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FRANCESCO GUICCIARDINI O KONCEPCJACH  
SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH NICCOLO MACHIAYELLEGO

I

Renesansowa Florencja, poza plejadą w ybitnych artystów  i uczonych, 
była także ojczyzną dwu najw ybitniejszych m yślicieli politycznych tej 
epoki w e W łoszech. B yli nim i Niccoló M achiavelli (1469— 1527) i Fran
cesco Guicciardini (1483— 1540). Chociaż w yw odzili się z różnych warstw  
społecznych, w  pew nym  sensie podobne b y ły  koleje ich losu, a charak
ter burzliwej epoki renesansu w yw arł wyraźne piętno na ich traktatach  
społeczno-politycznych. Mimo że byli świadkam i lub uczestnikam i w ielu  
tych  sam ych wydarzeń swej epoki, odbierali je często odm iennie i w nios
ki, jakie z nich wyciągali, nierzadko różniły się od siebie. Stanow iły one 
m ilow y krok w dziejach rozwoju m yśli społeczno-politycznej i w eszły  
na trwałe do nauki o społeczeństw ie i sztuce rządzenia.

Różnili się podejściem  do zagadnień polityki i społeczeństwa. O ile 
M achiavelli chętnie dążył do uogólnień i szukał rządzących postępowa
niem  ludzi odwiecznych praw i zasad, o ty le  Guicciardini bardziej był 
skłonny do drobiazgowej analizy i konkretności ujęć, gdyż złożoność 
spraw ludzkich i w ielość m ożliw ych sytuacji czyniły, jego zdaniem, 
w ątpliw ym i w szelkie ogólne stwierdzenia czy generalne reguły postępo
wania, powtarzające się jakoby przy zaistnieniu podobnych uwarun
kowań.

Obaj brali czynny udział w  życiu politycznym  swej republiki i Włoch, 
m ieli też m ożliwość bezpośredniego poznania ustrojów politycznych i za
łożeń polityki ów czesnych czołow ych państw, jak papiestwo i cesarstwo, 
Francja i  Hiszpania. Osobiste ich m ożliw ości podejm owania decyzji po
litycznych były  różnej odpowiednie do zajmowanej pozycji w  struktu
rze ówczesnej władzy. M achiavelli, jako sekretarz II kancelarii republiki 
florenckiej, był raczej wykonawcą decyzji sw ych przełożonych, którym  
jedynie mógł radzić i sugerować. Guicciardini, jako ambasador Floren
cji w  Hiszpanii,- a później gubernator papieski państwa kościelnego, miał 
znacznie większe m ożliwości w  tym  zakresie i często sam w ytyczał k ie
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r u n k i p o lity c z n y c h  d zia łań , co t łu m a c z y  w ię k sz ą  jeg o  p o w śc ią g liw o ś ć  
i ostrożność w formułowaniu ogólnych sądów niż autora Księcia.

Odsunięcie od aktywnego udziału w  działalności politycznej, dla Ma- 
chiavellego w zasadzie bezpowrotne, dla Guicciardiniego przejściowe, 
stworzyło dla obu dodatkową okazję i asumpt do spisania przeżytych  
doświadczeń, zaprezentowania swoich opinii w sprawach polityki i sztu
ki rządzenia 1. W pew nym  też mom encie nastąpiło m iędzy nim i bezpo
średnie zetknięcie, dające początek wym ianie korespondencji, poglądów, 
wzajem nych uprzejmości i chyba w ięzów  przyjaźni, uzewnętrzniającej 
się u nich w  różnym  stopniu.

Zachowana korespondencja prywatna, a .także relacje z m isji dyplo
m atycznych odkrywają przed nami różne płaszczyzny powiązań i zain
teresowań, obejm ujące w iele lat ich życia. Jednym  z pierwszych tego 
rodzaju dokumentów jest list ojca Franciszka Guicciardiniego, Piera 
Guicciardiniego, będącego wówczas członkiem Rady Dziesięciu w e F lo
rencji, z dnia 20 października 1502 r., skierowany do N. M achiavellego, 
przebywającego w charakterze wysłannika władz florenckich w  Imoli na 
dworze Cezara Borgii. Adresat listu, M achiavelli, otrzym uje aprobatę 
dotychczasowej działalności i sugestie, by nadal postępował podobnie, 
obserwując poczynania Cezara Borgii, którego polityka cieszy się popar
ciem  papieża i króla Francji, stąd też Florencja zainteresowana jest 
utrzym aniem  z nim dobrych stosunków 2.

Upadek republiki we F lorencji i objęcie w  m ieście w ładzy przez Me- 
dyceuszy i ich zw olenników  spowodowało, jak wiadomo, zasadniczy 
zwrot w  życiu i działalności M achiavellego. Uchwałą Signorii z 7 listo
pada 1512 r. został on pozbawiony w szystkich sw ych funkcji publicz
nych, których nigdy już, w  przeciw ieństw ie do F. Guicciardiniego, nie 
udało mu się odzyskać. Następne lata w  jego życiu to okres zabiegów
o zaspokojenie m aterialnych potrzeb rodziny oraz działalność pisarska, 
która, jak sądził złudnie, w inna mu była dopomóc w powrocie do czyn
nego życia politycznego.

/ W pew nym  niew ielkim  zakresie nastąpiło to w  dziesięć lat później, 
w  roku 1521. W w yniku długotrwałych zabiegów i dzięki w staw iennictw u  
przyjaciół Rada Ośmiu powierzyła M achiavellem u w  maju tego roku 
m isję dyplomatyczną do K apituły Franciszkanów —  Braci M łodszych

1 Ich ambicje pisarskie i literackie były jednak różne. Jak zauważa Carlo Dio- 
niisotti (Machiavelli storico, w  idem: MachiaveUerie, Torino 1980, s. 375), Guicciar
dini „pozostał człowiekiem, który chcąc, mógł pisać, ale nie został urodzony — cze
go był świadom i czym się szczycił — po to, by pisać. Machiavelli urodził się, by 
pisać, i zawsze, nawet wówczas kiedy angażował się w  zupełnie odmienną działal
ność, dawał wyraz swojej najgłębszej ambicji zdobycia renomy literackiej”.

2 Piero Guicciardini a Niccoló Machiavelli, Firenze, 20 ottobre 1502, w: N. Ma- 
chiavelli, Lettere, nr 26, Milano 1961, s. 81.
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w Carpi, której celem  było oddzielenie klasztorów tego zakonu na tery
torium florenckim od pozostałych w  Toskanii. Zwykle bowiem  kierow 
nictwo całą prowincją zakonu spoczywało w ręku nieprzychylnych F lo
rencji Sieneńcżyków, którzy tym  sam ym  m ogli ingerować w  sprawy  
religijne Florencji. Ponadto konsulow ie Cechu W ełny z Florencji zw ró
cili się do M achiavellego z prośbą, by znalazł w  K apitule Franciszka
nów w  Carpi odpowiedniego kaznodzieję dla katedry florenckiej —  San
ta Maria del Fiore 3.

Udając się z Florencji do Carpi zatrzym ał się M achiavelli w  Modenie 
u Francesca Guicciardiniego, wówczas papieskiego gubernatora tego m ia
sta, który już po jego wyjeździe, w  liście z 17 maja 1521 r., przestrzega 
go przed dwoma grożącymi mu niebezpieczeństwami: by nie uległ hipo
kryzji sw ych gospodarzy bądź by nie przekształcił się w  kłam liw ego  
fantastę, ponieważ „tam tejsze powietrze taki w yw iera negatyw ny w pływ , 
i to nie tylko teraz, ale już od w ielu  w ieków ” 4.

Odpowiadając tego samego dnia na otrzym any list, inform ował Ma- 
chiavełli Guicciardiniego o założeniach, jakimi zamierza się kierować przy 
wyborze kaznodziei dla Florencji, by „dopomóc jej jak najlepiej i w  tej 
k w estii”, jako że nigdy i w żadnej potrzebie nie odmawiał jej pomocy, 
służąc, jeśli nie mógł działaniem, to „choćby dobrym słowem  lub życz
liw ym  gestem ”. „To prawda, o czym  w iem  —  w yjaśniał —  że jestem  
odmiennego zdania niż moi w spółobywatele. Oni chcieliby kaznodziei, 
który by im  wskazał drogę do raju, ja natom iast chciałbym  im  znaleźć 
kogoś, kto by ich nauczył iść do przybytku diabła [...] jestem  bowiem  
przekonany, że tylko ta jest jedynie prawdziwa droga wiodąca do raju —  
poznać drogę piekieł, by umieć jej unikać”.

W yraźnie przebija w  liście M achiavellego nuta przygnębienia i zaw o
du jako rezultat przebytych trudności ostatnich lat. Musiał też autor 
Księcia  być w  zażyłych stosunkach z Guicciardinim, skoro odpowiadając 
na jego obawy o pobyt V  Carpi w yjaśnia mu, iż na hipokryzję jest uod
porniony, jako że od dawna już jej doświadczał, nie obawia się też n ie
prawdy, gdyż i w  tym  zakresie od długiego czasu może się uważać za 
człowieka wyróżnionego doktoratem. „Od dawna już bowiem i dzisiaj 
także —  zwierza się w  liście —  nie m ówię n igdy tego, co m yślę, ani nie 
m yślę tego, co mówię, a jeśli naw et zdarzy m i się czasem powiedzieć 
prawdę, ukrywam  ją za tylom a kłam stwami, że trudna jest do odkrycia” 5.

* Por. Legazione al Capitolo dei Fratri Minori a Carpi, w: N. Mach.iavelli, Le- 
gazioni e commissarie, vol. III, Milano 1964, s. 1545—1559.

4 Francesco Guicciardini a Niccoló Machiavelli, Modena, 17 maggio 1521, to: 
N. M achiavelli, Lettere, n r  183, s. 401— 402.

5 N. Machiavelli a F. Guicciardini, Carpi, 17 maggio 1521, ibideyn, nr 184, s. 405.
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Chcąc podnieść swoją pozycję w oczach przyjmujących go zakonni
k ó w , p ro si M a c h ia v e lli G u icc ia r d in ie g o , b y  p r z y s y ła ł d oń  k a żd eg o  d n ia

um yślnego w ysłannika-kusznika z pocztą specjalną. N ależy mu przy tym  
przekazać, foy się spieszył i by „przybył cały pokryty potem, tak by to 
zadziwiło w szystkich obecnych; postępując tak podniesiecie bardzo moją 
powagę, a także i o w i kusznicy będą m ieli dzięki tem u trochę ćwiczenia, 
co zresztą i dla koni w  tym  okresie przejściowym  w yjdzie na zdrow ie” 6.

Zgodnie z prośbą już następnego dnia (18 V 1521) przybył z kolejnym  
listem  specjalnie w ysłany żołnierz, którem u polecono spieszyć się tak, 
by „koszula nie dotykała mu pleców ”. Poza listem  przywiózł on także 
plik przekazów z wiadomościami z Zurychu, którym i miał się odbiorca 
posłużyć w edług uznania, tj. „bądź je pokazać, bądź też w sposób w i
doczny trzymać w  ręku”, co lepiej może posłużyć jego zamierzeniom.

W drugim liście z tego samego dnia (18 V 1521) prezentuje Guicciar
dini głębsze rozważania na tem at znaczenia historii i zm ienności ludzkich  
losów: „Najdroższy M achiavelli! K iedy czytam  Wasze tytu ły  ambasa
dora republiki u Braci i rozważam, z iloma to królami, książętam i 
i władcami negocjowaliście ongiś, przychodzi mi na m yśl Lisander, któ
remu po tylu  odniesionych zw ycięstw ach i zdobyczach zlecono rozdzie
lać żywność dla tych sam ych żołnierzy, którym i tak chw alebnie dowo
dził. Przeto mówię: popatrz, w istocie zm ieniają się jedynie twarze ludzi 
i zewnętrzne barwy, te sam e zaś rzeczy stale powracają i nie spotkam y  
żadnej sytuacji, której nie m oglibyśm y stwierdzić już w  innych czasach. 
A le zmiana nazw y i kształtu zdarzeń powoduje, że jedynie nieliczni 
i doświadczeni są w  stanie je rozpoznać, stąd cenna jest i przydatna 
znajomość historii, ponieważ odkrywa ona przed tobą i pozwala ci poznać 
oraz ujrzeć to, czego nigdy nie m ógłbyś ani poznać, ani zobaczyć” 7.

Dlatego dobrze się stało, zdaniem Guicciardiniego, że powierzono Ma- 
chiavellem u .przygotowanie Historii florenckich, gdyż n iew ątpliw ie będzie 
to zadanie w ykonane odpowiednio. Przydatny się może okazać i ten w y 
jazd do „republiki m nisiej”, stwarza bowiem  okazję dla lepszego pozna
nia także tego modelu rządów, który można będzie porównać z tyloma 
innym i, z którym i zetknął się autor Księcia. Co się zaś tyczy sposobu 
w ykonania powierzonej M achiavellem u misji, to n ie chciałby się Guic
ciardini w  tej sprawie wypowiadać, jako że zajmuje tu w łasne stanow i
sko, nie zgadzające się ani ze zdaniem autora Księcia  ani z opinią  
innych, tym  bardziej że, jak pisze w liście: „Byliście zawsze ut plurimum,  
ekstrawagancki w  stosunku do ogólnie przyjętych sądów, wynalazcą rze

6 Ibidem.
7 F. Guicciardini a N. Machiavelli, Modena, 18 maggio 1521, ibidem , nr 186, 

s. 407.
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czy  now ych i n iezw ykłych” 8. Stąd n iew ątpliw ie wynajdzie takiego kaz
nodzieję, o jakim można powiedzieć, że w  ogóle nie istnieje. N ie należy  
jednak z tym  zwlekać, jako że jest bardzo oczekiw any w  domu w ysłan 
nika listu.

K olejny zachowany list M achiavellego do Guicciardiniego, datowany  
30 sierpnia 1524 r., pisany jest z S. Andrea in Percussina, m iejscowości 
pod Florencją, gdzie najczęściej przebywał w  swej posiadłości ziem skiej 
autor Księcia  z rodziną, po usunięciu go z kancelarii republiki florenc
kiej w  1512 r. Donosi w  nim, że dałby w iele, by mieć przy sobie Guicciar
diniego, pisze bowiem  swą pracę Historie florenckie  i chciałby pokazać, 
do jakiego doszedł okresu. Odczuwa ponadto w ielką potrzebę przekonsul
towania pew nych szczegółów i wyjaśnienia, czy n ie obrazi kogoś, „zbyt 
krytycznie czy pochwalnie traktując pew ne problem y”. Zrobi jednak  
w szystko, by „mówiąc prawdę, nie w yw ołać u nikogo urazy” 9.

Ponow ny okres bliskich kontaktów i współpracy m iędzy M achiavel- 
lim  i Guicciardinim ma m iejsce latem  1525 r. Jest to czas istotnych w y 
darzeń i przetasowania sił na terytorium  Włoch. Po druzgocącej klęsce 
w ojsk  francuskich pod Pavią (2 4 II 1525) państwo kościelne i Florencja 
jako sprzym ierzone z Francją zagrożone zostały bezpośrednio inwazją 
zw ycięskich wojsk Karola V.

Przebywając w  końcu maja tegoż roku na dworze papieża Klem ensa  
VII w  Rzym ie, którem u w ręczył ukończone w łaśnie Historie florenckie,  
przyjęte przezeń bardzo życzliw ie, w ykorzystuje M achiavelli okazję, by 
przedstawić mu projekt zorganizowania sił zbrojnych utworzonych  
z m ieszkańców zagrożonych prowincji i w  ten sposób staw ić czoło zbli
żającem u się niebezpieczeństwu. Była to ciągle żywa idea M achiavellego 
oparcia niezaw isłości państw  włoskich na w łasnych, rekrutujących się 
z m ieszkańców kraju oddziałach wojska, którą oto po raz trzeci usiłował 
w cielić w  życie. Została ona przychylnie i z nadzieją przyjęta przez pa
pieża i jego doradców. W specjalnym  piśm ie do F. Guicciardiniego, w ów 
czas gubernatora Romanii, polecił K lem ens VII jego uwadze N. Machia- 
vellego, „dilectum filium  [...] civem  florentinum ”, którego koncepcje 
w  w ym ienionym  piśm ie określono jako: „Res magna est ut iudicamus, et 
salus est in ea tum  status ecclesiastici, tum  totius Italiae ac prope uni- 
versae christianitatis reposita” 10.

Przez kilkanaście dni lipca' 1525 r. przebywa M achiavelli na dworze 
u Guicciardiniego w  Faenzy, by przekonać go o realności planu stw o-

s Ibidem, s. 408.
9 N. Machiavelli a F. Guicciardini, S. Andrea in Percussina, 30 agosto 1524, 

ibidem , nr 194, s. 417.
10 N. Machiavelli, Legazioni e commissarie, vol. III, s. 1567. (Clemente VII 

a Francesco Guicciardini).
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rżenia własnej armii dla obrony państwa kościelnego i Florencji. K ry
tyczny i praktyczny um ysł Guicciardiniego odkrywa całkowitą nierealność 
zam yślonego planu, chociażby ze względu na brak czasu dla przygoto
wania i w yćw iczenia tego rodzaju sił zbrojnych, których lojalności 
zresztą nie można było być zbyt pewnym , jaki bowiem osobisty interes 
m ieliby ow i żołnierze dla przelewania krw i w  obronie obojętnej im  
w  istocie władzy? Fakt ten jednak nie podważył dobrych stosunków  
m iędzy obu politykam i. Potwierdza to list F. Guicciardiniego z 29 lipca  
1525 r . 11, w  którym  wyrażając przekonanie, że M achiavełli był zado
w olony z gościny w  Faenzie, stwierdza, iż zawsze pragnął tego, by czuł 
się u niego jak najlepiej i „jeśli powróci tutaj ponownie, będzie m ile w i
dziany i może jeszcze lepiej podejm owany.”

Spraw y rodzinne Guicciardiniego i kw estie w ystaw ienia w Modenie 
M andragory  M achiavellego b yły  głów nym  tem atem  korespondencji m ię
dzy obu politykam i w  drugiej połowie 1525 r.

Wobec zagrożenia wojennego, z in icjatyw y papieża K lem ensa VII 
podjęta zostaje decyzja o przeglądzie i um ocnieniu fortyfikacji Floren
cji. Chodziło tu nie tylko o to, że pozostawała ona w  ręku M edyceuszy, 
których przedstawiciel zasiadał na papieskim  tronie, ale miała także 
przyjąć na siebie pierw sze uderzenie wojsk cesarskich, zm ierzających  
przeciwko państwu kościelnemu.

W iosną 1526 r. powołana zostaje w  tym  celu specjalna komisja, ze 
słynnym  inżynierem  Piętro Navarrą na czele, której sekretarzem  zostaje 
M achiavelli, autor m. in. pracy z dziedziny wojskowości O sztuce w ojen 
nej. W liście z 4 kwietnia inform uje on F. Guicciardiniego o w ynikach  
inspekcji murów obronnych miasta i o planach ich umocnienia 12. W ez
w any przez papieża do Rzymu, by zdać relację z planów umocnienia F lo
rencji, powraca do niej M achiavelli w końcu kwietnia, by czuwać, na 
czele specjalnej kom isji —  Cinąue P row ed itori delle Mura nad postępem  
prac w  tym  zakresie. Sprawy umocnienia obronności Florencji i znale
zienia skutecznego sposobu odparcia nadciągającej z północy inwazji 
w ojsk cesarskich pochłaniają go całkowicie. „Głowę mam tak w ypełnio
ną bastionami, że nic już n ie jest w  stanie wcisnąć się do niej w ięcej” —  
pisał w  liście do F. Guicciardiniego z 17 maja 1526 r . 13

Dochodzące z Lombardii inform acje o nieporządkach w  oddziałach  
najeźdźców potęgują w  nim  przekonanie o m ożliwości wypędzenia ich

11 F. Guicciardini a N. Machiavelli, Faenza, 29 luglio 1525, w: N. Machiavelli, 
Lettere, nr 199, s. 422.

12 N. Machiavelli a F. Guicciardini, Firenze, 4 aprile 1526, ibidem, nr 214, s. 
462—463.

13 N. Machiavelli a F. Guicciardini, Firenze, 17 maggio 1526, ibidem , nr 2*15, 
s. 464.
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z kraju. B yle nie stracić nadarzającej się okazji, gdyż los nie zawsze bę
dzie życzliw y, a źli doradcy i jeszcze gorsi m inistrowie mogą doprowa
dzić do zaprzepaszczenia każdej, najlepszej naw et szansy. I nie można 
czuć się bezpiecznym naw et przez moment, „dopóki Hiszpanie nie zosta
ną wyparci z Lombardii, tak by więcej nie byli w  stanie do niej powró
cić [...] Bóg tak pokierował obrotem spraw, że aktualnie papież trzyma 
w szystkie atuty w sw ym  ręku, byle tylko nie dopuścił do zaprzepaszcze
nia tego dogodnego momentu. W y sami najlepiej wiecie, ile to już do
godnych okazji zostało straconych; nie utraćmy, pozostając w  bezczyn
ności, chociaż tej, która nam się teraz nadarzyła, licząc stale na życzli
wość losu i przychylność czasu, z upływ em  czasu bowiem nie zawsze 
układają się pom yślnie okoliczności, a i sama przychylność losu nie 
zawsze pozostaje niezmienna. Powiedziałbym  na te n , tem at w ięcej, gdy
bym nie m ówił z człowiekiem , który doskonale zna w szystkie tajniki 
sytuacji i dogłębnie ten św iat rozum ie”. Przechodząc w dalszej części 
listu na język łaciński, zwraca się do Guicciardiniego z gorącym w ezw a
niem: „U wolnijcie Italię od tego nieustającego zagrożenia, w ytępcie te 
nieludzkie bestie, które w  sobie poza wyglądem  i głosem  niczego ludz
kiego nie m ają” 14.

W liście datowanym  z Rzymu 22 maja 1526 r. podziela w  pełni Gui
cciardini sąd M achiavellego o zaistniałej w e W łoszech sytuacji, traktu
jąc jego w ypow iedź jako „najprawdziwszą” i wyrażając przekonanie, iż 
„w  tej sprawie nie znajdzie się nikt, kto by przew inił”, a chociaż może 
nie będzie się postępować tak szybko, jak by należało, „to przecież z pew 
nością i nie tak wolno, by się okazać miało, że jest już za późno” 13.

W następnych kolejnych trzech listach z czerwca 1526 r. inform uje 
M achiavelli Guicciardiniego o postępie prac nad fortyfikacją Florencji, 
przypominając równocześnie w ypow iedziany już wcześniej w  Księciu  
(XX) i w  Rozważaniach... (II, 24) sąd o niebezpieczeństwach, jakie niesie  
państwu opieranie jego niezawisłości jedynie na sile fortec, bez zabiega
nia o poparcie i lojalność m ieszkańców kraju. N ie zapomina też w  listach
o sprawach prywatnych Guicciardiniego, kw estii zamążpójścia jego cór
ki, informując o w łasnych przemyśleniach w tym  względzie.

Latem 1526 r. w ysłany zostaje M achiavelli do obozu wojsk Ligi An- 
tycesarskiej, której jednym  z wodzów był F. Guicciardini, m ianowany  
„generalnym  dowódcą wojsk papieskich”. Zadaniem autora Księcia  było 
m. in. przeprowadzenie reform y wojsk papieskich, przedsięw zięcie wprost 
niew ykonalne wobec ich zdeprawowania i panującego powszechnie roz
przężenia wśród żołnierzy. Przez w iele tygodni przebywa M achiavelli

14 Ibidem, s. 465.
15 F. Guicciardini a N. Machiavelli, Roma, 22 magio 1526, ibidem , nr 216, s. 466.



/

u boku Guicciardiniego jako jego doradca, przedstawiciel i wprost sekre
tarz 16 oraz człow iek cieszący się jego pełnym  zaufaniem. W ysyłając Ma- 
chiavellego jako sw ego przedstawiciela do Pietra Pesaro, reprezentanta  
republiki w eneckiej przy jej oblegających Cremonę wojskach, dowodzo
nych przez księcia Urbino Francesca Marię della Rovere, pisał w  in
strukcji dlań Guicciardini: „Dwa są powody, dla których w ysyłam  was 
do Cremony: pierw szy, bym  nabrał w ięcej pewności, niż posiadam ,.jakie  
nadzieje można wiązać z tym  przedsięw zięciem  [...] do przedstawiciela  
zaś republiki w eneckiej otrzym acie ponadto ode m nie poufny list i w y 
jaśnicie mu, jaki jest głów ny cel naszej misji, prosząc go usilnie, by wam  
przedstawił swoją w  tej sprawie opinię, jak też opinię dowodzącego całą 
operacją księcia, i powiedzcie mu, że może z w am i m ówić tak szczerze 
i otwarcie, jak gdyby m ówił ze m ną” 17.

Jak dalece cenił sobie Guicciardini zdanie M achiavellego w  spra
wach polityki, św iadczy jego list z 30 października 1526 r. skierowany do 
autora Księcia  w e Florencji, dokąd powrócił on w łaśnie z obozu w ojsko
wego państw  Ligi Antycesarskiej. Guicciardini, wyjaśniając w e wspom 
nianym  liście, że n ie  leży w  jego naturze rozstrzygać o sprawach w aż
nych bez wysłuchania opinii innych, zaprosił na spotkanie przedstawi
cieli państw  Ligi, by przeanalizować istniejącą sytuację i podjąć stosow 
ne decyzje. W czasie posiedzenia donosi M achiavellem u: „Przeczytany  
został w asz list i wszystko zostało tak dobrze rozważone i przedyskuto
wane, jak to miało m iejsce owego dnia, k iedyśm y radzili nie przychodzić 
zam kowi z pomocą” 18.

W następnym  zaś liście, z 12 listopada 1526 r., inform ując Machia- 
vellego o aktualnościach politycznych zwraca się doń z prośbą następu
jącą: „Proszę was, piszcie do m nie i ja będę czynił to samo, jeśli zaś 
w  tej chw ili n ie m ogę wam  przekazać żadnych nowości, to tylko dlatego, 
że w  danym  m om encie nic się istotnego nie zdarzyło. [...] Nadal wam  
oddany [...] Wasz Franciszek Guicciardini” 19.

W n iew iele zresztą dni później spotkał się M achiavelli ponownie 
z Guicciardinim, w ysłany doń do M odeny 30 listopada przez florenckie 
K olegium  Ośmiu na w ieść o przekroczeniu przez lanzknechtów n iem iec
kich lin ii Padu. Celem jego m isji było w yjednanie u Guicciardiniego, 
„naszego obywatela i m iłującego ojczyznę człow ieka”, pomocy dla za-
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16 Por. N. Machiavelli, Spedizione al Campo della lega, w  idem: Legazioni 
e commissarie, vol. III, s. 1587 i n.

17 Ibidem, s. 1591.
18 F. Guicciardini a N. Machiavelli, Piacenza, 30 ottobre 1526, w: N. Machia- 

velli, Lettere, nr 227, s. 494.
19 F. Guicciardini a N. Machiavelli, Piacenza, 12 novembre 1526, ibideyn, nr 230, 

s. 498.
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grożonego m iasta i poinform owanie go o stanie obronności Florencji, jak 
też uzyskanie inform acji na tem at ogólnej sytuacji politycznej. W dwóch  
relacjach, z 2 i 3 grudnia 1526 r., inform ow ał M achiavelli w ładze F lo
rencji o ruchach nieprzyjacielskich w ojsk i o m ożliwościach zawarcia 
pokoju lub szansach na skuteczną obronę. Informacje przekazane mu 
przez F. G uicciardiniego b y ły  równie ścisłe, co i n ie napaw ające opty
m izm em  20.

Ponownie w ysłany został M aehiavelli przez w ładze Florencji do rezy
dującego w  Parm ie G uicciardiniego w  dniu 3 lutego 1527 r.; pozostał 
u jego boku przez trzy m iesiące i przeszedł wraz z nim  do Bolonii, póź
niej do Im oli i Forli.

W raporcie z 13 kw ietnia 1527 r., w ysłanym  z Forli do Florencji, 
przedstawiając postępy nieprzyjacielskich oddziałów i przypuszczalne 
trasy ich dalszego pochodu, pisze w  pew nym  mom encie, naruszając tok 
relacji: „Mówi się, że niezależnie od dzielności lv ir tu ]  ludzie czynią to, 
do czego zmusza ich konieczność [necessita], skoro zaś dzielność [vir tu ] 
wspomożona zostanie koniecznością [necessita], stanie się wówczas potę
gą niem ożliwą do pokonania. W asze w ysokości i to miasto, m ężnie choć 
sam otnie aż do tej chw ili staw ialiście opór ratując Lombardię i Roma- 
nię, jest rzeczą niemożliwą, abyście teraz, k iedy do m ęstwa [v ir tu ]  do
szła konieczność [necessita], nie byli w  stanie uratować sam ych siebie” 21.

Zdaniem M achiavellego, tragedia Florencji, Rzymu i państwa kościel
nego leży. w  tym, że sprawujący w  nich władzę, a zwłaszcza papież K le
m ens VII, poddają się bezw olnie biegowi zdarzeń i nie są w stanie pod
jąć jednoznacznej decyzji, n ieustannie zm ieniając postanowienia i prze
chodząc od prób porozumienia do usiłowań konfrontacji, bez zdecydo
wania jednak i w oli działania.

W liście z 16 kw ietnia 1527 r., w ysłanym  z Forli do Francesca V etto- 
riego w e Florencji, donosząc o wahaniach także w  obozie przeciwników, 
pisał MachiaVelli, że jutro nie rozstrzygnie, czy wojska nieprzyjacielskie 
podejmą marsz na południe Włoch, czy też zdecydują się na wszczęcie 
rozmów o pokoju: „Rozważano tutaj, że jeśli jutro wojska wyruszą, trze
ba poważnie pom yśleć o wojnie, tak by nikom u w  głow ie nie powstała  
m yśl o pokoju, całą zaś energię skupić na sprawie wojny. Kierunek  
wiatru zmusza bowiem  w as do obrania takiego w łaśnie kursu i decydu
jąc się na wojnę odrzućcie wszelkie mrzonki o pokoju, i to tak jedno
znacznie, by sojusznicy nie m ieli co do tego żadnych wątpliwości, tu już

20 Spedizione a Francesco Guicciardini a Modena, w: N. Machiavelli, Legazioni 
e commissarie, vol. III, s. 1595 i n.

21 N. Machiavelli, Spedizione a Francesco Guicciardini a Parma, ibidem, vol. 
III, s. 1652.
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bowiem dłużej nie można poczekiwać, lecz trzeba działać na nic się-nie
oglądając; często też desperacja znajduje sposoby, których rozsądek nie 
jest w  stanie odkryć. N ieprzyjaciel nadciągnie tutaj bez artylerii, na te
ren dla niego trudny, tak że jeśli m y skoncentrujem y te resztki życia, 
ja k ie  n a m  jesz cz e  p o zo sta ły , z s iła m i L ig i z n a jd u ją c y m i s ię  n a  m ie jsc u , 
to zm usim y ich do opuszczenia ze w stydem  tego kraju bądź do m ożli
w ych do przyjęcia układów. Ja kocham Francesca Guicciardiniego, ojczy
znę moją kocham bardziej niż własną duszę i powiadam wam  to, co mi 
m ówi moje sześćdziesięcioletnie doświadczenie, iż n ie sądzę, byśm y k ie
dykolw iek sta li wobec wyboru bardziej * trudnego niż w  tej chwili, k iedy  
pokój jest konieczny, w ojny zaś nie daje się uniknąć, a do tego mając 
jako przywódcę takiego człowieka [papież K lem ens VII —  J. M.], który  
tylko z trudem  może sprostać bądź w yłącznie polityce pokoju, albo też 
jedynie w ojny” 22.

Obawy M achiavellego spełnić się m iały wkrótce. Skłócone w ew nętrz
nie wojska Ligi Antycesarskiej nie pow strzym ały posuwających się po
w oli i z trudem  wojsk cesarskich. Zdobyły one i okrutnie złupiły Rzym  
(6 V  1527 —  Sacco di Roma), wkrótce też Florencja, gdzie ponownie 
wskrzeszono republikę, znalazła się w  oblężeniu. W ysiłki jednostek nie 
potrafiły uchronić kraju przed kolejną katastrofą. W czasie oblężenia  
Florencji umiera N. M achiavełli (22 VI 1527), Guicciardini zaś, postawio
ny w stan oskarżenia, otoczony niezasłużoną nienaw iścią i n iesłusznym i 
zarzutami, usuwa się z życia publicznego, znajdując schronienie w swej 
w illi Finochieto, w  w ielce niezachęcających barwach opisanej przed 
dwoma laty przez M achiavellego 23.

Tu, podobnie jak 15 lat wcześniej M achiavelli w  San Casciano, G ui
cciardini rozpoczyna ożywioną działalność pisarską. Kreśli pisma w  sw o
jej obronie, pracuje nad dalszą częścią dzieła Storia di Firenze  i pisze 
rozprawę Considerazioni intorno a i Discorsi del Machiavelli sopra la prima  
deca di Tito Livio (Uwagi nad „Rozważaniami” Machiavellego nad p ierw 
s zy m  dziesięciófcsięgiem „Historii R zym u ” Liwiusza), pierwszą w kolej
ności, jaka powstała, ocenę poglądów autora Księcia, napisaną przez jego 
przyjaciela, wybitnego polityka i m yśliciela tej samej epoki i tego sam e
go miasta oraz kraju. Praca ta stanowi istotne źródło do poznania ów 
czesnej m yśli politycznej i prezentuje sposób widzenia tych sam ych k w e
stii, które omawiał M achiavelli, przedstawianych jednak nieco inaczej 
i odm iennie naśw ietlanych i uzasadnianych.

22 N. Machiavelli a F. Vettori, Forli, 16 aprile 1527, w: N. MachiaveUi, L etierc, 
nr 234, s. 504—505.

23 Por. N. Machiavelli a F. Guicciardini, Firenze, 3 agosto 1525, ibidem, nr 
200, s. 423 i n.
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II

Gdy chodzi o ocenę ogólną poglądów M achiavellego, traktuje je Gui
cciardini jako zbyt krańcowe i przekraczające powszechnie uznawane 
oceny i są d y 24. Potwierdza to jednoznacznie, ustosunkowując się do roz
działu XXVI pierwszej księgi Rozważań... M achiavellego, zatytułow anego  
„Władca obejm ujący rządy w  nowo nabytym  m ieście lub kraju m usi 
w szystko z gruntu odm ienić”. Zdaniem Guicciardiniego, sąd taki jest 
zbyt ogólny, przeto nie zawsze słuszny, dlatego że istnieją i miasta, i kra
je, gdzie zmiana w ładcy n iew iele m ieszkańców interesuje, jak też są ta
kie, gdzie tak dalece jest przestrzegane prawo, iż naw et niedostatecznie 
taktowne postępowanie w ładcy nie jest tolerowane.

W pierwszym  przypadku nie jest w ięc konieczna zmiana panujących  
stosunków, a poszczególne jednostki niezadowolone łatwo przeciągnąć 
na rzecz nowej w ładzy stosując w ielorakie sposoby: czy to korzyści ma
terialne, czy wyróżnienia i uhonorowania. N aw et społeczności całkowicie 
niechętne nowej władzy, przyw ykłe do życia w wolności bądź przywią
zane do poprzednich rządów, można z czasem  pozyskać życzliwością  
i ludzkim traktowaniem, tak że kiedyś zapomną o poprzedniej sytuacji 
i swoich byłych władzach. Trudniej wprawdzie wyplenić um iłowanie 
wolności, ale i w  tym  przypadku trzeba stosować różnorodną politykę, 
przyciągając jednych dobrodziejstwami, w  stosunku zaś do innych stosu
jąc przemoc, przy świadom ości faktu, że pociąga ona za sobą zawsze 
także ujem ne konsekwencje. Dlatego też —  kończy swój w yw ód w  tej 
kw estii Guicciardini —  nie można przyjąć jako „reguły absolutnej tego, 
co m ówi pisarz [N. M achiavelli —  J. M.], któremu podobają się zawsze 
ponad przeciętną miarę środki nadzwyczajne i gw ałtow ne” 25.

N iechętny sądom krańcowym, tak charakterystycznym  —  zdaniem  
Guicciardiniego —  dla autora Księcia, nie podziela on też opinii o potrze

24 Jak pisze Felix Gilbert (Machiavelli and Guicciardini. Politics and History 
in Sixteenth Century Florenae, Princeton 1965, s. 279): „Guicciardini’s principal 
objectioin to the theories u/hich Machdavelli advanced in the Discourses was that 
Machiavelli put things «too absołutely»”.

25 F. Guicciardini, Considerazioni intorno ai „Discorsi” del M achiavelli sopra 
la prima deca di Tito Livio, w: Opere inedite di Francesco Guicciardini illustrate 
da Giuseppe Canestrini..., Firenze 1857, s. 40. Praca powyższa powstała prawdopo
dobnie w  1. 1529—1530, w  okresie dla Guicciardinliego bardzo trudnym, kiedy został 
pozbawiony piastowanych godności, stracił życzliwość papieża, a władze ojczystej 
Florencji wystąpiły przeciwko niemu z licznymi zarzutami. Praca zawiera 39 opinii 
Guicciardiniego o poglądach Machiavellego, zawartych w  jego Rozważaniach... Za
mierzonych dalszych 20 Opinii nie zostało nigdy przez autora zrealizowanych i sa
ma praca pozostała nie dokończona. Por. R. Rlidolfi, Vifa di Francesco Guicciardini, 
Roma 1960, s. 316 i n.
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bie dyskusji —  podobnie zresztą jak i M achiavelli —  na tem at m iast 
rządzących się w edle „wskazań filozofów ”, w  konfrontacji z rzeczyw i
stością bowiem  n ie będą one zdolne do życia. Dlatego też przedmiotem  
jego rozważań będą takie ustroje, które „pragną rządzić się w edle za
sad powszechnie w  św iecie przyjętych, zgodnie z tym  co jest konieczne” 26.

Analizując rozdział II pierwszej księgi Rozważań... M achiavellego: 
„O różnych ustrojach republik i o ustroju republiki rzym skiej”, gdzie 
dochodzi on do wniosku, że żaden z ustrojów  jednorodnych —  a w ięc  
zarówno monarchia, jak i rządy optym atów czy ludu —  nie jest dosko
nały, jako że każdy z nich ma określone wady, których uniknąć można 
tworząc ustrój „m ieszany”, „a to dlatego, że przy połączeniu w  obrębie 
jednego państwa w ładzy księcia, możnych i ludu siły  te pilnują się wza
jem nie” 27, Guicciardini zajm uje stanowisko odmienne. Jego zdaniem, 
ustrój „m ieszany”, podobnie jak i inne form y państwa, gdzie rządzi 
„w ielu”, posiada liczne niedostatki, których jedynie monarchia jest 
w  stanie uniknąć. A lbow iem  —  jak stwierdza —  zaletą rządów królew 
skich jest to, że o w iele  lepiej, „z w iększym  porządkiem, szybkością, bez 
zbędnego rozgłosu i z w iększym  zdecydowaniem  załatwiane są sprawy 
publiczne wówczas, k iedy zależą od decyzji jednostki, niż gdy spoczy
wają w  ręku w ielu” 28.

W prawdzie zły lub nieudolny monarcha może także przyczynić w iele  
szkody państwu i społeczeństwu, skutecznie jednak zapobiega tem u ogra
niczenie jego uprawnień, tak by jego władza nie przekształciła się w  ty 
ranię. N ależy zresztą pamiętać, że n igdy nie można w yelim inow ać w  ca
łości stron ujem nych i trzeba się opowiadać za takimi rozwiązaniami, 
przy których w ystępuje oczywista przewaga dobra nad złem.

Władza optym atów w  państwie zapobiega wprawdzie tyranii jedno
stki i ich rządy jako ludzi doświadczonych i rozważnych przewyższają 
zaletam i władzę ludu, ale nie można przecież zapomnieć, że kierują się  
oni przede w szystkim  korzyścią własną i najczęściej uciskają lud. Spra
wowanie w ładzy przez lud zapobiega tyranii, lud jednak, pozbawiony  
doświadczenia i mądrości, n ie jest w  stanie podjąć w  sprawach ważnych  
praw idłow ych decyzji. Oczekuje też zawsze czegoś nowego, stąd jego 
rządy są mało stabilne i łatw o może być oszukany przez ludzi am bitnych  
i pozbawionych skrupułów .. W istocie przeto nie może on decydować
o żadnych poważnych sprawach, jego decyzje bowiem najczęściej będą 
nietrafne. Stw ierdzeniem  tym  podważa jednoznacznie Guicciardini g łę-

26 F. Guicciardini, op. cit., s. 5.
27 Por. N. Machiavelli, Rozważania nad pierwszym, dziesięcioksięgiem „Historii 

Rzym u” Liwiusza, w  idem: W ybór pism , Warszawa 1972, s. 244.
28 F. Guicciardini, op. cit., s. 6.
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boką w iarę M achiavellego w  mądrość ludu, którego glos przyrów nyw ał 
do głosu samego Boga.

W Uwadze do rozdziału III księgi pierwszej Rozważań... podważa Gui
cciardini opinię M achiavellego o złej naturze człow ieka i dominującej 
w  nim  skłonności do złego. Zdaniem autora Księcia, trzeba zakładać, że 
„w szyscy ludzie są źli” i „niechybnie takim i się okażą, ilekroć będą m ieli 
po tem u sposobność”. I jeśli naw et przez pew ien czas skłonność ta się 
nie uzew nętrzni, to i tak nastąpi to n iew ątpliw ie później, k iedy pojawi 
się odpowiednia okazja.

I tę opinię uznał Guicciardini za zbyt krańcową, a przez ‘to niepraw 
dziwą. Jest bowiem  w ielu  takich, którzy „mając m ożliwość czynienia zła, 
czynią dobro, gdyż nie w szyscy ludzie są źli” 20. Zarówno przy tw orze
niu  republiki, jak też w  każdej innej sytuacji trzeba taki ustanowić po
rządek, by ten, kto chciałby czynić zło, n ie miał ku tem u możliwości, 
i to nie dlatego, że w szyscy ludzie są źli, lecz ze względu na fakt, że tacy  
mogą się znaleźć. Rozważając ten problem, dochodzi Guicciardini do 
wniosku, że z natury są ludzie raczej skłonni do dobrego i bardziej cenią 
dobro niż zło. „A jeśli ktoś przejawia odmienne skłonności, jest to prze
ciw ne naturze pozostałych i przeciwne podstawowej zasadzie, z samej 
natury w ypływ ającej, tak że raczej powinno się go zwać poczwarą, a nie 
człow iekiem ” 30. Chociaż jednak człow iek z natury jest skłonny do dobre
go, jego wola stale jest przecież narażona na różne pokusy, odciągające 
go od dobra. Wiedząc o tym , podejm uje się w iele działań, by nie dać 
ludziom okazji wstąpienia na drogę zła; ustanawia się za czynienie zła 
kary i prem iuje się tych, co dobrze czynią.

N ie pochwala także Guicciardini opinii M achiavellego, że „waśnie 
m iędzy ludem  a senatem  uczyniły republikę rzymską wolną i potężną” 
(Rozważania..., I, 4) i że ten, „kto potępia w aśnie m iędzy szlachtą a lu 
dem w  Rzymie, ten [...] potępia zasadniczą przyczynę wolności tego m ia
sta, zważa bardziej na hałas i tum ult powstałe z tych zam ieszek niż na 
zbawienne skutki, które z nich w yp łyn ę ły” 31.

Źródeł wrogości pom iędzy patrycjuszam i a plebejuszam i w  Rzym ie  
dopatruje się Guicciardini w  niespraw iedliw ych prawach, uprzyw ilejo- 
w ującyh patrycjuszy i ograniczających plebejuszy, którzy np. n ie m ogli 
obejm ować żadnych urzędów publicznych. Ustanowienie instytucji try 
bunów ludowych okazało się tedy w  Rzym ie przedsięw zięciem  koniecz
nym , chociaż i oni byli nieraz źródłem  napięć społecznych i niepokojów  
wew nętrznych. „Nie można zaś negować, że są one nieszkodliwe, w każ

28 Ibidem, s. 10.
30 Ibidem.
31 N . M a eh ia v e lli, W ybór pism, s. 247.
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dym  też innym  państwie, mniej odpornym, przyczyniłyby szkód jeszcze 
w ięcej” 32.

Dlatego też, zdaniem Guicciardiniego, „to nie rozdźwięki pomiędzy 
plebejuszam i i senatem  uczyniły Rzym w olnym  i potężnym, byłoby bo
w iem  lepiej, by nie istn iały przyczyny podziałów i by one rów nież nie 
m iały m iejsca, chociaż przyniosły mniej zła, niż w  w ielu  innych państ
wach przynieść by mogły; dobrze też się stało dla wielkości Rzymu, że 
patrycjusze tak szybko ustąpili przed żądaniami plebejuszy i przestali 
sądzić, jakoby bez plebejuszy m ogliby się obejść, pochwalać zaś w ew nę
trzne rozdarcia byłoby równoznaczne pochwale niem ocy w  czasie choro
by ze względu na pozytyw ne skutki lekarstw, jakie zostały zaordyno
w ane” :tl.

Zdaniem Guicciardiniego, źródła społecznych napięć daw ały o sobie 
znać w  Rzym ie niem al od początku jego istnienia. Początkowo jednak 
autorytet w ładzy królewskiej chronił plebejuszy przed uciskiem  ze stro
n y  senatu i nie istniało ścisłe rozgraniczenie obu tych grup społecznych. 
W y p ę d z e n ie  królów zaostrzyło sprzeczności społeczne i wzmogło koniecz
ność poszukiwań środków do zaradzenia im. Okazała się nim i instytucja  
trybunów, ale byłoby o w iele lepiej, stwierdza Guicciardini, nie dopusz
czać do powstania zła niż leczyć je później, najlepszym i chociażby 
środkami.

Co się zaś tyczy innych instytucji wprowadzonych w  republice rzym 
skiej, to nie zawsze można je uznać, stwierdza Guicciardini, za godny do 
naśladowania wzór w  każdych warunkach. Na w yróżńienie zasługują  
organizacja sił zbrojnych i dyscyplina wojskowa, równoważące inne n ie
dostatki tego państwa. Lecz jakiż pożytek może z ich przykładu w yciąg
nąć państwo, które nie opiera swego bytu na sile zbrojnej, lecz rządzi 
się np. w  oparciu o sprawną gospodarkę, istnieje dzięki w ytraw nej sztuce 
dyplom acji lub w reszcie swoją przyszłość opiera na pokojowej współ
pracy?

W kw estii obrony wolności w  państwie opinie obu m yślicieli również 
są rozbieżne. Zdaniem M achiavellego, pieczę nad dobrami należy zawsze 
powierzać temu, kto wykazuje mniejsze skłonności do ich wyłącznego  
opanowania. Szlachta z natury dąży do przejęcia władzy, lud zaś chce 
przede w szystkim  uniknąć niew oli, dlatego nie zagraża wolności, jej na
ruszenie bowiem  n ie dałoby mu istotnych korzyści. „W ynika stąd —  
stwierdza M achiavelli —  że lud stojący na straży w olności powinien le 
piej jej bronić; sam nie mogąc jej sobie przyw łaszczyć, nie pozwala na 
to innym ” 34.

32 F. Guicciardini, op. cit., s. 12.
33 Ibidem.
35 N. Machiavelli, W ybór pism , s. 250.
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Stwierdzenie to w yw ołuje w ątpliw ości u Guicciardiniego. Jego zda
niem, nad zabezpieczeniem republikańskich wolności czuwać powinni 
w szyscy i unikać należy podkreślania różnic pom iędzy m ożnym i i p le- 
bejuszami. W sytuacji zaś konieczności przekazania w ładzy w  m ieście 
w  ręce m ożnych lub plebejuszy m niejszy błąd popełni się wówczas, k ie
dy spocznie ona w  ręku tych pierwszych. W yróżniając się bowiem w ięk
szym  doświadczeniem i rozwagą, dają oni nadzieje ustanowienia umiar
kowanej form y rządzenia. Nie posiada tych  zalet plebs, „pełen ignorancji, 
zamieszania i rozlicznych przywar, co uzasadnia przy jego w ładzy n ie
pokój i obawy, że w szystko zrujnuje i każdą dobrą rzecz doprowadzi do 
rozkładu” 35. Przy istnieniu w ładzy tego rodzaj ti nie uda się niczego do
brego stworzyć, ani też utrzymać tego, co zostało osiągnięte. Nic dziw
nego przeto, że w szyscy piszący o rządach w republice zawsze w yżej 
staw iali w ładzę optym atów nad rządami tłumu.

Analizując w  rozdziale VI pierwszej księgi Rozważań...  m ożliwości 
powiększenia terytorialnego i umocnienia potęgi państwa, dochodzi Ma- 
ch iavelli do wniosku, że w iąże się z tym  nieuchronnie wzrost napięcia 
pom iędzy warstwą dominującą i grupami społecznym i jej podporządko
wanym i, co potwierdza przykład republiki rzymskiej. Trzeba się więc 
zgodzić na istnienie tego rodzaju społecznych napięć, bez których —  jego 
zdaniem —  nie jest m ożliw y wzrost pom yślności i siły  państwa.

Opinia ta jednak nie zyskuje aprobaty Guicciardiniego, w ew nętrzne 
napięcia i niepokoje świadczą bowiem  jedynie o niedostatkach i słabo
ściach istniejącej w ładzy w  państwie. Powołanie zaś trybunów ludowych  
w  Rzym ie dla łagodzenia pow stałych w  nim  napięć przyniosło miastu, 
które zostało przez nich spacyfikow ane, w ięcej szkód niż pożytku. Ten 
to wzgląd mając na uwadze, nie podziela Guicciardini opinii M achiavel- 
lego o korzyściach dla w olności kraju, p łynących z prawa oskarżania 
ludzi zagrażających jakoby bezpieczeństwu państwa. Uprawnienie to m ia
ło przysługiwać wszystkim , którzy stali na straży wolności kraju, orze
kać zaś m ieli lud bądź powołani sędziowie, albo w reszcie odpowiednia 
rada. Jeśli n ie istnieją prawne ku temu m ożliwości, szuka się wówczas 
sprawiedliwości na drodze pozaprawnej, co oczywiście przynosi szczegól
nie niekorzystne następstwa.

Guicciardini podziela natom iast opinię M achiavellego, że są bardzo 
użyteczne i wręcz konieczne prawne m ożliwości ścigania tych, którzy na
ruszają interesy państwa. N ie mogą one jednak zagrażać ludziom n ie
winnym . Szczególnie zaś ryzykow ne jest powierzanie roli sędziego w tych  
sprawach ludowi, „który nie jest w stanie ani dobrze pojąć, ani w łaści
w ie ocenić sprawy, łatwo zaś poddaje się nastrojom i bez zastrzeżeń daje

® F. Guicciardini, op. cit., s. 15.
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posłuch stronniczym  oskarżeniom” 36. Łatwowierność tłum u jest8’też w y 
korzystywana przez ambitne jednostki zm ierzające do zdobycia władzy, 
które schlebiając ludow i zyskują sobie jego zaufanie, by doprowadzić do 
jego zniewolenia „szybciej, n iż będzie on w  stanie sam to zauw ażyć”.

Ta łatwow ierność tłum u budzi u Guicciardiniego także wątpliwości, 
czy uda się w ykorzenić w  państwie tak dlań szkodliwe oszczerstwa rzu
cane bezpodstawnie na obywateli, jeśli zagwarantuje się obywatelom  
prawo zaskarżania innych, bez żadnej obawy na następstwa, pod warun
kiem  oczyw iście, że te oskarżenia będą zasadne. Zdaniem Guicciardiniego, 
oszczerstwa i fałszyw e posądzenia powodują w  społeczeństw ie w ielkie  
szkody, nie jest się jednak w  stanie ich faktycznie wykorzenić, jak bo
wiem  zapobiec temu, by nie zostały podchwycone przez tłum  „zawsze 
bardziej skłonny dać posłuch posądzeniom, niż uznać niew inność”. Nie 
należy też zapominać o takich, którzy czy to z powodu „zawiści, czy 
przez n ienaw iść” skłonni będą podsycać fałszyw e oskarżenia i rozpow
szechniać oszczerstwa.

Podziela natom iast w  pełni Guicciardini pogląd M achiavellego, że 
w yłącznie jednostka może zaprowadzić w  społeczeństw ie dóbry ustrój, 
nie jest zaś do tego zdolna większa liczba ludzi. W przypadku też zamętu  
w  państw ie jeśli nie można w nim  przywrócić porządku normalną dro
gą, należy uspraw iedliw ić konieczność stosowania przemocy, podstępu  
i w szelkich środków nadzwyczajnych. „Należy jednak błagać Boga —  do
daje Guicciardini —  by państwa nie były zm uszone do przeprowadzania 
reform podobną drogą, ponieważ —- poza faktem  że natura ludzi jest 
zwodnicza i zmienna oraz że może ktoś pod pozorem szlachetnego zam ie
rzenia ustanowić tyranię —  istn ieje także niebezpieczeństwo, by zam ysł 
początkowo uczciw y nie przekształcił się w sw oje przeciw ieństw o” 37. Kto 
bowiem decyduje się na tego rodzaju przedsięwzięcie, n ie jest w  stanie 
natychm iast po ustanow ieniu now ych porządków zrezygnować z w ła
dzy, jego ustanowienia bowiem b yłyby n iew ątpliw ie unicestwione. Musi 
ją przeto nadal sprawować, by „upływ  czasu i praktykowanie now ych  
porządków” um ocniły ją i ustabilizowały. A le w  tym  okresie może się 
zdarzyć, że „słodycz w ładzy i deprawacja państw a” przeobrażą jego 
uczciw e zamierzenia, które początkowo szlachetne, poddadzą się skłonno
ściom do zła. Stąd, zdaniem Guicciardiniego, „trzeba to uznać za lekar
stw o pożądane, lecz jedynie wówczas k iedy n ie ma żadnego innego spo
sobu dla przywrócenia zdrowia, przy świadomości faktu, że zawsze jest 
ono ryzykow ne i n ie zalecane do naśladowania” 38. Prawdziwie godnym

36 Ibidem, s. 18.
37 Ibidem, s. 21.
38 Ibidem, s. 22.
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pochw ały jest jednak ten, kto zachowuje władzę n ie dłużej, n iż jest to 
konieczne dla utrw alenia przeprowadzanych reform. Trudno też znaleźć 
odpowiednie słowa dla wyrażenia pochwał temu, kto zachowując władzę 
do końca swego życia, rządzi w  sposób godny, pozostawiając po sobie 
państwo dobrze urządzone; nie można bowiem  w  takiej sytuacji inaczej 
rozumieć jego poczynań, jak tylko w  ten sposób, że w yp ływ ały  one ze 
szlachetnych pobudek. Ich przeciw ieństw em  są ci, którzy opanowali w ła
dzę w  złych  intencjach, zasługując sobie przez to jedynie na pogardę 
i potępienie.

Całkowicie podziela Guicciardini zawarty w  rozdziale X  pierwszej 
księgi Rozważań...  sąd M achiavellego o tym , że „na najwyższą chwałę  
zasługują założyciele królestw  i republik, na najsroższe potępienie zaś 
tw órcy tyranii” 39.

Sam problem widzi jednak F. Guicciardini jako bardziej złożony, niż 
sądził autor Rozważań..., w ym agający w ielostronnego naśw ietlenia i kon
kretnego ujęcia. I tak, jego zdaniem, n iezw ykle rzadko zachodzi koniecz
ność ustanowienia przez sprawującego władzę tyranii w  kraju dotych
czas wolnym ; jeśli naw et jednak został on przez zaistniałe okoliczności 
zm uszony do tego, może przecież rów nież m ieć określone uspraw iedli
w ienie na swoją obronę. Jest bowiem  prawdą, że wolność prowadzi cza
sami do w ielkich nieporządków i przywodzi państwa do takich w ew nę
trznych napięć, że zmusić to może kogoś spośród obywateli, nie m ogące
go uratować się inaczej, do ustanowienia tyranii lub poparcia tego, kto 
w  tym  kierunku zmierza. Aczkolw iek i w  tym  przypadku miłość do 
ojczyzny przeważyć powinna nad określonym  interesem  osobistym.

Na m niejsze też potępienie zasługują ci, którzy zastali w  sw ej ojczyź
nie tyranię i tolerują stan istniejący, gdyby jednak sprzeciw ili mu się 
i przywrócili wolność, zyskaliby wówczas n iew ątpliw ie i  uznanie, i chwa
łę. Takimi przecież okazać się  mogą jedynie nieliczni lub może nikt, kto 
nie będzie zmuszony, sam własnow olnie na czyn taki się nie odważy. Nie 
można się tem u dziwić, kto bowiem  w yrósł w  tyranii, n ie jest w  stanie 
zrozumieć sław y, jaką przynosi przyw rócenie ojczyźnie wolności. W y
chowany w  cieniu dominacji terroru, sądzi, że jest on stanem  natural
nym  i koniecznym, tak że nie w idzi ani potrzeby, ani zasadności w alki 
z tyranią czy jej likwidacji. Dlatego też, stwierdza Guicciardini, „rozwa
żania o tym , że tyrani rezygnują z posiadanej przez nich w ładzy i że 
królowie, uporządkowawszy sw e państwa, nie przekazują ich w  sukcesji 
sw oim  dziedzicom, łatw o się snuje w  księgach i m aluje w  wyobrażeniach  
ludzi, ale o w iele trudniej realizuje w  rzeczywistości; co w ięcej, im czę

38 Ibidem.
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stsze są tego rodzaju rozważania wśród ludzi prywatnych, tyra rzadsze 
przytoczyć można ich przykłady z życia w zięte” 40.

Rola religii w  państwie budziła wśród m yślicieli politycznych zawsze 
żyw e zainteresowanie, kw estii tej pośw ięcili także w iele uwagi zarówno 
M achiavelli, jak i Guicciardini. W niektórych kw estiach opinie obu tych  
pisarzy są zbieżne. „Jest rzeczą pewną —  potwierdza Guicciardini opinię 
M achiavellego —  że siła zbrojna i religia stanowią głów ny fundam ent 
republik i królestw  i tak przy tym  niezbędny, że jeśli któregokolwiek  
z nich zabraknie, trzeba wówczas stwierdzić, że zabrakło elem entu ży
ciowo koniecznego i niezm iernie istotnego” 41.

Trudno natomiast, zdaniem Guicciardiniego, stwierdzić jednoznacznie, 
jak to czyni M achiavelli w  Rozważaniach... (I, 11), kto bardziej zasłużył 
się dla Rzymu: czy Romulus, który mu nadał odpowiednie prawa, czy  
Numa Pompiliusz, który przy pom ocy religii utrw alił wśród jego oby
w ateli odpowiednie norm y współżycia. Sami Rzymianie bowiem byli po
datni i skłonni do zaakceptowania odpowiednich praw wzmacniających  
ich siłę zbrojną i tych, które służą pom yślności w  czasie pokoju, stąd  
obaj ci reform atorzy m ogli osiągnąć tak w ielk i sukces i w  jednej, i w  dru
giej dziedzinie życia. Zupełnie inaczej natom iast u łożyły się w tej kw estii 
spraw y w e W łoszech. Zdaniem M achiavellego (Rozważania..., I, 12), gor
szący przykład Kościoła, a zwłaszcza kurii rzymskiej doprowadził do 
upadku religii wśród m ieszkańców Włoch, co pociągnęło za sobą w iele  
społecznych nieszczęść i w ew nętrznych trudności. Kościół ponadto utrwa
lił rozbicie Włoch i uniem ożliw ił zjednoczenie kraju, sam nie mając ku  
tem u dość sił, ale dysponując wystarczającą m ocą/ aby uniem ożliwić 
realizację tego zamiaru każdemu, chociażby przy pomocy obcej potęgi 
zbrojnej.

Podobna jest w  tej sprawie opinia F. Guicciardiniego, związanego 
przez lata z kurią rzymską i pełniącego w  im ieniu papieża wysokie god
ności polityczne. „Nie można na ty le  krytycznie wypowiedzieć się o dwo
rze rzym skim  —  stwierdza Guicciardini —  by nie zasługiwał on na kry
tykę jeszcze ostrzejszą” 42. Jego potęga, sądzi także Guicciardini, stanęła  
na drodze do zjednoczenia Włoch. Z jednej strony miał bowiem  Kościół 
tak w ielki autorytet, że faktycznie przewodził temu krajowi i zawsze 
mógł w ezwać na pomoc kogoś z zewnątrz w  przypadku zagrożenia Italii, 
ale równocześnie nie mając w ystarczających sił własnych, nie był on 
w stanie utworzyć władztwa bardziej trwałego ponad to, na które ze
chcieli się zgodzić m ieszkańcy Włoch.

m Ibidem, s. 25.
41 Ibidem.
42 Ibidem, s. 26—27.
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Ż yw i natomiast Guicciardini, wbrew opinii M iachiavellego, w ątpli
wości, czy ustanowienie jednolitej monarchii bądź republiki w  Italii 
przyniosłoby jej w ięcej szczęścia, czy raczej przysporzyło kłopotów. 
Ustanowienie zjednoczonej republiki uczyniłoby sław nym  im ię Italii, za
pewniając pomyślność temu m iastu, które by do tego doprowadziło. Dla 
w szystkich jednak pozostałych m iast Italii byłaby to prawdziwa katastro
fa, pozostając bowiem w cieniu tego pierwszego ośrodka, nie m iałyby  
żadnych szans na pom yślny rozwój, „jest bowiem w zw yczaju republik  
nie zezwolić na korzystanie z dobrodziejstw w ładzy i wolności nikomu  
innem u poza w łasnym i m ieszkańcam i” 43. I chociaż Italia, rozdrobniona 
na w iele organizmów, doświadczyła w  różnych okresach w ielu  nieszczęść, 
których być może uniknęłaby będąc zjednoczona, niem niej m ogły pow
stać na jej ziem iach tak liczne i kw itnące miasta, co nie byłoby m ożliwe 
w  przypadku przekształcenia kraju w jedną republikę.

Zdaniem papieskiego gubernatora, dla Italii również „jednolita mo
narchia stanowiłaby raczej nieszczęście niż źródło pom yślności”. Nie by
łoby zresztą łatwo podporządkować ten kraj czyjejkolwiek, poza K ościo
łem, władzy, tak w ielk ie bowiem  jest w  nim um iłowanie w olności i tra
dycji władztwa Rzymian. K iedy bowiem upadła republika w  Rzymie, 
a cesarze rzym scy okazali się niezdolni do dalszego sprawowania władzy, 
utracili bardzo łatwo swoją zwierzchność nad Italią, która jedynie 
z trudnością tolerowała ich panowanie nad sobą. Jeśli przeto Kościół 
przeciw staw ił się ustanowieniu jednolitej monarchii w e W łoszech, nie 
sądzi pisarz, by było to nieszczęściem  dla tego kraju, mógł on bowiem  
dzięki temu żyć zgodnie ze swoją odwieczną naturą i swoim i skłonno
ściami. M ieszkańcy poszczególnych prowincji i miast, jako gospodarze 
sw ych ziem i domów, sami decydując o swoim  losie, w ytężali w szystkie  
siły  w twórczej pracy dla ich rozkwitu i upiększenia, co um ożliwiło im  
rozwój i powszechną pomyślność. Podporządkowanie tego narodu jed
nem u w ładcy mogłoby zniweczyć rozwój tych ziem, pozbawiając ich lud
ność największych dóbr, jakimi są wolność i życie zgodne z naturą spo
łeczeństwa. B yły  to tezy  zasadniczo przeciwstawne koncepcjom Machia- 
yellego, w edle którego zjednoczenie kraju stanowiło niezbędny warunek  
jego bezpieczeństwa, wew nętrznego spokoju i siły  skutecznie chroniącej 
przed zewnętrznym  zagrożeniem 44.

43 Ibidem, s. 27.
44 Wydaje się jednak, że tych różnic w  poglądach obu myślicieli nie należy 

traktować jako zasadniczych. Jak pisze Ugo Spirito (Machiavelli e Guicciardini, 
Firenze 1968, s. 99): „Guicciardini dochodzi do odmienych niż Machiavelli wniosków  
i wydaje się być krytykiem jego poglądów, tym niemniej pozostaje on w  istocie 
jego najbardziej konsekwentnym uczniem”.
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Nawiązując do rozdziału X V I pierwszej księgi Rozważań..., gdzie Ma- 
ch iavelli zastanawia się nad tym , jak „narodowi naw ykłem u do w ładzy  
książęcej trudno zachować wolność, jeśli dzięki jakiemuś przypadkowi 
uda m u się ją zdobyć”, Guicciardini wprowadza w  tej kw estii bardzo 
istotne rozróżnienie. Widzi zasadniczą różnicę pom iędzy ludem, który nie 
zaznał sm aku wolności, a takim, który byw ał w olny, ale wskutek zaist
niałych okoliczności wolność tę utracił. W tym  drugim przypadku o w ie
le łatw iej jest przywrócić w olny ustrój, żyją bowiem  jeszcze tacy, którzy  
go w idzieli, wciąż też silnie dają o sobie znać wspom nienia utraconej 
w olności z czasów minionego ustroju. Doznawszy uciem iężeń tyranii, 
tym  bardziej dążyć będą obyw atele do przywrócenia wolności, dobro
dziejstw a której są wciąż żyw e. Okazją do jej przywrócenia może być 
śmierć ciem iężcy, k iedy indziej o w olność przyjdzie w alczyć zbrojnie, 
zwłaszcza gdy brzemię tyranii okaże się zbyt ciężkie do dalszego zno
szenia.

Ł atw iej też w ejść na drogę w ojny dla przyw rócenia w olności tem u  
narodowi, który cieszył się rządem republikańskim, n ie ma bowiem  w  nim  
tych  społecznych nierów ności, które tak silnie przejawiają się tam, gdzie 
dominowała stale władza książęca i gdzie trudno wskutek tego oczekiwać 
zgodności opinii w  jakim kolwiek społecznym  działaniu. „Nie pragną też 
odzyskania w olności ci —  dodaje Guicciardini —  których charakter po
dobny jest do charakteru synów  Brutusa, to znaczy ci, którzy knują prze
ciwko państwu, aby tą drogą zdobyć władzę i utrzymać ją terrorem; po
niew aż w  takich sytuacjach zachodzi konieczność przelania krwi, byłoby  
lepiej, by podobny stan nie zaistniał i by raczej Brutus nie posiadał sy 
nów, niż by m iał ich mieć po to jedynie, by ich pozbawić życia” 45.

Odmienność opinii uwidacznia się m iędzy obuv politykam i także w  in
nych  sprawach o bardzo istotnym  znaczeniu. Potw ierdzeniem  tego są 
uwagi Guicciardiniego do rozdziału X X IX  pierwszej księgi Rozważań... 
M achiavellego poświęconych kwestii: „Czyja niewdzięczność byw a w ięk
sza: ludu czy w ładcy?” Jego sąd, poparty przykładam i historii, życzli
w y  jest dla ludu, osądza zaś władców. Opinii tej n ie podziela jednak  
Guicciardini. Rozszerzając przyczyny niew dzięczności na inne m otyw y, 
niż w ym ienione przez M achiavellego, tj. skąpstwo lub nieufność, stw ier
dza, że „nie jest bardziej niew dzięczny władca niż lud, ale wręcz prze
ciw nie”, popełnia on też częściej b łędy niż panujący, gorzej niż on poj
m uje istotę rzeczy, z większą niż panujący trudnością dochodzi do poz
nania prawdy. Opinie większości, zwłaszcza gdy chodzi o sprawy ogólne, 
byw ają znacznie częściej błędne i niebezpieczne niż w ypowiadających się  
w  tej sprawie jednostek. Lud przyjm uje bowiem  za prawdziwe to, co 
jest powszechnie powtarzane, i sąd ten  odnosi się także do sytuacji

45 F. Guicciardini, op. cit., s. 33.
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szczególnych, w  w yniku czego tu w łaśnie popełnia on najw ięcej pom y
łek, „zwłaszcza przy dokonywaniu wyboru, który przeprowadzić mogą 
w łaściw ie jedynie nieliczni; daje on łatw o w iarę fałszyw ym  pogłoskom, 
burzy się z błahych powodów i w  rezultacie jego ignorancja jest o w iele  
bardziej niebezpieczna niż sąd n ielicznych” 46.

Różnice zapatrywań na tem at charakteru ludu i jego m ożliwości spra
wowania w ładzy uwidoczniają się wyraźnie także w  uwagach Guicciar
diniego do rozdziału LVIII pierwszej księgi Rozważań... M achiavellego: 
„O tym, że lud m ądrzejszy jest i bardziej sta ły  od w ładcy”. Uzasadnie
nie postawionej przez M achiavellego tezy byłoby —  jak sądzi Guicciar
dini —  przedsięw zięciem  n iezw ykle trudnym  i sprzecznym  z powszech
nie żyw ionym  przekonaniem —  jako że nikt, kto pisał o sprawach poli
tyki, n ie m iał nigdy co do tego w ątpliwości, by „rządy jednostki nie były  
lepsze od rządów ludu”. „Tam bowiem  —  stwierdza Guicciardini —  
gdzie mniejsza jest liczba, tam cnota jest bardziej skoncentrowana i zdol
na do lepszych osiągnięć, w ięcej tam  jest porządku w  sprawach, w ięcej 
przem yśleń i sprawdzeń, w  pertraktacjach więcej zdecydowania; tam  
natom iast gdzie pojawia się tłum, towarzyszy m u nieporządek; przy ta
kiej zaś różnorodności um ysłów, gdzie ujawniają się odmienne opinie, 
różne pom ysły, w ielorakie cele, n ie mogą mieć m iejsca ani rozsądne w y
stąpienia, ani decyzja zasadna, ani też nieustępliw e działanie” 47.

Lud może być wzburzony przez każde najm niejsze podejrzenie, przez 
każdy pusty dźwięk, n ie szuka on bowiem  jego źródeł, n ie stara się go 
um iejscowić i wyjaśnić. Bez żadnych zahamowań powraca do rozważań  
nad sprawami, które przed chw ilą potępił, poczyna nienawidzić tego, 
komu przed chw ilą deklarował swoją miłość, i kochać tego, kogo niena
widził. „Stąd n ie bez powodów —  stwierdza papieski gubernator —  przy
rów nyw any jest tłum  do fa l morskich, które zależnie od tego, jakie są 
wiatry, biegną to w  jedną, to w  drugą stronę, bez jakiejkolw iek prawi
dłowości, bez jakiejkolwiek też stałości. N ie można też w  istocie zaprze
czyć, iżby lud nie był jakąś arką niew iedzy i zamieszania; dlatego też 
i rządy prawdziwie ludowe nigdzie nie okazały się trwałe, a ponadto 
w  czasie swojego istnienia poza nie kończącym i się zaburzeniami i n ie
porządkami prowadziły zawsze albo do tyranii, albo też do ostatecznego 
upadku swojego kraju” 48.

Tak w iele jest —  zdaniem Guicciardiniego —  przykładów od czasów  
najdawniejszych potwierdzających powyższą opinię, że fakty i w yw ody  
M achiavellego niczego w  tej sprawie nie są w  stanie zmienić. Doświad-

46 Ibidem, s. 51.
47 Ibidem, s. 53.
48 Ibidem.

4-



50 Jan Malarczyk

czenia republiki rzymskiej, na które się on powołuje tak często, w yka
zują jedynie, że w szystkie ważniejsze decyzje były tam  podejm owane 
przez senat, a nie przez lud, dlatego w łaśnie m ogły być one rozważne 
i skuteczne. Stąd, porównując zdolność do rządzenia jednostki i ludu, 
dochodzi Guicciardini do jednoznacznego stwierdzenia, iż w podobnych  
warunkach „więcej ładu, zróżnicowanego podejścia, zdecydowania, stało
ści jest u jednostki niż u tłum u”. N aw et nie zw iązany prawami władca  
w ykazuje więcej umiaru i rozwagi, mimo że może posiadać inne przy
wary, które są obce ludowi, ten ostatni jednak w  podobnej sytuacji n ie  
ujawni nic innego, jak tylko „brak rozwagi i stałości, pogoń za now inka
mi, nieumiarkowaną podejrzliwość i nieustającą nieżyczliw ość w  stosunku  
do w szystkich wyróżniających się talentem  i um iejętnościam i” 49.

Odmiennie zapatrując się na w iele problemów z dziedziny ustrojów  
politycznych i władzy, n ie zawsze też podziela Guicciardini poglądy Ma- 
chiavellego na prawa rządzące rozwojem ludzkości i prawidłowości tego  
rozw oju 50. Chociaż więc całkowicie przychyla się do jego stwierdzenia, 
że „często czasy minione chwalone są o w iele  bardziej, niż na to zasłu
gują”, n ie podziela już jego przekonania, że „zawsze w  świecie, n iezależ
nie od epoki, była jednakowa ilość dobra”, różniąc się jedynie m iejscem  
swej obecności. Zdaniem Guicciardiniego, bywają epoki, kiedy nie tylko  
w  jednym  kraju, ale w całym  św iecie pojawia się w ięcej niż zw ykle do
skonałości i cnót, w  innej zaś pełno zła i zepsucia bądź też rozkwita 
jakaś sztuka albo kierunek badań, które w  innym  okresie nie są znane 
w żadnym zakątku świata. Tak było np. z kw itnącym i w czasach Gre
ków i Rzymian rzeźbą oraz m alarstwem, które później zanikły- w  całym  
św iecie na w iele wieków, aby odrodzić się ponownie w XV i XVI w. To 
samo można powiedzieć o sztuce wojennej, o filozofii czy religii, pokoju  
czy wojnie. „Widzi się w  pewnej epoce —  pisze Guicciardini —  świat 
przepełniony wojnami, w  innej zaś cieszy się on i korzysta z pokoju; 
podobne przem ienności obserwuje się także w  dziedzinie sztuki, religii, 
w  zm ienności zainteresowań sprawam i ludzi, czemu nie można się dziwić; 
zmieniają się bowiem  także zwyczaje wśród ludzi, kształtujące się często  
pod w pływ em  ustanowionych instytucji, przypadku czy konieczności. 
Stąd prawdziwe jest stwierdzenie, że nie zawsze czasy antyczne należy  
cenić w yżej niż współczesne, n ie można też zaprzeczyć temu, że bywają

49 Ibidem, s. 55.
50 „Istota rozbieżności pomiędzy Guicciardinim a Machiavellim — stwierdza 

Giuseppe Prezzoliini (M achiavelli anticristo, Roma 1954, s. 252) — polega na tym, 
że Guicciardini neguje przekonanie o tym, że historia się powtarza i tym samym 
że można tworzyć prawa i ustalać zasady postępowania w  praktycznej polityce 
w oparciu o to założenie; jego natomiast zdaniem, polityka jest dziedziną intuicji, 
wyczucia i umiejętności zro7i imienia charakteru sytuacji, które ciągle się zmieniają”.
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epoki bardziej zdeprawowane bądź pełne cnót, które już nie pojawiają  
się w  innym  czasie” 5i.

Do problemu roli i znaczenia doświadczeń przeszłości oraz m ożliw o
ści wykorzystania ich współcześnie powraca Guicciardini ponow nie 
w  swej opinii na tem at rozdziału X X IV  drugiej księgi Rozważań... Ma- 
chiavellego, noszącego tytu ł „Twierdze przynoszą zazwyczaj o w iele  
więcej szkody niż pożytku”. Na podstawie doświadczeń Rzymian, którzy 
polegając na dzielności w łasnej armii n ie w idzieli potrzeby budowania 
tw ierdz dla obrony kraju, odmienne postępowanie współczesnych sobie 
władców uważa M achiavelli za błędne, zalecając naśladowanie przykła
du obyw ateli Rzymu. Stanowisko to budzi sprzeciw Guicciardiniego. „Nie 
powinno się pochwalać starożytności do tego stopnia —  stwierdza on — 
że człow iek potępia w szystkie ustanowienia współczesne, jeśli nie były  
one wprowadzone przez Rzymian; doświadczenie ^bowiem odkrywa przed 
nam i w iele rzeczy, które nie by ły  znane starożytnym . Biorąc pod uwagę 
różne warunki, mogą być w  określonej sytuacji odpowiednie bądź nie
zbędne takie przedsięwzięcia, które okażą się nieodpowiednie lub nieko
nieczne w  innych okolicznościach. Stąd jeśli Rzym ianie nie wznosili 
w  m iastach podbitych twierdz, nie błądzi przez to ten, kto dzisiaj je 
w nich w znosi” 52.

Zdarzają się bowiem  często takie sytuacje, że jest rzeczą bardzo po
żądaną mieć w  swojej dyspozycji twierdze, i to zarówno przez legalnego  
władcę, jak i tyrana, ze w zględu tak na poddanych w łasnych, jak i  ob
cych. Jeśli bowiem  panujący rządzi spraw iedliw ie i życzliw ie sw oim  lu
dem, to biorąc pod uwagę w łaściw y ludow i brak rozwagi, skłonność do 
zmian i now ych rozwiązań, jego pragnienie wolności, zawsze może on  
zagrozić w ładzy panującego, stąd dobrze, by miał dla niej oparcie od  
ludu niezależne, co daje mu określoną swobodę działania i podejmowania 
niezbędnych decyzji.

Chociaż Guicciardini generalnie wyżej ceni rządy jednostki w państ
w ie niż władzę ludu, czym  różni się od M achiavellego, w idzi jednak tak
że i w  niej określone zalety, które uszły uwagi autora Rozważań... I tak, 
zdaniem Guicciardiniego, na w iększe niebezpieczeństwo naraża się książę 
niż republika w  przypadku wyrządzenia krzyw dy komuś spośród obyw a

M F. Guicciardini, op. cit., s. 58.
52 Ibidem., s. 67. W swoich głośnych Ricordi, edizione critica a cura di Raffaele 

Spongano (Firenze 1951) F. Guicciardini pisał m. in.: „Jakżeż mylą się ci, którzy 
za każdym słowem odwołują się do Rzymian. Trzeba by mieć miasto w takich 
znajdujące się warunkach, w  jakich było ich, i dopiero wówczas postępować zgod
nie z ich przykładem; kiedy zaś warunki są odmienne, takie postępowanie przy
pomina usiłowania osła, by stąpać po tropach galopującego rumaka” (s. 121).
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teli. Pokrzywdzony przezeń wie, z czyjej strony spotkała go niespraw ie
dliwość i przeciwko komu w inna się obrócić jego nienawiść. W repu
blice natom iast jeśli ktoś zostanie pokrzywdzony, to przecież nie dopu
ściło się tego całe państwo, tylko określony urzędnik i do niego w tedy  
można mieć żal, a nie do całego ustroju, walka z którym  i tak nie mo
głaby być pojmowana jako dochodzenie jednostkowej sprawiedliwości 
w  indyw idualnej sprawie. „Ponadto —  dodaje Guicciardini —  kto szuka 
klęski ojczyzny, czyni źle dla swej rodziny, przyjaciół, dla w szystkich  
spraw w łasnych i dla siebie osobiście, z w ielką dla swego im ienia hań
bą” 53. I n ie jest prawdą —  dodaje on —  że pokrzywdzeni obyw atele  
bardziej zagrażają republice niż księstwom , o w iele  bowiem  łatw iej „uni
cestw ić księcia niż republikę”. Jest to znana prawda, stąd tak w iele w y 
stąpień i zamachów przeciwko władcom, co nie zdarza się w republikach, 
mimo że —  jak twierdzi M achiavelli —  „żadna z nich nie będzie trwać 
wiecznie, bowiem w szystkie zmierzają ku upadkowi na tysiąc różnych  
sposobów” Wi.

Dla Guicciardiniego takimi zasadniczymi przyczynam i upadku repu
blik b yły  zepsucie społeczne i w ew nętrzne waśnie, które z kolei M achia- 
v elli traktował jako głów ne źródło potęgi Rzym u i  w olności jego oby
wateli. Analizując opinię M achiavellego na tem at szkodliw ości dla R zy
mu sprawowania w  nim  przez czas zbyt długi w ysokich godności przez 
tych sam ych ludzi (Rozważania..., III, 24), Guicciardini stwierdza: „Pod
stawow ą przyczyną zła było zepsucie wśród m ieszkańców miasta, z któ
rego rodziły się skąpstwo, zniewieściałość i upadek dawnych zasad m o
ralnych, pociągające za sobą krw aw e rozłam y w  m ieście, prowadzące 
W następstw ie wolne ludy do tyranii”. W takiej sytuacji, niezależnie od 
czasu sprawowania funkcji publicznych, „nie zabrakłoby nigdy Cezara 
i jem u podobnych, którzy by podporządkowali sobie republikę, nie za
brakłoby też ani um ysłów, ani zdolności, by szkodzić jej wszelkim i in
nym i sposobami” 55.

53 Fi Guicciardini, Considerazioni..., s. 71. Jeszcze silniej brzmią w  kwestii m i
łości ojczyzny słowa Machiavellego (Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua, 
w  idem: II teatro e tu tti gli scritti letterari, Milano 1965, s. 133): „Zawsze, jaik 
tylko mogłem, sławiłem  swoją ojczyznę, nawet narażając się na straty i niebezpie
czeństwa, i czyniłem to chętnie, nie ma bowiem człowiek większego ponad ten obo
wiązku. I zaiste ten, kto w  swej duszy czy swymi czynami postępuje nieprzyjaźnie 
wobec swej ojczyzny, słusznie może być nazwany parrycydą, nawet gdyby doznał 
z jej strony krzywd. Podnieść bowiem rękę na ojca czy matkę, niezależnie od po
wodu, jest rzeczą haniebną, lecz po stokroć bardziej hańbiącym jest czynem w y
stąpić przeciwko swej ojczyźnie”.

54 N. Machiavelli, Rozważania... (III, 17), w: W ybór pism , s. 557.
55 F. Guicciardini, Ricordi..., s. 75.



Francesco Guicciardini o Machiavellim 53

Opinie Francesca Guicciardiniego na tem at istotnych problem ów po
lityk i i sztuki rządzenia, przedstawionych przez M achiavellego w  jego 
Rozważaniach., i korespondencji oraz w  innych jego pracach, prezentu
jąc generalną zbieżność zapatrywań różnią się przecież nierzadko 
w  określonych kwestiach, n ie tylko o znaczeniu drugorzędnym 56. Zde
cydowaniu i klarowności ujęć i opinii autora Księcia  przeciwstawia Gui
cciardini analityczne podejście, uwzględniające różnorodność sytuacji 
i trudności w znalezieniu najwłaściwszego i najbardziej pożądanego roz
strzygnięcia i decyzji w każdej sy tu a cji57.

Wiara M achiayellego w siły  jednostki i jej energię (virtu)  rodzi jego 
przekonanie i nadzieje na realność m ożliwości pokonania przeciwności 
losu (fortuna),  byle tylko nie upadać na duchu i nie utracić chęci walki. 
Doświadczenie polityczne i życiow e Guicciardiniego przesądza o jego 
większej ostrożności w  wypowiedziach, budząc w  nim  w ątpliw ości co do 
każdorazowej celności i skuteczności ludzkich usiłowań oraz poczynań, 
jakże często niw eczonych przez siły  niem ożliwego do przewidzenia „przy
padku”, przekreślanych przez małoduszność jednostek czy głupotę tłumu. 
Obu m yślicieli łączy n iew ątpliw e zainteresowanie sprawami polityki
i sztuki rządzenia, przyw iązanie i m iłość do ojczystego kraju, choć każdy  
z nich nieco inaczej w idzi jego pom yślność i m ożliwość zabezpieczenia  
m u trwałego pokoju i stałego rozkwitu.

Pow stałe w  tej samej epoce i warunkach ich dzieła stanowią cenny  
dokument zapatrywań politycznych ludzi ich wieku, dając równocześnie 
m ożliwość wielostronnego spojrzenia i oceny problem ów oraz kw estii 
przez obu uznanych za istotne, choć w idzianych często nieco odmiennie
i różnie wartościowanych. Ich analizy i dociekania spraw włoskich, kon
frontowane z doświadczeniam i w ieków minionych, zwłaszcza z czasami 
rzym skim i i greckimi, w niosły trwałe wartości do w iedzy o polityce, 
sztuce rządzenia i m otywach ludzkiego postępowania.

66 W krytyce naukowej podkreśla się silnie zbieżność poglądów obu myślicieli 
w  wielu istotnych sprawach. „Płaszczyzną — pisze np. Ugo Spirito (Machiavelli 
e Guicciardini, Roma 1954, s. 84—85) — gdzie stosunek zależności staje się szcze
gólnie wyrazisty, jest generalna koncepcja aktywności politycznej i jej stosunek 
do etyki. Tu ukazuje się Guicciardini pierwszym wielkim  kontynuatorem koncepcji 
Machiavellego i inicjatorem tzw. makiawelizmu, którego fundamentem staje się m a
ksyma: cel uświęca środki”. Zbliżony sąd prezentuje także Rodolfo de Mattei, Dal 
premachiavellismo all’antimachiavellismo, Firenze 1969, s. 132—-133.

57 „Ożywieni tymi samymi podstawowymi uczuciami, jak np. miłością do Flo
rencji i Italii, są oni jednak dwoma osobowościami jakby umieszczonymi na róż
nych poziomach, stąd daremne jest usiłowanie podnoszenia ich lub obniżania wza
jemnym kosztem” — pisał o Machiavellim i Guicciardinim V. Vitale, Guicciardini, 
Torino 1945, s. 202.
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LE TEMOIGNAGE DES IDEES SOCIALES ET POLITIQUES DE MACHIAVEL 
DANS LES ECRITS DE FRANCESCO GUICCIARDINI

R e s u m e

■ Dans son article, 1’auteur rappelle qu’aux temps de la Renaissance, c’etait la 
Florence d’eminents artistes et savants qui fut egalement la patrie des deux grands 
penseurs politiąues de l’epoque: Niccolo Machiavelli (1469—.1527) et Francesco Gui
cciardini (1483— 1540). Temoins ou participants simultanćs de maints evenements, 
ils les voyaient souvent dans une optiąue differente et n’en tiraient pas les memes 
conclusions. Machiavelli viisait volontiers a des generalisatioois, a la recherche des 
lois et principes immuables du comportement humain. Guicciardini, au contraire, 
se concentrait sur des analyses minutieuses et concretes puisąue, a son avis, la 
com plexite meme de l’„economie” humaine et la multipliaite de situations possibles 
mettaient en doute la conviction que, dans des conditions pareilles, les memes re- 
gles de comportement soient en jeu.

Les contacts entre les deux penseurs et, plus tard, une collaboration intime, 
et quii datent du debut meme du XVIe siecle, duraient pendants de longues amnes, 
pour devenir particulierement animes vers la fin  de la vie de Machiavell‘i (donc 
pendant cette periode tragique dans Thistoire italienne, ou l ’invaision des troupes 
allemandes et espagnoles (mai 1527) aboutissait a la conquete et la devastation de 
Rome. Aussi, dains la premliere partie de som article, 1’auteur, en se fondant en 
premier lieu sur la corresipandamce entre les deux penseurs, presente leurs opdnions 
respectives concernants les evenem ents politiques en cours ainsi que leurs projets 
et efforts visant a sauver le paysen peril. Dans la deuxi£me partie, l’auteur offre 
une analyse d’un texte de Guicciardini, intitule Considerazioni intorno ai Discorsi 
del Machiavelli..., et dans lequel furent discutes tout particulierement les idees 
politiques de 1’auteur de Prince, exposees dans le Discorsi sopra la prima deca di 
Tito Livio. Bien que Guicciardini considere souvent ces idees comme exagerees, il 
n’en reste pas moins vrai que, en derniere analyse, les divergences entre les deux 
penseurs n’etaient pas essentielles — en effet, dans maints points ils semblent 
avoir discerne de la meme faęon les problemes politiques de l’epoque et les prin
cipes fondamentaux de gouvernement.
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