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notă asupra ediţiei

În urmă cu cinci sute de ani, în 1521, era tipărită la Florenţa Arta războiului, 
singura dintre cele trei mari opere politice ale lui Niccolò Machiavelli 
care a fost publicată în timpul vieţii autorului (Principele a fost tipărit în 
1532, Comentariile la prima decadă a lui Titus Livius au fost tipărite în 1531, 
după moartea lui Machiavelli în 1527).

Traducerea de faţă nu e o noutate în spaţiul cultural românesc, unde 
au apărut deja două traduceri relativ recente ale acestui text: cea a lui 
Alexandru I. Constantin la Editura Antet în 1999 (reeditată de mai multe 
ori) și cea a lui Lucian Pricop la Editura Cartex în 2017 (reeditată în 2019), 
însă nici una dintre ele nu e însoţită de un aparat critic detaliat menit să 
faciliteze înţelegerea textului, care nu de puţine ori are un pronunţat 
caracter tehnic, iar notele explicative care să lămurească numeroasele 
referinţe istorico-militare (trimiteri la personaje și evenimente istorice) 
sunt răzleţe.

Ediţia de referinţă pe care am întrebuinţat-o la alcătuirea traducerii e 
cea din volumul 3 din Edizione Nazionale, îngrijită de Jean-Jacques Mar-
chand, Denis Fachard și Giorgio Masi (vezi secţiunea Bibliografie), care 
e rezultatul cercetării realizate de un grup de specialiști machiavellieni 
și care e menită să propună textul definitiv al Artei războiului. Bogatul 
aparat critic al acestei ediţii a înlesnit semnificativ sarcina traducătorului, 
dar, pentru înţelegerea unui text scris în urmă cu cinci sute de ani de un 
autor ale cărui particularităţi stilistice și lexicale nu sunt ușor de transpus 
într-o altă limbă, am consultat și traducerile în franceză realizate de 
Jean-Yves Boriaud și Toussaint Guiraudet, precum și traducerea în limba 
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engleză a lui Christopher Lynch (detaliile bibliografice ale acestor vo-
lume se regăsesc în secţiunea Bibliografie). 

În bună măsură, justificările opţiunilor de traducere pe care le-am 
detaliat în nota introductivă de la Comentariile la prima decadă a lui Titus 
Livius sunt valabile și în cazul de faţă. Și în Arta războiului Machiavelli 
recurge la o galerie amplă de personaje istorice (lucru care a făcut nece-
sară și alcătuirea Indicelui de nume), în cazul cărora, la fel ca în Co-
mentarii, am păstrat forma latină a numelor personajelor și locurilor din 
istoria romană, dacă acestea au un echivalent în limba română (de ex. 
Cezar, Pompei etc.). O particularitate a scriiturii lui Machiavelli, pre-
zentă și în Comentarii, e aceea de a folosi un nume modern pentru po-
poare din Antichitate: de exemplu, galii sunt numiţi invariabil „francezi“, 
iar etruscii, „toscani“. Am marcat în notele explicative toate aceste „aba-
teri“, dar în text am păstrat această manieră idiosincratică așa cum este 
în original, pentru că socotim că nu e vorba de o confuzie, ci de o decizie 
însușită programatic de Machiavelli, pentru care aceasta era doar o mo-
dalitate prin care să le aducă aminte concetăţenilor săi că sunt urmașii 
romanilor, care erau superiori francezilor/galilor, și că trebuie să reinstau-
reze rânduielile și instituţiile romane pentru a recupera prestigiul pe care 
îl pierduseră.

Machiavelli folosește intens surse antice atât pentru relatarea unor 
evenimente istorice din Antichitate, cât și pentru a prezenta strategii și 
tehnici militare, iar în Arta războiului autorii de la care a preluat cu pre-
dilecţie sunt Vegetius și Frontinus. Deși acești doi autori nu sunt pome-
niţi în text, studiul clasic al lui Laurence Arthur Burd (Le fonti letterarie 
di Machiavelli nell’Arte della guerra) dovedește fără tăgadă utilizarea aces-
tor surse, precum și a unor istorici antici precum Polybios, Plutarh și Titus 
Livius, de ale căror istorii Machiavelli se folosise deja în Comentarii. Toate 
sursele și pasajele din text care fac trimitere la ele, așa cum au fost iden-
tificate de Burd, au fost preluate de ediţiile amintite mai sus (atât de cea 
de referinţă în italiană, cât și de traducerile în franceză, respectiv engleză), 
și am folosit acest aparat critic în notele explicative ale acestei ediţii, iden-
tificând pasajele din traducerile în limba română ale istoricilor antici acolo 
unde ele au fost disponibile (lista cu titlurile lucrărilor consultate se re-
găsește în secţiunea Bibliografie).
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Dar Arta războiului este în primul rând un tratat militar în care autorul 
analizează felul în care trebuie recrutaţi și înarmaţi soldaţii, cum trebuie 
organizaţi și antrenaţi, cum trebuie fortificate cetăţile, ce strategii și ce 
mașinării trebuie întrebuinţate în asedii și în apărarea împotriva asedia-
torilor și, deși aparatul critic pe care l-am consultat în ediţiile amintite 
mai sus e unul foarte generos în explicaţii, îi rămân recunoscător dom-
nului Andrei Pogăciaș pentru ajutorul acordat în deslușirea unor termeni 
ce ţin de tehnica militară și identificarea echivalentului corect din limba 
română.

Totodată, expresivitatea și limpezimea în limba română a traducerii 
de faţă ar fi fost mult mai sărace dacă n-aș fi beneficiat de sprijinul neo-
bosit și încrederea doamnei Smaranda Bratu Elian și de atenţia și sfatu-
rile domnului Vlad Russo, cărora le rămân recunoscător. 

G.P.
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de Niccolò Machiavelli
Cetăţean și secretar florentin1

Despre cartea asupra artei războiului
Lui Lorenzo di Filippo Strozzi2, 

nobil florentin

Mulţi au fost și sunt în continuare de părere, Lorenzo, că nu 
există nepotrivire, nici deosebire mai mare decât aceea dintre 
viaţa civilă și cea militară. Din această pricină, când cineva ho-
tărăște să îmbrăţișeze meseria armelor, se întâmplă adeseori nu 
numai să-și schimbe de îndată veșmintele, ci și să se înstrăineze 
de obiceiurile, deprinderile, vorbirea și de traiul din cetate; pen-
tru că cine vrea să fie oricând pregătit și gata de luptă nu soco-
tește că poate purta veșminte civile, și, de asemeni, cine socotește 
comportamentul în civilie efeminat și obiceiurile lui nepotri-
vite acţiunilor sale nu poate să le mai practice; la fel, păstrarea 
înfăţișării și vorbei obișnuite nu poate să-i mai pară potrivită 
celui care vrea să bage frica în alţii cu barba și sudalmele lui. Iar 
vremurile noastre ne arată că această părere este mai mult decât 
adevărată.

Dar dacă ne uităm la rânduielile străvechi vedem că pe atunci 
nu exista vreo unire ori potrivire mai mare decât cea între viaţa 
civilă și cea militară, în mod necesar intim legate între ele; iar 
aceasta pentru că toate îndeletnicirile rânduite într-o cetate în 
vederea binelui comun al locuitorilor, toate rânduielile instituite 
pentru ca ei să trăiască cu teamă de legi și de Dumnezeu ar fi 
fost neputincioase dacă nu s-ar fi pregătit apărarea lor; iar când 
apărarea e bine întocmită, ea le ţine în viaţă și pe celelalte, chiar 
când ele nu sunt bine întocmite. Și invers: fără ajutor militar 
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rânduielile bune cad în neorânduială, la fel cum ar cădea în 
paragină încăperile împodobite cu aur și nestemate ale unui 
măreţ palat regal, dacă el n-ar avea acoperiș, drept care ele n-ar 
avea nimic deasupra care să le ferească de ploaie. Iar acolo unde, 
în privinţa celorlalte rânduieli, cetăţile sau regatele își dădeau 
mare silinţă să-i ţină pe oameni încrezători, pașnici și cu frică 
de Dumnezeu, în privinţa armatei silinţa era îndoită; căci în 
cine altcineva poate să-și pună mai multă nădejde patria decât 
în cel ce jură să moară pentru ea? Cine poate iubi pacea mai 
mult decât cel care poate fi vătămat doar de război? Și cine are 
mai multă frică de Dumnezeu dacă nu cel care, înfruntând în 
fiecare zi nenumărate primejdii, are mai multă nevoie de ajuto-
rul lui? Această necesitate, bine înţeleasă de către cei care dă-
deau legi imperiilor și de cei însărcinaţi cu pregătirea armatelor, 
făcea ca viaţa soldaţilor să fie lăudată de ceilalţi oameni și să fie 
urmată și imitată cu sârguinţă. Dar cum rânduielile militare 
s-au stricat de-acum cu totul, îndepărtându-se mult de cele an-
tice, au luat naștere aceste opinii dăunătoare care-i fac pe oa-
meni să urască viaţa militară și să evite legăturile cu cei care o 
practică. Iar cum, pornind eu de la cele văzute și citite de mine3, 
socotesc că nu e cu neputinţă să întoarcem armata la rânduielile 
străvechi și să-i redăm ceva din vitejia trecută, pentru a nu-mi 
irosi acest răgaz nefăcând nimic, am hotărât să aștern pe hârtie, 
spre satisfacţia celor care iubesc isprăvile antice, cum văd eu 
arta războiului. Și, chiar dacă e lucru îndrăzneţ să tratezi un 
subiect care nu ţine de meseria ta, eu unul cred totuși că nu e 
greșit să încerc în cuvinte ceea ce mulţi, cu mai mare fală, au 
izbutit cu fapta, fiindcă greșelile pe care, poate, le-aș face eu în 
scris pot fi îndreptate fără a dăuna nimănui, pe când cele făcute 
de ei prin fapta lor nu pot fi recunoscute decât odată cu ruina-
rea imperiilor.

Prin urmare, judecă dumneata, Lorenzo, valoarea străduin-
ţelor mele și hotărăște ocara sau laudele care, potrivit judecăţii 
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dumitale, ţi se pare că le merită. Ţi le trimit dumitale pentru 
a-mi arăta astfel recunoștinţa pentru binefacerile făcute mie, 
chiar dacă priceperea mea nu e pe măsura lor, și, întrucât există 
obiceiul de a-i onora cu asemenea opere pe cei care strălucesc 
prin nobleţe, bogăţie, cuget și generozitate, deoarece știu că, dacă 
în ce privește bogăţia și nobleţea ai puţini egali, în privinţa cu-
getului și a generozităţii ai încă și mai puţini.
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