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Abstract. Since J.G.A. Pocock' s Machiavellian Moment, the research
concerning Machiavelli's life and work took a new direction, connecting
the Florentine civic humanism of Cinquecento with the republican
movement. The author discusses this topis as a new approach to Machiavell's
essential work.

În literatura de limbã englezã existã în ultimele decenii o amplã dezbatere
care priveºte lectura republicanã a scrierilor lui Machiavelli, în special a comen-
tariilor sale la Titus Livius. Aceastã dezbatere a fost deschisã de cartea profe-
sorului John Greville Agard Pocock The Machiavellian Moment. Florentine Po-
litical Thought and the Atlantic Republican Tradition, publicatã în anul 19751.
În substanþã, teza lui Pocock este cã Machiavelli ºi contemporanii sãi din Flo-
renþa se gãsesc la originea unui curent de idei în gândirea politicã mai puþin stu-
diat, însã care a avut un ecou excepþional în epoca modernã: republicanismul.
Ideea republicanã s�ar fi nãscut, susþine Pocock, pe sol florentin, ca rãspuns la
o situaþie de crizã a gândirii politice italiene din Quattrocento. De la gânditorii
flo-rentini, ideea republicanã, în înþelesul pe care îl dau acestui termen adepþii
ideilor lui Pocock, s�ar fi propagat, preluatã fiind prin republicanii englezi
(Harrington, Milton, Andrew Marvell, Algernon Sydney2), de întemeietorii tra-
diþiei republicane americane, aceea care se va materializa în Constituþia de la
1787. Aºadar, în esenþa ei, Constituþia americanã este, dupã Pocock, o transpu-
nere, într�un context anglo�american aparþinând secolului al XVIII�lea, a
unor idei politice care s�au nãscut în Florenþa din epoca Renaºterii, Machiavelli
fiind unul dintre aceia care au contribuit în mod decisiv la circulaþia acestor idei
în afara spaþiului în care au fost gândite.
Aceastã tezã are, însã, ºi o consecinþã, anume reevaluarea unei pãrþi însem-

nate a istoriei ideilor politice moderne, ceea ce s�a numit uneori „revizionismul
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republican“ al lui Pocock3. Victima ilustrã a acestui revizionism, iniþiat de pro-
fesorul de la Universitatea John Hopkins din Baltimore, este John Locke, alãturi,
desigur, de un întreg curent de gândire care a dominat vreme de un secol istoria
ideilor politice moderne. Recapitulând, în conformitate cu acest curent de gân-
dire amintit, în care John Locke are rolul aproape al unui demiurgos, moder-
nitatea ºi viziunea liberalã asupra lumii sunt în bunã mãsurã sinonime. Individul
ca sursã a legitimitãþii politice, relaþia indestructibilã între libertate ºi proprietate,
distincþia între stat ºi societatea civilã, rolul statului de protector al libertãþilor
individuale, abstractizarea noþiunii de drepturi ale omului prin desprinderea
drepturilor de îndatoriri, legãtura între o formã universalã de raþionalitate ºi uni-
versalitatea naturii umane, rolul eminent al economicului în definirea omului,
teoria dreptului la rezistenþã în faþa unei autoritãþi abuzive, toate aceste idei, con-
siderate fondatoare ale modernitãþii, într�o viziune larg acceptatã încã de la ju-
mãtatea secolului al XIX�lea4, nu numai cã se regãsesc în opera lui Locke, dar
configuraþia care le uneºte se naºte, în fond, odatã cu opera autorului celor douã
Tratate despre guvernare. Pânã nu de mult, aceste idei politice, exprimate în
mod exemplar în opera lui Locke, defineau în mod univog ºi filosofia Revoluþiei
americane.
„Revizionismul republican“ pune sub semnul întrebãrii toate aceste afirmaþii

considerate în cercurile liberale ca premise obligatorii pentru abordarea gândirii
politice moderne, pornind de la abordarea inovatoare a lui Hans Baron, istoric
german (refugiat în Statele Unite) ale cãrui lucrãri, însã, au fost cunoscute în me-
diul academic anglo�american abia dupã rãzboi, când apar douã lucrãri conside-
rate fundamentale: Humanistic and Political Literature in Florence and Venice
at the Beginning of the Quattrocento5 ºi The Crisis of the Early Italian
Renaissance: Civic Humanism and Republican Liberty in the Age of Classicism
and Tyranny6. Lucrãrile lui Baron pun într�o nouã luminã premisele gândirii
po-litice a Renaºterii. Savantul german a arãtat cã modernitatea se naºte, cel
puþin în Italia, nu sub semnul individualismului ºi al universalizãrii unei
paradigme ju-ridico�politice (cum reiese din vulgata liberalã), ci mai degrabã
prin redes-coperirea idealurilor antice ale patriotismului, ale guvernãrii
acceptate de popor ºi ale ceea ce romanii numeau res publica, adicã un spaþiu al
interesului public definit prin acceptare comunã (ceea ce se va traduce înAnglia,
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cu unele nuanþe, încã în epoca lui Hobbes ºi a lui Harrington — acesta din urmã
fiind considerat un machiavellian7 — prin termenul commonwealth8).
Ipoteza lui Baron reuºeºte, de altfel, sã explice unele dezbateri de idei care

pãreau oarecum inexplicabile abateri de la progresul triumfãtor al ideilor lui
Locke între secolele al XVII�lea ºi al XVIII�lea: dezbaterea în jurul ideii de li-
bertate la antici ºi la moderni, unele polemici împotriva ideilor moderne asupra
industriei ºi a comerþului (se ilustreazã, de pildã, nu numai efectele favorabile
ale acestora, dar ºi rolul lor în coruperea omului modern), discuþiile în jurul ideii
de proprietate etc. Toate acestea l�au condus pe J.G.A. Pocock sã scrie The Ma-
chiavellian Moment ca un manifest împotriva unei genealogii simplificate a mo-
dernitãþii, care ar þine seama numai de linia inauguratã de Locke ºi care s�ar pre-
lungi în gândirea politicã revoluþionarã din America secolului al XVIII�lea.
Aºa cum observã Jean�Fabien Spitz, în aceastã tradiþie republicanã nãscutã

în Italia, „omul este un cetãþean înainte de a fi un negustor ºi producãtor, ºi
existenþa sa socialã este subordonatã existenþei sale politice; suntem departe de
ideea cã societatea civilã îºi datoreazã existenþa necesitãþii de a proteja
proprietatea, de a garanta roadele muncii ºi de a face posibile creºterea bogãþiei
ºi multiplicarea schimburilor, dimpotrivã proprietatea apare ca fiind condiþia
subordonatã (deºi esenþialã) a existenþei politice; omul trebuie sã fie proprietar
pentru a fi cetãþean, deoarece numai posesia pãmântului îi asigurã independenþa
necesarã pentru a�ºi exercita într�o manierã autonomã meseria de cetãþean care
îl defineºte ca om“9.
Diferenþa faþã de viziunea lockeanã este evidentã: în tradiþia republicanã, po-

litica nu înseamnã numai a împiedica statul (sau orice altã formã de organizare
colectivã a indivizilor umani) de a se amesteca în viaþa privatã, ci înseamnã (ºi)
a propune societãþii un ideal de virtute în care (toþi) indivizii sã se poatã recu-
noaºte. Aspectul economic nu mai este singurul care defineºte umanul; el este
temperat ºi încadrat de o dimensiune interindividualã ºi interpersonalã, care face
ca omul sã nu�ºi mai consume întregul potenþial creator într�o lume a
obiectelor, ci sã poatã sã se dezvolte ºi într�o lume a persoanelor, care are legea
ei specificã de existenþã: cultura. Individul lockean cade, cum ar fi spus Hegel,
victimã unui infinit „rãu“: fiind esenþialmente singur într�o lume de obiecte,
încearcã sã�ºi as-cundã sieºi ºi sã anuleze aceastã singurãtate prin multiplicarea
obiectelor care îl înconjoarã, ca într�o povestire de Borges; în acest fel, legea
fundamentalã a existenþei umane pe continentul liberal descoperit de John Locke
este producþia ºi competiþia. Într�o lume în care dialogul între persoane este
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falsificat de co-mandamentele concurenþei economice, aspectele iraþionale ale
întâlnirii între indivizi iau forme monstruoase: imaginarul, spaimele faþã de un
altul, necunos-cut, colportarea opiniilor ºi aviditatea faþã de „noutatea“
informaþiei devin, în cele din urmã, esenþiale. Asistãm, prin exacerbarea
acestora, în cele din urmã la apariþia unei „societãþi a spectacolului“10, cum scria
un sociolog, care l�ar fi în-spãimântat, desigur, ºi pe Locke, deºi toate premisele
acesteia se gãsesc, în fond, în democraþia liberalã preconizatã de el ca fiind calea
cãtre progresul uman.
În universul republican al Renaºterii, energia umanã se exercitã în atelierul

de producþie, dar ºi în agora, în relaþia cu obiectele, ca ºi în relaþia cu persoanele.
Fãrã a idealiza societatea italianã în drumul ei spre modernitate, trebuie sã�i re-
cunoaºtem, mãcar, acesteia un anume efort de limitare a egoismului inerent na-
turii umane. Cum scrie ºi Jean�Fabien Spitz, „esenþialul este de a evita ca
fiecare individ sã se preocupe doar de propriile afaceri ºi de interesele sale
private, în-credinþând guvernarea ºi apãrarea unor specialiºti, cãci, atunci când
se dezvoltã indiferenþa faþã de virtutea colectivã (...), înseamnã cã devenim
indiferenþi la po-sibilitatea ca semenii noºtri sã devinã cu adevãrat oameni prin
integrarea ºi par-ticiparea la o ordine care le aparþine; prin aceasta, noi provocãm
dispariþia politicii ca loc de formare a propriei noastre umanitãþi ºi a propriei
noastre excelenþe“11.
În substanþã, republicanismul renascentist înseamnã, deci, promovarea spiri-

tului civic împotriva egoismului, a dialogului în spaþiul public împotriva meca-
nismelor abstracte ale reprezentãrii politice, a participãrii active împotriva exa-
cerbãrii individualismului ºi a închiderii în universul vieþii private.
În egalã mãsurã, el reprezintã ºi refuzul ideii simpliste conform cãreia ome-

nirea a evoluat pe o linie mereu ascendentã de la barbaria anticã la civilizaþia
modernã, deoarece în republicanismul Renaºterii italiene este mereu prezentã
imaginea idealului Romei republicane.
Valoarea euristicã a termenului de „umanism civic“, termen introdus de Hans

Baron ºi conectat de Pocock ºi ºcoala sa de gândire la o anume viziune asupra
evoluþiei ideilor politice moderne, este indiscutabilã, chiar dacã, în legãturã cu
semnificaþia care i s�a atribuit, s�au exprimat ºi o serie de rezerve12. O parte
dintre acestea au contribuit, de altfel, la revizuirea ºi dezvoltarea tezelor lui
Pocock de cãtre Quentin Skinner în special în primul volum al cunoscutei sale
lucrãri The Foundations of Modern Political Thought13.
Istoriografia din ultimele decenii a depus eforturi deosebite pentru a se deli-

mita de viziunea ideologicã asupra Renaºterii, transmisã din generaþie în gene-
raþie încã de la jumãtatea secolului al XIX�lea. Conform acestei viziuni, Renaº-
terea apare ca un efort de a înfrânge ºi a anihila gândirea Evului Mediu în toate
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domeniile cunoaºterii: în ºtiinþã, în filosofie, în artã. Dihotomia
întuneric�luminã se transpune în opoziþia dintre colectivismul medieval ºi
individualismul Renaº-terii, dintre pragmatismul ierarhic ºi viziunea esteticã
asupra vieþii sociale, dintre teologie ºi ºtiinþã, dintre simpla copiere a
manuscriselor ºi abordarea lor din per-spectivã filologicã º.a.m.d.
A fost nevoie de efortul a douã generaþii de cercetãtori ca sã vedem cât de falsã

este aceastã perspectivã asupra Renaºterii ºi asupra relaþiei dintre Quattrocento�ul
italian ºi epoca anterioarã. Aºa cum am arãtat, deja, prima etapã a acestui demers a
fost aceea a descrierii epocii din perspectiva noþiunii de „umanism civic“, propusã
iniþial de Baron ºi adâncitã de alþi cercetãtori, între care un loc eminent i se cuvine
lui Eugenio Garin. Explorând literatura de la sfârºitul secolului al XIV�lea ºi din
secolul urmãtor, s�au pus în evidenþã atât continuitãþile, cât ºi faliile dintre scrierile
medievale ºi cele care anunþã o nouã epocã. Departe de a fi dominat de o gândire
informã ºi gregarã, Evul Mediu a elaborat o retoricã suficient de complexã pentru
a exprima viziunea sa despre lume. De asemenea, existã, în perioada medievalã
târzie, o anume specializare a educaþiei în ce priveºte categoria „funcþionarilor“
epocii ºi a celor care lucreazã, profesional, cu textele scrise. Este vorba despre ars
dictaminis, noþiune care se traduce în englezã prin letter�writing, „o tehnicã
specialã, care a putut fi codificatã într�un set de reguli ºi învãþatã pe dinafarã, care
a fost dezvoltatã la Bologna încã din prima parte a secolului al XII�lea, în vederea
formãrii avocaþilor ºi a judecãtorilor“14, aºa cum aratã Quentin Skinner.
Primul care pare sã fi codificat regulile acestei ars dictaminis medievale a fost

Adalbert din Samaria, în jurul anului 113515. Tehnicienii acestui gen de artã a
redactãrii, dictatores, deþin un anume numãr de modele de texte adecvate unor
ocazii precise. O serie de dictatores ºi�au transmis, de la o generaþie la alta, aceste
pattern�uri textuale, pânã la Boncompagno da Signa, care scrie, cãtre anul 1215, o
„Retoricã veche“ (sau „Primã retoricã“, urmatã dupã douã decenii de o „Cea mai
nouã retoricã“), cuprinzând un ansamblu bine sistematizat de modele de text, în
vederea scrierii unor scrisori cãtre Papã, cãtre cardinali, cãtre episcopi, cãtre
împãrat, cãtre membrii senatului cetãþii, cãtre podestà, cãtre consuli, profesori
º.am.d.16. De la chestiuni de ordin pur formal în privinþa redactãrii unor texte,
aceastã ars dictaminis va evolua cãtre un rol mai adânc educativ, propunând texte
care au ºi un sens formativ pentru tânãra generaþie, inclusiv texte cu conþinut politic.
Alte scrieri cu caracter formativ în domeniul retoricii sunt cuprinse în epocã sub

titulatura de ars arengendi, arta de a vorbi în public. Manuale în acest domeniu au
scris Brunetto Latini ºi Giovanni de Bonandrea. Unii autori vor propune combinaþii
ale celor douã specializãri retorice sau alte variante, de pildã scrieri care propun
sfaturi pentru podestà, conducãtorul cetãþii. Prin urmare, ideea unei cãrþi cu sfaturi
pentru principi putea sã vinã, firesc, în continuarea unor astfel de modele.
Apar, cãtre sfârºitul Evului Mediu, noi specializãri, în primul rând texte cu

caracter istoric, cronici ale unor cetãþi sau relatãri ale unor evenimente deosebite,
cum ar fi Asediul Anconei, descris de Boncompagno da Signa.
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Acesta este mediul în care se formeazã un nou ethos, ethos�ul republican,
care anunþã Renaºterea. Textele cu conþinut istoric sunt oganizate în funcþie de
anumite idei ºi interese, având în vedere ºi o anume dimensiune de propagandã.
În textul amintit, care descrie asediul Anconei de cãtre trupele imperiale, de pildã,
apare un moment în care un cetãþean în vârstã al cetãþii evocã tradiþiile Romei antice
ºi ideea luptei pentru pãstrarea libertãþii pentru a îndemna populaþia sã reziste17. O
serie de alte texte din epocã vor pune în evidenþã specificul istoriei florentine ºi
relaþia specialã a cetãþii de pe Arno cu libertatea cetãþeneascã, mergând pânã la
falsificarea conºtientã a istoriei (Florenþa n�ar fi fost, în aceastã redactare,
întemeiatã de Caesar, ci de Roma republicanã18). Vor urma, desigur, alte câteva
generaþii de scrieri, din ce în ce mai complexe sub raportul tehnicii redactãrii,
culminând cu marile opere ale lui Dante (alãturi de explozia liricã aDivinei Comedii
trebuie men-þionatã reflecþia teoreticã din De Monarchia, care propune o viziune
filosoficã asupra autoritãþii imperiale prin care se depãºeºte sciziunea augustinianã
între cele douã cetãþi19) ºi ale generaþiei acestuia ºi, la sfârºitul secolului al XIV�lea,
cu apariþia acelui curent de gândire care a fost numit „umanism civic“.
Prin urmare, câteva generaþii de modele de retoricã pot sã explice, cel puþin pânã

la un punct, în viziunea noilor cercetãri de specialitate, operele de maturitate ale Re-
naºterii, între care un loc special revine scrierilor luiMachiavelli. Departe de a diminua
meritele autorilor cunoscuþi, aceastã arheologie a textelor politice renascentiste ne
permite sã înþelegemmai bine relaþia lor cu trecutul ºi, totodatã, originalitatea acestora.
Vãzut de departe, „umanismul civic“ florentin, de la Coluccio Salutati la

Leonardo Bruni, este un amestec de idealism ºi pragmatism, de exaltare a an-
tichitãþii, dar ºi de prudenþã politicã cu rãdãcinile în sapientia medievalã20. Nu
întâmplãtor, de altfel, „umanismul civic“ se naºte la Florenþa, cetatea care a reu-
ºit cel mai bine, alãturi, desigur, de Veneþia, sã�ºi pãstreze libertatea, navigând
cu înþelepciune între ameninþãrile imperiale ºi hegemonia papalã.
În cazul lui Machiavelli, acesta aparþine unei generaþii mature, una dintre ulti-

mele ale umanismului renascentist, în care relaþia cu textul ºi cu sursele se do-
vedeºte a fi mult mai complexã. Cel mai complicat este cazul cunoscutelor Dis-
corsi sopra la prima deca di Tito Livio. Deºi nu se cunoaºte data exactã a ela-
borãrii acestora, Discorsi apar dupã o serie de experienþe în viaþa politicã flo-
rentinã care au schimbat, într�o mãsurã, datele problemei: alungarea Medicilor,
regimul teocratic al lui Girolamo Savonarola, regimul republican condus de
gonfalonierul perpetuu Piero Soderini, incursiunile franceze în peninsula italicã
ºi conflictele la care iau parte Imperiul German, regatul francez ºi papalitatea,
forþe între care Florenþa este obligatã sã opteze, apoi prãbuºirea regimului lui
Soderini ºi reîntoarcerea Medicilor, teroarea dezlãnþuitã de partizanii acestora.
Toate aceste experienþe fac sã se schimbe raporturile florentinilor cu istoria, tem-
perându�le exaltarea libertãþii ºi favorizând spiritul reflexiv.
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Senellart, Artele guvernãrii. De la conceptul de regimen medieval la cel de guvernare, traducere în limba
românã de Sanda Oprescu, Bucureºti, Editura Meridiane, 1998.



Scrierea lui Machiavelli a fost elaboratã, iniþial, în viziunea unor cercetãtori,
probabil ca un fel de comentariu continuu pe marginea textului cunoscutei istorii
a lui Titus Livius care se intituleazã Ab Urbe condita. În casa lui Bernardo, tatãl
lui Niccolò Machiavelli, exista un volum care conþinea, probabil, întreaga parte
care era atunci cunoscutã din opera livianã21. Niccolò a avut, astfel, prilejul de a
citi ºi reciti în repetate rânduri opera istoricului patavin. Pânã aici, nimic neo-
biºnuit: citirea ºi recitirea textelor clasice era deja o practicã obiºnuitã a uma-
niºtilor vremii. Familiaritatea îndelungatã, însã, a lui Niccolò cu scrierea istori-
cului latin îi va permite sã dezvolte un nou tip de relaþie cu textul clasic, care de-
pãºeºte limitele „umanismului civic“.
Livius este, cum se ºtie, un istoric al Romei republicane, acela, dintre istoricii

romani, care a analizat cel mai profund funcþionarea instituþiilor în perioada
republicanã. De aceea, scrierea lui Machiavelli a putut sã se concentreze, aproape
firesc, nu pe aspectul filosofico�ideologic al problematicii politice (libertate vs.
tiranie22), ci pe aspectul instituþional, dând astfel naºtere unui nou mod de a elabora
un text cu problematicã politicã.Acest aspect instituþional avea sã marcheze în mod
durabil gândirea republicanã de acum înainte. Pentru Machiavelli (ºi pentru
continuatorii gândirii sale politice), statul (lo stato, termen care în aceastã perioadã
îºi defineºte sensul abstract, teoretic) ºi republica vor însemna, înainte de toate, un
ansamblu de instituþii care sunt puse, ideal vorbind, în slujba libertãþii. De aceea,
Machiavelli aplicã textului livian un gen de lecturã pe mai multe niveluri: nivelul
evenimentului istoric, nivelul modelului de acþiune politicã ºi nivelul teoriei politice
(acesta din urmã pus sub semnul conceptului polybian al „constituþiei mixte“).
Opera lui Machiavelli aparþine, aºadar, unei alte generaþii faþã de ceea ce s�a

numit în literatura de specialitate „umanismul civic“ ºi ar fi o eroare sã o citim
printr�o grilã de lecturã care ar reduce�o la acest curent de gândire23.
Referinþele antice joacã aici un rol important, deºi, probabil, nu hotãrâtor.
Primele generaþii de umaniºti se referã la antichitatea romanã dintr�o
perspectivã pe care am putea�o defini, în substanþã, ca fiind ciceronianã.
Autorul lui De oficiis prezintã, în scrierile sale politice, o imagine a lumii
romane calmã, echilibratã, organizatã în jurul marilor valori ale umanismului antic.
Încã Petrarca, în Africa, fãcea portretul vechilor valori ale civilizaþiei romane
clasice inspirat de Somnium Scipionis, plecând de la comentariile lui Macrobius
asupra scrierii ciceroniene De Repu-blica. Pentru primii umaniºti, libertas ºi
imperium nu sunt, de altfel, valori întru totul ireconciliabile, având în vedere cã

7 MACHIAVELLI — LECTURI INSULARE 11

————————
21 Bernardo Machiavelli, Libro di ricordi, a cura di Cesare Olschki, Firenze, Felice Le Monnier, 1954
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ottobre 2002), a cura di Jérémie Barthas, Quaderni di Rinascimento 42, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2007.

23 O observaþie interesantã a lui Gennaro Sasso în privinþa modului de abordare a politicului în cazul lui
machiavelli, prin comparaþie cu „umanismul civic“: „Opþiunea în favoarea «libertãþii» este, la Machiavelli, la
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politice“ (Gennaro Sasso, op. cit., p. 516).

24 Mikael Hörnqvist, op. cit., cap. „The dark side of republicanism“, p. 34 sq., passim.



ei puteau sã proiecteze, în spirit pe-trarchist, valorile clasice pe fundalul unei
societãþi funciarmente creºtine24.
O nouã etapã în evoluþia gândirii civice florentine se gãseºte în ceea ce sa-

vantul suedez Mikael Hörnqvist definea drept „rãzboiul de propagandã care s�a
desfãºurat în paralel cu conflictul militar“ dintre Florenþa ºi Milano, condusã de
Giangaleazzo Visconti, între 1380 ºi 1402, când moare acesta din urmã. Noua
generaþie a elitei florentine, Cino Rinuccini, Coluccio Salutati, ºi elevul acestuia,
Leonardo Bruni, se confruntã cu milanezul Antonio Loschi în privinþa pretenþiei
Florenþei de a continua direct tradiþia romanã25. În acest climat de polemicã
apare unul dintre textele importante pentru definirea „umanismului civic“ ca un
republicanism orientat spre valorile imperiale clasice26, Laudatio Florentinae
urbis a lui Leonardo Bruni. Aceeaºi gândire care vizeazã sã transpunã în actuali-
tate valorile imperialiste ale civilizaþiei romane clasice se gãseºte ºi în istoria
monumentalã a Florenþei, Historiae Florentini Populi, scrisã (probabil între
1414�1429) de Bruni ºi sub impresia marii întreprinderi florentine din acea vre-
me a cuceririi Pisei. Trebuie înregistrate, e drept, ºi contraexemplele la aceastã
reînviere a imperialismului roman de cãtre umaniºtii florentini, în primul rând
prin exemplele lui Giovanni Cavalcanti (în ale sale Istorie Fiorentine), Poggio
Bracciolini (De Infelicitate Principium), ultimul deschizând, de altfel, ºi disputa
care opune, în epocã, figurile eroilor clasici, Caesar ºi Scipio. Disputa aceasta se
ve întâlni, de altfel, ºi în Discorsi, unde figura lui Caesar apare în lumina cea mai
sumbrã. În fine, o nouã etapã în dezvoltarea „umanismului civic“ florentin se în-
registreazã cu apariþia unor scrieri precumDella vita civile a lui Matteo Palmieri,
în care eclectismul primelor scrieri umaniste este estompat în favoarea unei de-
pline ºi echilibrate asimilãri a viziunii clasice ciceroniene27.
Comparând aceste texte cu Discorsi, observãm cã aceastã din urmã scriere

machiavellianã se situeazã, în fond, în contextul unei noi paradigme de lecturã a an-
tichitãþii romane, puternic influenþatã de valorile republicane din opera lui Titus
Livius. Dintre diferitele aspecte ale acestei înnoiri conceptuale, unul dintre cele mai
interesante este acela, recent pus în discuþie de specialiºti ca Mikael Hörnqvist, al
percepþiei asupra rãzboiului ºi a legitimitãþii filosofice a acestuia. Existã nu numai
în opera lui Machiavelli, dar ºi în aceea a lui Francesco Guicciardini numeroase pa-
saje în care se dezbate aceastã problemã sub raport filosofic. Deºi Machiavelli ºi
Guicciardini nu se situeazã chiar pe poziþii similare în aceastã chestiune, se remarcã
o înnoire cvasisimilarã a vocabularului lor28 care îºi are originea în necesitatea de a
dezbate împrejurãrile politice excepþionale. Mikael Hörnqvist enumerã termeni ca
grandissimo movimento, perturbazione, varietà, accidenti, casi, instabilità, varia-
zioni, turbazioni, rinovazione, rovina, distruzione, mutazione etc. care sunt comuni
operei celor doi. Evident, un rol l�au avut în aceastã privinþã ºi conflictele în care
a fost atrasã ºi Florenþa în deceniile de la cumpãna secolelor XV ºi XVI. Aceastã
chestiune ar putea fi pusã în relaþie nemijlocitã, de altfel, cu necesitatea de a scrie o
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