
HANS MAGNUS 
ENZENSBERGER:

Bemerkninger til 
boken om Fyrsten

I det foregående er sitert de fleste av de setningene som 
har gjort Machiavelli så forhatt i etterverdenens øyne. En 
djevelsk og uhyrlig aura omgir hans navn. Han betraktes som 
skytshelgen for det politiske gangstervesenet, som reaksjon
ens søylehelgen, som skriftefar for all skrupelløs "realpo
litikk". Det fins neppe noen annen bok som er blitt møtt med 
så mange hyllemeter polemikk, protester, motsigelser og nid
skrifter: en noe spesiell utmerkelse, som imidlertid viser 
hvilken uhørt virkning boken om Fyrsten har utøvd gjennom 
nesten et halvt årtusen. Karakteristisk for motstandernes 
blinde iver, deres moralske gestikulasjon og selvrettferdige 
opphisselse er Fredrik II av Preussen's Antst-MacfistavztZi., 
som utkom i 1740. Her følger en nøkkelpassasje fra kongens 
kampskrift:
"Jeg påtar meg forsvaret av mennskeligheten mot dette umen
nesket som akter å ødelegge alt menneskeverdig. Mot sofisme 
og forbrytelse stiller jeg opp fornuft og rettferdighet.... 
Jeg har alltid holdt Machiavellis bok Om Fi/AAt&nA RegjeA- 
'LngAkunAt for å være den farligste bok som noen gang er 
blitt utbredt i verden. Det er en bok som uunngåelig må fal
le i hendene på alle dem som er kallet til å regjere og som 
har sans for politikk. På denne måten blir gang på gang 
unge, ærgjerrige folk som ennå ikke er helt modne i sjel og 
forstand og som ikke vet å skille det gode fra det onde, 
fordervet av regler som imøtekommer deres lidenskaper.... 
Dersom det lykkes meg å tilbakevise Machiavelli, så vil ikke 
lenger hans bok forgifte politikkens kunst; da vil man for
akte de motsetninger i politikken som Machiavelli spiller 
på; hele verden vil overbevises om at kongenes eneste sanne 
statskunst som bygger på rettferdighet, klokhet og godhet, i 
ethvert henseende er å foretrekke for den falske og avskye
lige læren som Machiavelli har vært så uforskammet å tilby 
verden."
Det er lett sagt. Men med det er lite vunnet. Slik har det 
gått de fleste som gikk til felts mot Machiavelli: Konger
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eller statsministre, generaler eller sentralkomitémedlemmer, 
biskoper eller professorer: de talte om "rettferdighet, 
klokhet og godhet"; forøvrig oppførte de seg neppe annerled
es enn forfatteren av AntA--Machiavelli., som i sin politikk 
fulgte motstanderens råd til punkt og prikke. Ja, selv 
Fredrik II*s polemikk blir fanget i nettet som Machiavelli 
har lagt ut for ham - som om han hadde forutsett kongens 
argumentasjon - og samtidig blir denne argumentasjonen rett
ferdiggjort og ført ad abAusidum. Følgende passasje synes å 
være helt og holdent myntet på dette tilfellet:
"For en fyrste er det altså ikke nødvendig å ha alle de før 
nevnte gode egenskaper, derimot er det nødvendig at det ser 
ut som han har dem. Ja, jeg våger å si: har man dem og lar 
dem stadig være i virksomhet, er de skadelige; ser det ut 
som man har dem, er de nyttige. Man kan gjerne synes mild, 
ordholden, human, ærlig, gudfryktig, og virkelig være det; 
men du må ha en slik sjelelig konstitusjon, at du kan for
vandle deg til det motsatte, hvis det blir nødvendig ikke å 
ha disse egenskaper... Fyrsten må passe nøye på at ikke et 
ord går ut av hans munn som ikke er fulgt av de fem nevnte 
egenskaper, og at han, når man ser og hører ham, synes lut
ter mildhet, lutter troskap, lutter ærlighet og lutter guds
frykt.... En viss fyrste i vår egen tid, som det ikke er 
heldig å nevne, preker ikke annet enn fred og troskap, sam
tidig som han er den største fiende av begge deler; hadde 
han praktisert disse dyder i virkeligheten, ville de mange 
ganger ha tatt fra ham enten hans ry eller rike." (Kap. 
XVIII).
Offentliggjøringen av Anti-Machiavelli fremstår altså som 
en akt politisk hykleri, og dermed som en Machiavellisk akt. 
Det motsatte kan sies om FysiAtenz Nettopp dens mest skån
selsløse passasjer er av en oppriktighet som ikke kjenner 
grenser. Disse passasjene motsier akkurat den spilleregelen 
de anbefaler, og de plasserer sin forfatter utenfor det 
feltet han beskriver. Nettopp det som leserne av Machiavelli 
forhastet hisser seg opp over, utgjør hans kvalitet: den 
skånselsløse presisjonen og hensynsløsheten i teorien hans. 
Og ikke med sentimentale skjønnmalinger, men bare med den 
samme presisjon og hensynsløshet kan han kritiseres.
Inntill i dag har Machiavelli fått rett overfor sine talløse 
moraliserende motstandere - fra den mest løgnaktige svermer 
til den overbeviste pasifist. Denne ubekvemme kjensgjerning
en gir et mål for storheten i hans verk. Han skapte den 
første kohærente politiske teori i nyere tid, og inntil i 
dag er denne teorien bare delvis blitt foreldet. Dens grunn
begreper er makt og interesse. Disse begrepene beror på to 
forutsetninger som ikke er bevist, og som Machiavelli ikke 
drøfter, men stiller som aksiomer: For det første finnes 
det en menneskenatur som er uforanderlig; og for det andre 
kjenner maktutøvelse og kamp for politisk egeninteresse
*Her og i det følgende er sitater fra Vyru>ten tatt fra H.P. 
L'Oranges oversettelse, utgitt på Dreyers Forlag,1967. O.a.
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ingen grenser. I stedet for å kritisere disse forutsetning
ene abstrakt, vil jeg stille dem opp mot Machiavelli1s egne 
resultater, som de synes meg å være bare delvis forenlige 
med. Men først vil jeg ved hjelp av Machiavelli1s sentrale 
teser utvikle selve teorien som han laget omrisset av i 
boken om ft/AAten. Hver av disse tesene innebærer, historisk 
sett, en oppdagelse av vidtrekkende betydning.
VøA&tz tdhdx Sam^unne-t za zn antagonLoAganlAmz. 
Machiavelli's sosiologi samsvarer med den italienske sam
funnsstrukturen på hans tid. Han skiller i det vesentlige 
mellom tre sosiale grupper: fyrsten, "de store" og folket.
En fjerde gruppe, som har karakter av en kaste, er soldat
ene. Denne strukturen er føydal. I overensstemmelse med det 
retter forfatteren sin oppmerksomhet i hovedsak mot den 
gruppen som tallmessig er minst, og som ideelt sett består 
av bare én eneste person, mens den store majoriteten, folket, også kalt "mengden"*, langt mer kommer til syne som en uunn
gåelig randbetingelse for fyrstens og de stores eksistens. 
Hele produksjonssfæren blir så godt som utelukket fra den 
politiske sfæren. Den dukker opp bare i ett eneste avsnitt 
i verket, som en slags quantitz nzgtlg zabtz:

"En fyrste må også vise seg som en ynder av begavelse og 
hedre dem som glimrer i sitt fag. Han skal også stimulere 
sine borgere i deres rolige utøvelse av sitt virke, både i 
handel, jordbruk og ethvert annet menneskelig erverv; slik 
at den ene ikke lar være å smykke sine hus av frykt for at 
de skal tas fra ham, og den annen ikke lar være å åpne en 
handel av frykt for beskatningen; han bør anordne belønning
er for dem som vil gjøre slikt og for alle som på noen måte 
streber etter å berike hans by eller stat. Dessuten bør han 
til passende tider på året sysselsette folk med fester og 
skuespill. Da enhver by er delt i laug eller klasser, må 
han ta hensyn til disse fellesskap qg imellom ta del i deres 
sammenkomster, gi bevis for folkelighet og godgjørenhet." 
(Kap.XXI).
I denne fremstillingen merker vi tydelig overgangen fra det 
seinmiddelalderske, føydale til det tidlig-kapitalistiske, 
borgerlige samfunn. For så vidt som den økonomiske basis 
ikke blir forstått, forblir bildet konvensjonelt: det sam
svarer med den tradisjonelle stender-modelien. Machiavelli1s 
oppdagelse ligger i at han ikke lenger oppfatter dette sam
funnet som gudegitt og statisk, men avdekker dets antagonis
tiske karakter. Han viser at det finner sted en komplisert 
vekselvirkning mellom samfunnets fire viktigste elementer: 
fyrste, aristokrati, folk og militærmakt. Og han gir seg til 
å utforske mekanismen som her er i virksomhet. Her er noen 
av slutningene hans, fortettet til de gnomiske, maksimeak- 
tige setningene som boken om FyAAtzn er så rik på:

* I sin oversettelse av 11 ?AÅ,nz>ipz bruker H.P.L1 Orange her 
ordet "masse". Se side 6 i dette heftet. O.a.
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"Man kan nå et slikt fyrstendømme enten ved folkets eller 
ved de stores gunst... Når de store ser at de ikke kan stå 
seg mot folket, legger de all sin anseelse på en av sine 
egne, og gjør ham til fyrste, for i ly av ham å kunne til
fredsstille sine ønsker... Også folket hever, når det ser at 
det ikke kan stå seg mot de store, en enkeltmanns anseelse, 
og gjør ham til fyrste, for at hans autoritet kan forsvare 
dem... Man kan ikke uten overgrep mot folket oppfylle de 
stores krav... Fyrsten kan aldri sikre seg mot et fiendtlig 
innstilt folk, da det omfatter for mange, men han kan sikre 
seg mot de store... Er derimot de store hans fiender, så må 
han frykte at de går imot ham... Den som blir fyrste ved de 
stores gunst imot folkets vilje, må fremfor alt søke å vin
ne folket for seg... Det er ikke lett å stille både folket 
og soldatene tilfreds... Fyrsten blir forhatt av de store 
når han begunstiger folket, og av folket når han begunstiger 
de store... Den som hever en annen til stor makt, han må 
selv falle. For selve denne makt er blitt til ved sluhet 
eller brutalitet, og begge deler stemmer den nye makthaver 
til mistenksomhet overfor den som hjalp ham." (Kap. IX, XIX 
og III).
Disse motsetningene, som samfunnet ikke kan tenkes foruten, 
utvikler nå Machiavelli gjennom en serie disjunktive slut
ninger av formen: Enten a eller b? hvis a, så x; hvis b, så 
y? hvis x, enten c eller d, osv. Dette er metoden som for 
eksempel en sjakkspiller arbeider etter. Prosessens dialek
tikk reduseres til valg innen et ensemble av typiske situa
sjoner, som riktignok kan synes uoverskuelig mangfoldige, 
men som i prinsippet er kombinatorisk begrenset. Det er ing
en tilfeldighet at Machiavelli begynte sitt verk samtidig 
som de lærde gjorde de første famlende forsøkene på å ut
vikle den matematiske kombinatorikk. I fysikken var mekanik
ken dominerende. De første astrolabier, astronomiske ur og 
sekstanter ble konstruert. De aller første automatene duk
ket opp. (Interessant nok strevde oppfinnerne av dem stadig 
med å lage en automatisk sjakkspiller, uten at denne oppgav
en lot seg løse med renessansens teknologiske midler.) Med 
visse begrensninger, som vi skal drøfte senere, fremstår 
historien for Machiavelli som en slags automat. Og politik
ken står for ham som en teknologi til å betjene og beherske 
denne automaten med.
I Machiavelli1s samfunnsteori blir de antagonistiske samfun
nsgruppenes opprinnelse og natur hverken avklart eller drøft
et? og i dette ligger teoriens svakhet. Dens styrke ligger i 
utforskningen av visse bevegelseslover. På samme måte beregn
et Kepler planetbanene uten å bry seg om planetenes beskaff
enhet og historie.
Annen te^e: PollttAk makt e^ g^unmt på mlltt^n. makt. For 
sin tid var denne tesen en uhørt nyhet. I middelalderens 
tenkning så nemlig grunnlaget for makt helt annerledes ut. 
Ifølge kristelige forestillinger beror makten i siste in
stans på Guds nåde, og kongen fremstår som Guds stattholder
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på jorden. Machiavelli var den første til å tenke igjennom 
sammenhengen mellom politisk herredømme og fysisk makt? og 
den fysiske makten er nødvendigvis konsentrert i hæren. Og
så her gir jeg bare de nødvendigste belegg fra boken om 
Vyti&tdn:

"Den viktigste grunnvoll for alle stater, både nye, gamle og 
blandede, er gode lover og gode hærer. Og da der ikke kan 
være gode lover hvor der ikke er gode hærer, og da det, hvor 
der er gode hærer, også må være gode lover, vil jeg her for
bigå behandlingen av lovene og bare tale om hærene... En 
fyrste må altså ikke beskjeftige seg med annet, ikke tenke 
på annet, ikke legge seg etter annet enn krigen, dens prak
sis og teori... Den første grunn til at du taper ditt land 
er at du forsømmer denne kunst? og grunnen til at du vinner 
det, er at du har lagt deg etter den... For mellom den væpn- 
ete og den ubevæpnete består et ulikt forhold? og det er 
ikke rimelig at en bevæpnet skal være villig til å adlyde en 
ubevæpnet, og at en ubevæpnet er trygg mellom bevæpnede." 
(Kap. XII og XIV)
Det er karakteristisk for Machiavelli at han ikke nøler med 
å drive tanken til den ytterste konsekvens. Ja, han konsen
trerer seg endatil med en viss forkjærlighet om ekstreme 
situasjoner, og av dem avleder han sine regler. Det ligger 
altså i logikken til hans første tese at han undersøker hva 
som hender når de indre motsetningene i samfunnet skjerpes. 
Det eneste mulige svaret er at det bryter ut krig. Her er 
det verdt å merke seg at det imperialistiske borgerskapets 
mest betydelige militærteoretiker kom til den samme slut
ningen, og at revolusjonen ikke viker tilbake for den samme 
konsekvensen. Likheten med Clausewitz* berømte setning: 
krigen er fortsettelsen av politikken med andre midler? med 
Mao’s setning: politisk makt vokser ut av geværløpet? og 
med Ho Chi-Minhs og Che Guevaras erkjennelse er åpenbar. 
Selvsagt lar Machiavelli være å skille mellom rettferdige 
og urettferdige, mellom undertrykkings- og frigjøringskrig- 
er. Svaret på spørsmålet om hva det blir kjempet for i en 
krig, er for ham a og i hvert tilfelle det samme: For
erobring eller sikring av makt. For så vidt er også disku
sjonen hans av krigsvesenet strengt teknisk. Den begrenser 
seg til politikkens mekanikk. I den historiske konteksten må 
vi merke oss at Machiavelli1s tese ble frembrakt i en tid da 
en rasjonell krigsteknologi ble utviklet for første gang.
Her kan en minne om for eksempel fremskrittene i festnings- 
kyggin<?en og i den militære bruken av sprengstoffer. I det 
sekstende århundres Italia hadde allerede middelalderens 
ridderhærer med sine æresregler, sine symbolske slagritual 
og eksklusive standsforestillinger, så godt som utspilt sin 
rolle.
7>edj'e td-6d: Statdn dti ddn høyd&td politibkd ivu>tanA. Denne 
tesen utvikler ikke Machiavelli eksplisitt noe sted. Men den 
ligger implisitt i hele verket, og den kommer klart til ut
trykk for eksempel i hans formulering av fyrstens grunnleg
gende oppgave: "Fyrsten skal seire og sikre staten." (Kap.
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XVIII) Begrep som statssuverenitet og tia£l>on d'££&£*som ik
ke forekommer i Machiavelli1s tekst, har likevel sin opprin
nelse i hans teori. Når han i kapitlet om de geistlige 
fyrstedømmer (XI) sier: "... da de opphøyes og opprettholdes 
av Gud, vil det være anmassende og forvovent å behandle dem", 
så er denne bemerkningen i den grad umotivert og inkonse
kvent at en må se en rent taktisk betinget garderingspåstand 
i den. I virkeligheten setter den tredje tesen tanken om et 
teokrati definitivt ut av kraft. Den politiske makten er 
grunnet på våpenmakt. Derfor trengs det en instans som mono
poliserer bruken av våpenmakt og som ikke tolererer og aner
kjenner noen annen instans over seg. Denne instansen er den 
moderne nasjonalstaten. Fyrsten er ikke noe annet en perso
nifikasjonen av den suverene staten.
Da Machiavelli skrev ned denne tesen, var den ikke entydig 
verifiserbar. Den skifter mellom beskrivelse og postulat, 
mellom konstatering og profeti. Dette fremgår allerede av 
den terminologiske vinglingen som gjenspeiler overgangen 
fra den middelalderske bystaten til den moderne nasjonal
staten .
Her finner vi forklaringen på motsetningen mellom det kald
blodige, hardt konstaterende tonefallet i boken om fysu>££n 
som helhet og den euforisk opprømte, appellatoriske prosaen 
i sluttkapitlet som bærer tittelen: Oppfordring til å befri 
Italia fra barbarene:
"Vi ser hvordan Italia ber til Gud om å sende det en mann 
som befrir det fra disse barbariske grusomheter og krenkel
ser. Vi ser det altså i ett og alt ferdig og villig til å 
følge et merke, bare det er noen som reiser det. Vi ser i 
øyeblikket ingen det mer har satt sitt håp til enn Deres 
berømmelige Hus... Til alt dette kommer himlens vidunderlige 
mirakuløse tegn: havet har åpnet seg, en sky har vist veien, 
stenen har utgytt vann, her har regnet manna; alt har for
enet seg til Deres storhet... Hvilke porter ville bli stengt 
for ham ? Hvilke folk ville nekte ham lydighet ? Hvilken 
misunnelse ville stille seg i veien for ham ? Hvilken itali
ener ville nekte ham hengivenhet ? La da Deres berømmelige 
Hus påta seg dette verk, med det mot og med det håp som 
følger den rettferdiges sak, for at under Deres merke dette 
vårt fedreland kan forherliges."
Det er klart at denne besvergelsen sprenger enhver rasjonell 
ramme. Den uttrykker en historisk innsikt som Machiavelli av 
gode grunner ikke var i stand til å fatte teoretisk. Vi skal
*Dictionnaire General de la Langue Francaise (Delagrave) for
klarer begrepet sicl£aovi df z£a£ slik: "det som rettferdiggjør 
uvanlige åtgjerder for å sikre staten". Begrepet "hensynet 
til staten" i vårt politiske dagligspråk dekker vel noenlun
de samme saksforholdet. Ra£&on d'&£cl£ uttrykker at staten 
ikke er underlagt noe.n lover - heller ikke de den selv for
valter - når det gjelder å sikre sin eksistens. Enzensberger 
bruker begrepet også i diktet sitt på s. 1 i dette heftet.O.a.
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se at denne besvergelsen står i motsetning til hans grunn
forutsetninger og til den første og den fjerde tesen. Like
vel har historien gitt Machiavelli1s besvergelse rett: I 
løpet av det 17., 18. og 19. hundreåret er nasjonalstaten 
blitt den dominerende historiske størrelse.
Vjanda taAd: Vat fiakttAka an dan anaAta normativ £ knafit; 
atkvant utkaAt Aom Atktan ut ovan vtnkaltgkatan, an bltndt 
og tomt. Denne tesen er uholdbar. Som vi har sett, motsier 
den Machiavelli selv. La oss sammenligne det nettopp siter
te oppropet om Italias enhet med følgende argumentasjon:
"Min hensikt er det å skrive noe nyttig for dem som virkelig 
forstår; og jeg tror da det er bedre å gå tilbake til den 
sanne virkelighet enn til et fantasibilde av virkeligheten. 
Mange har nemlig diktet opp republikker og fyrstevelder som 
aldri har vært sett eller kjent i virkeligheten, og det er 
så stor forskjell mellom hvordan man faktisk lever og hvor
dan man burde leve, at den som overser hva man faktisk gjør 
for det man burde gjøre, snarere lærer å ødelegge seg enn å 
bevare seg... Jeg forbigår altså alt som bare angår fantasi- 
fyrsten og drøfter bare det som angår den virkelige fyrste.." 
(Kap. XV)
Viljen til ikke å lage seg illusjoner, kunngjøres uttrykke
lig i disse setningene. Dette er særlig betegnende for Ma
chiavelli: Vi merker augurens angst for at han kunne hengi 
seg til villfarelser eller selvbedrag, at han kunne la seg 
forføre til realitetsfjerne ønskedrømmer, og til slutt 
fremstå som den figuren han forakter dypest: som en ubevæp
net profet. For: "alle bevæpnete profeter har seiret, alle 
ubevæpnete profeter har gått til grunné'. (Kap. VI) Her må 
vi søke parentesen mellom annen og fjerde tese. La oss se 
bort fra motsetningen som ligger i at Machiavelli selv - 
som enhver politisk teoretiker - må regnes til de ubevæpn
ete profetene; bare denne motsetningen er tilstrekkelig til 
å føre Machiavelli1s argumentasjon ad abAundum. I stedet 
skal vi først prøve å utkrystallisere det progressive mom
entet i hans fjerde tese.
Den brutale realismen som denne teoretikeren søker å gå fram 
med, synes nemlig rett og slett sensasjonell sett på bakgrunn 
av de middelalderske statslærene. Han kaster over bord bal
last. Denne ballasten består fremfor alt av teologiens tvangs- 
forestillinger. Det berømte ordet om "den ubevæpnete pro
feten" viser som kjent til Savonarola, som tenkte å innføre 
en terroristisk Gudsstat. Machiavelli insisterer derimot på 
en strengt sekulær, verdslig betraktningsmåte og yter der
med et avgjørende bidrag til avmystifiseringen av politik
ken. Han mistror religionens og kirkens krav på den verds
lige makten og avviser dette kravet energisk. Ethvert sverm
eri gjør Machiavelli mistenksom. Dessuten avviser han et 
trekk ved samfunnsteorien som på hans tid bredte seg i Euro
pa og som fikk en like stor fremtid som hans eget verk: nem
lig utopien. Den polemiske vendingen mot utkast som More's 
Utopta og Campanella's SolAtatan er umiskjennelig.
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I dette henseende synes oss Machiavelli å være en forløper 
til læren om ideologienes død: en lære som i dag nyter stor 
popularitet, fremfor alt i De forente stater. Dengang som i 
dag gjelder det at den anti-ideologiske tenkningen selv er 
ideologisk, nemlig ugjennomskuet ideologi. Setningen om det 
faktiskes normative kraft sikter alltid på å fortrenge og 
likvidere tidligere forhold og å befeste og stabilisere de 
nåværende. Denne setningen er et stykke uopplyst opplysning? 
dermed kommer den nødvendigvis ut på ett med en apologi for 
det bestående.
Ideologien til anti-ideologen Machiavelli ligger i forut
setningene hans: for det første at det fins en uforanderlig 
menneskenatur, og for det andre at maktutøvelse ikke er be
grenset av noen regler. Det kan vises at den historiske pro
sessen ikke lar seg konstruere ut fra disse to forutset
ningene, og at Machiavelli selv ser seg tvunget til å gripe 
til all slags ideologisk nødhjelp for å redde historiebildet 
sitt. Jeg begynner analysen av dette historiebildet med en 
sammenstilling av Machiavelli *s uttalelser om den menneske
lige natur:
"Om menneskene gjelder det alminnelig at de er utakknemlige, 
vankelmodige, hyklerske, redde for farer og begjærlige etter 
vinning... Hvis det skulle bli nødvendig å straffe noen på 
livet, kan Fyrsten gjøre det? dog må han først og sist hol
de sine fingre fra andres eiendom, for menneskene glemmer 
fortere sin fars død enn tapet ,av sin eiendom... Fordi 
menneskene er slette og ikke vil holde ord mot deg, så må 
heller ikke du holde ditt ord til dem... Massen lar seg le
de av skinnet og utfallet av en handling? og i verden finnes 
det ikke annet enn masse... Av menneskene kan man vente seg 
bare ondt, når de ikke blir tvunget til det gode." (Kap.
XVII og XVIII)
Disse ytringene - det kunne tilføyes mange lignende - til
kjennegir en kategorisk pessimisme. Mennesket er menneskets 
ulv. Mennesket er dypest sett aggressivt og må derfor under
trykkes. Menneskesamfunnet er selve helvete. Men i helvete 
hersker ikke kaos og anarki: Helvete blir regjert. Derfor 
trengs det en djevel. Machiavelli forsøker ikke noe annet 
enn å fatte rasjonelt denne i sine røtter irrasjonelle pro
sessen, og å utforske dens lovmessigheter, gjøre den be- 
regnelig:

"Jeg er vel vitende om at mange mennesker er og har vært av 
den mening at verdens ting styres slik av Fortuna og Gud, 
at menneskene med sin forstand ikke kan rette på dem, ja, 
står rådløse overfor dem? og derfor kunne man mene at man 
ikke skulle legge seg så meget opp i tingene, men la skjebn
en styre over seg. Denne oppfatning er meget i vinden i vår 
tid på grunn av de store omslag vi har sett og daglig ser 
mot all menneskelig forventning, i den herskende tingenes 
orden. Når jeg tenker på alt dette, er jeg også selv mangen 
gang tilbøyelig til å dele folks oppfatning, ... og det har
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kostet meg mye strev å overvinne denne tilbøyeligheten."
(Kap. XXV)
Men når menneskenaturen forblir konstant og en ikke kan er
kjenne et historisk mål, så lar den historiske prosessen seg 
konstruere bare på én eneste måte: som et evig kretsløp av 
aggresjon og undertrykking. Denne evigheten er på en gang 
både helvetets evighet og evigheten i en automat, for eksem
pel et ur. Et kapitel fra Machiavelli 1 s bok V c.o >u> i., med 
tittelen "Om de samme regjeringers evige tilbakekomst", gjør 
denne slutningen eksplisitt:
"Dette er kretsløpet som alle statsdannelser i verden alltid 
har dreiet seg i, dreier seg i og alltid vil dreie seg i."
Derfor er det så uutholdelig kjedelig å lese Machiavelli's 
historiske betraktninger. Hendelsesforløpene er utskiftbare: 
Et blodbad i det gamle Rom kan tjene som eksempel for Fir
enze i det 16. hundreåret; bibelhistorien illustrerer situa
sjoner på Machiavelli *s tid; kort sagt: den historiske pro
sessen er - som alt evig - i siste instans tidløs, det vil 
si uhistorisk. Historien finner ikke sted.
Machiavelli viker tilbake for dette paradokset. Da en filo
sofi om historien ikke lar seg grunne på premissene hans, 
griper han til hjelpekonstruksjoner. I de nettopp siterte 
passasjene taler han om Fortuna og Gud som historiens styr
ere. Betegnende nok står Gud på annenplass. Fortuna1s figur 
legemliggjør allegorisk alt som taler imot historiens auto- 
matkarakter: den er så å si universets tilfeldighetsfaktor. 
Fortuna er det ikke-rasjonaliserbare: lykken, kvinnen, nat
uren. Det er ingen tilfeldighet at Machiavelli griper til 
en natur-metafor for å skildre virkningene av dette prin
sippet som ikke er tilgjengelig for teorien hans:
"Og jeg sammenligner Fortuna med en av disse rivende elver, 
som når de raser som verst, oversvømmer slettene, ødelegger 
trærne og husene, snart river jordstykker ut, snart skyller 
dem til land: alle flykter for flommen, viker for dens vold
somhet, uten å kunne sette noe imot. Men om enn naturen er 
slik, så hindrer det ikke menneskene i, når tidene er rolige, 
å treffe forholdsregler med diker og demninger, så at elvene, 
når de siden stiger, enten går gjennom kanaler, eller har en 
mindre vill og ødeleggende kraft." (Kap. XXV)
Den historiske hendelsen blir her betraktet som en naturka
tastrofe, og det vil igjen si: som noe uhistorisk. Vi vet at 
denne metaforen fremdeles nyter den aller største populari
tet. Den tjener alltid til å bortforklare menneskenes ansvar 
for sin egen historie og å presentere krig, utbytting og 
undertrykking som forårsaket av høyere makter. Historien som 
automat og historien som naturkatastrofe: disse to aspekter 
utelukker ikke hverandre hos Machiavelli, de utfyller hver
andre: Den historiske prosessen er alltid uhistorisk. Auto
matens sirkelmekanisme er den størknede katastrofen, over
svømmelsen er naturkreftenes utløste mekanikk. Hjulverk og
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og syklon er bilder for historien som ikke er forstått, alle
gorier for en og samme ideologi.
Men ikke nok med det. For å forklare historiens iøynefall
ende mangfoldighet og den ubestridelige kjensgjerningen at 
historiens gang er avhengig av menneskenes handlinger, inn
fører Machiavelli enda tre hjelpebegreper: qualtta ddt tdm- 
pt, vtntu. og coKtiaztond. Alle tre står i strid med teori- 
systemet hans, og de er uforenlige med grunnforutsetningene 
i hans tenkning. Det første av disse begrepene - tidsånd 
eller tidskarakter - blir forklart slik:
"Vi ser også at av to som handler likt, når den ene sitt 
mål, den annen ikke? og likedan at to har hell med seg med 
to forskjellige fremgangsmåter... Og dette kommer ikke av 
annet enn av tidskarakteren, som passer eller ikke passer 
til deres handlemåte... Det finnes ingen mann så klok at 
han kan følge med i og tilpasse seg en slik skiftning (i 
tidskarakteren)." (Kap. XXV)
Selvsagt er ikke dette noen forklaring. Fenomenet lar seg 
overhodet ikke forklare ut fra Machiavelli's forutsetninger. 
Det motsier antagelsen at det faktiske utgjør den eneste 
normative kraft? det motsier antagelsen at menneskenaturen 
er konstant? det motsier slutningen at historien er en uhis
torisk naturprosess. Enda verre blir det når Machiavelli be
gynner å snakke om vtsitu. og dets motbegrep cosuiuztond: Her 
kraft og dyd, der svakhet og fordervelse. Det er ikke råd å 
innse hva disse begrepene har å gjøre i Machiavelli *s koor
dinatsystem. De er uforenlige med hans antagelse om at i 
politikken er alle midler tillatt, og at maktbrukten ikke 
er underkastet noen annen lov enn sin egen. Likedan kaster 
disse begrepene over bord den antagelsen at mennesket er 
dårlig og dermed basta - en antagelse som Machiavelli ikke 
blir trett av å gjenta.
Machiavelli var ingen filosof. Ved å eksponere svakhetene 
har vi ikke gjort oss ferdig med oppdagelsene hans. Som han 
sier i tilegnelsen i Fy/iAtdn, vår det hans hensikt "å drøf
te og gi regler for fyrstens styresett". Det dreier seg alt
så om en rådgiver, en håndbok for praktisk bruk. Det deler 
med alle andre verk i denne genren den sunne fornuftens be- 
grensninger, en viss, uunngåelig platthet og middelmådighet. 
Men hvor irriterende dette enn kan være, så er det ingen 
tvil om at det banale har en viss slagkraft. Amerikanernes 
bankerotte pragmatisme gir utallige eksempler på det. Hou) £o 
(Åltn Bdauttfiul Womdn, Hou) to Makd In^ludnttal fAtdnd*, Hou) £o 
Bd a SuccdAA at Vatittdb and Gdt-TogdtkdKA, Hou) to Achtdvd a 
Valldti Sdx- Ltfid: alle disse trykksakene sirkulerer i million- 
opplag? de imøtekommer et dypt behov, og de inneholder ube
stridelig riktige setninger. Sammenligningen er urettferdig 
hva angår Machiavelli 1s originalitet, stil og uforferdethet. 
Likevel har boken om VyK&tdn og den sunne fornufts dusinlit- 
teratur ett felles: deres passepartout-karakter, deres ab
strakte anvendelighet, deres uhistoriske grunntrekk. De am
erikanske håndbøkene fornekter det spesifikke ved individet,
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og boken om fy/u>t£n fornekter det spesifikke ved samfunnet. 
Men såvel individ som samfunn er forståelige bare som pro
sjekt som overskrider det faktiske. På samme måte som indi
videts historie, så er samfunnets historie i det vesentlige 
et pAo&jukt. Og det er slett ikke tilfeldig at selv Machia
velli* s verk kulminerer i et prosjekt: nasjonalstaten Ita
lia. Likeså utopisk som dette utkastet var da det oppsto - 
det skulle ta fire og et halvt hundreår før dets oppfyllel
se nærmet seg -, og likeså klart som det motsier Machia
velli* s egne premisser, like umiskjennelig er det at bare 
denne utopien om en republikk - "som aldri har vært sett 
eller kjent i virkeligheten" - løfter verket over nivået til 
en samling rene tommelregler og gir det historisk betydning 
og historisk rang.
Derfor må Machiavelli til syvende og sist berømmes og be
kjempes - på en dialektisk måte. Nettopp det som sier oss 
minst - nemlig læren om den suverene nasjonalstaten, som 
kan tillate seg alt for å konsolidere seg og oppnå sin su
verenitet - dette er det som utgjør det progressive moment 
i hans tenkning. Det hersker ingen tvil om at det politiske 
virvaret, det føydale småstatvesenet og Europas kaotiske 
anatomi i det sekstende hundreåret hindret utviklingen av 
produktivkreftene. Nettopp med tanke på dette - og med su
veren historisk forstand - skrev Marx sin lovsang til bor
gerskapet i en storartet passasje i Vdt kom-
muLYi'L&t'L&ko, manl^^t, for så - ut fra den samme historiske 
fornuft - kompromissløst å utfordre denne klassen.
Slik, og bare slik, kan vi i dag føre diskusjonen med Machia
velli. Han er en stor opplysningsmann som det gjelder å opp
lyse, og det vil si: å sette på rett kjøl, slik marxismen 
satte Hegel på rett kjøl. Dette er et revolusjonært prosjekt, 
det vil si: et prosjekt som ingen teori, men bare den histo
riske praksis kan fullføre. Så lenge og så langt Machiavelli 
får rett mot den sosialistiske revolusjonen, så lenge har vi 
ikke tatt skrittet fra prehistorien inn i historien.
I sitt kjente Uotat om Mac.ki.cLve.ZJt'L skrev Maurice Merleau- 
Ponty:
"I situasjonen og i den vitale bevegelsen til de mest utbyt- 
tede, undertrykte og avmektige søkte Marx fundamentet til en 
revolusjonær makt, og det vil si en makt som ville være i 
stand til å gjøre slutt på utbytting og undertrykking. Det 
gjaldt altså å konstituere en makt for dem som ikke har noen 
makt. Så langt denne makten ville være proletariatets egen 
makt, måtte den imidlertid tilpasse seg massenes fluktuer
ende bevissthet, og i så fall kunne den ikke holde seg lenge. 
Men i den grad den søkte å unngå denne skjebnen, måtte den opp
høye seg til dommer over proletariatets interesser, men det 
vil si: den måtte bli en makt i tradisjonell betydning og 
kimen til en ny herskende klasse. Løsningen på dette dilem
maet kan søkes bare i absolutt nye relasjoner mellom makten 
og de beherskede. Det gjelder å finne fram til nye politiske 
former som vil være i stand til å kontrollere makten uten å
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oppløse den... Disse formene avtegnet seg i 1917-revolusjon- 
en. Men Kronstadt-kommunen markerte begynnelsen på slutten: 
Den revolusjonære makten mistet kontakten med en del av pro
letariatet, og for å skjule konflikten, begynte den å lyve.. 
Fra da av ser vi innen revolusjonen en gjenoppliving nettopp 
av de kampene som revolusjonen var bestemt til å gjøre slutt 
på... I dag (Merleau-Ponty skriver dette i året 1949) da den 
revolusjonære makten entydig har tilrevet seg proletariat
ets plass, og da den som eneherskende sjikt er blitt en ukon
trollerbar elite, så må vi trekke den slutning at problemet 
med en reell humanisme fortsatt er uløst hundre år etter 
Marx. Dermed har vi all grunn til å legge for dagen litt mer 
overbærenhet overfor Machiavelli, som i det minste ante det
te problemet."
Her kan en spørre om vi eller Machiavelli er tjent med 
overbærenhet; det er heller ikke sikkert at uttrykket "reell 
humanisme" betyr noe som helst. Men fremfor alt befinner vi 
oss i en gunstigere situasjon i dag enn Merleau-Ponty gjorde 
for tyve år siden.
I mellomtiden er prosjektet med å få Machiavelli på rett 
kjøl blitt satt i gang i veldig omfang. Sovjetunionen har 
forlengst opphørt å gjelde som rettesnor for revolusjonens 
muligheter. Kina, Cuba og Vietnam har vist verden at disse 
mulighetene slett ikke er uttømt. Tvert imot: de er ennå 
ikke tilnærmelsesvis forstått. Dessuten vet vi nå at det 
riktignok er nødvendig, men ikke tilstrekkelig å forandre 
eiendomsforholdene for å gjøre slutt på utbytting og under
trykking. Så lenge undertrykkingen varer ved, er heller ikke 
utbyttingen skaffet ut av verden: før eller senere vil den 
oppstå fra de døde, så sant det ikke tas enda et skritt: 
ikke bare eiendomsforholdene, men også herredømmeforholdene 
må forandres radikalt. Så lenge dette prosjektet ikke er 
realisert, eksisterer farene som Merleau-Ponty taler om. 
Machiavelli - dette innbegrep av det gamle menneske - får 
stadig rett, også mot revolusjonen. Men han får stadig bare 
delvis rett. Tilbakefallet til det gamle, smitten fra mot
standeren kan ikke utebli så lenge imperialismen behersker 
halve verden, så lenge revolusjonen forblir et fragment, så 
lenge dens historie er en historie om tidsulikhet, så lenge 
underutviklere og underutviklede står imot hverandre, kort 
sagt: så lenge revolusjonen ikke er blitt en verdensrevolu
sjon.
Kina's eksempel antyder - både i sin praksis og i sin teori 
- noen av revolusjonens muligheter. I sin praksis - i kul
turrevolusjonen - viser det hvordan den samme prosessen som 
har hjulpet massene til makten, kan bli permanent og fjerne 
de "ukontrollerbare elitene" som Merleau-Ponty taler om. Og 
i sin teori - i Mao Tse-tungs lære - viser det kinesiske 
eksemplet hvordan Machiavelli kan settes på rett kjøl. Det 
ligger nær å sammenligne disse to forfatterne. Forholdet 
mellom dem ligner forholdet mellom Marx og Hegel. Mao tar opp 
de to viktigste av Machiavelli's teser: Samfunnet er en an
tagonistisk organisme, og: Politisk makt er grunnet på mili
tær makt. I sin lære om motsetningen og om partisankrigen
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videreutvikler han dialektisk disse tesene. Alle de andre 
grunnsetningene til Machiavelli setter Mao på rett kjøl? og 
først denne omdreiningen gir Machiavelli's lære mening. Ikke 
staten, men verdensrevolusjonen er den høyeste politiske in
stans. Ikke det faktiske, men utkastet som går ut over vir
keligheten, er den eneste normative kraft i historien. Og 
menneskenaturen er ikke noen konstant, den er det som menn
esket gjør seg til i løpet av sin historiske virksomhet.
Så langt og så lenge vi svikter overfor våre muligheter, vil 
Machiavelli få rett.

Oversatt av Rune Skarstein




