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Abstract. The paper summarizes the most important of the recent advances
in the researches concerning Machiavelli’s work and its relations with
civic humanism.

Geneza operei

Numele lui Niccolò Machiavelli evocã, de îndatã, titlul unei cãrþi, una dintre
cele mai citite (bine sau rãu, asta e o altã chestiune) din istoria omenirii: Principele.
Însã, cum ziceau anticii, habent sua fata libelli..., cãrþile au ºi ele destinul lor. E
foarte probabil cã, atunci când a scris Principele, Machiavelli nici nu a bãnuit,
probabil (deºi nu era, propriu�zis, un om modest), importanþa pe care o va avea
ulterior aceastã micã scriere a lui, pe care o numeºte, în corespondenþa sa cu
prietenul Francesco Vettori, un „ghiribizzo“1 (Machiavelli scriind lui Vettori cu
o (pseudo-) modestie autoironicã ne aduce aminte de modestia jucatã a lui
Creangã scriind lui Maiorescu despre operele sale literare). Scrierea machiavellianã
cea mai cunoscutã, acest mic tratat de artã politicã intitulat Principele (de fapt,
De principatibus2), apare, considerã unii cercetãtori ai operei machiavelliene,
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1 Niccolò Machiavelli cãtre Francesco Vettori, [Scrisoarea din 10 decembrie 1513], în Niccolò Ma-

chiavelli, Lettere a Francesco Vettori e a Francesco Gucciardini, a cura di Giorgio Vettori, Milano, Biblioteca
Universale Rizzoli, 1996, p. 195. Acest termen, scris uneori ºi giribizzo, provenind din limbajul colocvial al
Florenþei de la sfârºitul secolului XV ºi începutul celui urmãtor, revine de câteva ori în textele ma-chiavelliene,
fiind chiar utilizat de editori pentru titlul unor mici relaþiuni ale Secretarului florentin: Giribizzi di ordinanza;
ghiribizzo s�ar traduce prin „capriciu“, „toanã“, „trãsnaie“, chiar „flecuºteþ“.

2 Unul dintre cei mai cunoscuþi cercetãtori ai operei lui Machiavelli, Giorgio Inglese, vorbind despre mica
scriere machiavellianã, scrie acest titlu astfel: de principatibus (v. ºi Niccolò Machiavelli, De principatibus,
testo critico a cura di Giorgio Inglese, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1994; de fapt, o modali-
tate poate mai exactã de a scrie acest titlu ar fi fost: [de principatibus]). În acest fel, Inglese subliniazã grafic
faptul cã lucrarea are un titlu convenþional, ales, în fond, de editori, pornind, e drept, de la un pasaj din scrisoa-
rea cãtre Vettori din 10 decembrie 1513, deja citatã ºi care, oricum, reprezintã doar o primã redactare (în legã-
turã, însã, cu titlul, v. ºi opinia editorului Mario Martelli, în nota 45 de la p. 49 a introducerii la ediþia criticã a
Principelui publicatã în „Edizione nazionale delle opere [di Machiavelli]“, vol. I/1, Roma, de Salerno editrice,
în 2006, care face apel la tradiþia veche de cinci secole a titlului în italianã; o opinie oarecum similarã, dar mai
puþin categoricã, are ºi Roberto Ridolfi, în Vita di Niccolò Machiavelli, settima edizione ancora accresciuta,
Firenze, Biblioteca di grandi saggi, Sansoni, 1978, p. 514, nota 15). În orice caz, traducerea lui [de principatibus]



mai degrabã ca rezultat al unui accident în biografia florentinului. Mai exact, ca-
riera administrativã a lui Machiavelli va fi întreruptã ºi, de fapt, întreaga sa viaþã
va cunoaºte o întorsãturã abruptã odatã cu reîntoarcerea Medicilor la putere în
Florenþa în septembrie 15123. Machiavelli, vãzut atunci ca unul dintre oamenii
republicii guvernate de Soderini, va fi pus pe lista neagrã a noului regim, îºi pier-
de funcþia ºi este exilat, apoi închis, chiar torturat (se presupune cã ar face parte
dintr�o conjuraþie antimedicee) ºi, dupã ce este amnistiat, cu ajutorul lui
Giuliano de’ Medici ºi al lui Paolo Vettori, se retrage în casa sa de la S. Andrea in
Percussina, unde încearcã sã�ºi ocupe timpul cu activitãþi gospodãreºti, ziua, iar
seara cu lecturi din autorii sãi favoriþi4. Este probabil cã, în aceastã perioadã,
Machiavelli s�a decis sã reia redactarea unei scrieri începute probabil — dupã
unii cerce-tãtori5 — cu câþiva ani mai devreme, în care analiza, din punctul de
vedere al unei metode comparative care avea sã revoluþioneze ºtiinþa politicii,
problemele teoretice ale regimului republican. Machiavelli, în calitatea sa de
funcþionar al republicii, de unde derivã ºi apelativul cu care este amintit deseori,
„il Segretario fiorentino“6 („Secretarul florentin“), fusese mai mulþi ani în
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(continuare) (titlul în limba latinã înseamnã literal „despre principate“) prin Il Principe (în limba româ-
nã, „Principele“) suferã din cauza unei ambiguitãþi esenþiale: în scrierea sa, Machiavelli nu se referã, în fond,
la figura ca atare a principelui, personaj extrem de prezent ºi haut en couleurs al epocii, decât în mãsura în care
acesta este indisociabil legat de ideea, pe care o analizeazã, de fapt, florentinul, aceea a unui anume gen de stat:
principatul, fãcând parte dintr�o tipologie a statelor, aspect al unei ºtiinþe politice in statu nascendi, care îl
pre-ocupã teoretic pe autor, el analizînd, dupã propriul sinopsis, „che cosa è principato, di quale spetie sono,
come e’ si acquistano, e’ si mantengono, perché e’ si perdono“ ( „ce este principatul, de câte feluri sunt, cum
se dobândesc, cum se pãstreazã, de ce se pierd“); v. Niccolò Machiavelli cãtre Francesco Vettori, [scrisoarea
din 10 decembrie 1513], în Niccolò Machiavelli, Lettere a Francesco Vettori e a Francesco Gucciardini, p.
195.

3 Familia Medici guverneazã în mod autoritar Florenþa între 1458 ºi 1494, când Pietro, fiul lui Lorenzo
Magnificul, este alungat de o rãscoalã popularã care aduce un regim teocratic, inspirat de cãlugãrul dominican
Savonarola, rãsturnat, la rândul lui, în 1498, când se instaleazã un regim politic republican, condus de
gonfalonierul Piero Soderini, protectorul lui Machiavelli, din 1502 ales gonfalonier pe viaþã. Regimul repu-
blican va cãdea, în urma înfrângerii puterii protectoare, Franþa, de cãtre forþele Sfintei Ligi, la Prato (29 august
1512), ceea ce provoacã la Florenþa o revoltã în toamna anului 1512, populaþia cerând rechemarea Medicilor.

4 Dupã cum relateazã el însuºi în scrisoarea amintitã, din 10 decembrie, cãtre Francesco Vettori (v. nota 2).
5 Aceastã ipotezã este susþinutã, între alþii, de F. Gilbert, în Compositione e struttura dei „Discorsi“,

scriere publicatã în vol. Niccolò Machiavelli e la vita culturale del suo tempo, Bologna, 1977 ºi, ulterior, de
P. Larivaille în La pensée politique de Machiavel. Les „Discours sur la première décade de Tite Live“, Nancy,
1995, într�o formã mai radicalã. Dupã aceºtia, ar fi existat o scriere machiavellianã, ulterior pierdutã sau lãsatã
deoparte de autorul însuºi, care ar fi expus teoretic filosofia politicã republicanã a autorului, influenþatã ºi de
cartea a VI�a a Istoriilor lui Polybios, adicã, în fond, un ipotetic volum de Discorsi sopra il sesto libro di
Polibio (o altã dezbatere între specialiºti priveºte felul în care Machiavelli ar fi putut cunoaºte scrierea lui
Polybios). Ulterior, unele pãrþi ale acesteia ar fi fost reluate în Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Dupã
Roberto Ridolfi, însã, este greºit sã „fantazãm despre opere pierdute“ pentru a susþine teze care nu sunt jus-
tificate de fapte (Roberto Ridolfi, Vita di Niccolò Machiavelli, ed. cit., p. 513). Cu privire la relaþia lui Ma-
chiavelli cu opera lui Polybios, v. ºi infra, nota 12.

6 Titlul exact, aºa cum reiese din documente pãstrate în arhivele Florenþei, este „segretario della Signoria“
sau „dei Signori“, în altã perioadã, însã, va aparþine de „segreteria dei Dieci“ (Signoria ºi, respectiv, I Dieci
— „cei Zece“ — fiind, la Florenþa, organe colective de conducere a treburilor statului); Machiavelli, numit
de „Consiglio degli Ottanta“ secretar la 28 mai 1498, decizie ratificatã de Marele Consiliu la jumãtatea lunii
iunie, aparþine „celei de�a doua Cancelarii“ (erau douã cancelarii, ale cãror atribuþii se suprapuneau adesea,
care se ocupau în special cu afacerile curente de politicã internã ºi externã), fiind plãtit cu aproximativ 128 de
florini mari de aur pe an. În termeni moderni, Machiavelli ar fi fost un ºef de birou sau poate un director.
Importanþa rolului sãu vine din aceea cã, dacã diverºii magistraþi se schimbau des în funcþii, tehnocraþi precum
Machiavelli ºi colegii sãi puteau asigura o anume coerenþã administraþiei statului. În aceastã calitate, Secretarul
florentin a redactat numeroase rapoarte ºi a fãcut mai multe cãlãtorii cu însãrcinãri diplomatice (subalterne, în
general). Poate, însã, cã titlul amintit a supravieþuit ºi datoritã faptului cã, spre sfârºitul vieþii (în noiembrie
1520), Machiavelli primeºte însãrcinarea oficialã de a redacta o istorie a Florenþei, înregistrând astfel, ca un



poziþia de a observa diversele mecanisme politice ale republicii florentine ºi, cu
inteligenþa lui acutã ºi cu o bunã cunoaºtere a unor lucrãri de istorie aparþinînd
unor autori antici care începuserã atunci sã fie recitiþi (Titus Livius, Polybios,
Plutarh), gãsea puncte de asemãnare ºi de deosebire între regimul unei republici
moderne italiene ºi acela al Republicii romane. În substanþã (deºi specialiºtii
dezbat încã asupra datei în care florentinul începuse redactarea acestei scrieri)
este vorba despre ceea ce va fi lucrarea numitã Discorsi sopra la prima deca di
Tito Livio. Însã Machiavelli nu pierduse cu totul speranþa de a reveni într�o
funcþie administrativã în noul re-gim. La urma urmelor, raþiona el, fusese doar
un specialist, un tehnocrat în lim-bajul de astãzi, ºi orice regim are nevoie de
specialiºti. Pe de altã parte, nici preo-cupãrile gospodãreºti, nici lecturile sau
scrisul nu�i consumã cu totul energia. Se ºtie capabil de a face mai mult ºi,
uzând de relaþiile pe care le avea cu unii oameni cu trecere în noul regim (între
aceºtia, Francesco Vettori, numit ambasador (ora-tore) al Medicilor la curtea
papalã, îl numeºte pe Niccolò cu familiaritate ºi umor „chompare“, în traducere
„cumetre“), spera sã fie rechemat la Florenþa, fie ºi într�un post subaltern. Dacã
acest lucru nu se va întîmpla, cum nu mai suporta exilul (tonul dramatic al
scrisorilor alterneazã cu acela umoristic) era dispus chiar ºi sã devinã secretar al
vreunui potentat al vremii (v. ºi scrisoarea cãtre Vettori din 10 iunie 1514). Însã
nu pierdea cu totul speranþa de a fi „folosit“ (adoperato) de noul regim
(„Tenetemi, se è possibile, in memoria di Nostro Signore, che, se possibile fosse,
mi cominciase a adoperare, o lui o suoi...“7, în traducere: „Reamintiþi�i de mine
Stãpânului nostru, ca, dacã e cu putinþã, sã în-ceapã a mã folosi, el sau ai sãi“,
scrie Machiavelli lui Vettori la 13 martie 1513, abia ieºit din închisoare) cãci, aºa
cum scria el în altã scrisoare (din 9 aprilie 1513), se pricepea la chestiuni politice
ºi la nimic altceva („perché la Fortuna ha fatto che, non sapendo ragionare né
dell’arte della seta e dell’arte della lana, né de’ guadagni né delle perdite, e’mi
conviene ragionare dello stato, et mi bisogna o botarni di stare cheto, o
ragionare di questo“8, în traducere: „cãci Soarta [mea] a fãcut ca,
nepricepându�mã eu nici în ce priveºte mãtasea, nici lâna, nici sã socotesc
câºtigurile sau pierderile [financiare], sunt în stare doar sã mã ocup de
chestiunile statului ºi trebuie sau sã mã mulþumesc sã tac din gu-rã, sau sã
vorbesc despre acestea“). Sperând, prin urmare, sã�i convingã pe noii stãpâni
de la Florenþa sã�l foloseascã, Machiavelli încearcã o captatio be-nevolentiae,
uzând de singurul mijloc pe care îl avea la îndemânã ca exilat la þa-rã: întrerupe
(probabil) scrierea despre republicã (de altfel, subiectul nu putea sã fie, oricum,
prea bine privit de principii din familia medicee ºi putea fi chiar privit ca
mãrturie a atitudinii loiale a lui Machiavelli faþã de epoca republicanã a lui
Soderini — cum am spune astãzi, florentinul putea sã parã „un nostalgic al
fostului regim“) ºi compune (probabil între lunile august�decembrie ale anului
1513, un opuscul cu un subiect mai de actualitate, De principatibus, „Despre
principate“, a cãrui încheiere, într�o primã formã, o anunþã lui Vettori în foarte
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7 Niccolò Machiavelli cãtre Francesco Vettori, [Scrisoarea din 13 martie 1513], în Niccolò Machiavelli,

Lettere a Francesco Vettori e a Francesco Gucciardini, p. 99.
8 Niccolò Machiavelli cãtre Francesco Vettori, [Scrisoarea din 9 aprilie 1513], în Niccolò Machiavelli,

Lettere a Francesco Vettori e a Francesco Gucciardini, p. 110.



des citata scrisoare din 10 decembrie. Din nefericire, termenii oarecum ambigui
în care este redactatã scrisoarea nu spun prea multe ºi au dat prilejul specialiº-
tilor sã se piardã în conjecturi ºi în infinite polemici cu privire la data redactãrii
micului op machiavellian9.

Cu aceasta începe cariera excepþionalã a unei scrieri care era conceputã, iniþial,
sã convingã cu privire la abilitatea fostului diplomat ºi funcþionar al statului flo-
rentin (republican) de a privi analitic ºi riguros problemele politicii unui regim
condus de un principe. Însã scrierea, oferitã cu o dedicaþie ceremonioasã tânãrului
Lorenzo de’ Medici, nu pare a fi interesat prea mult10 sau au intervenit unele
intrigi de anticamerã ºi Machiavelli va fi, în continuare, þinut departe de orice
funcþie pe mãsura realã a capacitãþilor sale, fiind abia câþiva ani mai tîrziu, în no-
iembrie 1520, angajat (termenul este cã i se propune un contract, o „condotta“)
sã redacteze o istorie oarecum oficialã a Florenþei. Astfel, am putea spune, ironie
a sorþii, Machiavelli devine un „condottier“, unul, cei drept, intelectual ºi nu în frun-
tea armatelor, precum aceia pe care el avusese ocazia sã�i cerceteze de aproape,
ºi, în acest fel, sã strângã materialul trebuincios pentru a scrie De principatibus.

*
Prin urmare, Machiavelli se va întoarce, oarecum obligat, la ceea ce el însuºi

concepuse, probabil, a fi opus magnus al carierei sale de scriitor: scrierea cu pri-
vire la fundamentele politice ale regimurilor republicane, care va fi publicatã
abia postum (ca ºi, de altfel, De principatibus11), în 1531, sub titlul Discorsi so-
pra la prima deca di Tito Livio. În cercul de prieteni intelectuali de la Orti
Oricellari (strânºi în jurul lui Cosimino Rucellai), care se voia a fi un fel de
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9 Unele controverse sunt reflectate ºi în introducerea lui Giorgio Inglese la ediþia citatã a Principelui,

altele se gãsesc în „Introduzione. Breve storia del Principe“, în ediþia îngrijitã de Mario Martelli pen-
tru „Edizione nazionale delle opere [di Machiavelli]“, vol. I/1, citatã în nota 2, unde sunt amintite ºi unele
dintre respectivele trimiteri de ordin bibliografic.

10 Este cunoscutã anecdota, probabil fãrã substanþã realã (relatatã în Excerpta Ricardi), care spune cã
Lorenzo ar fi primit cu indiferenþã mica scriere a lui Machiavelli, prezentatã personal de autor, preferând sã se
joace cu o pereche de câini pe care îi primise, de asemenea, în dar în timpul aceleiaºi audienþe. Cf. ºi Giorgio
Inglese, op. cit., p. 11.

11 Cele douã lucrãri, însã, vor avea un destin cât se poate de diferit. Principele devine, curând dupã ce
este publicat (postum, în ianuarie 1532, de Antonio Blado din Roma ºi, în strânsã concurenþã cu acesta, în luna
mai a aceluiaºi an, de Bernardo Giunta din Florenþa, acesta din urmã cumpãrînd „drepturile de autor“ de la
moºtenitorii lui Machiavelli), atât un manual de tehnicã a guvernãrii autoritare, cât ºi un simbol al unei politici
lipsite de orice dimensiune moralã. Din acest motiv, apare (în Franþa, dupã cât se pare) termenul injurios de
machiavelism, care se aplicã curând unor manopere imorale în lumea marii politici, iar numele lui Machiavelli
devine, în anumite cercuri, sinonim cu numele însuºi al diavolului (deºi ideea de raþiune de stat, care se impune
în epocã, i se datoreazã în bunã mãsurã, fiind promovatã, extremã ipocrizie, în aceleaºi cercuri care condamnã
„machiavelismul“ florentinului). În schimb, cealaltã operã, Discorsi..., scrierea de la care Machiavelli spera sã
se bucure de (cel puþin) o privire clementã a posteritãþii, cade, se pare, într�o relativã uitare, cel puþin pentru
o vreme. Contrapunerea celor douã scrieri machiavelliene a devenit un loc comun al comentariilor la Machia-
velli, deºi ea priveºte doar un anume aspect al evoluþiei ideilor florentinului.

12 Despre cercul de la Orti Oricellari (grãdinile Oricellari) s�a scris destul de mult. Ridolfi citeazã: L.
Passerini, Degli Orti Oricellari, Firenze, 1854; A. Della Torre, Storia dell’Accademia Platonica di Firenze,
Firenze, 1902; F. Gilbert, „Bernardo Rucellai and the Orti Oricellari“, în Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes, vol. XII, 1949 etc. În legãturã cu perioada în care Machiavelli frecventeazã acest cerc
intelectual, pãrerile diferã. Dupã Ridolfi, autorul florentin începe sã participe la reuniunile cercului cel mai
devreme în 1516. F. Gilbert vorbeºte de 1515 (v. R. Ridolfi, op. cit., p. 529, nota 10). Chestiunea are importanþã
în mãsura în care redactarea volumului de Discorsi… ar fi putut fi influenþatã de dezbaterile din cercul de la
Orti Oricellari, considerat un mediu republican, opus dominaþiei Medicilor la Florenþa. Probabil, dedicaþia care
se gãseºte la începutul cãrþii constituie o mãrturie a lui Machiavelli cu privire la aceastã influenþã.



reînviere a Academiei platoniciene12, Machiavelli a gãsit, probabil, mediul priel-
nic pentru a dezbate cu seriozitate chestiuni de filosofie a politicii ºi de filosofie
a istoriei, poate ºi anumite indicaþii de ordin bibliografic, pentru cã atunci cãrþile
erau rare, iar unele opere ale autorilor antici circulau mai degrabã în manuscris13.

Fãrã îndoialã, dezbaterile de la Orti Oricellari i�au oferit lui Machiavelli pri-
lejul de a confrunta propria sa perspectivã, mai degrabã pragmaticã, asupra poli-
ticii, perspectivã care se constituie de�a lungul unei cariere de funcþionar aflat
în proximitatea locului unde se luau deciziile importante, cu punctul de vedere
al umaniºtilor din Florenþa asupra aceluiaºi subiect, aºa-numitul (în literatura re-
centã) „umanism civic florentin“14. Viziunea civic umanistã era datoare lectu-
rilor recente din clasicii antichitãþii ºi avea ca punct de plecare necesitatea de a
reînvia, prin imitaþie, trecutul glorios al Romei. În special cronica istoriei Romei
republicane a lui Titus Livius, cunoscutã sub titlul Ab Urbe condita, are, cum
scrie ºi Mikael Hörnqvist, „un enorm impact asupra Renaºterii italiene, ilustrat
de faptul cã cel puþin patru dintre operele majore ale acestei perioade, Africa ºi
De viris illustribus ale lui Petrarca, Historiae Florentini Populi a lui Bruni ºi
Discorsi ale lui Machiavelli, se bazeazã pe Ab Urbe condita a lui Titus Livius“15.

Cum se explicã acest impact major? O explicaþie ar consta în ceea ce s�ar
putea numi schimbarea de paradigmã care are loc în aceastã perioadã în legãturã
cu antichitatea clasicã. Se ºtie cã, dupã ce, în Evul Mediu, antichitatea clasicã
greacã ºi romanã are mai degrabã o imagine negativã, subsumatã noþiunii de
„pãgânism“, prin care cultura anticã era devalorizatã în comparaþie cu creºtinis-
mul (cum se poate vedea, de pildã, ºi în descrierea dantescã a limbului infer-
nului), în prima etapã a Renaºterii preluarea ideilor antice este masivã ºi ne-
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13 Este, dupã ipoteza formulatã de J. H. Whitfield (în Discourses on Machiavelli, Cambridge, 1969), ºi

cazul, probabil, al cãrþii a VI�a a Istoriilor lui Polybios. Deºi aceastã parte din scrierea istoricului grec nu
fusese încã tipãritã ºi era redactatã în limba greacã, se vede din Discorsi cã Machiavelli cunoaºte conþinutul ei
(Arnaldo Momigliano face chiar menþiunea cã Machiavelli este cel dintâi care repune în discuþie ideile
polybiene cu privire la evoluþia sistemelor politice ºi cunoscuta idee a devenirii circulare a acestora,
anakyklosis, dupã ce, tot la Florenþa, Leonardo Bruni îl comenta ca istoric ºi Angelo Poliziano îl analiza din
perspectiva filologiei renascentiste; v. studiul lui A. Momigliano, „Polybius’ reapparence in Western Europe“,
tradus în limba francezã cu titlul „La redecouverte de Polybe en Europe occidentale“, publicat în vol. A.
Momigliano, Problèmes d’historiographie ancienne et moderne, NRF, Paris, Éditions Gallimard, 1983,
p. 200). Cu privire la influenþa lui Polybios asupra lui Machiavelli existã o amplã literaturã. Pe lîngã
observaþiile abundente ale traducãtorului în englezã, Leslie J. Walker, sunt de amintit ºi E. Garin, Machiavelli
fra politica e storia, Torino, 1993, Gennaro Sasso, Studi su Machiavelli, Napoli, 1967, p. 214 sq., de acelaºi,
Intorno alla compositione dei „Discorsi“ di Machiavelli ºi, foarte documentat în privinþa contextului, Mikael
Hörnqvist, Machiavelli and the Romans, Uppsala University, 1996.

14 Termenul a fost introdus de Hans Baron, în polemicã indirectã cu ideea unei Renaºteri dominatã de in-
dividualismul estetizant, a lui Jakob Burkhardt; v. ºi Hans Baron, The Crisis of the Early Italian Renaissance,
Princeton, NJ, Princeton University Press, ediþia a II�a, 1966 ºi, de acelaºi autor, In Search of Florentine Civic
Humanism. Essays on the Tradition from Medieval to Modern Thought, Princeton, NJ, 1988; de asemeni, volu-
mul de studii Renaissance Civic Humanism, edited by James Hankins, Cambridge University Press, Cambridge,
2000; The Cambridge Companion to Renaissance Humanism, edited by Jill Kraye, Cambridge, Cambridge
University Press, 2005 (pentru diferitele aspecte ale umanismului florentin); Quentin Skinner, The Foundations
of Modern Political Thought, vol. I, The Renaissance, Cambridge University Press, p. 35 sq. ºi, de asemenea,
Quentin Skinner, „Machiavelli’s Discorsi and the pre�humanist origins of republican ideas“, în vol. Gisela
Bock, Quentin Skinner and Maurizio Viroli (eds.), Machiavelli and Republicanism, Cambridge, Cambridge
University Press, 1999, p. 121�141 ºi Maurizio Viroli, „Machiavelli and the republican idea of politics“, în
ace-laºi volum, în special cap. „The classical idea of politics rediscovered: politics and civitas“, p. 145�152.
Cu privire la unele interpretãri mai recente ale conceptului ºi, de asemenea, cu privire la criticile exprimate la
adre-sa acestuia, v. James Hankins, „Introduction“, în vol. Renaissance Civic Humanism, p. 1�13.

15 Mikael Hörnqvist, op. cit., p. 19, nota 1.



criticã. Pentru primii umaniºti, Petrarca, Boccaccio, preþuirea anticilor e abso-
lutã, valoarea lor e indiscutabilã. Creºtinismul e redus uneori la o simplã cari-
caturã, în încercarea de a combate întunecatul „ev de mijloc“, care se situeazã
între antici ºi vremurile noi. La aceasta va contribui ºi atitudinea defensivã a Bi-
sericii Catolice (ca un ecou la acest umanism exaltat, vor exista chiar ºi papi
umaniºti — e drept, mai târziu, deoarece ideile noi au nevoie de un timp sã pã-
trundã — ca Nicolae al V�lea ºi Pius al II�lea). Este un umanism puternic ideo-
logizat16, acela care s�a dezvoltat cu precãdere la Florenþa, de la Petrarca ºi
Coluccio Salutati la Leonardo Bruni, construit pe contraste (în aceastã epocã se
va inventa ºi expresia „veacurile întunecate“, care se aplicã Evului Mediu, inver-
sând, de fapt, o sintagmã creºtinã) ºi pe entuziasmul redescoperirii antichitãþii
clasice, care este, în genere, idealizatã.

Chiar acest caracter ideal al primei viziuni asupra antichitãþii clasice face im-
posibilã o „reînviere“ a acesteia în moravurile de fiecare zi, cu alte cuvinte face
imposibilã o necesarã sintezã între idealul antic ºi realitatea prezentului. Citind
scrierile epocii, se vede de îndatã cã prima generaþie de umaniºti trãiesc într�o
lume a lor, în afara contingentului, ºi rolul lor politic, în consecinþã, rãmâne mi-
nor. De aceea, a doua generaþie, aceea contemporanã cu Machiavelli, va simþi
nevoia sã rediscute valoarea idealurilor umaniste dintr�un punct de vedere mai
aplicat politic17. Acest lucru se va întâmpla prin contrapunerea a douã imagini ale
Romei clasice; Romei ciceroniene, aceea care se întrevede în tratatul De oficiis,
o Romã moderat stoicã ºi fundamentatã pe valorile morale tradiþionale, „noii
umaniºti“ îi opun Roma lui Titus Livius ºi a lui Sallustius, o Romã a conflictelor
ºi a energiilor politice, situatã la rãscrucea dintre epoca republicanã ºi cea impe-
rialã, la (cum ziceau grecii) akmé�ul sãu, înaintea pantei descendente pe care o
va urma, inexorabil, istoria romanã. Aceastã nouã generaþie a umaniºtilor sunt
mai interesaþi sã discute despre devenirea cetãþii decât despre Roma eternã a lui
Petrarca ºi a celorlalþi din prima generaþie de gânditori ai Renaºterii italiene. De
aceea, istoria lui Titus Livius era instrumentul ideal pentru o asemenea dezba-
tere. Acest lucru îl va arãta, mai bine decât oricine altcineva, Machiavelli însuºi,
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Thought“, în vol. The Cambridge Companion to Renaissance Humanism, ed. by Jill Kraye, Cambridge, Cambridge
University Press, 2005.

17 Într�o anume mãsurã, contrastul dintre cele douã generaþii de autori umaniºti este ºi rezultatul unui ra-
port diferit cu cultura greacã ºi, respectiv, latinã. Generaþiei de idealiºti (nu întâmplãtor, Platon e apreciat în
mod superlativ de aceºtia) îi succede o generaþie mai echilibratã în judecãþi, una care, nu de puþine ori, va pro-
clama superioritatea gândirii politico�juridice italiene asupra filosofiei speculative a grecilor. În legãturã cu
acest subiect, sunt interesante observaþiile lui E. Garin (L’Umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel Rinas-
cimento, traducere în limba românã: Umanismul italian, Bucureºti, Editura Univers, 1982 ºi La cultura filoso-
fica del Rinascimento, Firenze, 1961) ºi o notã mai extinsã a lui Gennaro Sasso (Machiavelli, vol. 1, Il pensiero
politico, Bologna, Il Mulino, 1993, p. 34�45, nota 21). E, poate, semnificativ faptul cã la o obiecþie a lui
Vettori ([scrisoarea din 20 august 1513]), care aduce argument împotriva unei analize politice machiavelliene
o refe-rinþã (falsã, de altfel) la Politica lui Aristotel, reacþia lui Machiavelli (din 26 august) e mai degrabã de
irita- re („Né so quello si dica Aristotile“: cum s�ar spune, în termeni caragialeºti, „Nu voi sã ºtiu deAristotel
al dumitale“; v. Niccolò Machiavelli, Lettere a Francesco Vettori e a Francesco Gucciardini, p. 176, respectiv
182). Episodul a fãcut sã curgã multã cernealã prin pana comentatorilor, care au presupus cã Machiavelli ar
mãrturisi cu acest prilej necunoaºterea scrierii clasice a lui Aristotel (v. ºi Gennaro Sasso, op. cit., p. 42�43,
nota 32).



în Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, cartea lui fundamentalã.
Titlul lucrãrii

Titlul originalului în limba italianã al acestei scrieri este Discorsi sopra la
prima deca di Tito Livio, uneori prescurtat Discorsi. Acest titlu meritã unele ex-
plicaþii, atât în ce priveºte termenul utilizat, „discorsi“ (care a fost tradus în limba
românã prin „comentarii“; explicaþia se va gãsi în paginile ce urmeazã), cât ºi cu
privire la obiectul acestor „discorsi“, „la prima deca di Tito Livio“.

Cum se vede, subiectul operei machiavelliene este prima „decadã“ (deca în
dialectul florentin al lui Machiavelli) a scrierii istoricului roman Titus Livius
care, dacã e adevãrat cã a fost scrisã în 142 de cãrþi, se intitula, poate, Ab Urbe
condita libri CXLII. Lucrarea este cunoscutã, în genere, ca Ab Urbe condita libri
sau, pur ºi simplu, Ab Urbe condita. Titus Livius, nãscut probabil în anul 59
î.e.n.18 în anticul Patavium (astãzi Padova) ºi mort în anul 17 e.n. în aceeaºi lo-
calitate, apropiat al lui Octavian Augustus ºi îndrumãtor al studiilor viitorului
împãrat Claudius, este unul dintre autorii de seamã ai vremii sale. Deºi legat de
Octavianus printr-o trainicã prietenie19, Titus Livius pare a fi avut mai degrabã
convingeri republicane, care, dupã moartea protectorului sãu, e posibil sã-l fi pus
în primejdie, motiv pentru istoricul patavin de a se reîntoarce pentru ultimii trei
ani de viaþã în localitatea natalã. Acest paradox al unui istoric care admirã reali-
zãrile întemeietorului principatului, dar care are o filosofie politicã construitã în
jurul ideii Republicii romane, are o mare importanþã pentru înþelegerea relaþiei
lui Machiavelli cu opera istoricului antic.

Titus Livius a intenþionat sã scrie o operã de proporþii monumentale20, care
sã înfãþiºeze în continuitatea ei întreaga istorie a creºterii Romei21 de la stadiul
modest al primelor începuturi la acela al dominaþiei absolute asupra întregii lumi
circummediteraniene care, în acea vreme se confunda, practic, cu lumea civiliza-
þiei, dincolo de graniþele cãreia se bãnuiau a fi doar populaþii barbare, al cãror
statut uman pãrea incert, la limita dintre umanitate ºi animalitate, sau poate po-
poare exotice, a cãror substanþã era un amestec de ficþiune ºi relatãri istorice.
Aºadar, Titus Livius scrie (ca ºi autorul Eneidei, Vergilius, cu care viziunea livia-
nã are unele contingenþe), mânat de sentimentul unei definitive victorii a civili-
zaþiei romane pe care el o percepea ca fiind, totodatã, o victorie nu numai mili-
tarã, dar ºi culturalã, a Romei, cetatea de origine a acestei puteri, asupra întregii
lumi. Livius nu era primul care sã se uimeascã în faþa acestei categorice supe-
rioritãþi romane, nici singurul care sã încerce a da o explicaþie în termeni istorici
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18 Sau în 64 î.e.n., datã judecatã mai probabilã de Jean Bayet, având în vedere confuzia posibilã între nu-

mele consulilor din 64, Caesar ºi Figulus cu acelea ale consulilor din 59, Caesar ºi Bibulus (v. Jean Bayet,
„Introduction“, în vol. Tite�Live,Histoire romaine, livre I, dixième tirage revu et corrigé, Paris, Société d’édition
„Les Belles Lettres“, 1971).

19 V. ºi Ronald Syme, „Livio e Augusto“, în vol. Tito Livio, Storia di Roma dalla sua fondazione,
introduzione e note di Claudio Moreschini, traduzione di Mario Scàndola, testo latino a fronte, Milano,
Biblioteca Universale Rizzoli, volume primo (libri I�II), 2004.

20 Cu privire la intenþia lui Titus Livius de a construi monumental istoria Romei ºi cu privire la sensurile
acestui termen, v. ºi Eugen Cizek, Istoria în Roma anticã (teoria ºi poetica genului), Bucureºti, Editura Teora,
seria Universitas, 1998, p. 93.

21 Scrierea livianã începe cu evocarea sosirii eroului grec Enea în Italia ºi se încheie, probabil din cauza
morþii autorului, cu funerallile lui Drusus, fratele viitorului împãrat Tiberius.



(istoria era atunci ºtiinþa cea mai în mãsurã sã ofere explicaþii unor asemenea lu-
cruri) a categoricei dominaþii a Romei. Înaintea lui, un grec romanizat, Polybios
(ale cãrui pagini vor reprezenta, cum vom vedea, o altã importantã sursã pentru
Comentariile... lui Machiavelli), scrisese ºi el mai multe cãrþi de Istorii consa-
crate acestui subiect, plasând, printre primii în vremea sa, discursul istoric într-un
context universal (universal în raport cu epoca, adicã în raport cu lumea cunos-
cutã atunci). Însã, spre deosebire de mai pragmaticul ºi mai filosoful autor grec
(a cãrui operã îi este cunoscutã22), Livius dezvoltã amplu subiectul sãu, dându-i
dimensiunea ºi culoarea unei adevãrate epopei închinate Romei, cu o evidentã
dimensiune patrioticã ºi educativã, însã în spiritul adevãrului („non flectere a vero“,
[fãrã] „a se abate de la adevãr“, zice el în Praefatio23). Titus Livius pune în
planuri paralele trecutul glorios (republican) al Romei ºi prezentul sãu, mãcinat
de rãzboaie civile ºi de încercãri de confiscare a puterii în folos personal. Un
asemenea mod de a vedea lucrurile avea, de altfel, sã fie întru totul pe mãsura
ideilor lui Machiavelli, care ºi el, la cumpãna dintre secolele al XV-lea ºi al
XVI-lea, într-o Italie divizatã ºi frãmântatã de rãzboaie, mãsura cu gândul tre-
cutul glorios al pãmântului sãu natal, unde odinioarã se ridicase puterea Romei.

Aceastã dimensiune patrioticã ºi republicanã avea, însã, sã rezerve operei
majore a istoricului patavin o soartã puþin favorabilã. Încã în vremea împãraþilor
Caligula ºi Domitianus, din motivul urii pe care aceºtia o îndreptau împotriva
prietenului lui August, dar probabil ºi din cauza ideilor republicane ale auto-
rului24, lucrarea începe sã intre într-un con de umbrã. Pe de altã parte, un adver-
sar al supravieþuirii scrierii liviene a fost ºi ambiþia monumentalitãþii; prea vastã,
opera istoricului a început sã circule spre uºurinþa folosirii, în rezumate, pe-
riochae, cu ajutorul cãrora putem cunoaºte astãzi conþinutul cãrþilor pierdute.
Mai târziu, elogiul prea evident al unei Rome pãgâne îi atrage anatema bisericii
creºtine. Scrierea lui Titus Livius este cenzuratã prin necopiere ºi chiar prin dis-
trugerea manuscriselor existente (se ºtie practica medievalã a refolosirii prin ra-
dere a vechilor pergamente). În acest fel, au dispãrut cele mai multe dintre cãrþile
vastei opere liviene, din care au ajuns pânã la noi doar 35 de cãrþi întregi (cãrþile
I-X ºi XXI-XLV), precum ºi o sumã de fragmente25.

În epoca în care scrie Machiavelli Comentariile sale, nu se cunoºteau cãrþile
XLI�XLV, care au fost redescoperite abia în 1527, anul morþii florentinului.
Cum se vede, continuitatea scrierii liviene este pãstratã doar pentru primele zece
cãrþi, deci pentru prima decadã. De altfel, Machiavelli însuºi vorbea în a doua
ver-siune a Prefeþei sale (aºa-numitul, de cãtre editorii contemporani, „Proemio
B“) despre intenþia sa de a scrie despre „tutti quegli libri di Tito Livio che dalla
malignità de’ tempi non ci sono stati interrotti“26, frazã care a fost comentatã
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22 V. ºi Jean Bayet, op. cit., p. XXIX sq., XLIX passim ºi, de asemenea, Pierre Grimal, Literatura latinã,

traducere în limba românã de Mariana ºi Liviu Franga, Bucureºti, Editura Teora, 1997, p. 285.
23 Praefatio, 5, (Tito Livio, Storia di Roma…, ed. cit., p. 225).
24 Cu privire la importanþa, discutatã, a lui Titus Livius ca autor al unei „istorii politice“, v. ºi Jean Bayet,

op. cit., p. XXXVIII.
25 V. ºi Jean Bayet, „Préface à la première décade. La tradition manuscrite“, în vol. citat Tite�Live,

Histoire romaine, p. LXXVII sq.
26 Niccolò Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, introduzione di Gennaro Sasso, note

di Giorgio Inglese, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1996, p. 60.



uneori ca o referire la intenþia autorului Comentariilor de a se ocupa doar de cãr-
þile „a cãror continuitate nu a fost întreruptã de cruzimea timpului“, prin urmare
de a scrie doar despre primele zece cãrþi (sau prima decadã). De fapt, este evi-
dent cã împãrþirea aceasta în decade e mai degrabã artificialã, ea nu aparþine
autorului (apare, cu probabilitate, abia în secolul al IV-lea) ºi Machiavelli nu ar
fi avut un motiv special sã opreascã analiza sa doar la aceastã primã decadã.

Pe de altã parte, aceastã descifrare a intenþiei autorului florentin se întemeiazã
pe înlocuirea în Proemio B a cuvintelor „che dalla malignità de’ tempi non ci
sono statti intercetti“27 cu formularea „non ci sono statti interrotti“28. Cu alte cu-
vinte, judecã partizanii ideii cã Machiavelli ar fi intenþionat sã se ocupe doar de
prima decadã, însãºi aceastã modificare a autorului pare sã accentueze ideea so-
luþiei de continuitate. Aici avem, totodatã, trebuie spus pentru cititorul român, un
exemplu al dificultãþilor pe care le ridicã traducerea textului machiavellian. Cei
mai mulþi comentatori opteazã pentru ideea cã, folosind cuvântul „interrotti“,
Machiavelli nu se referã stricto sensu la întreruperea textului cãrþilor liviene, ci
foloseºte doar o imagine pentru a spune cã aceste cãrþi nu au ajuns pânã la „noi“,
a se citi pânã în epoca scrierii Comentariilor… Este, într-adevãr, o particularitate
a textului machiavellian aceea de a folosi imagini vii, uneori forþând sensurile
cuvintelor, pentru a surprinde pe cititor (pentru traducãtorul lui Machiavelli, de
altfel, aceasta înseamnã o permanentã stare de alarmã, o permanentã pândã pen-
tru a vedea dacã Secretarul florentin, altfel admirabil mânuitor al limbii italiene
vii a epocii, dar ºi cunoscãtor avizat al limbii ºi literaturii latine clasice, utilizeazã
un sens contemporan sau un arhaism dedus din etimonul latin al unui cuvânt). În
cazul de faþã, interrotti înseamnã, cu sensul primar al cuvântului, „întrerupte“
sau, optînd pentru o imagine, „care ne-au fost rãpite de cruzimea vremii“, cu alte
cuvinte, la care accesul nostru a fost întrerupt, adicã interzis? Scriitura machia-
vellianã, nu odatã ambiguã, autorizeazã ambele interpretãri ºi traducãtorul sau
comentatorul trebuie sã se lase condus de intuiþia oferitã de frecventarea asiduã
a scrierilor florentinului (iatã de ce traducerea lui Machiavelli e o întreprindere
adesea mai dificilã decât s�ar pãrea la prima vedere).

*
Titlul original al scrierii machiavelliene este, cum am vãzut, Discorsi sopra

la prima deca di Tito Livio. Mulþi comentatori ai operei machiavelliene, seduºi
de o anume similitudine a termenilor, traduc discorsi prin discursuri; dacã în
francezã traducerea e încã posibilã, termenul de discours având o accepþiune mai
largã (v., de pildã, cunoscutul Discours de la méthode, al lui Descartes, care nu
este totuºi o expresie a artei oratorice) în româneºte discursurile evocã prea
îndeaproape intenþia oratoricã a autorului. De altfel, un alt text al lui Machia-
velli, care consemneazã unele reflecþii ale autorului asupra dialectului din Flo-
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Campion Hall, Oxford, col. „Rare masterpieces of philosophy and science“, Londra, Routledge and Kegan
Paul, 1950, vol. II, p. 4, nota 6.



renþa, evident fãrã nicio intenþie oratoricã (se pune, în titlu, de altfel, semnul
egalitãþii între discorso ºi dialogo, „dialog“), se intituleazã „Discorso o dialogo
intorno alla noastra lingua“29.

Acelaºi verb, „discorrere“, din familia cãruia derivã „discorsi“, apare, de altfel,
ºi în De principatibus (scriere mai cunoscutã cu titlul „Il Principe“, „Principele“)
în urmãtorul pasaj revelator pentru sensul pe care îl dã Machiavelli termenu-
lui: „Né voglio sia reputata presunzione se uno omo de basso e infimo stato an-
disce discorrere e regolare e’governi…“, „Nici n�aº voi sã se creadã cã e dovadã
de prezumþie dacã un om de rând ºi nu de familie mare îndrãzneºte sã dezbatã ºi
sã fixeze reguli în privinþa guvernãrii“30 (De principatibus, [„Lettera dedicatoria“]).

Se poate spune, comparând unele pasaje ale celor douã opere, cã pentru Ma-
chiavelli discorrere ºi ragionare sunt, practic, sinonime (aºa cum dovedeºte cu-
noscutul text din De principatibus în care, dupã toate probabilitãþile, autorul flo-
rentin aminteºte de Discorsi (dupã unii autori e vorba mai degrabã despre o va-
riantã timpurie) în urmãtoarele cuvinte: „lascerò indietre il ragionare delle repu-
bliche“, „voi lãsa deoparte expunerea cu privire la republici“31. În rezumat, con-
form acestui pasaj este valabilã urmãtoarea egalitate: „discorsi“ [sopra la prima
deca di Tito Livio] = „ragionare“ [delle republiche], cu menþiunea cã Machia-
velli cautã în textul livian explicaþia pentru succesul istoric al Republicii romane.
Alte ocurenþe ale termenului în florentinã sau în forma latinã, pot fi întâlnite în
scrieri considerate de editori „minore“: Discorso fatto al magistrato dei dieci
sopra le cose di Pisa (unde, evident, „discorso“ are semnificaþia de „raport“ de
altfel, e greu sã vorbim de discurs, în sensul clasic, adresat unui singur individ,
magistratul însãrcinat de Cei Zece de la Florenþa cu analiza relaþiilor cu Pisa),
Discorso sopra il riformare lo stato di Firenze sau Discursus florentinarum
rerum (unde „discursus“ are sensul de „expunere“). Termenul apare ºi în co-
respondenþa privatã (v. ºi scrisoarea lui Machiavelli cãtre Vettori din 9 aprilie
1513, unde exilatul scrie prietenului aflat la Roma: „Se vi è venuto a noi il
discorrere le cose, per vedere molte volte succedere e casi fuora de’ discorsi et
concetti che si fanno, havete ragione, perché il simile è intervenuto a me“32; în
traducere liberã: „Dacã v�aþi plictisit de a dezbate raþional situaþia [politicã
pre-zentã], deoarece se întâmplã atâtea lucruri iraþionale, aveþi dreptate, la fel
gân-desc ºi eu“. Aceasta era reacþia la un pasaj dintr�o scrisoare a lui Vettori,
care ºi el utilizeazã acelaºi termen: „io non voglo andare più discorrendo con ra-
gione“33, în traducere: „nu mai vreau sã [încerc efortul] de a privi raþional lucru-
rile care se întâmplã aici“). Cum se vede, aici discorrere, discorso trimit la ideea
de raþionalitate, cum am zice la intelectul discursiv ca instanþã analiticã a reali-
tãþilor prezentului. Un înþeles identic al termenului „discorso“ transpare, de altfel,
ºi din urmãtorul pasaj al primei variante a prefeþei scrierii machiavelliene: „daranno
almeno la via ad alcuno che con più virtù, più discorso e iudizio, potrà a questa
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29 V. Niccolò Machiavelli, Tutte le opere, a cura di Mario Martelli, Firenze, Biblioteca Universale

Sansoni, Sansoni editore, 1992, p. 923�930.
30 Niccolò Machiavelli, Il Principe, a cura di Mario Martelli, corredo filologico a cura di Nicoletta

Marcelli, Edizione nazionale delle opere, I/1, Roma, Salerno editrice, 2006, p. 60.
31 Il principe, ed. cit., p. 66.
32 Niccolò Machiavelli cãtre Francesco Vettori, [Scrisoarea din 9 aprilie 1513], în vol. Niccolò

Machiavelli, Lettere a Francesco Vettori e a Francesco Guicciardini, p. 110.
33 Francesco Vettori cãtre Niccolò Machiavelli, [Scrisoarea din 30 martie 1513], op. cit., p. 107.
34 Niccolò Machiavelli, Discorsi…, p. 55.



mia intenzione satisfare“34 (în traducere liberã: „cel puþin vor deschide drumul
pentru un altul care, cu mai multã virtute, mai multã inteligenþã ºi judecatã, ar
putea sã împlineascã acest þel pe care mi l�am propus“ — e vorba despre „trovare
modi e ordine nuovi“, „a gãsi lucruri ºi rânduieli noi“).

Având în vedere aceastã variabilitate a înþelesurilor termenului machia-
vellian „discorso“35, care trimite la multe alte semnificaþii în afara aceleia a unei
specializãri oratorice36 (aceasta e, de fapt, absentã în opera lui Machiavelli), am
preferat, aºadar, împotriva comoditãþii, sã traducem mai aproape de sensul pe
care l-a dat Machiavelli acestui cuvânt, „discorsi“, prin comentarii.

Data redactãrii

Nu existã, între cercetãtorii operei lui Machiavelli, un consens cu privire la
data redactãrii acestei scrieri. Aºa cum scrie Corrado Vivanti, „în mod tradi-
þional, se considerã cã Discorsi sunt redactate într�o perioadã de timp cuprinsã
între 1513 ºi 1519“37. Termenul ad quem este, în general, acceptat a fi iarna anu-
lui 1519, de vreme ce în textul dedicaþiei se vorbeºte despre Cosimo Rucellai ca
fiind în viaþã38 ºi, de asemenea, în cuprinsul operei despre Maximilian I ca dom-
nind (ºi, de altfel, în aceastã perioadã, Machiavelli începe redactarea altor scri-
eri39). Însã nu este exclus ca autorul florentin sã fi întreprins revizuiri ale lucrãrii
ºi ulterior; cel puþin aceasta este informaþia pe care o avem de la editorul flo-
rentin Giunti, care arãta cã autorul ar fi avut intenþia, în vederea tipãririi operei
sale, sã reducã numãrul capitolelor (ceea ce se poate relaþiona ºi cu observaþia cã
Guicciardini pare sã fi cunoscut, în vederea redactãrii comentariilor sale cu
privire la textul machiavellian, o versiune care ar fi conþinut doar 130 de capitole
ºi nu 143, aºa cum este versiunea cunoscutã în prezent40). S�ar putea deduce,
de aici, cã Machiavelli a continuat sã lucreze pe text, desigur în vederea
publicãrii, ºi în ultimii ani ai vieþii. Totuºi, aceastã presupunere nu este, cel puþin
deocam-datã, întãritã de nici un document autentic.

Este, însã, mai greu sã ne oprim asupra unui termen a quo al redactãrii operei
machiavelliene, pentru cã existã în aceastã privinþã un mare numãr de supoziþii,
mai mult sau mai puþin ingenioase, mai mult sau mai puþin credibile. Ele se înte-
meiazã, în genere, pe aluzii (presupuse sau reale) ale lui Machiavelli cu privire
la preocupãrile sale auctoriale, presãrate în corespondenþa sa sau chiar în anu-
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35 Acest termen nu e, trebuie spus, propriu doar lui Machiavelli ºi îl întâlnim ºi în alte scrieri din epocã.
36 Trebuie, însã, sã observãm ºi faptul cã, în scrierea anticã a istoriei, noþiunea de discurs joacã un anume

rol, care nu trebuie sã fie trecut cu vederea. Cum se ºtie, întemeietorii marii istorii în cultura greacã, Herodot
ºi Thucydides, amestecã în opera lor în proporþii savant cântãrite, relatarea indirectã, naraþiunea, ºi vorbirea
directã a personajelor, discursurile publice ale acestora. De unde ar putea sã urmeze o anume confuzie între
ideea de discurs ºi genul literar antic al istoriei, confuzie care s�ar fi putut prelungi, poate, în titlul scrierii ma-
chiavelliene.

37 Corrado Vivanti, „Introduzione“, la vol. Niccolò Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito
Livio seguiti dalle Considerazioni intorno ai Discorsi del Machiavelli di Francesco Guicciardini, a cura di
Corrado Vivanti, Torino, Einaudi tascabili, Giulio Einaudi editore, 2000, p. VIII.

38 Aºa cum a arãtat Oreste Tomassini cu ajutorul documentelor, Cosimo Rucellai a fost înmormântat la
Santa Maria Novella la data de 2 noiembrie 1519 (apud Roberto Ridolfi, op. cit., p. 538, nota 310).

39 Roberto Ridolfi, op. cit., cap. XVII.
40 Cercetând cu atenþie textul machiavellian, Cecil H. Clough exprimã ºi el pãrerea cã anumite corecturi

dateazã din 1527 (v. Cecil H. Clough, Machiavelli Researches, citat dupã Inglese). V., însã, observaþiile lui
Inglese cu privire la acest subiect în Giorgio Inglese, „Premessa al testo“, în vol. Niccolò Machiavelli,
Discorsi…, introduzione di Gennaro Sasso, note di Giorgio Inglese, p. 33�34.



mite pasaje ale scrierilor sale.
Cea mai des citatã dintre acestea este cunoscuta frazã din De principatibus

(cap. II): „Io lascero indrieto el ragionare delle republiche, perché altra volta ne
ragionai a lungo“41 (în traducere: „voi lãsa [acum] deoparte dezbaterea cu pri-
vire la republici, deoarece cu un alt prilej am tratat pe larg acest subiect“). Din
aceastã frazã rezultã cã, cel puþin la data redactãrii acestui pasaj, o scriere cu pri-
vire la republici fusese deja elaboratã de Machiavelli ºi cã aceasta era nu un sim-
plu eseu, ci, foarte probabil, o lucrare de mai mare întindere („ne ragionai a lungo“,
scrie florentinul).

Apar, însã, în acest punct douã întrebãri la care cercetãtorii lui Machiavelli
nu pot gãsi un rãspuns definitiv. Prima: la ce datã a fost scrisã fraza în chestiune?
Se poate susþine fie cã aceasta face parte din redacþia iniþialã a Principelui, în
care caz, evident, cartea despre republici a trebuit sã fie scrisã înainte de, aproxi-
mativ, primãvara lui 1514, fie cã acesta a fost adãugatã ulterior, ceea ce face ca
indiciul sã nu fie relevant. Cum [De principatibus] a fost publicatã abia postum,
în ianuarie 1532, ºi cele mai vechi copii manuscrise sunt datate cel mai devreme
în primul sfert al secolului al XVI�lea, unele dintre acestea neconþinînd
precizãri suplimentare asupra datei, trebuie sã acceptãm ca datã limitã ad quem
a scrierii acestei fraze anul 1518, în conformitate cu o inscripþie care apare în
manuscrisul N, aflat în Biblioteca Casanatense din Roma: „Nicolaus
Machiavellus ad Magi-ficum Laurentium Medices, anno 1518...“42. E drept cã o
menþiune cu privire la scrierea machiavellianã apare într�o scrisoare din 29 iulie
1517 a lui Niccolò Guicciardini cãtre tatãl lui, Luigi, aflat atunci în misiune
oficialã la Arezzo: „et bisognerebbe a volere assicurarsene fare come dice el
Machiavello (sic!) in quella sua opera d(e) principati(bus) che fece Juriotto da
fero quando se ne vole insignorire“43. O conjecturã ne�ar putea ajuta sã coborâm
încã data atestãrii circu-laþiei lucrãrii lui Machiavelli chiar înaine de 14
septembrie 1516, dacã admitem, împreunã cu Inglese, cã un codice conþinînd
manuscrisul L al Principelui ar fi putut sã facã parte dintr�un lot de manuscrise
vândute de Biagio Buonaccorsi, apropiat al lui Machiavelli, cãtre un membru al
familiei Bellaci, poate Pandolfo, la data de 14 septembrie 1516, contra sumei de
51 de lire44. Trebuie sã observãm, însã, cã în aceste din urmã cazuri, nu ºtim dacã
manuscrisele în chestiune conþineau ºi fraza revelatoare cu privire la redactarea
anterioarã a unei scrieri despre republici.

O a doua problemã ridicatã de pasajul amintit este, însã, mai complexã. Se
referã Machiavelli, atunci când vorbeºte despre o lucrare scrisã anterior cu pri-
vire la republici la textul pe care îl cunoaºtem astãzi sub titlul de Discorsi sopra
la prima deca di Tito Livio? La aceastã chestiune este puþin probabil, dacã nu se
va descoperi un manuscris revelator, cã se va putea da un rãspuns definitiv. Spe-
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41 Niccolò Machiavelli, Il Principe, a cura di Mario Martelli, p. 66.
42 Giorgio Inglese, „Introduzione“, în vol. Niccolò Machiavelli, De principatibus, testo critico a cura di

Giorgio Inglese, p. 50.
43 Citat dupã Giorgio Inglese, op. cit., p. 14. Tânãrul Niccolò Guicciardini era un cititor fervent, se pare,

al lui Machiavelli, pe care îl imitã redactând un Discorso cu privire la situaþia Medicilor, datat 1518, semn cã,
foarte probabil, citise la acea datã nu numai [De principatibus], dar ºi Discorsi. Fratele lui Niccolò, Francesco
Guicciardini, este ºi el autorul unui Dialogo e Discorsi del reggimento di Firenze.

44 Giorgio Inglese, op. cit., p. 48.
45 V. ºi Gennaro Sasso, Niccolò Machiavelli, vol. I, Il pensiero politico, Il Mulino, 1980, p. 351, nota 41.


