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Wie,lki Manipulator 

Życie Makiawela było klęsk<\, jego imię otoczyła gęsta 

mgła, złożona z niezrozumienia , lęku i odrazy. Nazwa „ma
('hiawelizm" przyznawana jest w języku potocznym dzia
łaniom prze\vrpfoym, ·obludnxnt . i złówieszczym, chociaż 

nie pozbawio~ym iJrzenikliwe·g~ g~riiu'szu. · 
Machiawelizm bowiem w prawdziwym swoim wymia

rze, a więc taki, jaki wynika on naprawdę z lektury pism 
Niccolo Machiavellego, nie zaś jakim go preparują jego 
przeciwnicy, a jeszcze częściej ci, którzy po prostu Makia~ 
wela nigdy nie czytali. a więc makiawelizm jest testem. 
Jest testem dotyczącym stosunku człowieka do przeżywa

nej przez niego historii i stosunku człowieka do prawdy, 
która jr.-st przykra, a przynajmniej niezbyt pochlebna dla 
żywionych przez nas wyobrażei1. Francis Bacon trafnie 
powiedział, że „powinniśmy być wdzięczni Machiavellemu 
i podobnym mu pisarzom, którzy otwarcie i bez niedomó
wie i1 pi szą o tym, jak ludzie pos tępują , a nie jak postępo

wać powinni ." Jakże trudno jednak o podobn<J wdzięcz

ność wobec autora, który otwarcie pisze, że „ludzie prędzej 
puszczają w niepamięć śmierć ojca niż stratę ojcowizny", 
albo który, porównując wartość miłości i strachu jako na
rzędzi sprawowania rządów, powiada , że „miłość trzymana 
jest węzłem zobowiązań, który ludzie, ponieważ są nik
czemni, zrywają, skoro tylko nadarzy się sposobność oso
bistej korzyści, natomiast st rach jest oparty na obawie 

kary; t en więc nie zawiedzie nigdy". 
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Rodzina Machiavellich bardzo wcześnie związała swoje lo
sy z dzi ejami Florencji. dając miastu l icznyc h urzędników 

i przedstawicieli miejskiego samorzqdu. Do nich należał 

również ojciec pisarza, Bernardo, pośród najwyższych urzę

dników miasta-republiki znalazł się na czas jakiś u rodzo
ny 3 maja 1469 rok u Niccolo rviachiavelli. Wykształcenie. 

które otrzymał uznać należy za soli d ne, chociaż współcze

śni wzdragali się przed nazwaniem go uczonym. Mimo, że 

pod koniec życia zwłaszcza zdołał zgromadzić wokół si bie 
grono uczni ów, jego rn E1drośe i wiedza wypływały raczej 
ze źródeł praktycznych niż z wiedzy ks iążkowe j, które j 
nie brakowało m u jednak , głównie w zakresie historii sta
roży tnej. Jednakże prawdziwq szkolą Machiavellego były 

lata spędzone w służbie publiczne j, na stanowisku sekre
tarza drugiej kancelarii, do której to godności wyniesio
no go w roku 1498, w w ieku lat dw udziestu pięci u. Urz<1cl 
ten sprawował przez lat czternaście, które w istocie były 

jedynie epizodem w pełnej dramatów i konfl iktów polity
cznyc h Florencji prze łomu XV i XVI stulecia. 

Okres ten to czasy upadku, a nas t ę pn ie r es tytucji potęgi 
Medyceuszy jako władców Florencji. Wawrzy niec Wspa
niały, twórca świetności miasta, pozos t awił po so bie ster 
rządów w rękach swego syna, siłacza o niewielkim rozu
mie Piero de Medici. Ten, nie potrafiąc poradzić sobie 
z rządzen iem miastem-republiką , zwrócił się o pomoc do 
króla Francji , dając m u zyski podatkowe i twierdze Tos
kanii w zamian za poparc ie przeciwko własnym współ

ziomkom. Nie tylko młody Makiawel przeżywać musiał 

gor ycz tych rządów , opartych na obcym orężu. Opór lu
dnoś c i Florencj i, niechętnej tym rządom, zm usza Francu
zów do opuszczenia miasta. Pozostawiają oni Piero de 1'vie 
dici własnemu losowi, miasto zaś rabują ze skarbów i li
cznych zgromadzonych przez Wawrzyr1ca bogachv. Wóv.-
czas to , po upadku sześćdziesięcioletnich rządów medycej
skich , na firmamenc ie politycznym Flore ncj i pojawia s iq 
postać dwuznaczna i szalona , ty powa dla okresów roz
chwiania i kryzysu - brat Gerolamo Savonarola. 



Historycy twierdzą, że kariera i upadek Savonaroli sta
ły się dla Machiavellego pierwszym impulsem, aby w spo
sób racjonalny i uporządkowany sformułować zasady rzą
dzenia par'tstwem i postępowania ze społeczeństwem, im
pulsem, rzecz jasna, negatywnym. Różne źródła cytują je
go list do ambasadora Florencji w Rzymie, datowany 
z marca 1497, w którym Makiawel sceptycznie odnosi się 

do dominikańskiego kaznodziei, który „wecllug mego mnie
mania dqży jedynie do tego, aby podporzqclkowa.ć się cza
som i ubarwić jakoś swoje klamstwa". Stos zapalony 23 
n-.aja 1498 pod ascetycznym ciałem Savonaroli oświetla 
najlepszych czterna!k ie lat kariery politycznej Niccolo Ma
chiavellego, pomiędzy rokicin 1498, a 1512. W pięć dni po 
spaleniu Savonaroli republika Florencji, odradzając się 
pod wodzą gonfaloniera Piotra Soderiniego, powołuje Ma
kiawela decyzją Rady Osiemdziesięciu na sekretarza dru
giej kance lari i, nieco później czyniąc go także zarz:c1dza
jącym sprawami Rady Dziesięciu. Były to stanowiska nie
poślednie, stwarzające rozlegle pole do ob3erwacji, do kon
taktów dyplomatycznych i do podróży. 

W owych czasach swojej największej aktywności poli
tycznej i dyplomatyczne j Machiavelli zaczyna pisać. Pow
stające jednak wówczas jego rozprawy mai<! charakter na 
poły sprawozdawczy, częściowo jedynie zmierzając do wy
<:i<;gnięcia wniosków teoretycznych z konkretnych w yda
rzeń i spor · -.eżeń. Niewykluczone że cala twórczość pi
>arska MaL __ „vellego pozostałaby na tym poziomie do
raźnej publicystyki raczej niż wielkiej teorii władzy i rz<1-
dzenia, gdyby pozostał on do koóca życia czynnym polity
kiem i dyplomat<\ republiki. Jednakże nowe wypadki na
dały nowy - i pod pewnymi względami ironiczny - bieg 
życiorysowi Makiawela. W roku 1512 w bitwie pod Prato 
wojska republiki florenckiej doznają klęs ki w starciu 
z wojskami Hiszpanii ; klęska pod Prato oznacza więc upa
dek demokratycznych i republikaiiskich rządów Soderinie
go, których Machiavelli był jedne\ z podpór. Na pikach 
hiszpaiiskich znów wracają do Florencji Medyceusze. Ma„ 

chiavclli zostaje pozbawiony wszystkich swoich funkcji 
publicznych. Jego sytuacja pogarsza się jeszcze, kiedy wła
dze wpadają na ślad antymedycejskiego spisku. Znalezio
na zostaje lista rzekomych uczestników sprzysiężenia , 

wśród których figurowe.Io także nazwisko Machiavellego, 
Z::idne do s tępne źródła nie wyjaśniają tej kwestii - czy 
MachiavL'lli rzeczywiście nosił się z myślą o obaleniu Me
dyceuszy, wydaje się to raczej mało prawdopodobne. Po
dobnego zdania okazuje się w rezultacie również i s~1d , 

który przywraca mu wolność . Machiavelli jednak spędza 

rok w więzieniu śledczym, gdzie jest torturowany. Po zwol
nieniu , byłego sekretarza drugiej kancelarii nadal dotyczy 
zakaz przebywania we Florencji, połączony z zakazem opu
szc:zania gran ic Toskanii, os iada więc w niewielkiej willi 
w Saint'Andrea in Percuosina, leżącej około 30 kilome
trów od miasta. 

I tu właśnie otwiera się rozdz iał życia Machiavellego, 
który bardzie j niż dy plomatyczne zabiegi i w stopniu wię
kszym niż publiczna działalność we władzach republiki 
zapewnił ni eśmiertelność jego imieniu. Makiawel oddaje 
się całkowicie twórczości pisarskiej, opracowując dwa naj
"': iększe i najbardziej znane swoje dzieła - lfozważania 

nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Uwin
sza i Księcia. Trzeba zastrzec od razu: pisarstwo to nic 
było dla Machiavallego próbą ucieczki od świata polilv
ki. w którym poniósł osobistą klęskę i który napełnił go 
niesmakiem. W jego geście nie było nic ze wzgardliwego 
odwrócenia ' ię myślą w inne rejony i ku innym sprawom. 
nie potrafił się od niej i nie chciał odrywać mimo gory
czy niepowodzenia. Można powiedzieć nawet więcej - pi
sarstwo traktował on jako coś w rodzaju pomostu, po któ
rym uda mu się być może znów powrócić na arenę poli
tyczną , wykazawszy, że autor tak świetnych rad i mąż ta
kiej mądrości nie powinien być odsunięty od grona dorad
C' Ów stojących przy rządzących . Równocześnie ze stronica
mi swoich dzieł pisze listy do przyjaciół, a także supliki 
do rządzących Medyceuszy - zalecając w nich swoje ri: o-



żliwości i proszqc o ułatwienie mu powrotu do służby pu
blicznej. 

Jego zabiegi nie przynosZ<l oczekiwanych rezultatów. 
;vredyceusze doceniają raczej jego talent pisarski zalecając 
mu opracowanie - niew<jtpliwie ku swojej chv.rale - his
torii miasta; przez pięć lat (1520-1525) pisze Makiawel 
Historie florenckie, które wręcza w Rzymie papieżowi Kle
mensowi VII. Jego pisarstwo rozkwita , zatrącaj<JC także -
renesansowym zwyczajem - o regiony literatury pięknej, 

czego owocem jest m. in. zabawna lWandragora, komedia 
uchodząca za jedną z najlepszych w tym okresie, a na 
pewno najlepsza ze wszystkiego, co Machiavelli napisał 

jako poeta, lecz jego kariera publiczna wię!:lnie. 
Aktywność Makiawela jako polityka rozblyśni jcszczl.' 

raz. na krótko , aby jeszcze raz zakończyć się niepowodze
niem. Dzieje się to w czasie , gdy wojska Karola v nad
ci<1gaj<J ku Italii. l\Tachiavelli snuje plany powstrzymania 
nieprzyjaciela, przedkłada je pap1ezow1, dopomina się 
o tworzenie armii, pracuje nad planami fortyfikacji Flo
rencji i doprowadza nawet do stworzenia kom is ji pięciu, 
maj<1cych zaj;1ć się umocnien iem miasta. komisji, której on 
:;am zostaje sekretarzem. Jednakże G maja 1527 roku woj
ska cesarskie wkraczają do Hzymu i w dniach s łynnego 
„sacco di Homa" pustosz<) miasto. W ślad za upadkiem pa
pieskiej potqgi Medyceuszy upada także ich władza we 
Florencji. Jest to moment, który dla Makiawela powinien 
być szansą - odradzaj<1ca sic:; demokratyczna republika 
pragnie nawi<izać do przedmedycejskich rz<1dów republi
ka11skich i Machiavelli przedstawia swo j<) kandydaturę na 
sekretarza drugiej kancelarii . Stanowisko to, triumfalnie 
przyznane w roku 1498 dwudziestopięcioletniemu młodzień

CO\Vi, odmówione zostaje - w publicznym glosowaniu -
politykowi, który ko11czy! już lat '18 i któremu współoby
watele nic chcieli wybaczyć gorliwości, z jaką zabiegał 
o względ upadłych właśnie Medyce uszy. Dokładnie w je
denaście dni po tragicznym dla niego głosowaniu w Wiel
kiej Radzie Niccolo Machiavelli umiera 21 czerwca 1527 
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roku, a jego zwłoki złożone zostaje\ w katedrze Santa Cro
ce we Florencji , mieście , które było dla niego bez wątpie
nia „najwyższą wartością". 

We florenckim Pallazzo Vecchio ogl<idać można dwa por
trety Machiavellego. Jeden, rzeźbiarski, wątpliwego autor
stwa, przedstawia mężczyzn<:; o okrągłej twarzy, krótko 
ostrzyżonych włosach , boleśnie zac iśniętych ustach i lek
ko umykającym w bok, nieprzeniknionym, lecz . smutnym 
spojrzeniu. Drugi, pędzla Santi di Tito, powtarza te same 
rysy twarzy, lecz skierowanemu ku widzowi spojrzeniu 
ciemnych oczu nadaje wyraz ironicznego uśmiechu . Oba 
te portrety zdają się oddawać prawdę o naturze człowieka, 
który miał odwagę powiedzieć: „sposób, w jaki się żyje, 
jest tak różny od tego, w jaki się żyć powinno, że kto 
chcąc czynić tak, jak się czynić powinno, nie . czyni tak, 
jak inni ludzie czynią, ten gotuje raczej swój upadek niż 
przetrwanie". 

Przytoczony powyżej tekst jest skrótowym opracowaniem 
wstępu Krzysztofa Teodora Toeplitza zamieszczonym (w:) 
Niccolo Machiavelli: Książę. Rozważania nad pierwszym 
Dziesięcioksięgiem liisto rii Rzymu Liwitlsza PIW Warsza
wa 1984, s. 5-31. 
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Szczę.§t wam i sprzyjaj Bóg! Łaskawi państwo, 
Łaski swej raczcie dowieść, 

Choćby z wdzięczności za to pozdrowienie. 
Niech kto nie speszy nas przez chuligaństwo! 

Chcemy rozwin<{Ć w powieść 
Swieże na swojskim gruncie wydarzenie. 

Dekoracja na scenie 
Ma być, wedle intencji, 
Kaicałec;;kiem Florencji; 

Niech też to sobie Rzym czy Piza będzie: 
Boki ze śmiechn zrywać można wszędzie . ( ... ) 

Powiastka nosi tytuł Mandragora -
Tytuł dość tajemniczy. 

Wyświetli go sam akcji bieg, jak wnoszę. 
Wart fury śmiechu rozgłos autora! 

Jeś!i się w tym przeliczy, 
Wino wam rad postawi za. swe grosze. 

N. Machiavelli Mandragora (Prolog) 

a 
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Zywot nasz róumy chwili, 
Lecz obfity w strapienia; 
Od mozołów brzemienia 

Nikt się nie uchyli! 

Sladem własnych zachcianek 
Dążymy trawiąc bezpowrotnie lata; 

Kto wrósł duszą w zaścianek, 
Gdzie do drzwi troska powszednia kołata, 

Nie zna podstępów świata, 
Nie zgłębia, co go czeka 
A ni jak to przypadki 
W klęsk się wiążą splot rzadki -
W matnię na c~łowicka. ( ... ) 

N. Machiavelli Mandragora (Kancona) 

13 



NICCOLO MACHIAVELLI 

MANDRAGORA 

Przekład 

MIROSŁAWA WYSZOGRODZKA-ŚLASKA 

14 . 

Reżyseria i teksty piosenek 
TADEUSZ PLISZKIEWICZ 

Scenografia 
BARBARA STOPKA 

Muzyka 
RYSZARD KNIEĆ 

\ 

I 

\ 

I 

Obsada 

Kallima h - Ta ~usz SOKOŁO 7SKI 

Siro - Andrze j SZUBSKI 

Messer Nicia - Jerzy GRONOWSKI 

Ligurio - Krzysztof RYSIAK 

Scst rata - Teresa MUSIAŁEK 

Brat Tymoteusz - Andrzej BERNER 

Lukrecja - Katarzyna SKOLIK 

asystent reżysera - J erzy GRONOWSKI 
inspic jent - Anna KUSTRZYŃSKA 
sufler - Viol :-t ta B :::: CHYŃSKA 

Premiera w lip c u 1988 r. 

15 



O nocy słodka, cicha! 
O godziny błogości, 

Które stęsknionych kochanków łączycie 
Jl.frakiem waszym oddycha 
Gaj tysiąca radości, 

c;dzie dusze trwają w szczęściu i zachwycie. 
Nagradzacie sowicie 
Za miłosne turnieje 
I ich zmienne koleje; 
Miłość dla tej zapłaty -

W wosk zmienia skalę, w żar - lód lodowaty. 

N. 1V1achiavelli 1'Hanclragura (Kaucona) 
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Podstęp wart pochwal wtedy, 
Gdy osiągnąwszy skutek upragniony 

Wyciąga kogoś z biedy. 
Niegorzki lek, gdy zdrowiem posłodzony, 

o lekarzu natchniony 
l przewodniku dusz, które zbłądziły! 

Przez swój fortel zawily 
Na cudzym szczęściu Amor się bogaci; 

Przez twe zbawcze przestrogi 
Nikną zle czary, żądło jad swój traci, 

Głaz uskakuje z drogi. 

N. Machiavelli Manclruuom (Kancona) 
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Makiawel w rozważaniach 
nad historią Rzymu 

państwie przez niego rządzonym; 
mówi się nieslychanie ostrożnie i 

Nic ni!ć przyczynia się bardziej clo umocnien~a i utn~a-

l 
. . bliki 1·ak urządzenie jej w ten sposob, aby ,,,a-

enw repu ' t l , pra 
. . . · b wateli znaleźć mogly na ara ne, -

w istne na.st ro1e o Y: . . „ . , ··r. ra wo tego nie 
wem przewidziane u1ści.e . („.) Bowiem JeS i _P -
przewiduje, nastroje te z na.ją ujście. poza mm, co bez wqt 

pienia przyniesie o wiele oorsze wyniki„ - ' 

( ) 
Ot·;. w Rzymie spTCLWG tę ro ?wiqzano t.ak dobr ... e, 

„. 0 - · ! d m a senatem 
iż podcws 1wjwiększych sporów między u e ' . . 
. , stron ani też żadna osoba prywatna, nte ucickla 
za dna ze ' . . b , . bowiem ma-

. . d do w e-wania na pomoc sil o cyc1i, . 
się mg Y · - k · za 
. w clomtt, nit: potrzebowano szu ac go 
1ąc Lekarstwo 
granicą. 
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(„.) Kto potępia waśnie między szlachtą, a ludem w Rzy
mie, ten - moim zdaniem - potępia zasadniczą przyczy
nę wolności tego miasta i zważa bardziej na hałas i tu
mnlt powstałe z tych zamieszek niż na zbawienne skutki, 
które z nich wypłynęły („.) nie doprowadziły one do żad
nych gwałtów ani szkody dla publicznego dobra, lecz wręcz 
przeciwnie - stały się źródłem itstaw i praw zapewniają
cych wolność ogółowi obywateli. 

Jest prawclą niezbitą, że wszystkie rzeczy na świecie 

ma.iq swój koniec. Do kresu wytyczonej im przez niebiosa 
drogi docierają jednak tylko te, których organizm działa 

sprawnie i zawsze tak samo, a zmiany zachodzące w 
nim )Jrzynoszą jedynie korzyść, nigdy szkodę. (.„) Dlatego 
też najlepiej są ukonstytuowane i najdłużej trwają te or
ganizmy, które przy pomocy swoich ustaw często mogq 
się odnawiać (.„) Jasne jest jak słońce, że jeśli do odnowy 
takiej nic dojdzie, organizmy owe dł1igo nie pożyją. 

(„.) odrażającą rzeczq jest oszczerstwo zarówno w ustroju 
republikańskim, jak w każdym innym. („.) nie wolno za
niedbać żadnego środka, który pozwala na skuteczną z osz
czerstwem walkę. Najlepszym środkiem jest tu ulatwienie 
wnoszenia oska rżdi, bo o ile oska rżenia przynoszą korzyść 
republikanom, o tyle oszczerstwa im szkodzą. Różnica mię
dzy pierwszymi, a drngimi polega zaś na tym, że do osz
czerstwa nie są potrzebni ani świadkowie, ani żadne na
macalne dowody, tak iż każdy może szkalować każdego; 

nie każdego natomiast można oskarżyć, bo oskarżenie opie
rać się musi na prawdopodobnych i udokumentowanych 
przesłankach. Oskarżenia dokonuje się wobec sędziów, 

wobec ludu, wobec zgromadzeń; oszczerstwa szerzy się na 
placach i pod portykami. Im mniej w państwie oskarżeń 

i im trudniej ich dokonywać, tym bujniej kwitnie tam osz

czerstwo. 
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(.„) Luclzie wielcy tacy sa.mi są w szczęściu i w nieszczęściu. 
Jeżeli fortuna okazuje się zmienna, raz ich wynosząc, a 
raz poniżając, oni nie zmieniają się nigdy, cechuje ich 
zawsze jednak hart ducha, nierozłącznie związany z ich 
charakterem. Dzięki tenw każdy poznaje, że fortuncl nie 
ma nad nimi władzy. Odmienne jest postępowanie llldzi 
słabych. Przychylność fortu.ny upaja ich i wbija w pychę; 

przypisują wtedy wszystkie swe sukcesy własnym zaletom. 
których nigdy nie posiadali, wzbudzając tym odrazę i wro
gość otoczenia. Powodzenie ich nie trwa. zatem długo, w 
nieszczęści1' zaś zmieniają się zupełnie, stają się podli 
i służalczy. ( ... ) A zatem obywatele paiistwa („.) rządzonego 

na wzór Rzymu, którzy codziennie, w życin prywatnym 
i pu.blicznym, u.czyć się będą sztu.ki poskramia.nia fortuny, 
zachowają we wszelkich okolicznościach jednaki hart du
cha oraz jednaką godność. 

(„.) W Rzymie nigdy nie zwracano uwagi na wiek: cnót 
szukano u tycli, którzy je posiadali, nie bacząc na to, czy 
młodzi są czy starzy. („.) Jeśli młodzieniec jakiś posiada 
tak wielkie cnoty, że dokonuje wspaniałych czynów, by
łoby rzeczą nad wyraz niekorzystną, aby państwo od raz1l 
nie mogło się nim posłużyć i zmuszone było czekać, aż 

z wiekiem stępieją w nim hart ducha i bystrość mnyslu, 
które tak bardzo byłyby użyteczne ojczyźnie. 

Nie bez racji mawiają ludzie mądrzy, że aby przewidzieć 
przyszłość należy poznać przeszłość, ponieważ wszystko, co 
na świecie się dzieje, ma swój odpowiednik w mini.onych 
czasach. Wszystkiego dokonują bowiem ludzie, którymi 
kierowały ·i kierttją zawsze te same namiętności, poczy
nania ich muszą więc przynoszc zawsze te same rezultaty. 
Prawdą jest jednak, że dokonują oni w jednych krajach 
mniej, w innych więcej, zgodnie z rodzajem wychowania, 
które dany lud otrzymał i pod wpływem którego u.kształ

towało się jego postępowanie, 

24 

(„.) W Wenecji panuje błędny pogląd, że obywatel, który 
piastował wysoki Iirząd, nie może bez ujmy dla swego ho
noru sprawować potem urzędu mniej ważnego, dlatego też 

republika pozwala mu oo nie przyjąć. Otóż podobny oby
czaj schlebia może jednostkom, lecz na pewno nie przyno
si korzyści ogółowi. Republika powinna bowiem pokładać 
większe nad.zieje i zaufa.nie w obywatelu, który z wysokie
go urzędu schodzi na mniej znaczący, niż w tym, któ-ry 
z mniej znaczącego wstępuje na wysoki. Temu ostatniemu. 
rozsądek nie pozwala zmifać , jeśli nie otaczają go ludzie 
doświadczeni i czcioodni, którzy swą mądrością i JJOwaw1 
złagodzą jego brak doświadczenia. 

(„.) Jeżeli zreformowanie jakiegoś państwa wymagałoby 
od panującego wyrzeczenia się sprawowanej przezeń wła
dzy, to ten, który zaniechałby reform dla utrzymania się 
na tronie, zasługiwałby może w pewnej mierze na wyba
czenie; tego jednak, który nie przeprowadza reform, mi
mo że może to uczynić, zachowtijąc w swych rękach wła
dzę, nie da się w żaden sposób usprawiedliwić. Niech więc 
ci wszyscy, których nieba uczyniły władcami, mają zaw
sze na uwadze, że stoją przed nimi dwie drogi: jedna pro
wadzi ich do spokojnego żywota i do nieśmiertelnej chwa
ły; druga wiedzie do stałej niepewności za życia i do wie
cznej haiiby po śmierci. 

Wielokrotnie przychodziło mi zasta1wwiać naci tym, że 
powodzenie lub niepowodzenie ludzkich poczynali zwią
zane jest ze zdolnością dostosowania się do okoliczności. 
( .„) Najmniej błądzi i największe odnosi sukcesy ten, kto 
dostosowuje swe postępawanie do okoliczności, nakazując 
posłuszeństwo własnemu usposobienill. 

(.„) Republiki są bardziej trwale od monarchii i dłużej 
rlopisuje im szczęfrie; dzięki różnoroclności usposobie1'i 
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swych obywateli dostosowują się one łatwiej do zmienności 
czasów. Natomiast przyzwyczajona do postępowania w ok
reślony sposób jednostka, sµosobn tego nigdy nie zmieni, 
dlatego czeka jq zguba, kiedy nadejdq nowe czasy. („.) Stąd 
właśnie pochodzi niestałość fortuny: czasy się zmieniają, 
a my pozostajemy tacy sami. Tym tl11maczy się również 

upadek paitstw, które nie potrafią dnstosować swych ustaw 
rlo ::mieHiających się czasów. 

Nietrndno dociec przyczyny, dla której ludy tak wyso
ko ceniq sobie wolność. Uczy nas bowiem doświadczenie, 
że żadne państwo nie powiększyło swego terytorium ani 
nie pomnożyło swych bogactw, jeśli nie było w nim wol
ności. („.) Dlatego też ustanowienie w wolnym pa hstwie 
tyranii pociąga za sobq w najlepszym wypadku zahamo
wanie jego rozwoju: nie rośnie ju:': jego potęga, nie zwięk
szajq się bogactwa. Najczęściej jecl nak - a bodaj zawsze 
- zmiana taka oznacza początek upaclku. 11. gdyby nawet 
tyran okazał się człowiekiem walecznym, który dzięki 
swej oclwaclze i znajomości sztuki wojennej poszerzyłby 
granice państwa, to i tak podboje te nie przyniosłyby ża
dnej korzyści obywatelom, lecz tylko jemii samem11. Nie 
nada on bowiem urzędów i zaszczytów tym mężn11m i nel
nym zasług obywatelom, naci którymi sprnwuje tyrm'isk.q 
władzę, qclyż nie zechce żyć w ustawicznej pr::ecl nimi 
obawie. 

Przegrali („) wojnę, ale wygrali pokój. 

Wybór cytatów z książki: 
N. Machia.ve.lli: Rozważania nad clziesięc'iokszęgiem historii 
Rzymu Lzwmsza. Tłum. K. Żaboklicki PIW W 
1984. arszawa 
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Rok powstania Mandraoory jest od dawna przedmiotem 
sporu. 1498, 1504-1512, 1523 - oto niektóre z dat czy okre
sów, proponowanych przez różnych uczonych. Ostatnio zda
je się przeważać opinia, iż Machiavelli napisał komedię w 
roku 1518, najprawdopodobniej na przełomie stycznia i lu
tego. Ma za tym przemawiać zarówno wyrażona w tekście 

obawa przed najazdem Turków, jak też analiza malowi
dła. zachowanego w pałacu książęcym w Urbino i mogą
cego stanowić ślad reaiizacji scenicznej iV!andragory. Być 

może więc pierw;;ze przedstawienie komedii pochodzi też 

z roku 1518. Odbyć się ono mogło we Florencji, albo już 

pod koniec karnawału, albo 7-9 wrze~nia, z okazji zaślu

bin Lorenza de'Medici z Margueritą de la Tour d'Auver
gne. Pierwodruk komedii, ogłoszony zapewne staraniem 
samego autora, pozbawiony jest daty i miejsca wydania. 
Mandragora spotkała się natychmiast z gorącym, wręcz 

entuzjastycznym przyjęciem. W Wenecji - jak zanotował 

miejscowy kronikarz - w roku 1522, podczas karnawału, 

trzeba było przerwać premierę, wskutek entuzjazmu na 
widowni i przepełnienia teatru grożącego katastrofq. 
W trzy lata później namiestnik Modeny Francesco Guicciardi
ni z zachwytem przeczytał komedię w wydaniu rzymskim 
z roku 1524. Postanowił wystawić ją w roku 1526 w Mo
denie. Na tę okazję Machiavelli dokomponował pieśni, 

których nie było w pierwszych edycjach tego utworu. 
Mandragora uchodzi dzisiaj powszechnie za jedną z naj
znakomitszych komedii włoskich XVI wieku. Czesto wys
tawiana na scenie, czytana jest w licznych wydaniach wło
skich i tłumaczeniach na obce jc;zyki. Oprócz NI andragory 
Machiavelli napisał dwie inne komedie: Andrię i Clizię. Pier
wsza z nich najprawdopodobniej nieco wcześniejna niż 

Mandragora, jest swobodnym przekładem Dziewczyny 
z Andros Terencjusza_ Druga, powstała na przełomie roku 
1524 i 1525, jest przeróbką Panny mloclej Plauta. 

Niccolo Machiavelli: Wyurir /)ism. PIW W-wa 1972, s. 1190. 
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Kasa teatru czynna od 13.:30 do 1.'i.30 (oprócz poniedział

ków) oraz na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu, tel. 
250-55, w soboty i niedziele na godzinę przed spektaklem. 
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wadzi Biuro Obs ługi Widzów: tel. 250-55, czynne w godz. 
7.30-15.30. 
Adres teatru : Pl. Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych , tel. 250-12. 
250-13. 
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