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Niccolò Machiavelli, scriitor al Renaºterii florentine care a trãit între anii
1469 ºi 1527, este emblematic pentru epoca sa dar ºi, deopotrivã, un sol al tim-
purilor viitoare. Machiavelli s-a format în contextul realizãrilor intelectuale ºi
culturale ale Florenþei din vremea lui Lorenzo de Medici Magnificul. Ca adult,
Machiavelli a reprezentat republica florentinã în misiuni diplomatice la curþile
regilor, împãraþilor ºi Papilor din Europa renascentistã; de asemenea, a colaborat
la proiecte militare cu marii artiºti, precum Leonardo da Vinci ºi Michelangelo.
De-a lungul vieþii, Machiavelli a fost profund influenþat de restabilirea Renaºterii
ºi de studiul civilizaþiei Greciei ºi Romei antice. Studiindu-l pe Machiavelli, se
pot învãþa multe despre Renaºtere.

Machiavelli este, de asemenea, important prin prisma scrierilor sale, în spe-
cial prin Principele, care a avut un impact important asupra filosofiei, ºtiinþei ºi
teoriei politice occidentale. Machiavelli a determinat o desprindere semnifica-
tivã de idealismul autorilor anteriori, oferind un corpus de teorie politicã ce nu
mai era mãsuratã în funcþie de aderenþa la standarde abstracte de adevãr ºi mora-
litate, ci prin prisma efectelor concrete benefice pe care urma sã le aducã. Accen-
tuând mai curând lumea realã decât pe cea idealã, sau „realitatea efectivã a lu-
crului“ (Principele, capitolul 15) mai curând decât adevãrul moral, Machiavelli
a iniþiat ceea ce va deveni o tendinþã dominantã în istoria intelectualã occidentalã
ulterioarã. Mulþi filosofi ºi oameni de ºtiinþã din epocile ulterioare au recunoscut
deschis mãsura în care îi sunt îndatoraþi.
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Mai presus de toate, Machiavelli este renumit în prezent datoritã sfaturilor
necruþãtoare pe care le dã conducãtorilor în binecunoscuta sa lucrare Principele.
S-au redactat multe ghiduri ale bunei guvernãri, dar Principele lui Machiavelli
rãmâne unic în tradiþia occidentalã pentru cã este prima lucrare în care se afirmã
explicit cã o bunã guvernare necesitã utilizarea abilã a cruzimii ºi a vicleniei
pentru a pune totdeauna stãpânire pe ceea ce aparþine celorlalþi.

Secole de-a rândul, numele lui Machiavelli a fost sinonim cu rãul. Parþial,
aceasta se datoreazã abandonãrii conºtiente a principiilor morale, fundamentale
pentru creºtinism ºi pentru cei mai mulþi filozofi antici. În consecinþã, în 1559
scrierile lui Machiavelli au fost interzise oficial de Biserica Catolicã. Protes-
tanþii, de asemenea, i-au denunþat ideile, considerându-le responsabile de masa-
crul din ziua sfântului Bartolomeu, al hughenoþilor francezi, în 15721. În Anglia,
la începutul perioadei moderne, Machiavelli avea o asemenea reputaþie „a rãu-
tãþii“ încât s-a crezut cã denumirea „Old Nick“ (bãtrânul Nic), apelativ încã utili-
zat în Marea Britanie pentru diavol, s-a referit iniþial la Machiavelli, pentru cã
numele de botez Niccolò este traducerea în italianã a formei Nicholas (Nicolae)
din englezã2. Asocierea defãimãtoare cu numele lui Machiavelli a persistat mult
timp, astfel încât în Rusia, în 1936, în timpul marilor procese de purificare ale
lui Stalin, acuzarea considera extrem de dãunãtor pentru un acuzat sã fi scris pre-
faþa la traducerea în rusã a Principelui3.Mai recent, sinistra interpretare a scriito-
rului florentin l-a condus pe artistul rap Tupac Shakur sã se denumeascã „Makaveli:
the Don Killuminati“ (tradus aproximativ, pe baza jocului de cuvinte, „stãpânul
crimei“ — n. t.), cu puþin înainte de uciderea sa.

Reputaþia lui Machiavelli nu doar cã a supravieþuit, ci chiar s-a îmbunãtãþit
considerabil. Machiavelli la care ne referim azi este mai bun ºi mai blând decât
Machiavelli din secolele trecute. Nu mai este vãzut ca fiind întruchiparea rãu-
tãþii, numele sãu fiind invocat în situaþiile în care apare o sustragere de la proce-
durile stabilite sau când se sperã cã anumite încãlcãri regretabile vor conduce la
beneficii care depãºesc orice inconvenient. Rãmân totuºi pete pe reputaþia lui
Machiavelli, dar se accentueazã din ce în ce mai mult ideea cã acesta a fost neînþeles
în trecut, cã nu a fost doar un gânditor „realist“ sau „realist-orientat“ a cãrui re-
putaþie a avut de suferit pe nedrept. Ca rezultat al unei mai mari acceptãri a ideilor
sale, în ultimele decenii Machiavelli a devenit renumit în special în lumea afacerilor.
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Cãrþi cu titlul The New Machiavelli: The Art of Politics in Business (Noul Ma-
chiavelli: arta politicii în afaceri) au devenit etalon pentru directorii de firme4.

Mulþi dintre noi încã agreeazã sã se gândeascã la liderii noºtri ca la persoane
de încredere, miloase ºi generoase. Cu toate acestea, Machiavelli afirmã (în capi-
tolele 15-19 din Principele) cã astfel de calitãþi precum caracterul îndoielnic,
cruzimea ºi zgârcenia sunt utile unui conducãtor. Iar atunci când va fi obligat sã
acþioneze, Principele ar avea mai mult succes dacã ar prezenta astfel de calitãþi
neatrãgãtoare într-o mãsurã mai mare decât de calitãþi opuse. Liderii de succes,
încearcã sã demonstreze Machiavelli, nu sunt deloc persoane drãguþe. Astfel,
portretizarea durã a conducerii puternice (sound leadership) ca una în mod ne-
cesar crudã ºi insensibilã pare ºi azi tot atât de greu de acceptat pe cât a fost la
momentul primei publicãrii a Principelui.

La o lecturã a Principelui este dificil sã nu împãrtãºeºti emoþiile indignãrii
generaþiilor anterioare de cititori. Cititorul de azi, la fel ca cei dinainte, reacþio-
neazã cu aceeaºi oroare la descrierea lui Machiavelli (în capitolul 8) a faptei tâ-
nãrului Liverotto din Fermo (Oliverotto Euffreducci), care ºi-a înºelat ºi ucis
blândul unchi pentru a pune stãpânire pe oraºul Fermo. În mod similar, cititorii
din trecut ºi cei din prezent au considerat scandalos faptul cã Machiavelli l-a feli-
citat pe Liverotto pentru mãiestria cu care ºi-a îndepãrtat unchiul.

Un alt pasaj care încã ºocheazã cititorii este prezentarea fãcutã de Machiavelli
(în capitolul 7) carierei lui Cesare Borgia. Machiavelli îl considerã pe Borgia, fiul
nelegitim brutal ºi trãdãtor al papei Alexandru al VI-lea, drept model pentru noul
principe. Cu deosebire, este memorabilã redarea de cãtre Machiavelli a poveºtii
lui Remirro de Orco (Ramiro de Lorqua), om de încredere al lui Borgia, cãruia
i s-a cerut sã facã ordine într-o regiune nesupusã din centrul Italiei cunoscutã sub
denumirea de Romagna, o provincie atacatã de bandiþi locali. Remirro a pus ca-
pãt violenþei impunând o justiþie asprã ºi executând mulþi dintre bandiþi, ceea ce
i-au atras ura locuitorilor din Romagna. Dupã ce ordinea s-a instaurat ordinea în
regiune ºi Borgia a dorit sã câºtige sprijinul populaþiei, el a hotãrât sã-l aresteze
ºi sã-l execute pe propriul locotenent, Remirro. Aºa cum descrie Machiavelli,
când trupul lui Remirro a fost expus, locuitorii din Romagna au fost „imediat
stupefiaþi dar ºi mulþumiþi“. Machiavelli laudã logica violentã a abordãrii lui
Borgia în problema ordinii în Romagna. Însã tacticile lui Borgia sunt crude; este
greu sã nu te identifici, cel puþin parþial, cu subalternul trãdat care nu a fãcut altceva
decât sã urmeze ordinele stãpânului.

Astfel, uneori ne cutremurãm când citim Principele. Lecþiile sale nu sunt plã-
cute. Faptul cã sfaturile lui Machiavelli conduc la ceea ce nu ne place sã auzim
despre liderii noºtri, ºi la idei opuse celor exprimate de alþi autori cu privire la
ceea ce ar trebui sã facã liderii noºtri, a determinat un erudit (scholar) sã consi-
dere cã Machiavelli a scris Principele ca pe o satirã a altor cãrþi de sfaturi politice5.
Afirmaþia conþine un sâmbure de adevãr, deºi nu oferã o explicaþie completã sau
pe deplin satisfãcãtoare. În epoca lui Machiavelli existau tratate, cunoscute sub
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denumirea de „oglinzi ale prinþilor“, care îi sfãtuiau pe conducãtori sã fie drepþi,
clemenþi ºi generoºi, ºi sã foloseascã aceste calitãþi pentru a câºtiga dragostea ºi
afecþiunea supuºilor. Este evident cã Machiavelli avea în minte aceste tratate la
momentul redactãrii Principelui pentru cã a împrumutat multe din titlurile capi-
tolelor sale din ele6. Machiavelli se amuzã ajungând la concluzii opuse celor din
„oglinzile prinþilor“. Totuºi, nu poate fi susþinut argumentul cã a scris Principele
doar ca satirã. Scrisorile lui Machiavelli fac referire la aceastã lucrare cu cea mai
mare seriozitate. Cu siguranþã, niciunul dintre contemporanii lui Machiavelli nu
a considerat Principele o carte umoristicã. Într-o lucrare amplã despre republici
scrisã de Machiavelli, Discursuri asupra primelor zece cãrþi ale lui Titus Livius,
care nu a fost niciodatã tratatã ca o satirã, existã referinþe cât se poate de serioase
la Principele; iar Principele se referã în douã rânduri, într-o manierã la fel de se-
rioasã, la Discursuri. Astfel încât pare clar cã Machiavelli a intenþionat ca cele
douã cãrþi, Principele, despre principate, ºi Discursurile, despre republici, sã fie
complementare ºi ca publicul sã le citeascã cu aceeaºi seriozitate.

Rãmânem astfel cu aceeaºi enigmã privind Principele, ºi anume, de a desco-
peri intenþia lui Machiavelli în redactarea acestei lucrãri. Problema scopului lui
Machiavelli i-a nedumerit pe mulþi dintre cititorii sãi, încã din vremea când lu-
crarea circula în formã de manuscris, la Florenþa, probabil în 1516. De fapt, ca-
riera lui Machiavelli ºi celelalte scrieri ale sale sugereazã cã acesta nu a susþin
domnia principilor. Mai curând decât un regim monarhic, Machiavelli pãrea sã
prefere cu adevãrat o formã de guvernare republicanã, în cadrul cãreia suverani-
tatea ºi autoritatea þin de cetãþeni ºi reprezentanþii lor legitimi, ºi nu de un singur
conducãtor. Discursurile lui Machiavelli aratã în mod decisiv cã el a preferat re-
publicile; chiar ºi în Principele Machiavelli laudã republicile pentru pasiunea pe
care le-o inspirã cetãþenilor sãi (vezi în special capitolul 5). Astfel, este ºi mai
enigmatic motivul pentru care Machiavelli a trebuit sã scrie o carte care sã-i in-
struiascã pe cei ce devin principi, care sã-i înveþe cum sã pãstreze puterea ºi sã
aplice procedee nemiloase ºi tiranice.

O carte extremã pentru vremuri extreme

Pentru a explica consilierea tulburãtoare pe care o oferã Machiavelli în Prin-
cipele, cititorii sugereazã adesea legãtura cu vremurile dificile în care a trãit au-
torul. E posibil ca circumstanþe speciale sã fi necesitat mãsurile speciale reco-
mandate de Machiavelli.

Nu încape îndoialã cã Machiavelli, care s-a nãscut în 1469 ºi a murit în 1527,
a trãit într-o perioadã istoricã destabilizantã ºi revoluþionarã. ªi cã el pe deplin
conºtient de transformãrile majore din societatea europeanã a timpului. Totuºi,
este important sã remarcãm faptul cã el nu a atribuit întotdeauna anumitor eveni-
mente aceeaºi importanþã pe care le-am aloca-o noi astãzi. Astfel, Machiavelli
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nu a menþionat niciodatã explicit în scrierile sale descoperirea Americii sau des-
chiderea unei rute maritime cãtre India în jurul continentului african. Când dis-
cutã în Principele lista de realizãri ale regelui Spaniei, Ferdinand Catolicul (vezi
capitolul 21), el nu menþioneazã descoperirile spaniole din Lumea Nouã7. Do-
meniul militar, al armelor cu praf de puºcã, în special al tunurilor de asediu ºi al
„strãmoaºelor“ puºtii, cunoscute ca archebuze, au transformat rapid modul în
care se lupta în rãzboaiele din Europa, dar în PrincipeleMachiavelli accentueazã
tacticile soldaþilor pedestraºi înarmaþi cu lãnci ºi scuturi (vezi capitolul 26)8.
Într-o altã ordine de idei, succesul tiparului a lansat revoluþia informaþiei care a
schimbat profund perspectiva asupra lumii a europenilor secolului al XVI-lea9,
dar Machiavelli, deºi avea legãturi cu lumea tiparului, nu a scris despre acest lu-
cru, iar cele trei opere ale sale — Principele, Discursurile ºi Istoriile florentine
— au rãmas nepublicate pânã la moartea sa. În mod cert, perspectiva lui Machia-
velli asupra epocii sale nu coincide cu a noastrã.

Machiavelli a perceput alte evenimente mai direct ºi mai traumatizant întrucât
acestea au afectat viaþa oraºului sãu natal, Florenþa, ca ºi propria sa viaþã ºi ca-
rierã. De primã însemnãtate între aceste evenimente a fost seria de invazii strãine
începute în 1499 în peninsula italicã.

Italia în care Machiavelli s-a dezvoltat ca adult încã mai pãstra cicatricele în-
trecerilor politice acerbe din perioada medievalã. Luptele dintre papalitate ºi
Sfântul Imperiu Roman de-a lungul secolelor al XII-lea ºi al XIII-lea au dus la
diviziuni între ºi în interiorul oraºelor italiene, adepþii papei fiind identificaþi cu
termenul „Guelfi“, iar cei ai Imperiului Roman fiind cunoscuþi drept „Ghibe-
lini“. La începutul secolului al XIV-lea, atât imperiul cât ºi papalitatea ºi-au pier-
dut influenþa asupra italienilor. Puterea imperialã a apus în Italia dupã eºecul in-
vaziei împãratului Henric VII de Luxemburg, care a murit la Genova în 1314.
Autoritatea papalã s-a diminuat în Italia în timpul papalitãþii de la Avignon
(1309-1376) ºi a Marii Schisme (1378-1417). În afarã de acest vid de putere, de-
clinul demografic asociat ciumei (1347-1348) a avut efectul de a slãbi oraºele
medii italiene, permiþând astfel marilor puteri italiene sã se manifeste printr-o se-
rie de achiziþii teritoriale. Între 1350 ºi 1454, ducatul Milanului, republicile Flo-
renþa ºi Veneþia, papalitatea (revigoratã dupã terminarea schismei în 1417) ºi re-
gatul Neapolelui ºi-au extins teritoriile, anexând multe din statele mici ale pe-
ninsulei ºi alte teritorii feudale, în scopul de a crea state mai mari. Expansiunea
teritorialã a schimbat natura politicii ºi a diplomaþiei italiene, aºa cum o con-
ducere mai distantã ºi impersonalã a câtorva regimuri de control au înlocuit stilul
de guvernare face-to-face al sutelor de comune independente odinioarã. Noile
state teritoriale au fondat cancelarii mai mari ºi politici fiscale mai eficiente, iar
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acestea au asigurat o autoritate statutarã mai largã ºi competenþe poliþieneºti mai
extinse10. De asemenea, ele au realizat cã nu se pot apãra adecvat doar cu mili-
þiile cetãþeneºti, astfel încât au apelat la trupe de soldaþi profesioniºti comandaþi
de cãpitani mercenari11.

Pentru a-ºi proteja noile state — atât împotriva posibilitãþii ca una dintre pu-
teri sã devinã dominantã cât ºi împotriva invaziilor externe — marile puteri ita-
liene au acceptat pacea de la Lodi în 1454. Aceste state importante au fost de
acord sã-ºi rezolve diferendele pe plan intern ºi sã împiedice amestecul puterilor
strãine. Unul dintre efectele pãcii de la Lodi a fost fenomenul numit uneori „naº-
terea diplomaþiei moderne“; nevoia de a rezolva problemele rapid a încurajat sta-
tele italiene sã se consulte între ele frecvent prin intermediul ambasadorilor ºi al
altor agenþi12. Au fost rãzboaie în Italia între 1454 ºi invazia francezã din 1494,
unele dintre ele chiar sângeroase, totuºi, în ansamblu s-a reuºit menþinerea unui
echilibru diplomatic, armatele strãine au fost þinute la distanþã, iar Peninsula a
atins un nivel remarcabil de prosperitate. În Principele, Machiavelli îºi aminteºte
cu nostalgie de aceastã perioadã (vezi capitolul 11).

Situaþia în Italia s-a schimbat dramatic în 1494, când regele Charles VIII al
Franþei a trecutAlpii cu armatã pentru a pretinde regatul Neapolelui. Deºi Charles
a fost nevoit sã se retragã în Franþa în 1495, invazia sa a dezechilibrat ireme-
diabil balanþa puterii în Italia. Guvernele din toatã peninsula s-au schimbat. Fa-
miliile domnitoare de secole întregi au fost exilate sau eliminate. Oraºele, care
se considerau bine apãrate, au fost atacate unul dupã altul de trupe strãine ºi au
avut de suportat evenimente tragice în care au fost implicaþi mii de civili nevi-
novaþi. Infanteriºti disciplinaþi, în special din Elveþia ºi Germania, ºi-au dovedit
superioritatea în confruntãrile cu companiile mercenare italiene. Invazia lui
Charles a creat un precedent pentru alte invazii în anii urmãtori sub conducerea
altor lideri europeni, inclusiv a împãratului desemnat Maximilian I, regelui Fer-
dinand Catolicul al Spaniei, regilor Louis al XII-lea ºi Francisc I ai Franþei ºi a
împãratului Charles al V-lea. În aceastã atmosferã, sub conducerea papilor
Alexandru al VI-lea ºi Iulius al II-lea, papalitatea a devenit o putere agresivã din
punct de vedere teritorial. Imperialismul papal a fost însoþit de abuzuri revoltã-
toare ale puterii spirituale a bisericii în scopul de a strânge fonduri ºi de a întãri
alianþele, ºi aceste abuzuri au dus, pe de o parte, la scepticism religios fãþiº ºi, pe
de altã parte, la solicitãri din ce în ce mai presante de a reforma biserica. Pentru
italienii care prosperaserã în epoca politicã anterioarã, pãrea cã se sfârºeºte o
epocã de aur ºi începe una de fier.
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Nu încape nicio îndoialã cã ceea ce pare neobiºnuit sau dur în Principele poate
fi atribuit acestor situaþii dificile. Machiavelli pretinde a fi un realist, o persoanã
care încearcã sã explice „adevãrul concret al lucrurilor“ (capitolul 15), ºi este
important sã înþelegem cã el rãspundea unei situaþii istorice neobiºnuite cînd
scria Principele. Apelul la un nou principe care sã scape Italia de probleme ºi
care apare în capitolul sãu final (capitolul 26) poate pãrea idealist, chiar mesia-
nic, în zilele noastre, dar a fost scris ca rãspuns la o situaþie istoricã deosebit de
dureroasã care afecta statele italiene. Machiavelli pare sã spunã cã simpla supra-
vieþuire politicã în asemenea timpuri imprevizibile ºi violente necesitã o capa-
citate de adaptare neobiºnuitã ºi o dorinþã de a schimba modul tradiþional de re-
zolvare a lucrurilor.

Totuºi, în mod remarcabil, Principele lui Machiavelli nu pretinde a fi un ma-
nual pentru vremuri deosebite. El nu este însoþit de eticheta „a se folosi numai
în caz de urgenþã“. Dimpotrivã, Machiavelli oferã reguli de navigare pe mãrile
politicii puterii despre care afirmã cã au fost întotdeauna ºi cã vor fi întotdeauna
valide. El pretinde cã acestea sunt confirmate nu doar de propria experienþã ºi de
experienþa contemporanilor sãi, ci ºi de experienþa oamenilor de stat ºi a poli-
ticienilor premergãtori, a cãror istorie a studiat-o ºi pe care îi menþioneazã adesea
în scrierile sale pentru cã nu îi considerã fundamental diferiþi de oamenii epocii
sale. Evenimentele istorice dramatice ale începutului secolului al XVI-lea l-au de-
terminat probabil pe Machiavelli sã scrie lecþii pentru principi, dar cu siguranþã
multe dintre regulile sale de preluare ºi pãstrare a puterii politice au valoare pe
termen lung. Unele rãmân eficiente în zilele noastre, dupã cum atestã adepþii lui
Machiavelli din lumea afacerilor. Pentru a înþelege de ce a scris Machiavelli
Principele trebuie sã studiem contextul istoric ºi circumstanþele în care a scris,
dar dacã vrem sã înþelegem provocarea pe care o reprezintã Principele, este ne-
voie sã încercãm sã o vedem nu doar ca pe o creaþie ce reflectã epoca sa specificã
ºi sã înþelegem în ce mãsurã credea Machiavelli cã scrie pentru toate timpurile.

Umaniºti ºi eretici

O altã abordare a enigmei Principelui implicã sã privim, dincolo de circum-
stanþele politice descrise în carte, cãtre contextul intelectual în care a scris Ma-
chiavelli. Ca majoritatea autorilor, Machiavelli intra într-o dezbatere intelectualã
mai amplã atunci când redacta Principele. Existau mulþi alþi scriitori în vremea
lui Machiavelli care, aidoma lui, credeau cã vor comunica posteritãþii adevãruri
universal valabile.

Una dintre categoriile deosebit de importante de scriitori care l-au influenþat
pe Machiavelli include mulþi autori din generaþia sa ºi din cele anterioare care
sunt cunoscuþi ca umaniºti. Cei care citesc pentru prima datã Principele ºi nu
sunt familiarizaþi cu istoria intelectualã a Italiei secolelor al XV-lea ºi al XVI-lea
sunt miraþi de nenumãratele exemple pe care le dã Machiavelli din istoria Gre-
ciei ºi Romei antice. Deºi Machiavelli explicã ce este important în exemplele ci-
tate, iar notele moderne de subsol pot sã ofere de obicei orice altceva este nevoie,
simpla abundenþã a acestor citate poate constitui un obstacol pentru deplina
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apreciere a Principelui. Pentru a înþelege mai bine scopurile lui Machiavelli, este
necesar sã luãm în considerare relaþia sa cu miºcarea intelectualã cunoscutã ca
umanism renascentist.

Umanismul a debutat la începutul secolului al XIV-lea, când câþiva pasionaþi
ai literaturii cu înclinaþii poetice au început sã dobândeascã o profundã cunoºtere
a antichitãþii clasice, în principal prin studierea textelor autorilor antici romani
ºi, mai târziu, pe cele ale autorilor greci13. Din secolul al XIV-lea pânã în secolul
al XVI-lea, umaniºti precum Petrarca, Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Gua-
rino Guarini, Lorenzo Valla, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Rudolph
Agricola ºi Desiderius Erasmus au fãcut din studiul literaturii clasice o parte
esenþialã a educaþiei elitelor Europei14.

Deºi a studiat sub îndrumarea unor profesori umaniºti precum un tânãr din
Florenþa, Machiavelli nu este considerat de regulã a fi un umanist; unul dintre
semnele distinctive ale unui umanist era abilitatea de a compune elegant în la-
tinã, dar toate operele importante ale lui Machiavelli au fost scrise în italianã. De
asemenea, Machiavelli însuºi se prezintã adesea ca fiind un critic al umaniºtilor.
În Istoriile florentine îi criticã pe Bruni ºi pe Bracciolini pentru a fi omis politica
internã în istoriile lor despre Florenþa. În Discursuri se plânge de faptul cã mulþi
dintre contemporanii sãi imitã formele civilizaþiei clasice antice dar nu fac nici
un efort sã-i reînvie substanþa.

Cu toate acestea, Machiavelli i-a citit imtens ºi profund pe clasicii latini de-
a lungul înregii sale vieþi. A fost, de asemenea, sensibil la o serie de controverse
intelectuale care au rezultat din redescoperirea scrierilor ºi gândirii antichitãþii
clasice. A fost interesat îndeosebi de istoria anticã ºi în abordarea criticã a scrie-
rilor istoricilor antici s-a bazat pe descoperiri anterioare ºi metodele unor uma-
niºti precum Bruni, Valla, Bracciolini, Flavio Biondo ºi Poliziano, care au preferat
sã caute cauzele umane ale evenimentelor istorice mai curând decât pe cele divine.

Asemenea multor umaniºti, Machiavelli a fost interesat de cãile oferite de fi-
losofia anticã pentru a privi lumea dintr-o perspectivã diferitã faþã de cea a re-
ligiei ºi teologiei creºtine a timpului sãu. Machiavelli pare sã fi fost atras în spe-
cial de filozofia lui Epicur, care nega existenþa sufletului ºi a vieþii de dupã moar-
te, susþinând cã pãmântul evolueazã fãrã intervenþie divinã ºi o moralitate bazatã
pe cãutarea plãcerii. În Evul Mediu târziu, exista interes pentru ideile lui Epicur
la Florenþa, unde câþiva ghibelini de seamã au fost acuzaþi de epicureism, iar unii
dintre aceºtia au fost condamnaþi ca eretici15. O revigorare ulterioarã a intere-
sului pentru aceastã doctrinã s-a produs în secolul al XV-lea, odatã cu descope-
rirea în 1417 de cãtre umanistul florentin Poggio Bracciolini a manuscrisului
unui mare poem filozofic al lui Lucreþiu, un adept al lui Epicur: Despre natura
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lucrurilor, scris în secolul I î.e.n. Preþuirea epicureismului a fost la Lucreþiu mult
mai sistematicã ºi mai elegantã decât orice altã glosare anterioarã pe marginea
textelor anticilor. Umaniºtii secolului al XV-lea au avut o serie de motive sã fie
precauþi în diseminarea unei opere care contrazicea explicaþia scripturalã ºi aris-
totelicã a universului, ca ºi a moralei creºtine. Cu toate acestea, Despre natura
lucrurilor a fost cititã intens ºi una dintre persoanele care au copiat acest poem
— se ºtie acest lucru datoritã unui manuscris al sãu care a supravieþui în biblio-
teca Vaticanului de la Roma — a fost Machiavelli16.

Totuºi, în vremea lui Machiavelli, umanismul renascentist urma tot mai mult
cãi pe care secretarul florentin nu se simþea confortabil. Una era cea a academis-
mului; alta era cea a reformei creºtine. Principele lui Machiavelli a refuzat sã ur-
meze vreuna dintre ele.

Odatã cu acceptarea studiilor umaniste în programa universitarã ºi cu suc-
cesul tiparului, a fost posibil pentru un numãr mare dintre umaniºtii Europei sã
aibã cariere rezonabile în care sã se dedice exclusiv studiului antichitãþii, fãrã sã
fie nevoie sã se îngrijoreze de implicaþiile descoperirilor lor pentru contem-
porani sau sã gãseascã metode prin care sã-ºi justifice cercetarea. Scriitorii uma-
niºti au acordat o atenþie sporitã ediþiilor ºi comentariilor unora dintre cele mai
obscure textele clasice ºi compilãrii unor lucrãri de referinþã, precum cea a lui
Polydor Vergil, Despre cei care descoperã lucruri, Erasmus, Adagii, ºi Raffaello
Maffei, Comentarii urbane. Unul dintre exemplele vii de erudiþie ale începutului
de secol XVI a fost un comentariu extins asupra unui text farmacologic grec al
lui Dioscoride Pedanius, secolul I, publicat de un coleg de cancelarie al lui Ma-
chiavelli care avea ºi un post slujbã la universitatea florentinã din Pisa17. În acest
tip de lucrare accentul era pus asupra sortãrii detaliilor misterioase. Acest aspect
era departe de ceea ce îl interesa pe Machiavelli, care, dupã cum afirmã în repe-
tate rânduri, spera într-o reformã a politicii, oranizãrii sociale ºi practicii militare,
care ar fi fost ghidate, cel puþin parþial, de ce putea fi învãþat din istoria anticã.

Existau umaniºti în epoca lui Machiavelli care urmãreau cu sinceritate o re-
formã profundã, dar o reformã a bisericii care ar fi avut cu totul alte rezultate decât
cele sperate de Machiavelli. Machiavelli a scris Principele între 1513 ºi 1514, cu
câþiva ani înainte sã înceapã reforma protestantã din 1517, când Martin Luther a
postat cele nouãzeci de teze în Wittenberg, dar într-un moment în care reforma
bisericii preocupa intens scriitori ºi oameni ai bisericii din întreaga Europã. În
secolul al XV-lea, intelectualii umaniºti fuseserã precauþi în privinþa discutãrii
doctrinei ºi practicii bisericii. Mulþi umaniºti au urmat cariere ecleziastice sau au
gãsit alte ocupaþii în cadrul bisericii ºi în cuprinsul secolului al XV-lea biserica
însãºi a a devenit treptat mai hotãrâtã în combaterea argumentelor considerate a
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fi heterodoxe. Executarea pentru erezie în 1417 a reformatorului boemian Jan
Hus ºi a adeptului sãu Jerome din Praga par sã fi avut un impact puternic asupra
umaniºtilor italieni, dacã ar fi sã judecãm dupã numãrul mare de copii care a su-
pravieþuit în manuscris dupã o scrisoare a lui Bracciolini care descria execuþia
lui Jerome. Lorenzo Valla a aplicat metoda criticã a umanismului doctrinei ºi
textelor creºtine, sfidând tradiþia în numeroase puncte, cu rezultatul cã în 1444
inchiziþia din Napoli îl investigheazã pentru erezie. O miºcare intelectualã pentru
reforma bisericii necesita un consens mai larg pentru a supravieþui, atât în inte-
riorul bisericii cât ºi în printre laici ºi pânã la sfârºitul secolului al XV-lea au exi-
stat semne cã acest consens se materializa. Astfel, predica lui Girolamo Savona-
rola din Florenþa pentru o reformã a bisericii a câºtigat adepþi din rândurile populaþiei
ºi ale intelectualilor umaniºti, precum Marsilio Ficino ºi Giovanni Pico della
Mirandola. Deºi Savonarola a fost executat în urma unei acuzaþii dubioase de
erezie în 1498, adepþii sãi l-au pãstrat vii ideile ºi memoria secole de-a rândul.

Umanistul olandez Desiderius Erasmus a exemplificat cel mai bine miºcarea
umanistã pentru reformarea bisericii la momentul la care Machiavelli scria Prin-
cipele. Erasmus a fost deopotrivã un remarcabil cãrturar clasic ºi un creºtin de-
votat. Aprecia filozofia anticã în tradiþie platonicã ºi ciceronianã pentru atenþia
acordatã demnitãþii personale a individului ºi importanþei educaþiei. Aceleaºi
principii, considera el, au apãrut în Noul Testament, astfel încât a argumentat cã
creºtinismul trebuia sã se întoarcã la „filozofia lui Cristos“. Folosindu-se cu abi-
litate de tipar, Erasmus s-a fãcut cunoscut unui public larg, în mare parte propria
sa creaþie; prin intermediul dialogurilor sale educative, denumite Colocvii, a an-
trenat mulþi oameni sã citeascã latina sa expresivã. Cea mai cunoscutã lucrare a
sa, Lauda nebuniei, scrisã în 1510 ºi publicatã pentru întâia oarã în 1511, a atacat
corupþia ºi venalitatea bisericii ºi a l-a blamat vehement pe papa Iuliu al II-lea.
Odatã cu moartea lui Iuliu al II-lea în 1513 ºi cu alegerea unui papã din familia
de Medici, Leo al X-lea, al Cincilea Consiliu Lateran, întrunit iniþial la chemarea
lui Iuliu al II-lea în 1512, a fãcut eforturi serioase pentru a reform biserica. Dar
pânã la închiderea acestui consiliu în 1517, încercãrile sale de reformã au fost
anihilate de furtuna provocatã de reforma protestantã.

Machiavelli pare sã nu fi acordat puþinã atenþie miºcãrii contemporane de re-
formare a bisericii. El pãrea sã considere creºtinismul vinovat de multe dintre
problemele societãþii contemporane. Ca ºi lui Erasmus, lui Machiavelli îi plãcea
papa Iuliu al II-lea. În Discursuri, chiar a scris cã dorea asasinarea sa18. Princi-
pele, în schimb, prezintã admiraþia sa (în special capitolul 25) pentru abilitãþile
papei ca lider politic ºi militar. Machiavelli îl critica pe reformatorul cãruia i-a
menþionat numele, Girolamo Savonarola, atât direct, numindu-l „profet neînar-
mat“ (în capitolul 6), cât ºi indirect, lãudându-l pe Alexandru al VI-lea (în ca-
pitolul 7), care l-a ucis pe Savonarola pentru erezie. Deºi Machiavelli fãcea parte
dintr-o confrerie religioasã, ca mulþi dintre semenii sãi florentini19, ºi, deºi este
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posibil sã se fi spovedit pe patul de moarte20, o lecturã atentã a scrierilor sale îl
prezintã ca pe o persoanã care nu aprecia foarte mult creºtinismul, pe care îl
descria ca pe o religie care în mod eronat exaltã slãbiciunea. Dupã cum scria mai
târziu în Discursuri, „Religia noastrã îi apreciazã mai mult pe cei umili ºi con-
templativi decât pe cei activi. Apoi, situeazã binele suprem în umilinþã, sãrãcie
ºi dispreþ pentru lucrurile lumeºti ... . Acest mod de viaþã pare a fi fãcut lumea
slabã, sã o fi transformat-o în pradã pentru cei rãi, care pot sã o manipuleze în
siguranþã, de vreme ce omenirea, pentru a ajunge în rai, se gândeºte mai curând
cum sã îndure loviturile pe care le primeºte decât cum sã le rãzbune“21.
Principele, de asemenea, afirmã nepãsarea faþã de religia creºtinã. În capi-

tolul 19, Machiavelli comparã papalitatea cu sultanatul mamelucilor din Egiptul
musulman. În capitolul 6, în remarci ironice despre Moise, el sugereazã cã au-
torul Pentateuhului nu a fost cu adevãrat agentul lui Dumnezeu, ci un lider în-
zestrat cu „virtutea spiritului“, asemenea prinþilor pãgâni Cirus, Romulus, Tezeu
(care, ca ºi Moise, se nãscuserã în împrejurãri speciale).

Deºi nu pare sã fi fost un creºtin sincer, Machiavelli recunoaºte cã creºtinismul
domina Europa la acel moment, ºi cã era puþin probabil ca el sã disparã. În loc
sã îi urmeze pe reformatori, Machiavelli pare sã caute modalitãþi de a face creºtinis-
mul sã serveascã mai bine scopurile regimurilor politice. Liderul pe care îl laudã
Machiavelli pentru politica sa religioasã este Ferdinand Catolicul (în capitolul 21),
care nu a reformat biserica spaniolã, ci a folosit-o pentru a îºi spori propria putere.

Astfel, deºi Principele lui Machiavelli se adreseazã unor chestiuni intelec-
tuale contemporane, precum relaþia prezentului cu antichitatea clasicã ºi rolul
adecvat al bisericii, ideile lui Machiavelli erau departe de a fi convenþionale. O
înþelegere a contextului intelectual în care s-a format Machiavelli ajutã la în-
tregirea tabloului, dar nu rezolvã enigma legatã de alcãtuirea Principelui. Pentru
o mai bunã înþelegere a motivelor lui Machiavelli în redactarea Principelui tre-
buie sã privim mai îndeaproape chiar la Machiavelli însuºi.

Machiavelli înainte de Principele

Niccolò Machiavelli s-a nãscut la Florenþa, pe 3 mai 1469, fiind fiul lui Bernardo
Machiavelli, notar, ºi al soþiei sale, Bartolomea Nelli, scriitoare de poezie reli-
gioasã22. Niccolò a fost al treilea din cei patru copii, dupã douã surori, Primavera
ºi Margherita; l-a urmat un frate, Totto. Familia Machiavelli era una dintre cele
mai distinse familii patriciene din Florenþa. Strãmoºii fãcuserã parte din mica
nobilime din Montevarchi, aflat în teritoriul sau „þinutul“ din jurul Florenþei.

11 ENIGMA PRINCIPELUI (I) 87

————————
20 Giuliano Procacci,Machiavelli nella cultura europea dell’età moderna, Bari, Laterza, 1995, p. 423-431,

corecteazã mai multe neînþelegeri, confirmã o binecunoscutã scrisoare ca fiind un fals ºi dã numele confeso-
rului probabil.

21 Discourses, 2, p. 2.
22 Biografia clasicã rãmâne Roberto Ridolfi, The Life of Niccolò Machiavelli, trans. Cecil Grayson, Lon-

don, Routledge and Kegan Paul, 1963. Vezi de asemenea Pasquale Villari, The Life and Times of Niccolò Ma-
chiavelli, trans. Linda Villari, 2 vol., ediþie nouã 1892, retipãritã New York, Greenwood Press, 1968. Trei bune
tratãri scurte sunt: J. R. Hale,Machiavelli and Renaissance Italy, NewYork, Macmillan, 1960; Quentin Skinner,
Machiavelli: A Very Short Introduction, 1981, retipãritã, Oxford, Oxford University Press, 2000; ºi Maurizio
Viroli,Niccolò’s Smile: A Biography of Machiavelli,Anthony Shugaar, NewYork, Farrar, Straus and Giroux, 2000.



Acasã, copil fiind, Machiavelli citea Titus Livius ºi Cicero, precum ºi alþi autori
latini23. Bernardo i-a oferit fiului o educaþie umanistã aleasã, cea mai potrivitã
pentru cariera de avocat, pe care spera cã Niccolò o s-o urmeze.

Puþine lucruri se ºtiu despre viaþa lui Machiavelli înainte sã fie ales al doilea
cancelar al senioriei florentine în 1498. Nu se ºtie, de exemplu, de ce nu ºi-a luat
titlul de avocat. Existã indicii cã tânãrul Machiavelli ar fi fost apropiat de familia
Medici înainte de exilul acesteia în 1494, dar dovezile sunt departe de a fi sigure.
Pe de altã parte, existã o dovadã sigurã cã Machiavelli fãcea parte dintr-un grup
care se opunea puternic lui Girolamo Savonarola. Înflãcãratul predicator domi-
nican din Ferrara cãpãtase importanþã politicã dupã exilul familiei de Medici ºi
restaurarea constituþiei florentine republicane. Savonarola i-a îndemnat pe flo-
rentini sã se cureþe de vicii, creând, printre altele, focuri ale vanitãþilor (tablouri
cu teme pãgâne, veºminte de lux, cãrþi licenþioase, oglinzile doamnelor), iar me-
sajul sãu de renaºtere religioasã s-a bucurat de sprijin popular. Una dintre primele
scrisori care ne-au rãmas de la Machiavelli descrie o predicã a lui Savonarola în
termeni defãimãtori24. Imediat dupã execuþia lui Savonarola în 1498, Machia-
velli a primit numirea de cancelar secund dupã ce postul a fost eliberat de un adept
al lui Savonarola25. Sarcina oficialã a celui de-al doilea cancelar era sã se ocupe
de corespondenþa conducerii cu ceilalþi lideri din þinutul Toscanei. În plus, Ma-
chiavelli a fost numit secretar al Celor Zece pentru Libertate ºi Pace, un consiliu
pe probleme militare. Odatã cariera hotãrâtã, Machiavelli s-a cãsãtorit cu Ma-
rietta Corsini, cu care a avut cinci copii26. Machiavelli a servit, de asemenea, ca
agent al republicii într-o serie de misiuni diplomatice la conducãtori strãini ºi gu-
verne. ªi din 1507, Machiavelli a servit drept cancelar al celor Nouã din Miliþie
— o poziþie din care organiza ºi direcþiona afacerile noii forþe militare ce consta
din locuitorii teritoriului din Toscana supus Florenþei. Munca lui Machiavelli a
continuat în aceste posturi ale republicii Florenþa pânã la revenirea familiei Me-
dici din exil în 1512. Aceastã experienþã i-a oferit o bazã realã în problemele de
conducere a statului când a început alcãtuirea Principelui în 151327.

Bogãþia de depeºe diplomatice care au supravieþuit misiunilor diplomatice ale
lui Machiavelli exprimã primele sale impresii despre multe dintre personalitãþile
descrise în Principele, de pildã despre Louis al XII-lea al Franþei, împãratul ales
Maximilian, papa Iuliu al II-lea ºi Cesare Borgia. Poate cea mai interesantã din-
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tre acestea au fost cele de la ambasada lui Machiavelli cãtre Borgia în 1502 ºi
1503. Cesare era fiul nelegitim al papei aragonez Alexandru al VI-lea Borgia,
care a rãmas notoriu ca unul dintre cei mai corupþi papi din istorie. Iniþial,
Alexandru plãnuise o carierã ecleziasticã pentru fiul sãu ºi l-a promovat la ran-
gul de cardinal, dar când fratele mai mare al lui Cesare a murit ºiAlexandru a avut
nevoie de un fiu eligibil pentru cãsãtorie pentru a-ºi împlini ambiþiile politice,
Cesare a lãsat straiele bisericeºti la cererea tatãlui. Papa ºi-a numit fiul cãpitan
general al bisericii ºi l-a însãrcinat cu misiunea de a reinstaura puterea papalã în
provincia Romagna — un teritoriu care a aparþinut nominal de secole papilor,
dar care de-a lungul anilor fusese divizat între numeroºi mici nobili feudal, multe
dintre ei disputând jurisdicþia papalã asupra pãmânturilor lor.

Într-o serie de campanii militare strãlucite, Borgia ºi-a impus autoritatea asu-
pra întregii provincii Romagna, unde a instalat un regim centralizat, în timp ce,
împreunã cu tatãl sãu, a continuat sã planifice extinderea dominaþiei lor ºi asupra
altor pãrþi ale peninsulei. În douã rânduri, în 1501 ºi 1502, Borgia a fost foarte
aproape sã cucereascã Florenþa prin forþã, ºi în ambele ocazii doar negocieri de
ultim moment au salvat oraºul. Astfel, Borgia nu era prietenul Florenþei sau al
lui Machiavelli. Cu toate acestea, este evidentã în corespondenþa lui Machiavelli
o anume admiraþie pentru acest adversar inteligent, ambiþios ºi crud. Într-o de-
peºã din 13 noiembrie 1502, Machiavelli le scria superiorilor sãi florentini: „Tre-
buie sã înþelegeþi cã ne confruntãm aici cu un prinncipe care duverneazã prin el
însuºi ºi cine nu doreºte sã scrie poveºti trebuie sã verifice faptele, iar verificarea
necesitã timp ...“. Câteva sãptãmâni mai târziu scria despre Borgia: „Se poate
spune cã are un noroc nemaiîntâlnit ºi un spirit ºi o speranþã supraomeneascã în
capacitatea sa de a obþine ceea ce îºi doreºte“28. Machiavelli remarcã hotãrârea,
caracterul ascuns ºi curajul lui Borgia, iar fraze admirative similare apar în fai-
moasa descriere a lui Borgia din capitolul 7 al Principelui, în care Machiavelli
îl descrie cu vigoare pe Borgia drept model de comportament al principelui care
trebuie sã se conducã singur.

Un alt aspect important al experienþei de guvernare a lui Machiavelli a fost
încercarea sa de a stabili o miliþie florentinã. Contrar afirmaþiilor lui Machiavelli
în capitolul 12 al Principelui, aceastã forþã armatã a populaþiei nu dispãruse din
Italia secolului al XV-lea din cauza indolenþei ºi a corupþiei guvernãrilor statelor
italiene. În schimb, miliþia popularã decãzuse ca instituþie pentru cã trupele an-
gajate de mercenari erau mai eficiente. Noua tehnologie, incluzând artilerie ºi ar-
me de foc, necesitau o expertizã profesionalã. În plus, datoritã creºterii econo-
mice a marilor centru urbane ale peninsulei în timpul Renaºterii, angajarea de
militari era posibilã din punct de vedere financiar, guvernul putând recruta sol-
daþi din zonele agricole sãrace ale Italiei. În ciuda profesionalismului sau a dis-
ponibilitãþii lor, Machiavelli a accentuat lipsa de încredere pe care o inspira
aceastã forþã mercenarã, pentru cã aceºti soldaþi aveau puþine motive sã îºi riºte
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viaþa în luptã de vreme ce casele ºi familiile lor nu erau în pericol. Chiar când
trupele de mercenari erau victorioase, dupã cum argumenta Machiavelli, tentaþia
conducãtorilor lor era sã confiºte puterea de la subalterni. Propunerea lui Ma-
chiavelli era sã stabileascã o agenþie centralã florentinã, cei Nouã ai Miliþiei, care
sã-i pregãteascã pe þãranii din Toscana în tehnicile de luptã ale infanteriei moderne.

Spre deznãdejdea lui Machiavelli, aceastã miliþie popularã florentinã nu a
fost niciodatã testatã în mod corespunzãtor. Singura sa realizare notabilã a fost
reprezentatã la sfârºitul unui lung rãzboi cu Pisa, când Machiavelli ºi trupele sale
de þãrani au menþinut o blocadã care a forþat oraºul sã se predea Florenþei în ter-
menii din 1509. În 1512, când armata imperialã mãrºãluia prin Toscana în încer-
carea de a restaura exilata familia Medici la Florenþa, liderii florentini au trimis
armata lui Machiavelli în direcþie greºitã, consecinþa fiind cã inamicul ºi-a putut
continua drumul fãrã probleme pânã la Prato, la doar 12 kilometri de Florenþa.
Probabil cã situaþia nu s-ar fi schimbat, dar forþele mercenare ºi nu miliþia lui
Machiavelli au apãrat Prato, iar inamicul a cucerit oraºul cu mari pierderi. Vestea
tragediei de la Prato a adus spaima la Florenþa, provocând colapsul regimului re-
publican care îl angajase pe Machiavelli. Familia Medici a fost reinstauratã la
Florenþa ºi a câºtigat repede controlul oraºului. Deºi Machiavelli a încercat sã îºi
pãstreze postul, pe 10 noiembrie 1512 a fost înlãturat ºi i s-a cerut sã rãmânã pe
teritoriul florentin vreme de un an.

Necazurile s-au þinut lanþ. În februarie 1513 numele lui Machiavelli a fost gã-
sit pe o listã care a cãzut accidental din buzunarul unui bãrbat arestat pentru un
complot împotriva familiei de Medici ºi reinstaurarea republicii. Machiavelli a
fost arestat ca posibil participant. El a susþinut cã nu fusese niciodatã abordat de
conspirator ºi cã lista respectivã conþinea numele celor pe care acesta plãnuia sã
îi atragã în complot, ºi nu pe cele ale celor care fuseserã de acord. Nu a mãrturisit
nici sub torturã ºi a fost condamnat la închisoare pe viaþã. Cu toate acestea, când
cardinalul Giovanni de Medici a devenit papa Leo al X-lea, pe 11 martie 1513,
guvernarea i-a iertat oficial pe cei închiºi cu ocazia festivitãþilor, iar Machiavelli
a fost eliberat. Machiavelli s-a retras la ferma familiei din Sant’Andrea în Per-
cussina, unde preocupãrile sale literare ocazionale din timpul carierei guverna-
mentale au devenit ocupaþia sa majorã.

Scrierea Principelui

Machiavelli nu era fericit dupã retragere. Încã se gândea la scopul sãu, ºi anume
sã serveascã din nou conducerii. Serviciul sãu probabil cã ar fi fost în serviciul
unui principe, în pofida experienþa publicã a lui Machiavelli ºi preferinþei sale
pentru sistemul republican de guvernare. Acest scop pare cea mai probabilã ex-
plicaþie pentru subiectul celei mai cunoscute cãrþi a lui Machiavelli, pe care în-
cepe sã o scrie acum. O astfel de explicaþie este confirmatã de celebra scrisoare
pe care Machiavelli a scris-o prietenului sãu Francesco Vettori la 10 decembrie
1513 (documentul 3), în care ºi-a exprimat intenþia de a dedica Principele lui
Giuliano de Medici, fratele noului papã, Leo al X-lea, în speranþa cã Giuliano va
gãsi o modalitate sã îl angajeze. Acesta este ºi mesajul posibilei scrisori cu de-
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dicaþie pentru nepotul lui Giuliano, Lorenzo de Medici cel Tânãr. Pentru a atinge
scopul angajãrii, Machiavelli a pus la lucru uneltele pe care le folosise anterior
ca secretar: stiloul ºi cerneala.

Giuliano de Medici probabil cã îl ºtia pe Machiavelli de când era tânãr, înainte
de exilul familiei de Medici în 1494. Astfel cã Machiavelli i-a trimis lui Giuliano
douã sonete din închisoare, în februarie ºi martie 1513, cerându-i acestuia sã in-
tervinã în favoarea sa; ºi a mai scris un al treilea sonet, „Mierlele“ (documentul
4), pentru Giuliano câteva luni dupã eliberarea sa. Aceste poeme indicã o anume
familiaritate, ºi un cercetãtor a susþinut recent cã Machiavelli a scris iniþial acest
sonet, la care a renunþat apoi, ca motto pentru Principele29. În vremea în care
Machiavelli scria Principele, din vara lui 1513 pânã la începutul anului 1514, era
bine cunoscut faptul cã papa Leo se gândea fie sã creeze un nou principat pentru
Giuliano în regiunea nord-centralã a Italiei, probabil în teritoriul moden contro-
lat anterior de ducii de Ferrara, fie sã îl punã la conducerea fiefului papal al rega-
tului lui Napoli. În mai 1513, papa Leo l-a chemat pe fratele sãu la Roma, înlãtu-
rându-l de la conducerea Florenþei. Din punct de vedere practic, în vreme ce
scria Principele, Machiavelli probabil spera sã lucreze nu în Florenþa, ci în Mo-
dena, teritoriu renumit pentru dispute ºi tâlhari la fel ca ºi Romagna lui Cesare
Borgia, sau poate la Napoli, unde se întrevedea posibilitatea unei campanii mili-
tare semnificative pentru a-i disloca pe spanioli. Lectura Principelui în lumina
acestor consideraþii faciliteazã înþelegerea accentului pe care îl pune Machiavelli
pe experienþa lui Cesare Borgia în Romagna în capitolul 7, a motivului pentru
care acordã o mare atenþie problemelor militare ºi multã prudenþã în descrierea
lui Ferdinand Catolicul, cuceritorul Napolelui, pânã în punctul evitãrii deliberate
a numelui sãu în capitolul 1830.

Totuºi, Giuliano a pierdut treptat influenþa asupra papei. La Roma, a devenit
renumit pentru stilul de viaþã boem, în compania artiºtilor, poeþilor ºi astrolo-
gilor, neglijându-ºi afacerile papale ºi familiale. La începutul lui 1515, curtea pa-
palã aflã cã Machiavelli spera sã fie angajat de Giuliano. Pe 14 februarie 1515,
Giuliano a primit o scrisoare de la Pietro Ardinghelli, secretar papal la Roma, în
care Ardinghelli descria o conversaþie cu Cardinalul Giulio de Medici: „Cardi-
nalul de Medici m-a întrebat ieri, în secret, dacã ºtiu dacã Excelenþa Voastrã l-a
angajat pe Machiavelli în serviciul sãu, ºi când am rãspuns cã nu ºtiam nimic de
acest lucru ºi nici nu credeam cã asta e posibil, domnia sa mi-a vorbit pe un ton
extrem de formal: «Nici eu nu cred; cu toate acestea, pentru cã am auzit astfel
de zvonuri de la Florenþa, îi reamintesc cã acest lucru nu îi este favorabil nici lui,
nici nouã ... Scrie-i din partea mea ºi sfãtuieºte-l sã nu aibã nimic de-a face cu
Niccolò; ºi spun acest lucru nu pentru a-l învãþa ce are de fãcut, ci miºcat de o
dragoste adâncã, etc.»“31.
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Interdicþia lui Machiavelli de a intra în serviciul lui Giuliano era clarã. Nu se
ºtie cum i s-a comunicat acest aspect lui Machiavelli, dar cu siguranþã l-a aflat
pentru cã în 1515 a încetat sã mai obþinã o slujbã pe lângã Giuliano ºi ºi-a în-
dreptat atenþia cãtre nepotul lui Giuliano, Lorenzo de Medici cel Tânãr, care era
la acel moment conducãtorul de facto al Florenþei.

Deºi Principele a fost scris pentru Giuliano, i-a fost dedicat lui Lorenzo. În
consecinþã, existã multe discuþii asupra mãsurii în care Machiavelli putea sã re-
vizuiascã Principele înainte de a-l fi prezentat lui Lorenzo. Existã o astfel de
concentrare a gândirii ºi de continuitate a stilului în Principele încât anumiþi cer-
cetãtori considerã cã textul a fost compus în întregime aºa cum îl avem azi, in-
clusiv scrisoarea de dedicaþie, în perioada 1513-1514. Singura modificare accep-
tatã de ei este substituirea numelui lui Giuliano cu cel al lui Lorenzo în scrisoa-
rea de dedicaþie, deºi câþiva acceptã ideea cã Machiavelli ar fi putut insera o refe-
rinþã laDiscursuri la începutul capitolului 2. Dezbaterea continuã pe aceste probleme,
iar majoritatea cercetãtorilor acceptã ideea cã probabil Machiavelli a scris capitolele
1-25 avându-l pe Giuliano în minte între 1513 ºi 1514, dar a adãugat scrisoarea
de dedicaþie ºi capitolul 26 (intitulat „Îndemnurile“) la momentul în care i-a pre-
zentat cartea lui Lorenzo. Inserþii în textul existent pe care este posibil ca Ma-
chiavelli sã le fi fãcut în 1515 includ referinþa în capitolul 2 din Discursuri, pe care
începuse sã le scrie pânã în 1515, ºi o parte a capitolului 3, deoarece existã o refe-
rinþã probabilã (neremarcatã pânã în prezent) la moartea regelui francez Louis al
XII-lea, care s-a petrecut în noaptea de 31 decembrie 1514 – 1 ianuarie 151532.
Principele aºa cum îl avem acum este în mod esenþial textul pe care l-a prezentat

Machiavelli lui Lorenzo de Medici cel Tânãr în 1515 în scopul de a-ºi asigura un
post. Deºi copia pe care Machiavelli i-a dat-o lui Lorenzo nu pare a fi supravieþuit,
copii manuscrise care existã au fost scrise la scurt timp dupã aceea, în 1516 ºi 1517.

Nu existã nicio indicaþie cã Lorenzo ar fi citit vreodatã tratatul lui Machiavelli.
Dedicaþia ºi prezentarea lui Machiavelli par a se fi soldat cu un eºec. Potrivit unei
întâmplãri care pretinde cã oferã chiar versiunea lui Machiavelli asupra lucrurilor,
ºi care este în acord cu ceea ce se ºtie despre caracterul lui Lorenzo (documentul 5),
atunci când Machiavelli a mers personal sa îi înmâneze manuscrisul Principelui,
a mai apãrut un musafir care i-a oferit tânãrului de Medici o pereche de câine de
vânãtoare. Încântat de câini, Lorenzo l-ar fi ignorat complet pe Machiavelli.

Viaþa cu Principele

Eºecul în a obþine un post trebuie sã fi fost devastator pentru Machiavelli. În
1515 Machiavelli se ocupa deja de urmãtoarea sa lucrare, Discursuri despre
Titus Livius, care era despre guvernarea republicanã mai curând decât despre gu-
vernarea princiarã. În pofida diferenþei dintre subiecte, se poate remarca o con-
secvenþã fundamentalã între cele douã cãrþi. Ambele oferã recomandãri dure,
uneori ºocante, pentru cei care deþineau puterea; ambele resping idealismul po-
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litic ºi creºtinismul; ambele pretind sã prezinte reguli noi bazate pe studierea
faptelor, aºa cum s-au întâmplat ele de fapt ºi nu aºa cum ar trebui sã se întâmple.
Machiavelli a pãstrat cu siguranþã Principele aproape de pupitrul sãu în timp ce
scria Discursurile, pentru cã îl citeazã în câteva rânduri. E posibil sã se fi gândit
sã publice cele douã cãrþi împreunã, sau sã revizuiascã Principele astfel încât
acesta împreunã cu Discursurile sã ofere o tratare unificatã a politicii atât în
principate cât ºi în republici, aceasta întrucât Discursurile au rãmas nepublicate
ºi în anumite privinþe neterminate când a murit Machiavelli33.

La momentul la care Machiavelli era preocupat de istoria Republicii Ro-
mane, Principele— proiectul sãu pentru obþinerea postului rãmas nepublicat —
a prins o viaþã independentã de a autorului sãu. Deºi cartea a rãmas nepublicatã,
copii manuscris au început sã circule în Florenþa în 1516-1517. Machiavelli în-
suºi probabil cã împãrtãºea cartea cu prietenii din familia Guicciardini; Niccolò
Guicciardini s-a referit la Principele într-o scrisoare cãtre tatãl sãu din 1517 (do-
cumentul 6). Biagio Buonacorsi, fost coleg al lui Machiavelli în cancelaria flo-
rentinã, trebuie sã fi primit o copie pentru cã el a copiat cele mai vechi manus-
crise care au supravieþuit. Au apãrut ºi critici în acelaºi timp; Biagio Buonacorsi
a prefaþat unul dintre aceste manuscrise cu o scrisoare pentru interzicerea cãrþii
pentru cei „care, din rãutate sau invidie, ar dori, potrivit practicilor vremii, sã
muºte ºi sã tortureze [Principele]“ (documentul 7). Principele lui Machiavelli îºi
câºtiga celebritatea pentru el însuºi ºi pentru autorul sãu.

Trebuie sã fi fost dificil sã fii autorul unei cãrþi scandaloase care nu a fost pu-
blicatã formal ºi care circula numai sub formã de manuscris. Cu siguranþã în ulti-
mii ani de viaþã Machiavelli ºi-a schimbat sentimentele în legãturã cu Principele.
Mândria atât de evidentã în scrisoarea din 1513 cãtre Vettori (document 2), care
anunþa redactarea Principelui, a dispãrut de tot. Potrivit prietenilor care l-au cu-
noscut spre sfârºitul vieþii, Machiavelli a explicat cã scrisese cartea ca o capcanã
pentru conducãtorii Florenþei din familia de Medici. Încurajându-i pe de Medici
sã fie tirani, el a sperat sã contribuie la conspiraþiile care ar duce la cãderea lor
(vezi documentele 5 ºi 12). Pare rezonabil sã respingem aceastã explicaþie având
în vedere ce ºtim despre dedicaþia destinatã lui Giuliano ºi încercarea disperatã
a lui Machiavelli de a obþine un post în 1513. Totuºi este interesant de notat mai
vârstnicul Machiavelli era jenat de mesajul limpede al Principelui ºi s-a simþit
obligat sã inventeze unul ascuns. Într-adevãr, potrivit unuia dintre prietenii mai
tineri ai lui Machiavelli, Benedetto Varchi, Machiavelli a regretat atît de mult cã
a scris Principele încât înainte de a muri, în 1527, a încercat sã „scape“ de lucrare
(vezi documentul 10), o posibilã referinþã la distrugerea copiilor manuscrise.

Un alt episod ar putea probabil dezvãlui schimbarea de atitudine a lui Ma-
chiavelli faþã de tratatul sãu. În 1520 Principele nu era suficient de cunoscut
încât sã îl împiedice pe Machiavelli sã dobândeascã un post. În acel an, anul care
a urmat morþii lui Lorenzo cel Tânãr, a reuºit în sfârºit sã pãtrundã în cercurile
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familiei de Medici. Prieteni din Florenþa l-au prezentat pe Machiavelli cardina-
lului Giulio de Medici (mai târziu papa Clement al VII-lea), care în 1515 a votat
împotriva angajãrii sale de cãtre Giuliano. Cardinalul l-a trimis mai întâi într-o
misiune diplomaticã minorã la Lucca, ºi apoi i-a aranjat un proiect cu salariu de
la universitatea florentinã din Pisa pentru ca Machiavelli sã scrie Istoriile flo-
rentine. Unul dintre cele mai curioase episoade din istoria Principelui dateazã
din aceastã perioadã; în 1523, s-a publicat o versiune rescrisã în latinã a Prin-
cipelui la Napoli într-o ediþie care îl dãdea ca autor pe eminentul filosofAgostino
Nifo. Cartea lui Nifo avea titlul Despre pricepere la conducere (documentul 8).
Nifo a pãstrat multe dintre argumentele ºi exemplele lui Maciavelli, deºi le-a
rearanjat ºi a adãugat multe exemple de-ale sale. De asemenea, a „purificat“ car-
tea suprimând pasajele (care îl laudã pe Cesare Borgia) care ar fi putut fi consi-
derate riscante sau nereligioase. Machiavelli era un protector gelos al proprietãþii
sale intelectuale, aºa cã este surprinzãtor cã nici o menþionare a lucrãrii lui Nifo
nu s-a pãstat în corespondenþa sa. Este probabil cã Nifo a acþionat cu ºtirea lui
Machiavelli. Nifo era, ca ºi Machiavelli, client al familiei de Medici ºi coleg la
universitatea din Pisa. Este posibil ca Machiavelli sã se fi gândit cã dacã lucrarea
sa va fi curãþatã, rescrisã în latinã, ºi publicatã formal sub numele altcuiva, el va
putea sã nege cã Principele era lucrarea explozivã aºa cum o considerau deja
contemporanii sãi. Contemporanii lui Machiavelli erau conºtienþi de simili-
tudinile dintre cele douã lucrãri. În 1523, în prefaþa la ediþia florentinã a Princi-
pelui (documentul 7), tipograful Bernardo Giunta afirmã cã publica în original o
lucrare publicatã anterior în latinã sub numele altcuiva — posibil ca mod de a se
apãra el însuºi de învinuirea de diseminare a unei lucrãri periculoase din punct
de vedere moral.

Machiavelli era bãtrân ºi slãbit când, în 1527, familia de Medici a fost exilatã
din Florenþa din nou ºi a fost restauratã Republica florentinã. Pãrea sã aibã spe-
ranþa cã va fi chemat la serviciu pentru a crea o nouã miliþie dar, spre marea lui
dezamãgire, noua republicã l-a ignorat — pentru cã existau rivali pentru pos-
turile disponibile ºi pentru cã încercase atât de tare în ultimii cincisprezece ani
sã intre în graþiile familiei de Medici. Machiavelli a murit la 21 iunie 1527. Prin-
cipele era încã nepublicat.

Traducerea din englezã de
Nicoleta Stanca ºi Enache Tuºa

Revizuirea traducerii de Gabriela Tãnãsescu
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