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Niccolo Machiavelli – Vladař
O autorovi (N. M. 1469 – 1527)
Ze staré florentské rodiny – pozemkový majetek, nepříliš bohatí
Pohledný mladík – štěstí u žen  - účastnil se večírků, tzv. „rozhazovačné pitky“
Fungoval jako bavič – drobné básně a epigramy
Potom velké převraty ve Florencii – Lorenzo Medicejský našel podporu v lidu a krutě trestal své odpůrce – postavil se i proti papeži Sistovi IV.
1494 – Florencie republikou – N. M. sekretář „ministerstva zahraničí a války“ – do roku 1511
Zapůsobila na něj návštěva u Cesara Borgii – rozhodnost, energičnost a neúnavnost
1511 – návrat Medicejů, podezřelý ze spiknutí, ale propuštěn – nesměl už zastávat veřejný úřad
Pak se dostal do služeb Medicejů a stal se oficiálním historiografem Florencie
1527 – nový převrat ve Florencii – druhá republika – N. M. umírá 22. 6.
Dílo a jeho ideologie
Nejznámější spis – Vladař – věnováno Lorenzo Medicejskému
Obecné hodnocení tohoto spisu – kodex tyranie založený na spojení ideologií: „cíl ospravedlňuje prostředky“ a „úspěch je završením a chválou díla“ – machiavellismus
V jeho době byla Itálie stále ještě naplněna renesanční pýchou a na všechny ostatní pohlížela jako na „barbary“ – ovšem tito barbaři celkem bez problémů Itálii dobývali a využívali jejích slabostí – italští básníci opěvovali Františka I. či Karla V. na jejich dvorech za jejich peníze.
Machiavelli chtěl Itálii pozvednout z hlubin – viděl naději v Lorenzu Medicejském – vlast pro něj byla božstvem a její vůle a zájem „nejvyšší zákon“
Poznává ale, že svět není řízen nadpřirozenými silami a náhodami, nýbrž silou lidského ducha (spojenou výslednicí s působením „sil přírody“)
Politika a umění vládnout se tedy rozvíjí v reálném světě – je třeba poznat a zvládnout tyto síly, které hýbou světem.
Pokouší se stanovovat pravidla vlády podle praktických a reálných potřeb, etická pravidla jdou poněkud stranou. To ale neznamená, že by N. M. propagoval bezohlednost a krutost – právě naopak. Jen v zájmu státu je občas nutné překročit jisté obecně uznávané etické normy, aby se zabránilo většímu zlu.
Morální odpovědnost je tedy v cíli – nikoliv v prostředcích – nesmí se řídit vášní či fanatismem, nýbrž jen a pouze racionální úvahou.
Hlavní ideové teze: „spořádaná svobodná společnost, autonomie národů, osvobození od ničemných kněží“ – dodnes se jím řídí mnohá společnost
Vladař
V tomto díle se zabývá knížectvím – nikoliv republikou.
Rozdělení knížectví: 
1. dědičná (snadnější správa, staré pořádky, nutno jednat pružně podle okolností
2. smíšená (součást většího celku - vhodné přesídlení dvora nebo zakládání kolonií vlastních občanů, pečovat o ochranu slabých, protivníky zahrnovat laskavostmi nebo je zničit, střežit silné sousedy)
Jak vládnout dříve svobodným dobytým knížectvím? 3 možnosti:
1. zničit dobytý území
2. přesídlit svůj dvůr
3. dosadit místní vládu
Kdo získal vládu vlastním přičiněním, je pro něj lehčí si ji udržet. Ale lidská povaha je vrtkavá – je lehké někoho přesvědčit, těžší je ho v přesvědčení udržet – vládce musí být připraven prosadit vlastní záměry silou.
Kdo získá knížectví s cizí ozbrojenou pomocí nebo se štěstím, bude mít o to těžší udržet si vládu. Co rychle roste, nemá možnost zapustit hluboko kořeny.
Je uváděn příklad Cesara Borgii (str. 33), který získal vládu se štěstím a udělal vše pro to, aby si ji udržel, přesto o ni vlivem nepříznivých okolností po smrti svého otce papeže přišel. Jeho jednání, kdy využíval strach lidí a prosazoval vlastní vůli – viz ukázka na str. 34 – 35. „Byl to muž bezohledný, anebo chcete-li statečný a obezřetný.“ „Měl veliký cíl a dostatek odvahy“. Ale dopustil se omylu a završil tak svoji záhubu.
Kdo dosáhl moc zločinem a musel potom páchat zbytečné ukrutnosti a nelidskosti – je hoden zavržení! A to i tehdy, když nemůžeme přehlédnout jeho statečnost a vynalézavost v boji! Pozor objevuje se náznak etiky.
	Násilí je nutno užívat jen v nejnutnější míře. Pokud je lze ospravedlnit, tak pouze zpočátku vlády, jako akt sebeobrany (a pro získání respektu) a naráz! Naopak dobrodiní je nutné udělovat postupně a trvale.
Panovník by se měl opírat o lid, protože jeho zájmy se střetávají se zájmy boháčů. Lidu se vládce zbavit nemůže, bohatých ano. Neboť lid požaduje jediné, aby nebyl utlačován. Knížectví obvykle zanikají ve chvíli ohrožení, kdy chce panovník najednou přejít od vlády demokratické k absolutistické. Toho je třeba se vyvarovat a připravit sobě situaci už v dobách mírových, kdy je vše snadnější.
N. M. zcela zásadně odmítá žoldnéřskou armádu, protože je nespolehlivá. „Kdo se opírá o zbraně žoldnéřů, nikdy nebude pevný v sedle!“ „Bídu Itálie způsobilo právě dlouholeté spoléhání na žoldnéřské vojsko.“
Nevýhodné je rovněž spoléhání na pomocné vojsko od jiného panovníka. Nebojuje totiž dost se zaujetím, takže může v rozhodnou chvíli utéct a v případě vítězství obvykle může převzít vládu nad svým bývalým spojencem. „Lépe prohrát s vlastním než vyhrát s cizím.“
Závěr zní: „Žádný stát není bezpečný bez vlastního vojska.“
	Válečné umění  je předpokladem nejvyšší hodnosti, protože ozbrojený nikdy nebude poslouchat neozbrojeného. Musí se dbát na výcvik vojska a sám vládce musí často jezdit na lov, aby jeho tělo přivyklo strázním. Nutné je rovněž podrobné poznání vlastní země z důvodů taktických. Vládce by měl studovat dějiny a životopisy proslulých mužů, aby se mohl řídit jejich příkladem.
Panovníkovi nesmí záležet na tom, zda je považován za skrblíka či ne. Štědrost je ctností jen potud, pokud jde z vlastní kapsy a na pravém místě. Rozdávat se má tehdy, když se o vládu usiluje, ne když se vládne. Jiný případ je válečné tažení, kdy je třeba rozdělovat kořist – tam nesmí být vladař skoupý – ostatně stejně rozdává z cizího.
	Tvrdost. – Je na místě v rozumné míře. Občasné, byť i přísné tresty jsou pro občany milosrdnější než shovívavost vůči nepořádkům. Má-li panovník volit mezi popularitou a respektem, je vždy lepší zvolit to druhé. Respekt se udrží snadněji, pokud poddaným vládce nesáhne na majetek a jejich ženy.
	Otázka dodržení vlastního slova. Vládce musí jednat ve shodě s dvěma zákony: lidským a přírodním. Nestačí-li první, musí se sáhnout k druhému a tady přežívá silnější – etika jde stranou. Vladař musí být sice silný jako lev, ale i mazaný jako liška.
Vládce nemusí mít nutně všechny kladné vlastnosti, ale měl by umět vzbudit zdání, že je nepostrádá. Žádá-li to zájem státu, může být okolnostmi přinucen jednat proti všem přikázáním, božím i lidským – rozhoduje výsledek jeho konání.
Aby se uchránil před nenávistí a opovržením, musí vladař bedlivě vážit každé ustanovení a pak stát na svém.
N. M. chválí francouzský právní řád, který ustanovil parlament jako nárazník mezi lidem a vládcem. Snímá tak z panovníkových beder povinnosti nepopulární a ponechává mu jen ty líbivé.
Vladař si musí umět získat úctu. Nesmí tedy zaujímat obojaká stanoviska a bez výhrad se stavět na tu nebo onu stranu. Neutralita se nikdy nevyplácí, protože nikdy nezíská podíl na vítězství ani vděčnost svého spojence. Moudrý vládce se ale musí vyhýbat spojenci silnějšímu, který by se mohl pokusit ho ovládnout.
N. M. nevěří na pohodlnou myšlenku, že vše řídí Bůh a je tedy nutné podřídit se vůli osudu. Svobodná vůle člověka není jen prázdné slovo a svými schopnostmi si může dobýt odpovídající postavení. Musí se také umět přizpůsobit měnícím se podmínkám, které sám ovlivnit nemůže.
„Štěstěna je žena, a jen dokud ji ovládáš pevnou rukou, udržíš si ji. Přeje mladým, prudkým a smělým, a odvrací se od chladných počtářů.“

