, в качеството си на морална добродетел стои по-
долу от християнските добродетели, Макиавели изказва и доказва въз основа на 
примери от миналото убеждението, че от всички добродетели Справедливостта 
е най-скъпа на Господ. Позитивната Справедливост мислителят определя като 
постижима реалност и задача на управляващите и доказва изпълнимостта й като 
посочва, че именно такова явяване на Справедливостта издигнало държавата на 
древните гърци и римляни. 

След като изяснява, че в очите на Макиавели стойността на 
Справедливостта се състои в капацитета й да направи държавата единна, 
могъща и прославена, посредством равнопоставеността пред закона, която 
осъществява между хората, изложението се концентрира върху един от слабо 
изследванете моменти от неговата философия: виждането на флорентинеца за 
начините на реализирането й, изложено ясно в глава седма на книга първа от 
"Размишления". Проследено е, как, в стремежа си да открие универсална 
формула за реализирането на Справедливостта, Макиавели открива, че за 
ефикасността й справедливите закони сами по себе си не са достатъчни – 
необходимо е тяхното прилагане. Верен на своите принципи за откриване на 
практически решения, флорентинският политик се обръща към миналото и 
открива решение на проблема в т.н. от него "институция на обвинението", 

призвана да реализира идеята за Справедливостта и да поеме грижата за 
прилагането на законите. Проследено е как Макиавели извежда двупосочната 
ефективност, резултат от дейността на тази институция: една страна, като се 
страхуват да не бъдат обвинени в престъпление, гражданите са принудени да 
спазват обществения ред и съществуващото държавно устройство, а тези, които 
се осмеляват да направят изключение, биват своевременно неутрализирани, 
което по същество се явява традиционно виждане; от друга страна – и тук идва 
оригиналното схващане на автора – подобна практика на „обвинението“ 
регламентира законовото разрешаване на възникналите между гражданите 
конфликти и по този начин предотвратява възможните прояви на саморазправа 
и използването на други незаконни методи, застрашаващи стабилността на 
обществото и държавата. 
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След като извежда тезата на Макиавели от схващането му, че законната 
наказателна присъда, дори и несправедлива, не е в състояние да застраши 
стабилността на обществения ред, тъй като тя е резултат от действието на 
институциите на самото общество, от прилагането на обществената воля, а не на 
частната или чуждестранна такава, изложението представя като доказателство 
практическото предложение, което флорентинецът представя за разрешаване на 
същия проблем в родния му град. Проследено е как в своето „Разсъждение за 
привеждането в ред делата на Флоренция след смъртта на херцога Лоренцо“, 
написано по поръчка на кардинал Джулио Медичи за папа Леон Х през периода 
1520-1521, Макиавели разгръща идеята за учредяване във Флоренция на 
специален държавен орган с обвинителна и правораздавателна функция – една 
институция, носеща характер на висше държавно съдилище, занимаващо се със 
закононарушители и закононарушения от по-висок ранг. 

Следва представяне на един от слабоизследваните аспекти на виждането 
на Макиавели относно осъществяването на Справедливостта, а именно: ролята 
на клеветата в обществения живот и начините за справянето с нея. В резултат от 
обстойния разбор на глава осем от книга първа на "Размишления" става ясно, че 
Макиавели ясно разграничава законното обвинение от клеветата, като открива 
коварството на последната в способността й успешно да прикрива подлите си 
намерения под маската на благородното обвинение. Ученият съзира опасността 
от клеветата в последствията от нейната проява, тъй като клеветата, за разлика 
от обвинението, поражда у гражданите раздразнение без да оказва изправително 
действие върху тях, поради факта, че празните думи по техен адрес 
предизвикват у тях единствено злоба, а не опасения от наказание. Така, в 
обществото се поражда вражда, враждата води до раздори, раздорите – до 
метежи, метежите – до гибел. Анализът проследява как Макиавели 
противопоставя клеветата на законното обвинение като вижда във второто най-
ефикасно средство за неутрализиране на първата. Именно в адекватно 
действащата институция на обвинението, която дава възможност  клеветникът 
да бъде принуден да предяви законно обвинение мислителят открива преградата 
за вредното за обществото явление. В същото време, давайки възможност за 
легална изява, добрият закон подвежда под наказателна отговорност 
клеветниците, които като не са се възползвали от даденото им право на легално 
обвинение, на практика действат извън закона. Пример за това как 
основателните подозрения се превръщат в легални обвинения с произтичащите 
от тях последствия, а безпочвените клевети са разобличени като такива 
Макиавели отново открива в историята на Древен Рим. Флоренция служи като 
пример за обратното: поради обстоятелството, че клеветата е по-лесно достъпна 
от законното обвинение, при липсата на сериозна преграда срещу нея тя се 
разпространява бързо и повсеместно, и се явява мощно оръжие в ръцете на 
граждани, желаещи да се издигнат до властта. 
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Друг важен момент при изясняването на виждането на Макиавели за 
ролята на законите в обществото, на който изложението се спира, е разбирането 
му за това, че за да изпълняват адекватно своята задача е необходимо законите 
да бъдат спазвани. Изложено е становището на мислителя, че страхът от 
законите е този, който кара непочтените да се въздържат от злодеяния и прави 
възможно мирното съвместно съществуване на хората. Този страх се постига 
единствено чрез редовното справедливо и безкомпромисно прилагане на 
законите еднакво към всички граждани без оглед на обществено положение, 
имуществено състояние, авторитет или предишни заслуги към родината. 
Разкрито е решението, което дава Макиавели и на проблема с течение на 
времето силата на законите да отслабне: флорентинецът препоръчва на всеки 10 
години да се издават публични справедливи наказателни присъди, без 
изключения за влиятелните граждани. 

След като изяснява виждането на Макиавели за законите и правосъдието, 
изложението преминава към друг сравнително слабо изследван момент от 
философско-историческите възгледи на учения: проблемът, свързан с процеса 
на покваряване на обществото като основна пречка за реализирането на 
обществен просперитет. След като в предишната част от дисертацията е 
изяснена гледната точка на Макиавели относно причините за този процес, и е 
доказана тезата, че за мислителя той се явява основна характеристика на 
процеса на развитие на обществото, тази част от изложението има за цел да 
разкрие друг аспект: виждането му по въпроса за взаимовръзката на този процес 
с институционалното развитие на обществото. Изведена е тезата на Макиавели, 
че единствено навременната поетапна промяна в устройството и законите е в 
състояние да задържи за по-дълъг период от време обществото в оста на 
просперитета и стабилността, особено в международен план. 

В тази връзка следва анализ на един от основните проблеми във 
философско-политическата доктрина на Макиавели: необходимостта от 
поддържане на тази стабилност и благоденствие (основна функция на 
държавата и респективно - на законите), въпреки необратимия ход на процеса 
на покваряване на обществото. В резултат на задълбоченото изследване на глава 
първа от книга трета, както и на глава девета и осемнадесета на книга първа на 
"Размишления" е разкрит яркият конфликт между силното желание на 
теоретика да намери изход от ситуацията и ясното съзнание на прагматика за 
почти нулевата вероятност за реализацията му напрактика. Подробно е 
изложено виждането на Макиавели, че за основаването на нова държава и за 
преобразуването на вече съществуваща такава с цел възвръщането на 
обществото към изначалния строй и съответно нравствени ценности, е 
необходимо първо да се осъществи пълното съсредоточаване на властта в 
ръцете само на една личност. Едноличното управление е посочено от 
флорентинеца като единственото ефикасно за едно покварено общество. Ясно 
става, че Макиавели приема едноличното управление като средство за 
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осъщесвяване на общественото благополучие единствено в условията на 
покварено общество. И ако установяването на монархическо управление е 
първата условие по пътя към осъществяването му, то второто условие се състои 
в изключителността на нравствените и лични качества на лидера. Ясно е 
показано, как именно в тази част от теоретичната постройка на мислителя 
изпъква най-ярко гореспоменатият конфликт. Разкрит е изводът на Макиавели, 
че човек, който притежава достойнствата, необходими за замислянето на 
реформи в името на общото благо, не притежава качествата, необходими за 
завземането на властта и обратно – човек, способен да завземе властта, поради 
порочната си природа не е способен да мисли за общото благо. Конфликтът е 
задълбочен още повече от тезата на Макиавели, че един човешки живот не е 
достатъчно продължителен за осъществяването на необходимата 
трансформация. Разкрито е виждането, че евентуалният успех се явява резултат 
от усилията не на цялото общество, а само на един човек и следователно след 
смъртта на този човек обществото неизменно се връща към предишното си 
състояние. 

 В заключение са изложени следните основни изводи: притиснат от 
безкомпромисността на своята логика, Макиавели приема покваряването на 
обществото като естествен и необратим процес, следващ развитието на самото 
общество, който е възможно да бъде забавен, но не и избегнат; формата на 
управление на обществото се намира в пряка връзка със степента на 
поквареност на обществото; в процеса на покваряването, преминавайки през 
съответните изменения в обществения строй и законодателство, обществата 
неизменно достигат до положение на пълна деградация, както на нравствените 
ценности, така и на обществените институции, неспособни да изпълняват 
изначалните си функции; в такова състояние обществата се оказват незащитени 
от външни и вътрешни врагове и се превръщат в лесна плячка на друго, по-
младо и по-здраво общество. 

 

ІV. 4. Макиавели за свободата 

Основната цел на настоящата част от дисертационния труд се състои в 
разкриването на виждането на Макиавели по отношение на едно от основните и 
сравнително слабо изследвани понятия в неговата философска мисъл – това за 
свободата. Главата представлява логично продължение на предходната, 
допълвайки в цялостна картина на идеята на Макиавели за формата на 
управление като намираща се в пряка зависимост от степента на поквареност на 
обществото. 

Изложението започва с кратко представяне на разбирането на Макиавели 
за свободата като обществен феномен, висше човешко благо и същевременно – 
право, след което се насочва към обстойно изясняване на специфичния смисъл, 
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който флорентинецът влага в понятието, определяща неговата употреба 
изключително в контекста на политическата му теория. Като резултат от 
подробния анализ на глава седемнадесета от книга първа на "Размишления" е 
изведена тезата за многопластовото значение, което влага Макиавели в 
понятието "свобода". Разкрито е как то се явява, от една страна, като 
своеобразно съчетание от комплекс права на гражданина в обществото, а от 
друга - като субективно възприемане на тези права от индивида. Защитена е 
авторовата позиция, според която условно наречения „комплекс права на 
гражданина“ обуславя най-общо две групи права: първата група, включваща 
правото на „безопасност“ и „сигурност“ на всеки член от колектива и нейното 
реализиране като предпоставка за наличието на граждански мир, и държавен 
стабилитет; втората група като включваща политическите права на гражданина, 
или с други думи, правото на участие в управлението, явяваща се от 
първостепенно значение за Макиавели. Субективните възприятия на индивида 
са представени чрез анализ на понятието „любов към свободата“. Проследен е 
начинът, по който флорентинският мислител, опрян на примери от 
съвременността и древната история, разглежда политическата свобода в пряка 
зависимост от нравствените цености. Според него тя е възможна само при 
непокварените народи, нейното постигане и запазване зависи от нравственото 
състояние на обществото и в този смисъл се явява най-точен показател за 
степента на развитието на обществото. На същия принцип отслабването на 
любовта към свободата у съвременните народи мислителят отдава най-общо на 
тяхната поквареност. Посредством анализа е разкрита и употребата на 
понятието в смисъл на държавен суверенитет, явяващ се в същото време и като 
необходимо условие за реализирането на пълната политическа свобода. Само 
там, където мнозинството взима равноправно участие в управлението, се 
осъществяват неговите интереси, и неговото благо стои над частните интереси 
на отделния гражданин. Проследено е как в своите "Размишления" Макиавели 
подробно описва начина, по който основните блага на свободния живот 
благоприятстват развитието на обществото, неговото благосъстояние. 

В заключение е изведена теоретичната обща зависимост, която 
Макиавели открива по отношение на степента на обществено развитие, степента 
на поквареност, и гарантираната посредством формата на управление свобода. 
Ясно става, че от трите положителни форми на управление единствено 
демокрацията, характерна за младите непокварени общества, е в състояние да 
осигури пълната политическа свобода, т.к. монархията и аристокрацията, 
ограничават участието на гражданите във властта. За разлика от тях, тиранията, 
олигархията и анархията в качеството си на отрицателни форми, нетипични за 
непокварените общества не са способни да гарантират нито елемантарните 
граждански права, нито обществения интерес. 
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ІV. 5. Макиавели и идеалната държава 

Разбирането на Макиавели за идеалната държава се явява резултат от 
стремежа на флорентинския политик към намиране на формула за изграждане 
на силна и независима държава, поставена в служба на обществения интерес. 
Изключителната важност на този проблем се определя от обстоятелството, че 
именно този стремеж, породен на свой ред от желанието за силна и независима 
Италия, както вече беше изяснено, стои в основата на философско-
историческите търсения на Макиавели. В този смисъл изследването на този 
проблем представлява логичен завършек на дисертацията и има за цел да 
представи начина, по който Макиавели изгражда своята теза, опирайки се на 
идеята на Полибий. 

Обстойният анализ на глава втора и шеста от книга първа на 
"Размишления" показва, че идеалната държава за Макиавели се основава на 
смесения тип управление, обосновано още от Полибий като най-добро. 
Проследен е начинът, по който Макиавели, основавайки се на наблюденията на 
древния историк относно структурата на управление на Спарта и Древен Рим, 
извежда като условие за  съществуването на този тип управление равновесието 
между трите основни елемента на властта – народ, аристокрация, владетел. 
Разкрито е как флорентинския мислител проследява синкретизма между трите 
основни форми на управление – демокрация, аристокрация, монархия – като 
изграждащ идеалния тип обществено-политическо устройство. Изведено е 
наблюдението му, че успоредното съществуване на монархическата, 
аристократическа и народна власт им дава възможност да се ограничават 
взаимно и да не допуснат надмощие на която и да е от тях и оттам – 
деформиране на формата на управление. По отношение на терминологията е 
уточнено, че Макиавели използва за това политическо устройство понятието 
„република“. 

Анализът на разсъжденията на Макиавели дава възможност да се 
проследи изследователския подход на мислителя, залагащ на дуалистичния 
подход и причинно-следствената връзка. Ясно става, че за него постигането на 
идеалното обществено устройство не се явява самоцел, а средство за 
постигането на обществения интерес и крачка по пътя към идеалната държава. 
Авторът стига до извода, че ако реализирането на обществения интерес се явява 
за Макиавели като първо условие за идеалната държава, то второто условие е 
нейната дълговечност. Разкрито е как Макиавели, обладан от идеята за 
намиране на универсална формула за вечен живот, насочва вниманието си към 
причините за гибелта именно на държави със смесен тип управление с цел 
тяхното избягване. Ясно става, че балансът между трите елемента на властта, 
който поддържа устойчивостта на обществения строй и способността му да 
защитава обществения интерес в продължителен период от време, сам по себе 
си не е достатъчен за осигуряването на нейната дълговечност. Като причина за 
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това Макиавели посочва външните влияния, на които е подложена всяка 
държава. 

Изложението разкрива как именно едновременното вътрешно и външно 
спокойствие, и благополучие на обществото се явява основна характеристика на 
идеалната държава. А разбирането, че всяка държава загива в резултат на 
външна намеса, т.к. покоряването й е предизвикано или от нейната слабост, 
която примамва съседи й, или от нейната прекомерна мощ, която се превръща в 
заплаха за тях и те са принудени, за да запазят своята независимост, да се 
обърнат срещу нея, води Макиавели до идеята за създаването на една силна, но 
в златната среда, държава. Проследено е как подобно на опита му да открие 
пътя за връщане на обществото към първоначалното му нравствено състояние и 
спиране процеса на покваряване, също и при търсенето на пътя към идеалната 
държава, флорентинският мислител непрекъснато се натъква на нови и нови 
препятствия, които правят целта му недостижима точно тогава, когато изглежда 
най-близо. В резултат, се налага изводът, че въпреки огромното желание и 
упоритите усилия да открие пътя за постигането на дълговечно силно и 
независимо общество на благоденствието, Макиавели остава подвластен на 
идеята си за динамиката на историческия процес като определяща периодите на 
възходи и падения и на хуманистичното натуралистично схващане за живота на 
човешките общества. 

 

Заключение: 

В заключението на дисертационния труд се обобщават резултатите на 
автора по изследваните проблеми, свързани с основната му цел по разкриване 
приноса на Николо Макиавели му към хуманистичната философия, 
историографска традиция и политическа мисъл на Флоренция и Италия 
изключително в контекста на пространствено–времевия континуум на 
Италианския ренесанс. Проследяването на основните моменти от философско–
историческите възгледи на флорентинския мислител, на неговото виждане за 
историята и управлението на обществото, демонстрира тяхната дълбочина, 
многопластовост и взаимосвързаност с историческата действителност на 
Апенинския полуостров от края на ХV и началото на XVI в. Едно време, както 
разкрива първата част на изследването, на изключителен културен разцвет и 
едновременно с това на военно-политическа немощ, време, в което Италия 
започва да плаща цената за своята плодотворна полицентричност. Едно време, 
което ведно с участието на Макиавели в международната дипломация, се оказва 
решаващо за формирането на възгледите му за човека и света, за развитието, и 
управлението на обществото. Всички тези възгледи, както убедително успява да 
разкрие авторът, са подчинени на основната идея на неговата философско-
историческа мисъл, свързана пряко с основните военно-политически проблеми 
и задачи на неговото време: създаването на силна държава – на единна Италия. 
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Именно воден от желание да намери решение на унизителното 
политическо положение на Италия, Макиавели се посвещава на изследване на 
основните предпоставки за съществуването на едно здраво общество и силна 
държава. Изложението проследява как обръщайки се към опита на древните и 
съвременни общества, мислителят открива, че силната държава е резултат от 
добър обществен ред, последният - от наличието на добър закон, добрият закон 
– от добрия морал, а добрият морал - от добрата религия; добрата армия, 
необходимост за силната държава мислителят свързва пряко с добрия 
обществен ред. 

В тази връзка е обобщен основният авторов извод, според който 
иновативният изследователски подход на Макиавели е обусловен както от 
силно изразения стремеж за извеждане на общото от частното и използване на 
личния опит, така и от усилията му да разглежда всеки един от компонентите на 
човешкото общество през призмата на своята основна цел – извеждането на 
общи закономерности, определящи развитието на една стабилна и могъща 
независима държава. Така разграничавайки реалността от общоприетите 
представи и от нейното отражение в човешкото съзнание, Макиавели разглежда 
изключително в контекста на тяхното значение за развитието на обществото 
следните понятия и явления: човешката природа, като определяща характера на 
историческия процес; нравствените ценности, като разграничени от тяхната 
проява като метод на действие; Virtu и Fortuna, като сили определящи 
развитието не само на човешкия живот, но и този на обществото; религията като 
основа на морала; законите, обществените институции и устройство като 
структуроопределящи елементи на обществото; армията, като определяща 
външната му независимост; личния фактор и обществените конфликти; и не на 
последно място по важност - самия исторически процес, чиито закономерности 
определят развитието на всяко едно общество. 

В заключение е подчертан приносът на Макиавели към 
историографската и философска мисъл на Европа, състоящ се в изложения по-
горе иновативен практически подход спрямо обществените сфери на човешкия 
живот, в установяването на дълбока логическа връзка между събитията и 
явленията, обуславяща тяхното вътрешно единство, в рационализирането на 
своя личен опит, и всичко това с цел откриването на общ генерален закон, 
валиден за всички човешки общества, който да послужи за конкретно-
историческата задача на неговото време. 

 

Извори и литература 

В библиографските списъци, разделени на „Извори“ и „Литература“, са 
посочени цитираните и използваните при написването на дисертационния труд 
източници. Изданията, съдържащи използваните историческите извори са общо 
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9 на брой. Научните литературни източници са 55 на брой. И в двата раздела 
използваните многотомници под едно и също заглавие са отбелязани заедно, а 
статии от едно и също издание са отбелязани отделно.   

 

Приноси 

Като най-съществен научен принос в този дисертационен труд следва да 
бъде посочено изследването на Николо Макиавели като историк и излагането на 
една различна гледна точка към неговата философско-историческа мисъл, 
представяща като основен неин замисъл откриването на начините за създаване и 
причините за съществуване на една силна държава. Разкриването на тази гледна 
точка се явява резултат от анализа както на ключовите моменти от възгледите 
на Макиавели за човека, историята и управлението на обществото, така и на 
основните му методи на изследване, проведен на базата на достъпните на автора 
ресурси. Съществен принос се оказват също така усилията по проследяване на 
тази идея в светлината на флорентинската хуманистичната и средновековна 
традиция, както и в контекста на общата картина на Италианския Ренесанс. 

В хода на изследването са осветлени слабо засегнати в научната 
литература за Макиавели теми като виждането му за човешката природа и 
нравствени качества; за съдбата и доблестта; за религията и законите; за 
справедливостта и клеветата; за свободата; за войната и мира. Също така са 
използвани ключови, но пренебрегвани от голямата част от изследователите 
служебни документи, сред които проектозакони, доклади и речи, а също и 
произведения като трактатът "За военното изкуство", отделни глави от 
"Размишления върху първите десет книги на Тит Ливий", и най-вече капиталния 
исторически труд "Флорентински истории", чийто анализ следва да се отбележи 
като друг съществен пронос на дисертацията. Изяснени са някои неточности по 
отношение на терминологията в българския превод на Иван Тонкин в: 
Макиавели, Николо. Избрани съчинения. София, 1985. 

В резултат са защитени някои нови тези, сред които се открояват: 

- Разбирането на Макиавели за склонността на хората да възхваляват 
миналото и да хулят настоящето, като особеност в човешкото 
възприятие и памет, кореспондира пряко със стремежа му да 
надникне отвъд въображаемата истина на нещата и обуславя 
стремежа му към обективизъм. 

- Виждането на Макиавели за свободата е многопластово и може да 
бъде определено най-общо като висше човешко благо и в същото 
време – право. То се явява своеобразно съчетание от комплекс права 
на гражданина в обществото, и субективното им възприемане от 
индивида. Максималната степен на свободата е въможна единствено 
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чрез пълното реализиране на така наречения, „комплекс права на 
гражданина“ делящ се условно на две: правато на „безопасност“ и 
„сигурност“ на всеки член от колектива определящо първото, базисно 
ниво на свобода, и правото на участие в управлението – второто, по-
високо ниво. 

- Макиавели разграничава субективните възприятия на индивида по 
отношение на свободата като ги поставя в пряка зависимост от 
нравствените ценности. Колкото по-високи са нравствените ценности 
толкова по-силно е субективното възприятие, изразяващо се в 
чувството "любов към сбоводата", и по-висока е степента, в която са 
реализирани правата на гражданите. 

- Съществува зависимост между степента на развитие на обществото, 
степента на неговата поквареност, форма на управление и степента на 
реализация на свободата. 

Благодарение на задълбочения контекстуален анализ са изяснени някои 
спорни въпроси, породени от външно противоречащи си изказвания на самия 
Макиавели, като: въпроса за свободата на човешката воля и силата на доблестта, 
въпроса за ролята на човешкия фактор в историческия процес, въпроса за 
способността на владетеля да осигури обществената свобода. 

В дисертацията е залегнало авторско отношение по засегнатите 
проблеми, включително и върху някои, намиращи се в по-далечна и косвена 
връзка с основната цел на работата. Не на последно място, следва да се 
отбележи като принос представянето на някои нестандартни идеи и различни от 
традиционните за макиавелистиката гледни точки, защитени от част от най-
изтъкнатите изследователи на Макиавели. 

 

  

 

 

  


