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Sammendrag 
Dedikasjonsbrevet til Lorenzo de Piero de’ Medici blir lest som en fortolkningsnøkkel til 

Fyrsten av Niccolò Machiavelli, og i moderne utgaver markerer paratekstene tydelig 

dedikasjonsbrevet som en del av verket. Jeg har undersøkt paratekstene i de 19 bevarte 

håndskriftene og 14 trykte utgaver på 1500-tallet, for å få svar på spørsmålet om skrivere og 

trykkere den gang forstod dedikasjonsbrevet som en del av verket, eller som noe utenfor dette. 

Mine funn tyder på at de verken forsto dedikasjonsbrevet som en nøkkel til verket, eller som 

en del av selve verket. Majoriteten av håndskriftene inkluderer dedikasjonsbrevet, men de 

markerte med paratekstene et skille mellom dedikasjonsbrev og verk. De trykte utgavene 

fremhevet dedikasjonen på frontispis, de inkluderte alle dedikasjonsbrevet, samtidig som de 

med paratekstene aksentuerte skillet. Min tese er at dedikasjonen og dedikasjonsbrevet var en 

viktig del av presentasjonen av Fyrsten, men at de ikke ble oppfattet som en del av verket, 

eller som en nøkkel til å forstå teksten. Tvetydigheten i hvordan dedikasjonsbrevet ble 

behandlet, at det både var der og var der ikke på samme tid, var med på å gjøre Fyrsten 

bevegelig og åpen for fortolkning.  

Takksigelser 
På tross av at det å skrive er en ensom syssel, er det forbløffende mange å takke. Aller først 

må jeg takke mine medstudenter og lærere ved EKUL for alle innspillene når jeg utviklet 

prosjektet. Ofte ble nok mine uferdige tanker tolket med en så stor velvilje at jeg ble tillagt 

smartere og mer radikale problemstillinger enn de jeg faktisk balet med, noe som var til stor 

hjelp for å tenke prosjektet videre. En stor takk også til IFIKK og IKOS, for å gi meg et 

stipend som muliggjorde min rundtur for å konsultere håndskriftene og tidlige trykte utgaver 

av Fyrsten.  

Takk til Trond Berg Eriksen for at han in illo tempore da jeg fulgte hans examen 

philosophicum forelesninger, fikk meg til å innse at det var idéhistorie jeg var interessert i. 

Takk for gjenbruk av hans oversettelse, gode samtaler og 1½ hyllemeter med bøker om 

Machiavelli og renessansen.  

Bibliotekarer ved følgende bibliotek fortjener også takk for all hjelpen: Biblioteca Apostolica 

Vaticana, Biblioteca Casanatense og Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiana (Roma). 

Biblioteca Medicea Laurenziana, Biblioteca Riccardiana, Biblioteca Nazionale Centrale, 

Archivio di Stato og Villa i Tatti (Firenze). Biblioteca Gambalunga (Rimini), Biblioteca 

Nazionale Marciana (Venezia), Biblioteca Augusta (Perugia), Forschungsbibliothek Gotha, 



   
 

v 
 

Universitätsbibliothek München, Staatsbibliothek Berlin, Bibliothèque Sainte-Geneviève 

(Paris) og Bibliothèque Inguimbertine (Carpentras). En særskilt takk til Henrik Keyser 

Pedersen ved Universitetsbiblioteket i Oslo og Manuela Michelloni ved Det norske instituttet 

i Roma.  

Takk til Jon Holm og Mathilde Skoie for at de beskyttet teksten mot feil og mangler i 

oversettelsene fra henholdsvis fransk og latin. Takk til Kjartan Hverven for vedvarende 

tålmodighet og for at han tryller med Word og EndNote.  

En særskilt takk til min veileder, Unn Falkeid for all hjelp, støtte og kritiske spørsmål. For 

hennes sylskarpe blikk på mine utkast, ufullstendige setninger og mangelfull tegnsetting, for 

sin generøsitet med oppmuntringer og for at hun hele tiden peker på veien videre.  

Sist, men ikke minst, må jeg takke min bedre halvdel Grete, for at hun presset meg tilbake til 

studiene, og for at hun har levd med konsekvensene: Arbeid med korrektur og kritisk lesning 

og at hun har blitt et offer for flere monologer om dedikasjonsbrevet i Fyrsten og paratekstene 

i de ulike utgavene enn noen med rimelighet kan sette pris på. 

Alle feil og misforståelser må og skal jeg ta helt på egen kappe, men uten hjelp på veien ville 

ikke oppgaven ha blitt til. Ei heller ville jeg få opplevd den stille gleden det kan være å skrive. 

En glede Machiavelli skildret så fint i sitt brev til Francesco Vettori 10. desember 1513: «Og i 

fire timer kjenner jeg ikke kjedsomheten, jeg glemmer enhver bekymring, jeg frykter ikke 

fattigdommen og døden lammer meg ikke».1   

Takk! 

 

  

                                                           
1 Min oversettelse av «… et non sento per 4 hore di tempo alcuna noia, sdimenticho ogni affanno, non temo la 

povertà, non mi sbigottiscie la morte». Niccolò Machiavelli, Dieci lettere private: A cura di Giovanni Bardazzi  

(Roma: Salerno, 1992), 61. 



   
 

vi 
 

 

 

Innhold 
Sammendrag ........................................................................................................................................... iv 

Takksigelser............................................................................................................................................ iv 

Fyrsten i bevegelse  ̶  Fra De principatibus til Il Principe. En studie av dedikasjonsbrevet og andre 

paratekster i Machiavellis bok de første hundre årene ............................................................................ 1 

Innledning ............................................................................................................................................ 1 

Kapittel 1. Bakgrunn og resepsjonshistorie ......................................................................................... 2 

1.1 Bakgrunn for Fyrsten og datering av denne .............................................................................. 3 

1.2 Fyrsten som satire og konspirasjon ........................................................................................... 5 

1.3 Moderne tekstkritiske utgaver ................................................................................................. 10 

1.4 State of the Art ........................................................................................................................ 11 

Kapittel 2. Teori og metode ............................................................................................................... 12 

2.1 Paratekster ............................................................................................................................... 14 

2.2 Paratekster og resepsjon .......................................................................................................... 15 

Kapittel 3. Dedikasjoner og dedikasjonen ......................................................................................... 17 

3.1 Dedikasjonsbrevets form og funksjon ..................................................................................... 18 

3.2 Dedikasjonsbrevet i Fyrsten .................................................................................................... 21 

3.3 Dedikasjonsbrevet i Discorsi ................................................................................................... 23 

3.4 Allografiske dedikasjonsbrev .................................................................................................. 25 

Kapittel 4. Håndskriftenes paratekster .............................................................................................. 29 

4.1 Dedikasjonsbrevet ................................................................................................................... 31 

4.2 Lakuner .................................................................................................................................... 32 

4.3 Innholdsfortegnelse ................................................................................................................. 33 

4.4 Titler ........................................................................................................................................ 33 

Tabell I: Titler og plassering i håndskriftene................................................................................. 34 

4.5 Allografisk tekst ...................................................................................................................... 35 

4.6 Paginering ................................................................................................................................ 36 

4.7 Randbemerkninger .................................................................................................................. 37 

4.8 Oppsummering håndskriftene ................................................................................................. 37 

Tabell II: Håndskriftene oppsummert ........................................................................................... 38 

4.9 Sammenligning med paratekster i moderne utgaver ............................................................... 39 

Kapittel 5. Trykte utgavers paratekster ............................................................................................. 40 

5.1 Spredning og sensur ................................................................................................................ 41 

5.2 Tittelen..................................................................................................................................... 42 

5.3 Dedikasjonsbrev og potensielle henvisninger ......................................................................... 43 



   
 

vii 
 

5.4 Frontispis og paratekstuell behandling av mottaker ................................................................ 45 

Tabell III: Mottaker og tittel i L’arte della guerra, Discorsi og Istorie fiorentine ....................... 47 

5.5 Bokens utside og innside ......................................................................................................... 48 

5.6 Terskler til verket .................................................................................................................... 49 

Tabell IV: Trykte utgaver oppsummert ......................................................................................... 50 

Kapittel 6. Konklusjon ...................................................................................................................... 51 

Post scriptum ................................................................................................................................. 55 

Bibliografi ......................................................................................................................................... 56 

Liste over håndskrifter av Fyrsten med koder og lenker til digitaliserte utgaver .......................... 56 

Liste over trykte utgaver av Fyrsten med koder og lenker til digitaliserte utgaver ....................... 56 

Vedlegg I: Dedikasjonsbrevet i Fyrsten ............................................................................................ 62 

Niccolò Machiavelli til den Ærverdige Lorenzo de’ Medici, Pieros sønn .................................... 62 

Nicolaus Maclavellus. Magnifico Laurentio Medici Salutem ....................................................... 63 

Vedlegg II: Bilder av håndskrifter og trykte utgaver ........................................................................ 64 

 



Innledning   
 

1 
 

Fyrsten i bevegelse  ̶  Fra De principatibus til Il Principe. En studie av 

dedikasjonsbrevet og andre paratekster i Machiavellis bok de første 

hundre årene 
 

Innledning 

I 1532, da Antonio Blado di Asola i sitt verksted nær Campo de’ Fiori i Roma, trykket den 

første utgaven av Fyrsten, sto det å lese på tittelbladet; Il principe di Niccolo Machiavello al 

Magnifico Lorenzo di Piero de Medici. Forfatteren hadde på dette tidspunktet vært død i fem 

år og Lorenzo i fjorten. Men Blados valg av tittel og at han inkluderer dedikasjonen til 

Lorenzo på frontispis, knyttet forfatter og mottaker sammen på en måte som skulle få 

betydning for resepsjonen.  

Denne oppgaven handler ikke om Machiavelli. Jeg skal ikke fremme en hypotese om hans 

hensikt med å skrive Fyrsten, eller hvorfor traktaten ble dedisert til Lorenzo di Piero de’ 

Medici. Min undersøkelse gir ikke svar på om Machiavelli var en patriot, værhane eller bare 

en objektiv betrakter. Det jeg undersøker, er resepsjonshistorien de drøye første 100 årene 

etter at boken nevnes første gang i 1513. Jeg jakter ikke på den egentlige Fyrsten, men 

hvordan verket gjennom paratekstene forandret seg i håndskrifter og trykte utgaver og hva 

dette sier om resepsjonen. Undersøkelsen skiller seg fra andre resepsjonshistorier ved at 

objektet for studiet er paratekster, og at den søker svar på ett spørsmål: Hvordan oppfattet 

skrivere og trykkere forholdet mellom dedikasjonsbrevet og verket? Ble dedikasjonen 

oppfattet som en integrert del, eller som noe på den andre siden av tekstens «terskel», for å 

låne Gérard Genettes metafor?  I tillegg til å si noe om hvordan dedikasjonsbrevet i Fyrsten 

ble oppfattet, håper jeg å si noe mer generelt om hvordan man oppfattet dedikasjoner i 

renessansen, og kanskje vise spor av en annen forståelse av tekstens eierskap og dens innside- 

og utside enn den som er utbredt i dag. 

For å vise hvorfor spørsmålet om dedikasjonen er viktig, skal jeg i første kapittel si noen ord 

om bakgrunnen for verket. Deretter vil jeg gi en kortfattet resepsjonshistorien, med vekt på 

hvordan man tolket Machiavellis forhold til Medici-slekten. Videre vil jeg undersøke hvordan 

dedikasjonsbrevet behandles i moderne tekstkritiske utgaver. I kapittel 2 skal jeg si noe 

generelt om paratekster og hvordan jeg tenker å anvende dette perspektivet resepsjons-

historisk. Deretter skal jeg i kapittel 3 behandle dedikasjonens funksjon i tidlig moderne tid, 

og eksemplifisere dette med ulike utgaver av Machiavellis skrifter. Her skal jeg også se 

nærmere på selve teksten i dedikasjonsbrevene i Fyrsten og Discorsi for å vise hvordan det 
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også er en iboende spenning i disse dedikasjonene som legger grunnlaget for svært 

divergerende fortolkninger. I de siste kapitelene skal jeg gjennomgå paratekstenes behandling 

av dedikasjonen i 19 håndskrifter og 14 trykte utgaver. Mine funn peker hen mot at de har en 

paradoksal utvikling. Koblingen til verket forsterkes av noen paratekster, samtidig som andre 

paratekster aksentuerer et skille. Det oppstår dermed et spenningsfelt mellom dedikasjon og 

verk, et spenningsfelt som får betydning for den videre resepsjonen.  

Machiavellis eget manuskript til Fyrsten er ikke bevart. Det er heller ingen som har greid å 

finne et påkostet dedikasjonseksemplar, dvs. et utsmykket eksemplar av Fyrsten som 

Machiavelli kan ha forært Lorenzo. I mangel av forfatters manuskript og et 

dedikasjonseksemplar, kan jeg ikke undersøke hvordan forfatteren selv behandlet 

dedikasjonsbrevet og verket paratekstuelt. Det jeg undersøker er dermed hvordan forholdet 

mellom dedikasjonsbrevet og verk ble forstått av andre, av skrivere og trykkere, i deres 

utgaver av Fyrsten.  

For enkelthets skyld, og fordi ulike skrivere gir boken ulike titler, omtaler jeg Machiavellis 

lille bok med dets norske navn, Fyrsten. Siden kildemateriale av håndskrifter og tidlige trykte 

bøker er omfattende, har jeg valgt å henvise til de ulike utgavene av Fyrsten i teksten. 

Håndskriftene henviser jeg til med de standardiserte bokstavkodene. For de tidlige trykte 

utgavene av Fyrsten bruker jeg årstall og forbokstav for trykkested. eks. 1532:R(oma). 

Oversikten over håndskrifter og trykte bøker med koder er plassert først i bibliografien 

sammen med linker til de utgaver som er digitalisert. Dedikasjonsbrevet er vedlagt oppgaven, 

sammen med et utvalg av bilder.  

Kapittel 1. Bakgrunn og resepsjonshistorie  
Emnet for oppgaven er som nevnt hvordan forholdet mellom dedikasjonsbrevet og Fyrsten 

ble oppfattet av skrivere og trykkere på 1500-tallet, og dermed hvordan de første leserne 

møtte verket. Gjennom århundrene har et av stridspunktene i tolkningen av verket, nettopp 

vært dedikasjonsbrevets status og Machiavellis forhold til Medici-slekten. Er Fyrsten en bok 

som tilfeldigvis ble dedisert til Lorenzo, eller var den skrevet for ham og til hans bruk?  

Hvordan man svarer på spørsmålet, har igjen avstedkommet følgetolkninger som peker i ulike 

retninger: Fyrsten er enten en bok skrevet for herskere for å lære disse hvordan gripe makten 

og beholde den. Eller så er det en bok skrevet for folket som vil avsløre maktens sanne natur. 

Forfatteren skriver enten boken i et forsøk på å drive utlendingene ut av landet og samle Italia 

under en sterk fyrste, eller så var det et forsøk på å lure Lorenzo til å følge forfatterens råd og 

dermed gå til grunne. Eller kanskje var det hele ment som en spøk?  
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For at kapittel 3, 4 og 5 – altså de kapitlene som omhandler dedikasjonsbrevet og paratekstene 

–  skal gi mening, må jeg først gi et kort riss av det man vet om bakgrunnen for Fyrsten. I 1.2 

skal jeg kortfattet skissere resepsjonshistorien konsentrert om hvordan mistenksomme lesere 

oppfattet forholdet mellom Fyrsten og Medici-familien, og vise at spørsmålet om forholdet 

mellom bok og mottaker langt fra er av ny dato. Avslutningsvis i kapittelet skal jeg 

gjennomgå hvordan dedikasjonsbrevet behandles paratekstuelt i moderne tekstkritiske utgaver 

for å gi en målestokk vi senere kan sammenligne 1500-tallets utgaver med.  

1.1 Bakgrunn for Fyrsten og datering av denne 

Bakgrunnen er godt kjent. Niccolò Machiavelli (1469 ̶ 1527) arbeidet som sekretær i 

kanselliet under Soderini-republikken i Firenze fra 1498 frem til Medici-familien kom tilbake 

til makten i 1512. Han mistet sin stilling, havnet i fengsel og ble torturert, men ble benådet da 

kardinal Giovanni de’ Medici ble valgt til pave Leo X i mars 1513. Fratatt posisjon og inntekt 

trakk han seg tilbake til familiegården utenfor Firenze, der han brukte nettene til å skrive. 

Fyrsten, den lille traktaten, nevnes første gang i et brev til Francesco Vettori, en tidligere 

kollega som nå arbeidet for Medici-slekten i Roma. I et brev datert 10. desember 1513, 

funderte Machiavelli på om han skulle dedisere traktaten, som han selv omtalte som De 

principatibus, til Giuliano de’ Medici. Han skriver her til Vettori at han har:  

… forfattet et lite verk, Om fyrstedømmer, der jeg etter beste evne undersøker i dybden tanker om dette 

emnet, og diskuterer hva et fyrstedømme er, hva slags typer som finnes, hvordan de erverves, hvordan 

man holder på dem, og hvordan man mister dem. Og hvis De noensinne har satt pris på noen av mine 

originale og bisarre tanker, bør ikke dette mishage Dem. Og for en fyrste, og spesielt en ny fyrste, bør 

den være velkommen. Men jeg retter den til Den Ærverdige Giuliano [de’ Medici].
2 

En stund senere, vi vet ikke når, men senest i 1517, begynte traktaten å sirkulere. Denne var 

utstyrt med et dedikasjonsbrev rettet til Lorenzo (se vedlegg I for fullstendig tekst), en nevø 

av Giuliano, den opprinnelige intenderte mottaker.3 Vi vet ikke om Fyrsten faktisk ble 

overrakt Lorenzo, Machiavelli fikk uansett ingen jobb av ham, men i 1520 fikk han i oppdrag 

                                                           
2 Min oversettelse av «… et composto uno opuscolo De principatibus, dove io mi profondo quanto io posso nelle 

cogitatione di questo subietto, disputando che cosa è principato, di quale spetie sono, come e’ si acquistono, 

come e’ si mantengono, perché e’ si perdono. Et se vi piacque mai alcuno mio ghiribizo, questo non vi dovrebbe 

dispiacere; et a un principe, et maxime a un principe nuovo, doverrebbe essere accetto; però io lo indrizzo alla 

Magnificenza di Giuliano». Ibid., 61-62.  
3 Eller kanskje ble den også dedisert og presentert til Giuliano de’ Medici? Jaeckel fremmet i 1998 en hypotese 

om at Machiavellis udaterte sonette «Tordi» («Trostene»), i virkeligheten var et dedikasjonsbrev til Fyrsten 

skjult i en ornitologisk metafor. Sonetten retter seg til Giuliano med den innledende strofen: «Io, vi mando, 

Giuliano, alquanti tordi». («Giuliano jeg sender deg noen troster»). Hypotesen er kontroversiell, og Bausi 

karakteriserer den som bisarr. Det er uansett ingen 1500-talls utgave som inkluderer sonetten, så i denne 

sammenheng forblir hypotesen i en fotnote. Se Hugo Jaeckel og Riccardo Fubini [oversetter], "I 'Tordi' e il 

'Principe Nuovo'. Note sulle dediche del 'Principe' di Machiavelli a Giuliano e a Lorenzo de' Medici", Archivio 

Storico Italiano 156, no. 1 (575) (1998). Se også Francesco Bausi, Il Principe dallo scrittoio alla stampa  (Pisa: 

Edizioni della Normale, 2015), 17-20.  
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av kardinal Giulio de’ Medici, (fra 1523 pave Klemens VII), å skrive Firenzes historie. Det er 

under denne paven Fyrsten trykkes for første gang. Boken ble trykket posthumt i 1532 som Il 

principe di Niccolo Machiavello al Magnifico Lorenzo di Piero de Medici. 4 

Til å være en beryktet bok vet vi overraskende lite om hvordan Fyrsten ble lest og oppfattet 

de første årene. Sydney Anglo har regnet på antallet bevarte leserreaksjoner på hele 

Machiavellis forfatterskap frem til 1559 da forfatterskapet kommer på index librorum 

prohobitorum, og kommet til rundt 50.5 Antallet som kommenterer Fyrsten direkte blir 

selvsagt langt færre. Noen bevarte brev kommenterer boken kortfattet. I tillegg inneholder ett 

av de bevarte håndskriftene (L) dedikasjonsbrev fra skriver, og et annet (C) skrivers forord til 

leserne. Tre av de trykte utgavene vi skal se nærmere på (1532:R, 1532:F og 1551:F) 

inneholder dedikasjon fra trykker. Det er dermed et relativt spinkelt empiriske materiale jeg 

forsøker å supplere med å lese paratekstene i utgavene.   

På tross av få eksplisitte leserraksjoner er det klart at mange leste Fyrsten. Hele 19 italienske 

håndskrifter er bevart, og det må ha vært adskillig flere. Håndskrifter ble gjerne lånt ut slik at 

de får mer enn én leser, noe som vi også ser av R, der bokens eier har skrevet sitt navn først i 

håndskriftet og anmoder lånere om å levere den tilbake til ham, («q[uesto] lib[r]o e di marcho 

di tinoro bellaccj chillachatassi lorenda p[er] charita»). Det ble trykket kanskje 16 utgaver av 

Fyrsten i Italia på 1500-tallet. Et normalt opplag i Venezia og Firenze var rundt 1000 

eksemplarer, men dersom man følte seg sikker på et godt salg, var man særlig i Venezia villig 

til å risikere 2-3000 eksemplarer.6 Et konservativt anslag vil dermed tilsi at det blir trykket 

minst 20 000 eksemplarer av Fyrsten i Italia på 1500-tallet.  

Det er ingen enighet om når boken ble ferdig, og i hvilken grad Machiavelli fortsatte å arbeide 

med den. Noe av det som diskuteres er i hvilken grad innholdet i boken var gjennomtenkt og 

noe Machiavelli faktisk sto for, noe som William J. Connell kommenterer:  

The notion that The Prince was hastily written in 1513, in extreme circumstances, with precise aims, 

and after apparently little reflection, was advanced most notably by Federico Chabod. He doesn't say it 

outright, but it seems clear that Chabod was looking for a way to excuse what he found morally 

objectionable in The Prince. The idea was further developed by Hans Baron to excuse as an aberration 

                                                           
4 For bakgrunnen og Machiavellis liv se Trond Berg Eriksen, Machiavelli: Reven i hønsegården  (Oslo: 

Universitetsforlaget, 2006). 
5 Sydney Anglo, Machiavelli - the first century: Studies in enthusiasm, hostility, and irrelevance, Oxford-

Warburg studies (Oxford: Oxford University Press, 2005), 6-7. 
6 Om opplagstall se Brian Richardson, Printing, writers, and readers in Renaissance Italy  (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1999), 21. 
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what Baron thought only a fleeting endorsement of princely rule, written in a time of dire necessity, in a 

career otherwise dedicated to republican ideals.7 

Machiavellis moral er ikke et tema her, men Carlo Ginzburg har uansett argumentert 

overbevisende for at forfatteren alt i 1506, i et lite skrift kjent som Ghiribizzi al Soderini, 

forfektet tankegodset vi senere finner igjen i Fyrsten, og at boken følgelig ikke er et resultat 

av utilregnelighet i gjerningsøyeblikket.8  

Det er heller ingen universell enighet om når dedikasjonsbrevet ble skrevet. Giorgio Inglese 

representerer den gjengse oppfatning, og mener det må være skrevet før Lorenzo blir fyrste i 

Urbino i 1516, da han ikke tiltales med denne tittelen i dedikasjonen.9 Mens Mario Martelli 

mener tvert om at det må være etter 1516, da den samlede militærmakten til Firenze, Urbino 

og pavestaten var en styrke å regne med, og forfatteren da kunne ha et håp om at Lorenzo 

skulle drive de utenlandske troppene ut av Italia.10 William J. Connell argumenterer for at det 

mulige møtet der Machiavelli kan ha overlevert et dedisert manuskript til Lorenzo, fant sted 

mellom 15. mai og 3. juli 1515, og at boken dermed må ha vært mer eller mindre ferdig.11  

Selv om vi ikke får en nøyaktig datering av dedikasjonen, er Lorenzos død 4. mai 1519 et 

terminus ante quem. Etter hans død ville det vært helt poengløst å dedisere boken til ham. For 

argumentasjonen i denne oppgaven har heller ikke spørsmålet om nøyaktig datering og hvor 

lang tid Machiavelli brukte på å gjøre boken ferdig, noen betydning. Som vi skal se i kapittel 

4, er dedikasjonsbrevet med i alle håndskriftene vi med sikkerhet kan datere som tidlige.  

1.2 Fyrsten som satire og konspirasjon 

Kort fortalt leses Fyrsten med interesse, men uten å sjokkere leserne, da den sirkulerer som 

håndskrifter, og med økende grad av (religiøs)bekymring etter at den trykkes første gang i 

1532. Fyrsten beveger seg til å bli republikanernes bok på 1600-tallet. Machiavellis egentlig 

mål ble nå forstått som å undervise folket i maktens hemmeligheter. På 1800-tallet leses den 

som nasjonalstatens bok. Både midlene forfatteren anbefaler for å holde på makten, og det at 

boken var dedisert til en Medici, fremstod nå som et moralsk problem som ble løst ved at 

forfatteren rett og slett anbefalte en nødvendig medisin for å frelse fedrelandet. Ved 

inngangen til 1900-tallet fikk boken en rekke lesere som berømmer forfatterens vilje til makt 

                                                           
7 William J. Connell, "Dating The Prince: Beginnings and Endings", The Review of Politics 75, no. 4 (2013), 

506.  
8 Carlo Ginzburg, Nondimanco: Machiavelli, Pascal  (Milano: Adelphi, 2018), kap. 2.  
9 Niccolò Machiavelli, Il principe: Nuova edizione a cura di Giorgio Inglese. Con un saggio di Federico Chabod  

(Torino: Einaudi, 2013), fotnote 1, s. 3.  
10  Il principe: A cura di Mario Martelli: Corredo filologico a cura di Nicoletta Marcelli  (Roma: Salerno 

editrice, 2006), fotnote 1 s. 55 og fotnote 3 s. 311.  
11 Om datering se Robert Black, Machiavelli  (London: Routledge, 2013), kap. 5; Connell, "Dating The Prince". 
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og krig. Nå var folkets natur blitt det problemet som forfatteren ville løse. Benito Mussolini 

skrev om folket i sitt «Preludio al Principe»: «Jeg skulle på ingen måte kunne gjøre 

Machiavellis dom mildere. Kanskje ville jeg måtte gjøre den strengere. Machiavelli lar seg 

ikke narre, og han narrer ikke Fyrsten».12 Boken forandret seg videre til å bli en «stats-

vitenskapelig» bok på 1900-tallet. De moralske problemene forsvant ved at forfatteren rett og 

slett hadde beskrevet tingene slik de var («la verità effettuale della cosa»).13 Det er mange 

momenter som spiller med i disse bevegelsene, og ulike tider trenger svar på ulike spørsmål. 

Men, som vi skal se i de siste kapitlene, er det min hypotese at dedikasjonsbrevet og dens 

paratekster bidrar til å gjøre teksten åpen og ustabil, og at det letter Fyrstens mange 

transformasjoner.   

Plasshensyn fører til at gjennomgangen av resepsjonshistorien er svært forenklet og at den 

ikke fanger opp alle de ulike posisjonene og nyansene. Men for å situere oppgavens 

problemstilling i en kontekst, er det en gren av resepsjonen jeg må beskrive mer detaljerte; 

den mistenksomme lesningen av dedikasjonsbrevet. Hva var det med dedikasjonsbrevet som 

uroet leserne?   

I 1538 skrev kardinal Reginald Pole (1500 ̶ 1558) Apologia Reginaldi Poli ad Carloum V 

Caesarem, et verk som var tiltenkt til Karl V. Blant mye annet forteller han her om 

Machiavelli, en florentiner som ikke var verdig å komme fra en så nobel by. Denne hadde 

skrevet en bok fylt av gift som nå sirkulerte nesten overalt. Pole skriver videre at han hadde 

snakket med en florentiner som hadde unnskyldt Machiavelli. Forfatteren hadde nemlig selv 

fortalt at siden han skrev Fyrsten for en mann av tyrannisk natur, så var det nødvendig å putte 

ting i boken som ville appellere til tyrannen. Dersom denne fulgte anbefalingene i Fyrsten, 

ville han snart gå til grunne, og det var dette Machiavelli ønsket å oppnå.  

Fra Riccardo Riccardi (1558 ̶ 1612) stammer en annen anekdote. Anekdoten sier at Lorenzo, 

samme dag som Machiavelli kom for å forære ham manuskriptet, fikk to mynder fra en annen 

florentiner som også ville oppnå et eller annet. Lorenzo ble svært begeistret for jakthundene 

og enset aldri boken. Ifølge det angivelige vitnet til Riccardi, skal Machiavelli ha sagt at 

                                                           
12 Min oversettelse av «Io non potrei, in alcun modo attenuare il giudizio di Machiavelli. Dovrei, forse 

aggravarlo. Macchiavelli non si illude e non illude il Principe». Teksten ble trykket første gang i 1924. Her sitert 

fra Niccolò Machiavelli, Il principe; Lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513; Ritratti di cose di 

Francia e della Magna; La vita di Castruccio Castracani: Testi nuovamente riveduti sui codici e sulle stampe e 

stabiliti criticamente da Mario Casella; seguiti dalle interpretazioni di Ugo Foscolo, Giuseppe Ferrari, 

Francesco De Sanctis, Alfredo Oriani e Benito Mussolini  (Milano: Libreria d'Italia, 1929), 476-77.  
13 To gode oversikter over den lange resepsjonshistorien er Anders Ehnmark, Maktens hemligheter: En essä om 

Machiavelli  (Stockholm: Norstedts, 1986).; Giovanna Tomasello, Il principe di Machiavelli e i cinque secoli 

della sua storia  (Venezia: Marsilio Editori, 2013). 
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dersom Medici-familien fulgte rådene i Fyrsten, ville dette påskynde en sammensvergelse 

mot dem, og de ville gå til grunne.14 

Publiseringen av Poles verk ble først påbegynt i 1744, mens Riccardis Riccordi først ble 

publisert i 1883.15 Ingen av disse fikk dermed påvirkning på samtidens forståelse. Som 

vitnemål betraktet er ingen av påstandene overbevisende. De er i beste fall annenhånds-

informasjon som Pole og Riccardi støtter seg til mange år senere. Det interessante er at det alt 

på 1500-tallet dukker opp konspirasjonsteorier om at dedikasjonen i Fyrsten var 

«machiavellisk», skrevet med formålet å ødelegge mottaker og hans familie. Dette er tanker 

som skulle dukke opp med jevne mellomrom, og med ulike nyanser i århundrene som kom.  

Jacques Gohorys franske oversettelse av Fyrsten fra 1571 er av oversetter dedisert til 

Giovanfrancesco Caraffa, hertug av Arian og greve av Mariglian. Oversetter har også utstyrt 

boken med en kort forfatterbiografi, plassert etter forfatters og oversetters respektive 

dedikasjoner. I biografien forteller han at Machiavelli, på tross av dedikasjonsbrevet, ikke ble 

belønnet eller støttet, verken av Lorenzo eller av pave Klement VII. Videre forteller han at:  

Han har skrevet en bok om Fyrsten, stilet til Ærevedige Lorenzo, sønn av Piero d’ Medici (som over 

fortalt), som beskriver på bemerkelsesverdig vis alle vågestykker som kreves av en Herre innen 

monarkiet. Og han ønsket i hemmelighet å representere keiser Karl V, den tids hersker, som det er vitnet 

om i en passasje.16   

Vi ser dermed at «konspirasjonsteorien» dukker opp også her, altså en påstand om at 

Machiavelli hadde en hemmelig intensjon. Det forblir uklart hva Gohory egentlig mener med 

«secrettement representer l’Empereur Charles». Hevder han at boken handler om keiseren, 

eller skal utrykket forstås som at keiseren var den implisitte mottaker? Påstanden begrunnes 

ikke nærmere, men det er mulig at Gohory har trukket en konklusjon av dedikasjonen i 

Agostino Nifos adapsjon av Fyrsten som var stilet til keiseren (se 3.4).   

I Policy and religion (1606) gjentok Thomas Fitzherbert den konspiratoriske lesningen av 

dedikasjonen. Her henviser han til ikke-navngitte florentinere som kan fortelle at Machiavelli 

visste at  Fyrsten var i strid med statens sanne natur, men at han ønsket at Medici-familien 

                                                           
14 Om Pole og Riccardi se Anglo, Machiavelli - the first century, kap. 4.  
15 Connell, "Dating The Prince", 512-13.; Black, Machiavelli, kap. 6.  
16 Min oversettelse av «Il ha fait vn liure du Prince, adroissé (cóme dessus est dit) au Magnifiqne Laurens filz de 

Pierre de Medicis : aquel il descrit singulierement toutes les parries requises au Seigneur tédant à Monarchie, y 

voulant secrettement representer l’Empereur Charles quint lors regnát comme il en donne tesmoignage en vn 

passage» i Niccolò Machiavelli, Le Prince de Nicolas Machiauel secretaire et citoyen florentin. Dedié au 

magnifique Laurens fils de Pierre de Medicis. Traduit d'Italien en François auec la vie de l'auteur mesme, par 

Iaq. Gohory Parisien. Pour Robert le Magnier, ruë neufue nostre Dame, à l'image S.Iehan Baptiste, & en sa 

boutique au Palais en la gallerie par où on va en la Chancellerie, overs. Jacques Gohory (Paris: Robert le 

Magnier, 1571). Se «La vie de Nicolas Machiavel» (upaginert).  
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skulle gå til grunne: Det var derfor han publiserte «his pestilent doctrine, hoping that they 

would embrace it and ruine theym selves by the practies therof, wherby the state of Florence 

might return to the ould Democracy».17  

I forbindelse med at trykkeren Tomasso Davies utgir Machiavellis samlede verker i London i 

1772, blir Giuseppe Baretti bedt om å skrive et forord. Baretti, som for ettertiden nok mest er 

kjent som den første som tilla Galileo utsagnet «men den [jordkloden] beveger seg likevel», 

(«eppur si muove»), var ikke synlig begeistret for landsmannen, som han stemplet som 

republikaner: 

Det at han var så desperat republikansk, var det som fikk ham til å skrive Fyrsten, noe som ødela 

omdømmet hans, og hans navn ble isteden gjort til et synonym på alle onde mennesker. Dersom vi 

kjenner hele historien, forsøkte han, som man vanligvis sier, å slå to fluer i en smekk med denne boken. 

På den ene siden presenterte han florentinerne for et karikert og monstrøst bilde av en eneveldig 

hersker, som om dette var naturlig og likefremt. Dette for at de skulle beslutte seg for å aldri mer ha 

noen fyrste.  På den annen side forsøkte han svikefullt å bevege Medici-familien til å styre på en måte 

som hadde kostet dem nakken, ved å følge de løgnaktige forskriftene som han med mye prakt hadde 

fremvist i sitt fordømte verk.18 

Det er ikke så ofte man finner en så klar fordømmelse av en forfatter i forordet til dennes 

verker. Baretti tok imidlertid sine forbehold om at det ikke behøver å være sant, «dersom vi 

kjenner hele historien» som han sier i sitatet over, og i fortsettelsen at det «ikke virker alt for 

langt fra sannheten» («non pare troppo lontano dal vero»).  

Det kanskje mest interessante med sitatet er at Machiavelli på slutten av 1700-tallet også for 

de med motsatt politisk syn, var blitt republikaner. Jean-Jacques Rousseau var kanskje den 

som sterkest bidro til at et slikt syn festet seg. Hans tolkning av Machiavelli og forholdet til 

Medici-familien i Om samfunnspakten, var at forfatteren lot som det var fyrsten han 

underviste, men hans egentlige mål var å underviste folket. I en fotnote skrev han videre: 

«Machiavelli var en bra mann og en god borger, men fedrelandet var undertrykket, og knyttet 

til huset Mediet [sic.: Medici] som han var, måtte han maskere sin kjærlighet til friheten».19   

                                                           
17 Sitert etter Anglo, Machiavelli - the first century, 409.  
18 Min oversettelse av «L’essere così disperatissimo Republiccone, fù quello che l’indusse a scrivere il Libro del 

Principe, dal quale la fama sua venne quindi tanto bruttata, e il suo cognome reso antonomasiamente 

l’appellativo d’ogni mal uomo. Con quel libro, se la sapessimo tutta, egli si pensò forse di pigliare, come si suol 

dire, due colombi ad una fava; presentando dall’un lato a’ suoi Fiorentini come schietta e naturale una caricata e 

mostruosa immagine d’ un Sovrano assoluto, affinchè si risolvessero a non averne mai alcuno, e cercando 

dall’altro di tirare insidiosamente i Medici a governarsi in guisa, che s’ avessero poi a snodare il collo, seguendo 

i fraudolenti precetti da lui con molta adornezza sciorinati in quella sua dannata Opera», i Niccolò Machiavelli, 

Tutte l'opere di Niccolò Machiavelli segretario e cittadino Fiorentino. Con una prefazione di Giuseppe Baretti  

(London: Tommaso Davies, 1772), vol. I, s. VII.  
19 Jean-Jacques Rousseau, Om samfunnspakten, eller Statens grunnsetninger, overs. Haakon Hofgaard 

Halvorsen, Du contrat social (Oslo: De norske bokklubbene, 2001), Fotnote 21 s. 148.  
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Den retorisk sett kanskje mest velskrevede argumentasjonen for at dedikasjonen ikke var 

ment på alvor, ble forfattet av Garrett Mattingly i 1958. I artikkelen tok han et oppgjør med 

samtidens forståelse av Machiavelli som en objektiv vitenskapelig betrakter:  

I suppose it is possible to imagine that a man who has seen his country enslaved, his life's work wrecked 

and his own career with it, and has, for good measure, been tortured within an inch of his life should 

thereupon go home and write a book intended to teach his enemies the proper way to maintain 

themselves, writing all the time, remember, with the passionless objectivity of a scientist in a laboratory. 

It must be possible to imagine such behavior, because Machiavelli scholars do imagine it and accept it 

without a visible tremor. But it is a little difficult for the ordinary mind to compass.20 

Mattingly argumenterte videre for at både Machiavellis krets og Medici-familien må ha 

gjennomskuet det satiriske i å dedisere Fyrsten, en bok om hvordan man beholder 

herredømme i en stat der man verken har arverett eller er folkevalgt, til Lorenzo, Firenzes 

påtvungne herre: «The short and ugly word for this kind of prince is ‘tyrant.’ Machiavelli 

never quite uses the word, … but he seems to delight in dancing all around it until even the 

dullest of his readers could not mistake his meaning».21 Artikkelen avsluttes med en 

forklaring på hvorfor ingen kan finne dedikasjonseksemplaret av Fyrsten, som Machiavelli 

ifølge Ricchardi skal ha gitt til Lorenzo.  

I mean that copy, beautifully lettered on vellum and richly bound, presented with its dedication to the 

Medici prince. Not only is it absent from the Laurentian library now, there is no trace that it was ever 

there. There is no evidence that it ever existed. Probably Machiavelli figured that the joke was not worth 

the extra expense.22  

Eksemplene over kan gi inntrykk av at forholdet til Medici-familien var det som majoriteten 

av lesere festet seg ved når de leste Fyrsten, noe som nok er langt fra sannheten. I lang tid var 

Machiavellis skrifter om det militære, L’arte della guerra, det som ble mest diskutert. Et 

annet tema som i flere århundrer opptok mange, var spørsmålet om han var ateist. 

Eksemplene over kan også gi et inntrykk av at lesningen av Fyrsten som satire, eller rett og 

slett som en felle for Medici-familien, var normalen. Et problem som møter oss i 

resepsjonshistorien er tendensen til at det er de avvikende, og dermed interessante tolkninger 

som blir publisert, og at det hersker relativ stillhet rundt opplagte tolkninger. Det er all grunn 

til å tro at flertallet av lesere, uavhengig av hva de måtte mene om rådene i Fyrsten, ikke leste 

dedikasjonsbrevet som et komplott mot Medici-familien.  

Hugenottenes reaksjon på Bartolomeusnatten 24. august 1572 viser hvordan de oppfattet 

Fyrsten som skrevet til gavn for Medici-familien. At boken var dedisert til nettopp Lorenzo 

                                                           
20 Garrett Mattingly, "Machiavelli's 'Prince': Political Science or Political Satire?", The American Scholar 27, no. 

4 (1958), 485.  
21 Ibid., 486. 
22 Ibid., 491.  
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kom nå til å få en utilsiktet konsekvens. Lorenzos datter, Katharina de’ Medici, ble dronning 

av Frankrike. Katharina ble utpekt av hugenottene som hjernen bak massakren, og siden hun 

var sin fars datter, skjedde det en kobling mellom henne og boken. Var ikke massakren 

nettopp et utrykk for den umoralske politikken som Machiavelli tok til orde for? Ved å 

angripe Machiavelli, kongehusets strateg, kunne franske hugenotter indirekte angripe 

kongehuset. Den mest kjente av pamflettene, Discours sur les moyens de bien gouverner & 

maintenir en paix un Royaume, ou autre Principauté ... Contre Nicolas Machiavel Florentin, 

forfattes av Innocent Gentillet i 1576. Den trykkes i en rekke opplag på flere språk. Fyrsten 

hadde alt fra 1559 stått på index, men med Bartolomeusnatten ble Machiavelli en mann som 

katolikker og protestanter kunne enes om å avsky.23 

1.3 Moderne tekstkritiske utgaver 

Paratekstene i moderne tekstkritiske utgaver er selvsagt ikke nøytrale, de er også tolkninger. 

Jeg skal kort se på paratekstenes behandling av dedikasjonsbrevet, da de vil gi oss et 

sammenligningsgrunnlag for å vurdere 1500-tallsutgavene. Moderne utgaver av Fyrsten 

knytter dedikasjonsbrevet og Medici-slekten klart til verket. Utgavene til Ugo Dotti (2016), 

Mario Martelli (2006) og Giorgio Inglese (1995 og 2013) plasserer dedikasjonsbrevet etter 

tittelbladet inne i boken, det er paginert og med i innholdsfortegnelsen. Dottis utgave har ikke 

topptekster, men de andre har bokens tittel som topptekst alt fra og med dedikasjonsbrevet.  

Jeg må her også si noen ord her om Fyrstens siste kapittel, der Lorenzo dukker opp i moderne 

utgaver. Kapittel 26 har overskriften «Oppfordring til å gripe Italia og befri det fra 

barbarene».24 Her henvender forfatterens seg direkte til noen han ikke navngir, men som 

tiltales ærbødig i 2. person flertall (voi):  

Nå finnes [det] ikke noe landet heller kan sette sitt håp til enn Deres berømte slekt som med sitt 

mannsmot og sitt hell er begunstiget av Gud og av Kirken som den nå har fyrstemakt over. Deres 

berømte slekt kan stille seg i spissen for frigjøringsverket. … Gud var ikke mer de andres venn 

[henvisning til Moses, Kyros og Theseus] enn Han er Deres. … hvor det finnes stor begeistring, kan det 

ikke finnes store problemer – når De bare følger de forbilder som jeg har fremholdt for Dem. Dessuten 

ser man enestående tegn fra Gud: havet har åpnet seg, en sky har vist vei, steinen har utgytt vann. Her 

har det regnet manna, alt har forenet seg for å opphøye Dem. Resten må De gjøre selv. … Om derfor 

Deres berømte slekt vil etterligne de herlige menn som frigjorde sitt land, er det fremfor alt nødvendig å 

skaffe egne tropper … I hver manns nese stinker barbarveldet. La da Deres berømte slekt påstå seg 

verket….25 

At det er Lorenzo og Medici-familien som tiltales her, er en rimelig tolkning. Boken var 

dedisert til ham, familien var blant de mektige, og da Machiavelli skrev Fyrsten, var også 

                                                           
23 Anglo, Machiavelli - the first century, kap. 8-9.  
24 Min oversettelse av «Exhortatio ad capessendam Italiam in libertatemque a barbaris vindicandam». 
25 Niccolò Machiavelli, Fyrsten, overs. Trond Berg Eriksen, Il principe (Oslo: Kagge, 2007), 147-50.  
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paven fra denne familien. At stener har utgytt vann og at det har kommet manna fra himmelen 

er kanskje vanskeligere å knytte til familien, men Martelli (som daterer Fyrsten senere enn 

normalt) gjør et forsøk med å tolke henvisningen til mirakler til at Medici-slekten tok makten 

tilbake i Firenze i 1512, at Leo X ble pave året etter, at Lorenzo ble fyrste i Urbino i 1516 og 

gjenerobret byen i 1517 og at han giftet seg med Maddalena de la Tour d’Auvergne i 1518.26 

Det er verdt å merke seg at Lorenzo aldri tiltales med navn i kapittelet, noe som ikke 

kommenteres i de moderne utgavene. De tar det for gitt at det er Lorenzo forfatteren 

henvender seg til, men dersom dedikasjonsbrevet ikke hadde vært der, er den eneste konkrete 

opplysningen som knytter kapittelet til Medici-slekten at de var begunstiget av Gud og nå 

hadde fyrstemakt over kirken, («favorita da Dio e da la Chiesa, della quale è ora principe»). 

Men strengt tatt kunne man med rimelighet også omtalt en kardinal som en kirkens fyrste.  

Det var ingen mangel på mektige familier som hadde posisjon i kirken, og som man med like 

stor urett kunne knytte slike gjærtegn til. Uten et navn på den som tiltales, er teksten åpen for 

tolkninger av hvem den er stilet til. Men paratekstene i de moderne utgavene bestemmer 

mottaker som Lorenzo. Alle utgavene bruker fotnoter i Fyrstens kapittel 26 for å fortelle at 

det er Medici-familien forfatteren henvender seg til.27 Det er i seg selv intet overraskende med 

dette, men som vi skal se i kapittel 4 og 5 var det ikke en innlysende tolkning på 1500-tallet. 

Det er f.eks. ingen av håndskriftene som har randbemerkninger som påpeker at det her er 

Medici-slekten som tiltales. Det eldste eksemplet jeg har klart å finne der noen paratekstlig 

foretar denne koblingen, er tredje utgave av Amelot de La Houssaye oversettelse av Fyrsten, 

utgitt i 1694. Boken reklamerer på frontispis med enda mer paratekstuelt materiale enn i 

tidligere utgaver, og knytter Medici-slekten til kapittel 26 med to fotnoter som ikke var der i 

de foregående utgavene.28   

1.4 State of the Art 

Det er ingen mangel på forskningslitteratur om Machiavelli og Fyrsten. Brorparten av 

forskningen handler om å tolke mannen og verket, eller det er filologisk arbeid for å finne 

frem til den opprinnelige teksten. Mitt arbeid med håndskriftene skiller seg fra det 

                                                           
26 Il principe: A cura di Mario Martelli, fotnote 20 s. 315.  
27 Jeg har ikke undersøkt når dette blir konvensjonen, men det gjøres alt hos Burd i 1891, og jeg har ikke funnet 

noen utgaver det siste 100 årene som behandler dedikasjonebrevet paratekstuelt på en annen måte, og som 

unnlater å bruke fotnoter for å henvise til Medici-familien i kap. 26.  
28  Fotnote A: «Il est à propos de remarquer, que Machiavel parle ici à son patron Laurent de Medicis, selon les 

predictions, que les Astrologues lui avoients faites les premiers mois du Pontificat de Léon X, que Julien, son 

frére, deviendroit Roi de Naples, & Laurent, son Neveu, Duc de Milan. Nardi livre 6. de son Histoire de 

Florence». Fotnote B: «Le même Historien dit en deux endroits du même livre, que Laurent vouloit se rendre 

souverain de Florence». Niccolò Machiavelli, Le Prince de Machiavel. 3e édition revue, corrigée et augmentée 

par le traducteur, overs. Abraham-Nicolas Amelot de La Houssaye (Amsterdam: Henri Wetstein, 1694), 212.  
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edisjonsfilologiske arbeidet da jeg ikke leter etter manuskriptet de peker tilbake til, men kun 

ser på dem som en tolkning av verket. Machiavelli-forskningen er også normalt mindre 

interessert i håndskriftene jo nyere de er.29 I min resepsjonshistoriske tilnærming er V-

håndskriften fra 1620 like interessant som L, P og R, tidlige håndskrifter ført i hånden av 

Machiavellis venn og tidligere kollega Biagio Buonaccorsi.  

Resepsjonshistorien utgjør en mindre, men like fullt omfattende del av Machiavelli- 

forskningen. Den store andelen av denne knytter Machiavelli til ulike senere tenkere som 

Bacon, Montaigne eller Spinoza, eller den plasserer ham i den politiske idéhistorien. Den 

delen av forskningen jeg selv står nærmest, er den mer generelle resepsjonshistorien. Sydney 

Anglos murstein av en bok, Machiavelli – The First Century, er det verket jeg har hatt mest 

glede av under arbeidet. Boken som ikke handler om Machiavelli selv, men om 

resepsjonshistorien frem til begynnelsen av 1600-tallet, er en gullgruve av engelsk vidd og 

informasjon om bøker og forfattere som i dag er så godt som glemt.30 De senere år har det 

også kommet en rekke studier som beskriver tidlige utgaver på ulike språk. Jeg har imidlertid 

ikke funnet noen andre som har behandlet spørsmålet om hvordan dedikasjonsbrevet ble 

oppfattet i de ulike utgavene. Jeg har heller ikke funnet en annen metodisk tilnærming der 

man forsøker å svare på et enkelt spørsmål gjennom å sammenligne paratekstene i en rekke 

utgaver av samme verk. I dette har jeg kanskje funnet min lille nisje i feltet.  

Kapittel 2. Teori og metode 
Hvorfor studerer vi håndskrifter og eldre utgaver av et verk? I arbeidet med tekstkritiske og 

edisjonsfilologiske utgaver er dette selvsagt nødvendig for å nærme seg den opprinnelige 

teksten, eller ulike versjoner av denne fra forfatterens hånd. Men jeg vil hevde at det for 

resepsjonshistorien er like nødvendig å se hvordan teksten som møtte tidligere lesere faktisk 

så ut. Som så mange før meg vil også jeg ty til Roger Stoddards pregnante formulering om 

forskjellen på teksten som forfatteren skriver, og selve boken. «Whatever they may do, 

authors do not write books. Books are not written at all. They are manufactured by scribes and 

other artisans, by mechanics and other engineers, and by printing presses and other 

machines».31 Forfatteren skriver dermed en tekst, men det er noen andre som tar teksten og 

                                                           
29 Jeg fikk en illustrasjon av den manglende interessen for håndskriftene da jeg 13.05.19 besøkte M i Biblioteca 

Marciana, Venezia. Dateringen av M er usikker, men det kan være tidlig. Med håndskriften fulgte en liste der de 

som konsulterte M måtte undertegne. Jeg ble den ellevte på listen. Førstemann hadde undertegnet i 1897, og 

Brian Richardson var i 2008 den siste som før meg hadde konsultert M.  
30 Anglo, Machiavelli - the first century. 
31 Her sitert etter Leslie Howsam, Old books and new histories: An orientation to studies in book and print 

culture  (Toronto: University of Toronto Press, 2006), 20.  
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gjør den til den boken leseren møter. Dette poenget har implikasjoner ut over det rent 

tekniske. Ulike utgaver av samme verk ser forskjellige ut, de er forskjellige, og denne 

forskjellen er utrykk for en tolkning, som igjen preger lesernes tolkning. Verket slik det viser 

seg gjennom ulike utgaver, er ikke noe tidløst og uforanderlig, det er i bevegelse og dette 

påvirker resepsjonen. 

Samtidig som den tekstkritiske utgaven opplagt fyller en funksjon, er den også et utrykk for 

det D. F. McKenzie kaller en søken etter en autoritativ mening: «sanctioned, contained, and 

historically definable», som ikke tar inn over seg at teksten er historisk, åpen og ustabil, at den 

hele tiden gjenskapes av trykkere og lesere.32 Om valget mellom forfatterens ulike versjoner 

av teksten påpeker McKenzie at:  

Historically, there can be no logical reason for editing, one version any more than another. We can 

make aesthetic choices, but that is a different matter. We can choose, if we wish, to privilege an author’s 

second or third thoughts over his first, but we need not.33  

Jeg skal ikke trekke analogien så langt til at alle ettertidens utgaver og variasjoner av Fyrsten 

er like privilegerte. Jeg betviler ikke at Martellis eller Ingelse tekstkritiske utgaver er nærmere 

«Urfyrsten» enn mange av 1500-talls utgavene jeg har konsultert. Samtidig er de tekstkritiske 

utgavene moderne utgaver. De er ikke den Fyrsten som møtte leserne på 1500-tallet. Det 

opprinnelige manuskriptet til Fyrsten og til dedikasjonsbrevet er tapt. Noe påkostet 

dedikasjonseksemplar til Lorenzo er heller ikke bevart, og det er usikkert om det noensinne 

ble laget. Ingen av de 19 håndskriftene jeg har studert er Machiavellis opprinnelige tekst, og 

heller ikke trykkerne hadde tilgang til det opprinnelige manuskriptet. Håndskriftene og de 

trykte utgavene er preget av feil, tilføyelser og paratekstuelle tolkninger. Men sammenlignet 

med moderne utgaver har de den fordel at de faktisk viser teksten i en form den viste seg på 

1500-tallet. Det var disse som er tekstene som møtte samtidens leser og det er disse som ble 

fortolket. Paradokset blir her at jakten på den egentlige teksten leder oss inn i en anakronisme 

og fjerner oss fra tekstene de samtidige leserne møtte. 

Kanskje kan paratekster et stykke på vei hjelpe oss å nærme oss en emisk forståelse av 

teksten, dvs. hvordan samtidens skrivere og trykkere forstod den? Ginzburg fremhever 

resepsjonshistorien og undersøkelsen av hvordan man tidligere forstod teksten, som en vei til 

å stille andre spørsmål til teksten enn de spørsmålene historikerne i mange år har stilt – 

                                                           
32 D. F. McKenzie, Bibliography and the sociology of texts  (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 

kap. 2-3.  
33 Ibid., 36.  
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spørsmål som med nødvendighet vil være preget av historikerens forståelseshorisont.34 

Kanskje kan nettopp de tilforlatelige paratekstene være et hjelpemiddel for å se teksten på en 

ny, eller rettere sagt, gammel måte?  

2.1 Paratekster 

Paratekst betegner tekst, tegn og bilder i en bok som rammer inn teksten, men ikke utgjør 

selve teksten; dvs. forord, forfatternavn, dedikasjoner, opplysninger om utgaven osv.. 

Paratekster er markører som gjør en tekst til en bok, og ved å ramme inn teksten gjør de noe 

med den. Tidenes kanskje meste uheldige kritiker av Fyrsten ble rammet nettopp av 

paratekstene. Jesuittpresten Gian Lorenzo Lucchesini fikk i 1697 trykket 20 prekener han 

hadde holdt i kirken Il Gesù i Roma, der Machiavelli ble tilbakevist ved hjelp av Salomos 

ordspråk. Han hadde selv gitt boken tittelen Saggio della sciocchezza di Nicolò Macchiavelli 

scoperta eziandio col solo discorso naturale, e con far vedere dannose anche à gl'interessi 

della terra le principali sue massime, in venti lezzioni sacre sopra il principio de'proverbij di 

Salomone. Uheldigvis for Lucchesini er paratekstene trykkerens domene, og denne forkortet 

like godt tittelen inne i boken til Sciocchezze del P. Lucchesini. Den forkortede tittelen Pater 

Lucchesinis tåpeligheter, blir ikke helt den samme.35 

At paratekstene former tolkninger er ingen ny oppdagelse. John Locke påpekte dette i An 

Essay for the Understanding of St Paul’s Epistles. By Consulting St Paul himself.  Her 

kritiserer han hva paratekstene, i form av vers- og kapittelnummer, gjør med Pauli brev:   

The dividing of them into Chapters and Verses, as we have done, whereby they are so chop’d and 

minc’d, and as they are now Printed, stand so broken and divided, that not only the Common People 

take the Verses usually for distinct Aphorisms, but even Men of more advanc’d Knowledge in reading 

them, lose much of the strength and force of the Coherence, and the Light that depends on it.36 

Selv om det ikke er en ny innsikt, er det først i 1987 at paratekstene blir et metodisk grep med 

Gérard Genettes Seuiles. Boken gir en systematisk, men ikke uttømmende, gjennomgang av 

paratekstene og deres historie. Her skisserer han hvordan man kan nærme seg paratekstene:  

At definere et paratekstuelt element betyder at bestemme dets placering (spørgsmålet hvor?) tidspunktet 

for dets forekomst, og eventuelt for dets forsvinden (hvornår?), dets eksistensmodus, verbal eller anden 

(hvordan?), dets egenskaber som kommunikativ instans (fra hvem? til hvem?)  og de funktioner, der 

animere dets meddelelse; hvorfor? 37 

                                                           
34 Ginzburg, Nondimanco: Machiavelli, Pascal, 80.  
35 Se Tomasello, Il principe di Machiavelli e i cinque secoli della sua storia, 114.  
36 John Locke, An essay for the understanding of St. Paul's epistles, by consulting St. Paul himself  (London: 

Printed for Awnsham and John Churchill, at the Black Swan in Pater-Noster-Row, 1707), forordet s. VII.  
37 Gérard Genette, "Paratekster", i Boghistorie, red. Torben Jelsbak og  Jens Bjerring-Hansen (Århus: Aarhus 

Universitetsforlag, 2010), 95.  
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Genette fokuserer på det rundt teksten som gjør en tekst til en bok, hvordan paratekstene 

preger teksten, utgjør en terskel for hva som er innenfor og utenfor. Jeg skal i de siste 

kapitlene undersøke nettopp terskelfunksjonen og på hvilken siden av terskelen 

dedikasjonsbrevet ble plassert på 1500-tallet. Som Genette poengterer, er de paratekstuelle 

valgene en sone der teksten er i forandring og forhandling.  Selv om selve teksten skulle være 

uforandret fra utgave til utgave, noe den aldri var før digitaliseringens tidsalder, så fortsetter 

paratekstene å modifisere den. Parateksten er i sin natur: «mer fleksibel, mer allsidig, alltid 

flyktig fordi den er omskiftelig. Paratekstene er som et slags instrument for tilpassing. Derav 

disse konstante modifikasjoner av tekstens ‘presentasjon’».38  

Paratekstene har også sin historie. I antologien Renaissance paratext gis det en rekke 

eksempler på hvordan paratekstene i trykkingens tidligste år ennå ikke hadde funnet sin faste 

form, men var åpne for eksperimentering på en annen måte enn i dag.  

If Genette’s threshold is ‘a “vestibule” that offers the world at large the possibility of either stepping 

inside or turning back’, the Renaissance paratext is an ever-expanding labyrinth … In its situation as a 

space which both frames and inhabits the text, the paratext occupies the position of Derrida’s parergon: 

‘neither work (ergon) nor outside the work [hors d’œuvre], neither inside nor outside, neither above nor 

below, it disconcerts any opposition but does not remain indeterminate and it gives rise to the work. It is 

no longer merely around the work.39 

For selv å påpeke en videre implikasjon; paratekstene var i større grad utrykk for et bevisst 

valg av skrivere og trykkere i tidlig moderne tid enn de er i dag, der konvensjonene er 

tilstivnet. Paratekstene var tolkninger, slik ble de også lest, og paratekstene kan dermed gi oss 

en annen inngang til resepsjonshistorien.  

2.2 Paratekster og resepsjon 

Resepsjonshistorie tar normalt sitt utgangspunkt i hva andre sier om teksten som studeres. 

Den forstår teksten som historisk og foranderlig. Den leses forskjellig, og den fremtrer 

forskjellig. «Det litterære værk er ikke noget isolert eksisterende objekt, som fremtræder på 

samme måde for enhver betragter til enhver tid … Langt snarere er det anlagt som et partitur, 

der skal give genklang ved hver ny lesning».40 Når vi leter etter leserreaksjoner og tolkninger 

er det et viktig poeng at skrivere og trykkere også er lesere, og at deres paratekstuelle valg for 

å presentere verket, også sier noe om hvordan de tolket det. For å låne Hans Robert Jauss’ 

                                                           
38 Min oversettelse av «Plus flexible, plus versatile, toujours transitoire parce que transitif: le paratexte lui est en 

quelque sorte un instrument d’adaptation: d’où ces modifications constantes de la «présentation» du texte». 

Seuils  (Paris: Seuil, 1987), 411.  
39 Helen Smith og Louise Wilson, "Introduction", i Renaissance paratexts, red. Helen Smith og  Louise Wilson 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 6-7. 
40 Hans Robert Jauss, "Litteraturhistorie som utfordring til litteraturvidenskaben", i Værk og læser: en antologi 

om receptionsforskning, red. Gunver Kelstrup og  Michel Olsen (København: Borgen, 1981), 59. 
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metafor, er de dirigenter som lager sin egen tolkning av partituret, og paratekstene er 

instrumentene i denne fortolkningen. All den tid paratekstene gjør noe med teksten, må de 

også kunne leses som en intensjon, eller en tolkning fra de som plasserte dem i og rundt 

teksten. Lest som en tolkning, vil de kunne bidra inn i en resepsjonshistorie og berike den. 

Som vi har sett i kapittel 1.1, er det bevart få tekstlige vitnesbyrd om hvordan Fyrsten ble 

oppfattet de første årene, disse er til gjengjeld studert inngående, men de kommenterer ikke 

forholdet mellom dedikasjonsbrevet og verket. Jeg har derimot ikke funnet studier som ser på 

paratekstene i de tidlige håndskriftene og trykte utgaver som tolkninger.41 

Studiet av paratekster er normalt studiet av hva de gjør med en bestemt tekst i en bestemt 

utgave. Den normale tilnærmingen vil være å beskrive de paratekstlige elementene i én utgave 

av teksten in extenso. Et eksempel på en annen tilnærming er studiet av de ulike utgaver av 

Utopia som gir en grundig beskrivelse av paratekstene i mange utgaver, for å vise hvordan 

boken sprer seg og forandres, men der hver utgave allikevel behandles separat.42  

Mitt utgangspunkt er et annet. Jeg skal sammenligne paratekstene i mange utgaver for å se 

etter paratekstuelle mønster som kan svare på ett spørsmål: Hvordan ble forholdet mellom 

dedikasjonsbrevet og verket tolket av skrivere og trykkere på 1500-tallet? For å tydeliggjøre 

mønstrene oppsummeres de i tabeller. Min tilnærmingen skiller seg såpass mye fra det 

normale at det kan være på sin plass innledningsvis si noe om hva jeg ikke skal gjøre:  

- Jeg skal ikke beskrive hver utgave i detalj, men lete etter mønster og fokusere på de 

paratekstuelle elementene som kan bidra til å svare på det ovennevnte spørsmålet. 

Trykkerens emblem er f.eks. blant elementene som normalt beskrives i paratekstuelle 

studier, men trykkeren Aldus Manutius’ anker og delfin bringer oss ikke nærmere 

svaret på hvordan dedikasjonsbrevet ble oppfattet, og er dermed ikke noe jeg 

beskriver.  

- Jeg kommer ikke til å si noe om ortografiske forskjeller i utgavene, eller ord som er 

utelatt eller lagt til, da jeg heller ikke her har funnet noen spor som er relevant for min 

undersøkelse.  

- I motsetning til de fleste som studerer håndskriftene, leter jeg ikke etter spor etter 

Machiavellis eget tapte manuskript til Fyrsten. Mitt arbeid skiller seg fra de 

                                                           
41 Unntaket er skrivere og trykkeres allografiske tekster som finnes i C, L, 1532:R og 1532:F. Tekster som det 

ofte refereres til i resepsjonshistorien.  
42 Terence Cave et al., Thomas More's Utopia in early modern Europe: Paratexts and contexts  (Manchester: 

Manchester University Press, 2008). 
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edisjonsfilologiske forsøkene på å fiksere verket i en hypotese om en opprinnelig 

tekst.  Det er hvordan teksten ble tolket og presentert jeg ser etter.   

I undersøkelsen vil jeg legge vekt på en rekke paratekstuelle elementer som enten skaper 

avstand, eller knytter dedikasjonen sammen med verket: Tittel, topptekst, innholdsfortegnelse, 

randbemerkninger, allografisk tekst, lakuner i teksten og paginering. Én forekomst alene kan 

være en ren tilfeldighet og er knapt noe funn. Det er mønster i bruk av paratekster jeg ser 

etter. Jeg oppsummerer funnene i de ulike utgavene i tabell II og IV.   

Et problem med tolkningen av paratekster er i hvilken grad de er resultat av et bevisst valg fra 

skriver eller trykker, og hva som skyldes tilfeldigheter. Som vi skal se i kapittel 4, kopierer 

skriveren Biagio Buonaccorsi Fyrsten tre ganger, og det er klare variasjoner i bruk av 

paratekster i kopiene. Kun P har tittel, men i motsetning til L og R, mangler denne en 

innholdsfortegnelse. I P begynner han pagineringen med dedikasjonsbrevet, i de to andre med 

første kapittel. Det er ikke noe unaturlig i at tolkninger ikke er noe man gjør én gang for alle. 

Hver gang vi nærmer oss teksten, tolker vi den på nytt, men at de paratekstuelle valgene er 

flyktige, maner oss til en forsiktighet mot å trekke for bastante konklusjoner.  

Et annet mulig metodisk problem er om håndskrifter og trykte utgaver krever ulik behandling. 

Walter J. Ong mente at det skjer et brudd når teksten trykkes, at den da blir lukket og endelig, 

mens manuskriptene beholdt trekk fra den muntlige kulturen. Men sammenligner vi 

manuskript og trykte bøker på 1500-tallet, er ikke forskjellen påtagelig. I noen grad skjer det 

en standardisering med de trykte, men paratekstene fortsetter som i håndskriftene å bevege 

seg fra utgave til utgave. Min vurdering er at det dreier seg om en gradsforskjell og ikke et 

brudd. Ong hinter da også i begynnelsen av kapittelet til at tidlig trykkekultur også beholdt en 

rest av den muntlige kulturen.43  Jeg skal undersøker håndskriftene og de trykte utgavene i 

hvert sitt kapittel, men behandler dem ellers likt metodisk.  

Kapittel 3. Dedikasjoner og dedikasjonen 
Hvordan ble dedikasjonsbrev lest på Machiavellis tid? Ble de lest som en ren konvensjon, 

eller sa de noe om boken som ble dedisert? Før jeg i de to neste kapitlene skal undersøke 

nærmere hvordan dedikasjonsbrevet i Fyrsten ble behandlet i de ulike håndskriftene og trykte 

utgaver, skal jeg si noe om dedikasjonenes form og funksjon i tidlig moderne tid. Jeg skal 

også presentere teksten i Fyrstens dedikasjonsbrev og sammenligne det med dedikasjons-

brevet i Discorsi for å vise at det ligger en innebygget spenning mellom de to 

                                                           
43 Walter J. Ong, Orality and literacy: The technologizing of the word  (London: Methuen, 1982), kap. 5.  
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dedikasjonsbrevene. For å knytte teori til empiri, skal jeg deretter gi eksempler på allografiske 

dedikasjonsbrev i ulike adapsjoner og utgaver av Fyrsten.  

3.1 Dedikasjonsbrevets form og funksjon 

Dedikasjonen er i sin natur et tvetydig paratekstuelt element. Den er selv tekst, men ikke 

nødvendigvis en del av boken. Som tekst kan den knytte seg til verket, gjennom å postulere en 

sammenheng, eller bare være et «Til Lorenzo». Dedikasjonen kan være det Genette kaller 

epitekst, noe som er separat fra teksten, men som omhandler denne, gjerne da i form av et 

brev som er fysisk adskilt fra boken. Eller den kan være en peritekst som fysisk er knyttet til 

denne. Den kan finnes i ett eneste påkostet manuskript, et dedikasjonseksemplar, som var 

ment for å overrekkes mottaker, eller den kan finnes i andre håndskrifter eller utgaver av 

verket. Den kan være fra forfatteren (autografisk), eller fra noen andre (allografisk). Som vi 

skal se i kapittel 4 og 5, virker andre paratekster også inn på tolkningen av dedikasjonsbrevet 

ved å markere en forbindelse eller et skille.  

Dedikasjonsbrevets funksjon er like flertydig. På den ene side er den et performativ, boken 

dediseres ved handlingen forfatteren utfører når han skriver dedikasjonsbrevet. På den annen 

side må mottaker vedkjenne seg dedikasjonen for at dens resiproke funksjon skal fullbyrdes. 

Dedikasjonen ber om noe, som oftest uten å si hva den ber om, og uten noen garanti for å 

oppnå dette, men den inneholder alltid en implisitt bønn. Dedikasjonen er gjerne panegyrisk, 

men hva som er ektefølt, hva som er konvensjon, og hva som er ironi, er ikke alltid lett å 

avgjøre. Tvetydighetene ved dedikasjonen vil ha virket inn på hvordan de ble lest og forstått.  

De opprinnelige dedikasjonene av manuskripter må ha fremstått som mer personlige, da det i 

teorien kunne være kun ett eksemplar av manuskriptet, slik at verket var forbeholdt mottaker. 

Det postuleres gjerne en sammenheng mellom verk og mottaker i dedikasjonen, at mottaker 

skulle inneha de dyder som omtales, eller være fremragende i det feltet som verket behandler. 

I tillegg priste man gjerne mottakers generøsitet, da giver nettopp håpet på en gjengave.44 

Når manuskriptene mangfoldiggjøres, trer en annen av dedikasjonens dobbeltheter frem: Den 

er rettet til én bestemt person, men vist til mange. Den mest sannsynlige forklaring på hvorfor 

dedikasjonen mangfoldiggjøres, er at den utfører en transaksjon av prestisje. Verket gir 

prestisje til mottaker, og mottakers navn gir prestisje tilbake til verket. Mangfoldiggjøringen 

av verket gjennom trykkpressen øker antallet lesere og dermed verdien av den symbolske 

                                                           
44 Brian Richardson, Manuscript culture in Renaissance Italy  (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 

203-10.  
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kapitalen som utveksles. Richardson kommenterer denne utvekslingen: «Even if the term 

‘authority’ was not mentioned, a dedication bestowed it on the work in various ways. The 

most obvious message, though not a logical one, was that the work was worthy because it was 

being offered to a person perceived as having prestige».45  Dedikasjonen plasserer forfatteren 

og den personen som boken dediseres til, i et gjensidig forhold der de soler seg i glansen av 

hverandre. Hvem man dediserte til, sa også noe om den sosiale rangen til den som dediserte. 

Det var f.eks. ikke alle som kunne tillate seg å dedisere sitt verk til et medlem av 

kongefamilien, de fleste måtte sikte lavere.46 Dermed sier mottakers viktighet også noe om 

forfatterens og bokens viktighet, og blir et salgsargument å vise frem på frontispis.   

Dedikasjoner som er bevart fra antikken, var flettet inn i selve teksten,  noe som f.eks. var 

tilfelle med De rerum natura.47 I dag plasseres dedikasjonene normalt på første høyreside 

etter tittelside, mens det var vanlig i tidlig moderne tid å plassere denne etter frontispis, og 

gjerne med  en henvisning til hvem boken var dedisert til på tittelsiden. Som vi skal se i 

kapittel 5, blir Lorenzos navn en fast del av frontispis i de trykte italienske utgavene av 

Fyrsten på 1500-tallet. Betyr dette at trykkerne og leserne så en spesiell sammenheng mellom 

ham og boken, eller ble det kun oppfattet som en konvensjon? Mens mottaker kan ha 

betydning for forståelse av teksten, så trenger han ikke å ha det. For å nevne et annet kanonisk 

verk, Miguel de Cervantes’ El ingenioso hidalgo Don Qvixote de la Mancha, så utgjør den 

vesentlige delen av tittelsiden i førsteutgaven fra 1605 alle titlene til Alfonso Diego López de 

Zúñiga-Sotomayor y Pérez de Guzmán som verket er dedisert til,48 uten at dette har fått noen 

til å tenke at den sjette hertugen av Béjar skulle være en nøkkel for å fortolke romanen.  

I tidlig moderne tid var dedikasjonen føydalistisk i sin natur. Den var en gave, men en gave 

som samtidig gjorde krav på en gjengave. Funksjonen er primært fremadskuende, det vil si at 

den ville oppnå noe. Enten ønsket forfatter å få noe fra den det dediseres til – penger, jobb 

eller beskyttelse – eller så ønsket han at selve teksten skulle beskyttes av mottaker. Når det 

                                                           
45 Ibid., 209.  
46 Om statusforholdet giver og mottaker se Ellen Krefting, "Panegyrikk, spectator-litteratur og offentlighet under 

det dansk-norske eneveldet", Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift, no. 02 (2016); Roger Chartier, "Princely 

Patronage and the Economy of Dedication", i Forms and meanings: texts, performances, and audiences from 

codex to computer (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1995). 
47 «Memmius legg nu til side alle bekymringer og lytt med åpent øre og våkent sinn til sunn logikk. Avvis ikke 

med forakt de gaver jeg med så meget strev har laget i stand til deg, før du ennu har kunnet verdsette dem», i 

Titus Lucretius Carus, Om tingenes natur, overs. Trygve Sparre (Oslo: Aschehoug, 1978), linje 50 ff. 
48 Frontispis i Miguel de Cervantes Saavedra, El Ingenioso Hidalgo Don Qvixote De La Mancha: Dirigido Al 

Dvqve De Beiar, Marques de Gibraleon, Conde de Barcelona, y Bañares, Vizconde de la Puebla de Alcozer, 

Señor de las villas de Capilla, Curiel, y Burgillos. Con priuilegio de Castilla, Aragon, y Portugal.  (Madrid: Por 

Iuan de la Cuesta. Vendese en casa Francisco de Robles, librero del Rey nro señor, 1605). 
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gjelder håndskrifter, ser vi også at mottaker ofte blir bedt om å ta et utvidet eierskap til 

teksten, at denne oppfordres til å rette feil og gjerne legge inn egne forbedringer.49  

Som Richardson påpeker, mistet ikke dedikasjonen sin betydning med trykkekunsten. Å 

trykke en bok var mer kapitalkrevende enn å kopiere et manuskript, og selv om fortjenesten 

potensielt kunne bli større, økte også den økonomiske risikoen. Bidrag fra en velgjører kom 

fortsatt godt med.50 Også andre enn forfatteren kunne oppnå noe ved å dedisere en bok. 

Enkelte ganger var redaktørens (il corretore) betaling fra trykker en tiltalelse til å dedisere 

boken til den han ville. Men som inntekt var den usikker. Dionigi Atanagi klager i et brev fra 

1560-tallet over at han nå har forsøkt å dedisere tre bøker han var redaktør for, uten å få noe 

igjen, og hvis han ikke lykkes med den fjerde, ville han gi opp.51  

Økt boksalg, copyright og royalties skulle utgjøre et vannskille i dedikasjonens historie. Fra 

1700-tallet er det en stadig større gruppe forfattere som gjør seg uavhengige av beskyttere da 

forfatterens inntekter fra boksalg økte.52 Fra begynnelsen av 1800-tallet gjør en rekke 

forfattere et eksplisitt poeng ut av at de ikke dediserer bøkene sin til noen. Etter at forfattere 

blir sikret inntekt fra salget, gikk dedikasjonene over til å bli tilbakeskuende. Den takker noen 

for hva de alt har gjort, enten for bidrag til boken, eller takken kan ha personlige grunner. Den 

takker, men ber ikke om noe.53 

Mens det ligger et implisitt do ut des (jeg gir for at du skal gi) i renessansens dedikatoriske 

praksis skulle dette ikke sies rett ut. Illusjonen om gaver og gjengaver gitt frivillig, måtte 

opprettholdes dersom den symbolske transaksjonen skulle beholde sin verdi. Samtidig kan få 

ha vært i tvil om transaksjonens natur. Som en reaksjon på at ønsket om fortjeneste ble for 

åpenlyst, publiserte Giovanni Fratta i 1590 en dialog om emnet. Boken starter med en 

beskrivelse av den sørgelige situasjonen i samtiden:  

Slik som bøkene til gode forfattere i bedre tider brakte ærerik ry til de personene de ble rettet til, er det, 

grunnet mange forfatteres utspekulerte natur, i våre dager blitt til en usikker ære for de som de dediseres 

til. I tråd med hvordan verden er, dediserer de ikke sine verk dersom de ikke er sikre på belønning. Her 

gjør de som de fleste i denne verden som eksisterer kun for selvinteressens skyld. Dette skader ikke bare 

                                                           
49 Richardson, Manuscript culture, kap. 10.  
50 Printing, writers, and readers, 55.  
51 Print culture in Renaissance Italy: The editor and the vernacular text, 1470-1600  (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1994), 18. 
52 Martha Woodmansee, "The Genius and the Copyright: Economic and Legal Conditions of the Emergence of 

the 'Author'", Eighteenth-Century Studies 17, no. 4 (1984). 
53 Om utviklingen av dedikasjonen fra antikken til 1900-tallet se Genette, Seuils, kap. 5.  
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verdigheten til dagens lærde, men gir også mye å reflektere over for å skape en nødvendig og ærlig 

reform.
54  

I dialogen diskuteres det mangt og meget som vekker bekymring. Fratta var f.eks. kritisk til 

praksisen med å dedisere bøker til noen som ikke selv innehadde de kvaliteter som omtales i 

boken – en kritikk som vel med stor sannsynlighet ville ramme flertallet. Relevant for min 

argumentasjon videre i oppgaven er praksisen med re-dedisering, der verket dediseres til en 

ny mottaker dersom den første ikke betaler. Det må også for Machiavelli ha vært en mulighet 

å dedisere boken på nytt, dersom en bedre mulighet hadde åpnet seg. Della dedicatione fikk 

neppe noen konsekvenser for dedikasjonspraksisen, men er et vitnesbyrd om hvordan man i 

samtiden opplevde transaksjonen. Selv om man gjennomskuet transaksjonens natur, måtte det 

ikke skje for åpenlyst.   

3.2 Dedikasjonsbrevet i Fyrsten 

Istedenfor å starte med å si hva han vil gjøre, åpnet Machiavelli dedikasjonsbrevet (se vedlegg 

I) med å henvise til vanlig praksis: «De som ønsker å vinne velvilje hos en fyrste, pleier å gå 

til ham med det kjæreste de eier eller med det som de tror at han vil sette størst pris på».55 

Richardson påpeker at han alt med den første setningen sjokkerte, da han eksplisitt sier at man 

dediserte for å oppnå velvilje («acquistare grazia»), og bryter forstillelsen om at det er en gave 

som er gitt fritt.56  

Det forfatteren selv kan tilby, er det han selv holder høyest, nemlig sin politiske erfaring og 

kjennskap til historien, og denne kunnskapen destillert i et lite skrift. Gaven er selvsagt ikke 

verdig mottaker, skriver han, men han er sikker på at Lorenzo på kort tid vil tilegne seg alt det 

han selv har brukt mange år på å forstå. «Motta derfor, Deres Ærverdighet, den lille gaven i 

den samme ånd som jeg sender den. Om De leser den og tenker grundig over hva som står 

der, vil De erkjenne mitt sterke ønske om at De skal vinne den storhet som lykken [Fortuna] 

og Deres andre egenskaper gir et løfte om». Machiavelli ber strengt talt ikke om noe, men 

avslutter dedikasjonen med en hvis-konstruksjon: «Hvis Deres Ærverdighet fra fjellets topp 

                                                           
54 Min oversettelse av «Si come i volumi de’buoni Autori, ne’ miglior tempi, apportarono gloriosa reputatione à 

que’ personaggi, à cui erano inuiati, cosi ne’ presenti giorni, uengono ad esser d’incerto honore, à chiunque si 

dedicano, per l’obliqua  dispositione di molti Scrittori, che non presentano l’opere loro, se non sono men che 

sicuri del guiderdone, seguendo la parte maggiore delle mondane operationi, c’hanno’l suo esisto per la via 

dell’interesse; laqual cosa non pur scema  la dignità a gli eleuati ingegni d’hoggi, ma somministra anco loro 

ampia materia di ragionare, per dargli qualche necessaria, & honesta riforma». i Giovanni Fratta, Della 

dedicatione de’libri, con la correttione dell’Abuso, in questa materia introdotto. Dialoghi  (Venezia: Giorgio 

Angelieri, 1590), 1.  
55 Dedikasjonsbrevet i sin helhet finnes i vedlegg I. Her og under er de norske sitatene fra dedikasjonsbrevet 

hentet fra Trond Berg Eriksens oversettelse av  Machiavelli, Fyrsten, 29-30. De italienske fra Giorgio Inglese’s 

utgave av Il principe: Nuova edizione a cura di Giorgio Inglese. Con un saggio di Federico Chabod, 3-6. 
56 Richardson, Manuscript culture, 208.  
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en gang vender blikket mot de lavtliggende steder hvor jeg befinner meg, da vil De skjønne 

hvor ufortjent jeg lider under ulykkens store og varige ondskap». Det ligger nok implisitt i 

teksten at det ville være hyggelig om Lorenzo retter opp den ufortjente lidelsen. Men 

forfatteren påpekte. Han ba ikke.  

Ironi er den retorisk figuren det er vanskeligst å påvise med sikkerhet. Den skjuler seg, og 

forståelsen er avhengig av noe utenfor teksten. Men det er spor i teksten som kan skape en 

mistanke. Machiavelli var høflig, og brukte tiltalen Vostra Magnificenzia fire ganger. 

Samtidig brøt han konvensjonen ved at han ikke begrunnet hvorfor Lorenzo var en verdig 

mottaker. Forfatteren tiet om mottakers edle vesen, utallige bragder og politiske erfaring. Den 

eneste rosende omtalen ligger i påstanden at Lorenzo på kort tid ville kunne tilegne seg den 

lærdommen forfatteren hadde brukt så mange år på å tilegne seg. En av Marcus Fabius 

Quintilianus’ ironiske figurer var å rose noen for egenskaper de ikke hadde, noe som ble enda 

mer bitende dersom avsenderen selv innehadde denne egenskapen.57 Det var i beste fall delte 

meninger om Lorenzos intellektuelle kapasitet og hans politiske og militære evner.58 Rosen 

kan her leses som dedikasjonsbrevets typiske panegyrikk, eller som ironi.  

At mottaker skulle ta imot gaven med den samme ånd som Machiavelli sendte den («Pigli 

adunque vostra Magnificenzia questo piccolo dono con quello animo che io ‘l mando»), og 

ønsket om at han skulle oppnå den høyhet som Fortuna og hans egenskaper lovet ham («che 

Lei pervenga a quella grandezza che la fortuna e l’altre sua qualità le promettono») kan 

selvsagt være ment som en vennlig gest. Men det kan like gjerne være en ironisk forbannelse. 

Dersom forfatteren mente at Lorenzo ikke dugde til noe, kan ønsket om at han skulle få den 

«storhet» som egenskapene og fortuna lovet ham, leses som et ønske om at Lorenzo skulle gå 

til grunne. Det trenger ikke å bli lest slik. Et annet av Quintilianus’ knep for å unngå faren ved 

å kritisere en tyrann, var å bruke en retorisk figur som kunne forstås på to måter – som ros 

eller ris. Slike tvetydige retoriske figurerer var noe alle (dvs. de som gjennomskuet retorikken 

og mislikte tyrannen) ville applaudere.59 

Gitt konteksten, ligger den avgjørende dissonans i siste linje av dedikasjonsbrevet. Det var 

nettopp Medici-slekten som hadde forårsaket Machiavellis ulykke. Det var de som hadde 

kastet ham i fengsel, de som var ansvarlige for at han ble torturert og at han nå satt uten jobb 

                                                           
57 Marcus Fabius Quintilianus, The orator's education overs. D. A. Russell, vol. 4, The Loeb classical library 

(Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2001), bok 9.2.49.  
58 Om Lorenzo og oppfatningen av han se Marcello Simonetta, Volpi e leoni  (Milano: Bompiani, 2014), kap. 4, 

5 og 6.  
59 Quintilianus, The orator's education 4, bok 9.2.68.  
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og inntekt på gården, med forbud mot å forlate Firenzes domene.60 Det er vanskelig ikke å 

lese påpekningen av hvordan han urettferdig har lidd under Fortuna («quanto io indegnamente 

sopporti una grande e continua malignità di fortuna»), som noe annet enn en anklage eller 

endog en trussel mot Medici-slekten som hadde forårsaket det hele. Dersom Machiavelli i det 

hele tatt ber om noe i dedikasjonen, er det en indirekte oppfordring til å rette opp uretten 

Lorenzos og hans familie hadde begått.  

Dedikasjonsbrevet i Fyrsten har, som vi har sett i kapittel 1, blitt lest ulikt. Selv leser jeg det 

som ironi, men det trenger ikke å bli lest slik. Min hensikt her er ikke å argumentere for en 

lesning, snarere å vise at teksten er åpen, at den er med på å skape den dissonans som bidrar 

til 500 års uenighet om hva teksten egentlig sier. Vi skal nå behandle dedikasjonsbrevet i 

Discorsi, da dette vil ha bidratt til å øke usikkerheten om hvordan Fyrstens dedikasjon skulle 

forstås.   

3.3 Dedikasjonsbrevet i Discorsi  

I sin Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, bruker Machiavelli den romerske historikeren 

Livius som utgangspunkt til å tenke videre rundt politikken og republikken. Spørsmålet om 

datering er like omstridt som når det gjelder Fyrsten, men det er enighet om at Fyrsten skrives 

først. Intertekstuelt bidrar Discorsi til en dekonstruksjon av dedikasjonsbrevet i Fyrsten, ved å 

inneholde et dedikasjonsbrev som speilvender det første. Nå dediseres ikke lenger teksten til 

en fyrste, men til to venner, Zanobi Buondelmonti og Cosimo Rucellai. Dedikasjonsbrevet er 

ikke begrunnet i noe Machiavelli ville oppnå, men den takk han skylder vennene. Mens 

Lorenzo var blitt tiltalt som Deres Ærværdighet, tiltales vennene kun med navn. Til gjengjeld 

blir de utstyrt med «utallige gode sider». Machiavelli kommenterte direkte at det er et brudd 

på sjangeren å dedisere til venner som takk:  

Forblindet av egne ambisjoner og eget begjær pleier forfattere å tilegne sine verk en eller annen fyrste 

og overøse disse med dygd og egenskaper de aldri har hatt. Jeg har valgt noen som ikke er fyrster. Men 

som ved alle sine utallige goder sider, fortjente å være det. Jeg har ikke valgt å tilegne denne min bok til 

noen som kunne ha smykket meg med ordner, æresbevisninger eller gjort meg rik. Derimot gir jeg den 

til noen som gjerne ville ha gjort alt dette, om de bare hadde hatt muligheten … På samme vis må man 

vite og kunne se forskjell på dem som vet å styre, men som ingen makt har, og på dem som styrer, men 

som intet ved om hvordan det skulle være gjort.61  

Begrunnelsen for dedikasjonen flyttes dermed fra fremtid til fortid og over i en hypotetisk 

kondisjonalisform – fra de som ut fra sin posisjon skulle ha kunnet belønne ham (men som 

                                                           
60 Mange omtaler det som en slags husarrest på gården i Sant’Andrea i Percussina, men som Connell gjør rede 

for var Machiavelli året etter løslatelsen fri til å reise så lenge han holdt seg innen florentinsk territorium se § 5 i 

William J. Connell, "La lettera di Machiavelli a Vettori del 10 dicembre 1513", Archivio Storico Italiano 171, 

no. 4 (638) (2013).  
61 Niccolò Machiavelli, Discorsi: Om fyrster, overs. Jon Bingen (Oslo: Vidarforlaget, 2013), 28. 
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ikke gjør det), til de som ikke har makt og midler, men som ville ha belønnet ham dersom de 

hadde hatt det («Non quelli che potrebbono di gradi, di onori e di ricchezze riempiermi, ma 

quelli che non potendo vorrebbono farlo»). Machiavelli oppnådde aldri noe med dedikasjonen 

i Fyrsten. Det kan være dette han kommenterer her, eller kanskje følte han også behov for å gi 

flere hint om at vi ikke nødvendigvis skal ta dedikasjonsbrevet i Fyrsten på alvor.62  

Discorsi er en langt mer omfangsrik bok enn Fyrsten, og sammenlignet med denne får 

håndskriftet liten sirkulasjon. Discorsi er fullstendig bevart kun i én håndskrift.63 Det var 

neppe mange av de første leserne som leste dedikasjonene opp mot hverandre. Situasjonen 

forandret seg i 1531 da både Blado og Giunta trykket Discorsi, før begge trykker Fyrsten året 

etter. Det kom minst 18 italienske utgaver av Discorsi frem til 1555 og 17 utgaver av Fyrsten. 

Normalen var at samme trykker utgir begge når de skal utgi Machiavelli. Senere blir de også 

trykket i samme bind. På fransk blir de utgitt sammen i 1586, 1597, 1600, 1606, 1614, 1629, 

1634, 1635, 1637, 1646, på nederlandsk i 1615 og 1653 og på engelsk 1663 og 1674. I tillegg 

kommer flere utgaver av Machiavellis samlede verker. Mange lesere leste dermed begge 

bøkene, og leserne kan lett ha spurt seg om dedikasjonsbrevet i Discorsi kommenterer 

dedikasjonsbrevet i Fyrsten. Dedikasjonsbrevet i Fyrsten ble begrunnet i en sedvane, «De 

som ønsker å vinne velvilje hos en fyrste, pleier å ...». I Discorsi henviser Machiavelli til den 

samme sedvanen i dedikasjonsbrevet, før han sier han skal gjøre det motsatte: «forfattere 

[pleier] å tilegne sine verk en eller annen fyrste og overøse disse med dygd og egenskaper de 

aldri har hatt. Jeg har valgt noen som ikke er fyrster». Lest sammen utgjør de to 

dedikasjonene Machiavellis foretrukne retoriske struktur i Fyrsten og Discorsi. Han tar 

utgangspunkt i en sedvane, gir eksempler på dette og hvorfor det er slik, før han markerer et 

brudd i argumentasjonen med «ikke desto mindre» (nondimanco/nondimeno) og forteller at 

normalen ikke fungerer, og at de som vil oppnå noe må gjøre det motsatte av det sedvanen 

eller moralen skulle tilsi.64 Med andre ord er normalen i dedikasjoner å dedisere til en fyrste, 

men det fungerer ikke og en forfatter bør heller dedisere til en verdig mottaker. For noen 

lesere vil intertekstualiteten verkene imellom ha bidratt til en mistenksom lesning av 

dedikasjonsbrevet i Fyrsten. 

                                                           
62 Man kan også merke seg at selv om Lorenzo ikke nevnes med navn i Discorsi, så brukte Machiavelli den 

svært nylige («pochi giorni sono») krigen om Urbino, som et eksempel på at kriger ikke vinnes med penger. En 

krig der Lorenzo hadde svært dårlig hell som leder av pavedømmets og Firenzes samlede styrker se Discorsi 

sopra la prima deca di Tito Livio, 12 utg. (Milano: Mondadori, 2018), II,X,12.  
63 British Museum, Harleian 3533, ibid., 35.  
64 For mer om argumentasjonsmåten se Ginzburg, Nondimanco: Machiavelli, Pascal, kap. 1. Se også Charles S. 

Singleton, "The Perspective of Art", The Kenyon Review 15, no. 2 (1953). 
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3.4 Allografiske dedikasjonsbrev 

Forandringer av teksten, som at den kopieres, trykkes eller oversettes, muliggjorde at den 

kunne dediseres på nytt av en annen enn forfatteren. For å eksemplifisere bruken av 

allografiske dedikasjoner, dvs. dedikasjoner fra andre enn forfatteren, skal vi først se på tre 

eksempler på adapsjoner av Fyrsten, og seks eksempler på dedikasjon fra skriver, trykker og 

oversetter i utgaver av Fyrsten. At også andre enn forfatter kunne dedisere verket, sier både 

noe om forståelse av verk og dedikasjonen i tidlig moderne tid.  

Selv om Agostino Nifo de’ Medici noen få år tidligere hadde fått lov til å titulere seg med 

Medici-navnet av Leo X, velger han med De regnandi peritia (1523) å sikte høyere og 

dediserer verket til Karl V. Nifo brukte teksten i Fyrsten som grunnlag for sin bok om kunsten 

å styre. Han oversetter teksten til latin, legger til og trekker fra, og gjør det hele mer moralsk 

akseptabelt. Men endringene er ikke større enn at man gjenkjenner Machiavellis tekst, som 

dermed ble trykket i adaptert versjon ni år før Fyrsten trykkes. Nifo legger ellers vekt på at 

man i boken som i medisinen både underviser om gift og motgift, («veluti in medicorum 

literis venena et antidota»).65 Som vi skal se, skulle dette bli et topos i forordene og 

dedikasjonsbrevene til Fyrsten, noe som kan vitne om en viss uro knyttet til verkets innhold.   

Nifo var ikke den eneste som resirkulerte Machiavellis tekst. Il ritratto del vero governo del 

principe dall’esempio vivo del gran Cosimo de’Medici, av Lucio Paolo Rosello, trykkes i 

1552. Denne gangen er det Nifos adapsjon av Fyrsten som har blitt bearbeidet til dialog og 

oversatt tilbake til italiensk. Heller ikke denne gangen gjøres leserne oppmerksomme på lånet, 

men nå er boken dedisert til en annen Medici; Francesco, sønn av Cosimo I, storhertug av 

Toscana. Det er faren det henvises til på frontispis. Trykkeren må nok ha ment at det lå et 

større salgspotensial i navnet på storhertugen, enn navnet på hans 15-årige avkom. Rosello 

overgår Machiavelli med god margin i evnen til å tillegge far og sønn de gode egenskapene 

som beskrives, og poden er som faren, noe som alt nå er tydelig: «Vi ser også klart at dyden 

ikke kan skjules for Deres eksellense … alle øyne som kan skjelne forstår hvor mange dydens 

frø som spirer i ditt unge hjerte.»66  

                                                           
65 Agostino Nifo, De regnandi peritia: L'art de régner, overs. Paul Larivaille (Paris: Les Belles Lettres, 2008), 

220. Se også Anglo, Machiavelli - the first century, kap. 2. 
66 Min oversettelse av «Veggiamo pur chiaramente, che la uirtù per la Sua Eccellenza non può stare nascosa ... 

ogni occhio giudicioso comprende quante semenze di uirtu germoglino nel cuor uostro giouenile». I Lucio Paolo 

Rosello, Il ritratto del vero governo del prencipe dal l'essempio vivo del Gran Cosimo de'Medici. Composto da 

Lucio Paolo Rosello Padoano, con due orationi d'Isocrate conformi all'istessa materia, tradotte dal medesimo di 

Greco in uolgare Italiano.  (Venezia: Bonelli, 1552), 3. Se også Anglo, Machiavelli - the first century, 80-84.  
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Den underligste fotnoten i Fyrstens historie er kanskje Auuertimenti politici av Giovanni 

Maria Pichi fra 1641. Han siktet ikke høyere enn at boken ble dedisert til Storhertugen av 

Toscanas sekretær. Boken var en bearbeidelse av teksten i Fyrsten og Castruccio Castracani, 

en annen bok av Machiavelli, ordnet alfabetisk og tematisk under 48 overskrifter. Dersom 

leseren f.eks. lurer på hvordan man best kan gjøre seg nytte av grusomheter, kan han slå opp 

på «Crudeltà».67 Under oppslagsordet «Italia» er Pichi, i motsetning til forlegget eksplisitt på 

at det er Medici-slekten som er håpet om å drive barbarene ut. Men dette kan neppe leses som 

en tolkning av Machiavelli. Snarere er det Pichis egen lokalpatriotiske vurdering av den 

politiske situasjonen da han utgir boken. Pichi gjør heller ikke oppmerksom på hvem som er 

kilden, og selv om bybarnet Machiavellis verker var på index, ser det ikke ut til at noen 

merket seg at Auuertimenti politici er Fyrsten, fragmentert og resirkulert. Boken ender med to 

sider med imprimatur fra geistlige i Firenze som verken hadde funnet noe i strid med den 

kristne tro eller skikk og bruk i boken. Som Anglo konkluderer: «nobody noticed; and nobody 

cared».68  

At Nifo, Rosello og Pichi, som alle adapterer en annens tekst og gir den ut under eget navn, 

følte at de eide teksten og kunne dedisere den videre, virker egentlig ikke rart. Selv om det i 

dag ville blitt regnet som plagiat, var det i tidlig moderne tid en normal fremgangsmåte å ta 

utgangspunkt i en annens tekst og gjøre den til sin egen. Mer overraskende er det at skrivere, 

trykkere og oversettere også kunne dedisere verket videre. Dette viser et annet forhold til 

verket i tidlig moderne tid, enn som et åndsverk som ene og alene er knyttet til forfatteren. 

Den samme logikken ligger bak tanken om mottakeren som en beskytter av teksten, og 

underforstått også en medeier av verket.  

I Machiavellis dedikasjonsbrev ba han ikke selv Lorenzo om å beskytte traktaten. Andre kom 

imidlertid til å be om beskyttelse. Skriveren Buonaccorsi dediserer L til sin frende Pandolfo 

Bellacci og ber ham igjen om å beskytte boken; «og forbered deg på å være en innbitt 

                                                           
67 «Crudeltà. Male, e bene usata fa diuersi effeti. Bene usata quella che si fà una sol volta per necessità 

d’assicurarsi, e poi non vi s’insiste; ma si conuerte più in utilità de popoli che si può. Male usate quelle che fatte 

a poco à poco sempre crescono, e non si spengono. Par bene usare tutte in un tratto l’occupatore d’ uno stato. 

Messa in considerazione a’ popoli affediati la crudeltà dell’Inimico gl’ innanimisce à difendersi. Tiene uniti gli 

eserciti, e pronti ad ogni fazione». I Giovanni Maria Pichi, Auuertimenti politici raccolti da Gio. Maria Pichi da 

città di San Sepolcro. Dedicati all' Illussisstrimo Sig. Caualiere Gio: Batista Gondi. Primo Segretario di Stato 

del Senreissimo Gran Duca di Toscana  (Firenze: Amador Massi og Lorenzo Landi, 1641), s.v. "Crudeltà".  
68 Anglo, Machiavelli - the first century, 670-78. 
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forsvarer mot alle som grunnet ondskap eller misunnelse, etter denne tids skikk og bruk, 

ønsker å bite og rive den i stykker».69 

Da Blado trykker første utgave av Fyrsten, tilføyer han et dedikasjonsbrev til den florentinske 

patrisieren Filippo Strozzi.70 Blado oppgir at grunnen for å dedisere, er «for å smykke mitt 

verk [min kursiv] med ditt navn, og beskytte meg med [din] faste hånd mot de som i dette 

[dvs. å utgi boken] skulle ønske å klandre meg for feil».71 Det er mulig at Blado også hinter til 

dedikasjonsbrevet i Discorsi, som han hadde utgitt ett år tidligere, ved å begrunne valget av 

Strozzi med at han var en som bare manglet et fyrstedømme for å kalles en sann fyrste, («à 

che non manca se non el Principato effettuale, acciò si possa chiamare Principe da uero»).72  

På tross av at Blado fikk ti års privilegium på å trykke boken av en Medici-pave, gis den ut av 

Bernardo Giunta i Firenze noen måneder senere. Giunta dediserer boken til Giovanni Gaddi, 

som var klerk i Det apostoliske kammer. Trykkeren ville, som skikk og bruker er, publisere 

boken under navnet til en æret person. Både beskyttelse og gift nevnes også i Giuntas 

dedikasjonsbrev: «og at du skal forsvare den mot de som grunnet dens tema bestandig beskt 

vil rive den i stykker, uten å vite, at de som underviser om urter og medisin, også underviser 

om gift, for at vi skal kunne kjenne og ta oss i akt for disse. Man kan også legge merke til at 

det ikke finnes en kunst eller en vitenskap som ikke kan brukes ondt av de som er onde».73 

Guillaume Cappels franske oversettelse kommer i 1553. Han dedisere denne til Jean Bertrand, 

(kardinal og Garde des sceaux de France). I dedikasjonsbrevet gjentok han også den 

medisinske metaforen som en unnskyldning for boken. «For man kan unnskylde den med 

                                                           
69 Min oversettelse av «… et preparti acerrimo defensore contra a tutti quelli che per malignità o invidia lo 

volessino secondo l’uso di questi tempi, mordere et lacerare». 1r i L.  
70 Filippo Strozzi var svoger av den Lorenzo Machiavellis dediserte Fyrsten til. Hans familie var tradisjonelt ikke 

på god fot med Medici-familien og Filippo selv forble han en politisk værhane. Grunnet ekteskapet fikk han en 

viktig posisjon da Medici-slekten kom tilbake til Firenze i 1512. I 1527 skiftet han side og deltok aktivt med å 

drive Medici-slekten ut av Firenze, men forsonet seg deretter med Klement VII. Etter pavens død i 1534, skiftet 

han nok en gang side og døde i fengsel i Firenze i 1538. Se "Enciclopedia machiavelliana", red. Gennaro Sasso 

(Roma: Treccani. Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014), s.v. “Strozzi, Filippo” forfattet av Raffaele 

Ruggiero. 
71 Min oversettelse av «… per imbellir’ l’opera mia con tai nomi, & defendermi con un’ tanto braccio da chi in 

ciò mi uolesse à torto caluminar». 1532:R. Dedikasjonsbrevet fra trykker står upaginert etter frontispis.   
72 Loco citato. 
73 Min oversettelse av: «… & lo difenderà da quegli che per il sogetto suo lo uanno tutto il giorno lacerando si 

aspramente: non sapendo, che quegli, che l’herbe, & le medicine insegnano; insegnano parimente ancora i 

ueleni; solo accioche da quegli ci possiamo cognosændogli guardare: ne s’accorgono anco, che egli non è arte, 

ne scientia alcuna, la quale non si possa da quegli, che cattiui sono, usare malamente». 1532:F. 

Dedikasjonsbrevet fra trykker står upaginert etter frontispis.   
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eksempelet fra den gode medisinen, som ikke skjelner til den sykes korrumperte smak, men til 

hans helbredelse …».74  

Edward Dacres dediserer sin engelske oversettelse til hertug James av Lenox. Oversettelsen 

kom i første utgave i 1640. Dacres bekymret seg også for giften han finner i Fyrsten og skrev 

derfor i forordet:  «Notwithstanding however my Author, in what he hath done well, hath far 

excelled others, yet is he not without his blemishes and errors to; which, as well I was able to 

discover them, I have markt, and thereunto added some observations, taking (as I think) all his 

notorious errors in this book». I dedikasjonsbrevet gjentar han medisin-toposet: «Poyson are 

not all of the malignant and noxious quality that ar[e] destructives of Nature, they are utterly 

to be abhord, but we find many, nay most of them have their medicinal uses. This book 

carries its pyson and malice in it».75 Hos Dacres ser vi at dedikasjonen ikke bare trengte å 

være en gave, den kunne også være et forbehold, der dedikator sikret seg mot mulige angrep.  

Abraham-Nicolas Amelot de La Houssaye oversatte Tacitus, Gracián og Machiavelli til 

fransk og utstyrte bøkene med en overflod av randbemerkninger og fotnoter som mer eller 

mindre kamuflert kritiserte eneveldet, skjønt ikke mer kamuflert enn at bøkene gis ut i 

Amsterdam og ikke Paris.76 De La Houssayes oversettelse av Fyrsten utgis første gang i 1683 

og kommer i en rekke utgaver. Den dediseres til storhertugen av Toscana, av alle 

mennesker.77 Tidene hadde henrullet og dedikasjonens uskyldsår var over. Mens man kan 

mistenke Machiavelli for ironi, må man være ualminnelig lite mistenksom for ikke å se 

ironien i De La Houssayes’ dedikasjonsbrev som parafraserer og parodierer Machiavellis. I 

overskriften gjentas «Monseigneur» tre ganger rett etter hverandre, og glir dermed over i 

parodien, før oversetter, som Machiavelli, starter med å begrunne dedikasjonen ut fra normen 

for hva man pleier å gjøre: «Min Herre det er sedvanen for forfattere som ønsker å dediseres 

deres bøker… »78 Da Machiavelli hadde dedisert sin bok til Lorenzo, den første hertug av 

                                                           
74 Min oversettelse av «Car on le peut excuser par l’exemple du bon medecin qui ne regarde pas tant au goust 

corrompu du malade qu’a la guerison …». Niccolò Machiavelli, Le Prince de Nicolas Machiauelle secretaire et 

citoien de Florence. Traduit d'Italien en François Par Guillaume Cappel., overs. Guillaume Cappel (Paris: 

Charles Estienne Imprimeur du Roy, 1553), dedikasjonsbrevet står upaginert først i boken.  
75 Her sitter etter: Machivael's Discourses upon the first decade of T. Livius, translated out of the Italian. To 

which is added his Prince. With some marginal animadversions noting and taxing his errors. By E. D., overs. 

Edward Dacres (London: Daniel Pakeman, 1663).  
76 Om Amelot de La Houssaye se Jacob Soll, Publishing the Prince: History, reading, & the birth of political 

criticism  (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005). 
77 Storhertugen tiltales ikke med navn, men det må være Cosimo III de’Medici den stiles til. Han innehadde 

tittelen fra 1670 til 1723, og etterlot seg Toscana som et av de fattigste områdene i Europa. 
78 Min oversettelse av «Monseigneur, c’est la costume des Auteurs qui veulent dédier leurs livres … ». Niccolò 

Machiavelli, Le prince, de Nicolas Machiaval, Secretaire & Citoien de Florence. Traduit et commenté par A. N. 

Amelot, Sieur de la Houssaie, overs. Abraham-Nicolas Amelot de La Houssaye (Amsterdam: Henry Wetstein, 

1684), 3.  
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Firenze [sic], var det naturlig at han dediserte oversettelsen til storhertugen. «Men, Min Herre, 

det er denne forskjellen mellom det jeg gjør i dag og det Machiavelli gjorde den gang. 

Machiavelli adresserte sin bok til Lorenzo de’ Medici, som en veileder, slik en mester gjør til 

sin disippel, mens jeg derimot adresserer min til Deres Nåde, som til en Fyrste utlært i 

kunsten å styre».79  Alt han ber om for at hans slit og flid skal være verdt det, er «æren av å 

plasseres på en av de siste hyllene i Deres bibliotek, som et offentlig vitnesbyrd om den dype 

aktelse som jeg bekjenner. Min herre. Til Deres Høye Nåde. Deres svært ydmyke og svært 

lydige tjener. Amelot de la Houssaie».80 

Med dedikasjonen som parodi, forlater vi de allografiske dedikasjonene, for i neste kapittel å 

bevege oss til håndskriftene av Fyrsten. Utvalget av allografiske dedikasjoner bør være stort 

nok til å få frem noen poenger. Ett og samme verk kunne samtidig dediseres til flere. Skrivere, 

trykkere og oversettere fikk selv et eierskap til teksten gjennom deres bearbeidelse. Også 

mottaker fikk et eierskap, både i form av ære, men også som beskytter av verket. Et annet 

viktig poeng er at de som lager paratekster leser hverandres paratekster. Det er neppe en 

tilfeldighet at medisin-toposet dukker opp hos Nifo, Giunta, Capell og Dacres, eller 

beskyttelses-toposet hos Buonaccorsi, Blado og Giunta. Men selv om disse topoi gjentas av 

noen, gjentas de ikke av alle. Dette vitner om at paratekstene ble lest, men at det var et valg 

om man skulle gjenta andres paratekster eller ikke.  

Kapittel 4. Håndskriftenes paratekster 
Som nevnt i innledningen er ikke manuskriptet til Fyrsten fra Machiavellis hånd bevart, og 

heller ikke den påkostede utgaven som han kanskje forærte Lorenzo. Det er derimot bevart 19 

håndskrifter på italiensk fra andre skrivere som vi her skal se nærmere på. Jeg begrenser meg 

til å se på italienske håndskrifter, men det finnes f.eks. 9 håndskrifter av ulike engelske 

oversettelser av Fyrsten.81 For å henvise til håndskriftene bruker jeg de standardiserte 

bokstavkodene. (Se oversikt i bibliografien). I henvisningen til håndskriftene bruker jeg fete 

typer og kursiverer i tillegg de som med sikkerhet er skrevet før 1532. Det vil være for 

                                                           
79 Min oversettelse av «Mais, MONSEIGNEUR, il y a céte diférence entre ce que je fais aujourdhi, & ce que 

Machiavel a fait autrefois, que Machiavel adressoit son livre à Laurent de Médicis, en forme d’Instruction, 

comme fait un Maître à son disciple : & que moi, j’adresse le mien à Vôtre Sérénité, comme à un Prince 

consommé dans la science du Gouvernement». Ibid., 4. 
80 Min oversettelse av «…  l’honneur d’être placée dans les dernier rangs de Vôtre Bibliotéque, comme un 

témoignage public de la Vénération profonde, avec la quelle je fais profession d’être. Monseigneur. De Votre 

Altesse Sérénissime. Tres-humble & tres-obeissant Serviteur. Amelot de la Houssaie». Ibid., 6. 
81 Allessandra Petrina, "A Treatise of several forms of Government: A Sixteenth-Century English Translation of 

'The Prince'", i Machiavelli's 'Prince': Traditions, Text and Translations, red. Nicola Gardini og  Martin 

McLaughlin (Roma: Viella, 2017), 179. 
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plasskrevende å gjennomgå paratekstene i 19 håndskrifter én etter én, og det er knapt den 

beste fremgangsmåten for å avdekke mønster. Jeg skal isteden gjennomgå de mulige relevante 

paratekstlige elementene og der henvise til hvilke håndskrifter de forekommer i. Jeg 

oppsummerer deretter forekomstene i en tabell.  

Det at Fyrsten trykkes i 1532, stanset ikke produksjonen av håndskrifter. De trykte italienske 

utgavene inneholdt også andre bøker, de hadde dermed flere sider, og papir var den fremste 

kostnadsdriveren både i bok og manuskriptproduksjon.82 Pris spilte sikkert inn, det må ha 

vært billigere å få noen til å foreta en rask avskrift, eller gjøre dette selv, enn å kjøpe boken. 

At Machiavellis verker havner på index i 1559, skapte et nytt marked for dem, da sensur-

instansene ikke hadde den samme kontrollen over håndskriftene som de hadde over hva som 

ble trykket.   

Det er for få håndskrifter bevart, og for usikker datering av dem, til at det vil gi mening å i 

detalj spore forandringer i håndskriftenes paratekster. Datering av håndskriftene er heller ikke 

noen eksakt vitenskap. Kun to av håndskriftene er påført årstall fra skriveren. Dette gjelder T 

(1537) og V (1620). Det er de presumptivt tidlige håndskriftene forskningslitteraturen har 

konsentrert seg om i jakt etter «Urfyrsten», teksten slik Machiavelli skrev den. Håndskrifter 

som ble skrevet etter at Fyrsten trykkes kan være avskrift av en trykket bok, eller en kopi av 

en kopi av en kopi, og vil uansett ikke hjelpe i forsøket på å rekonstruere en opprinnelig tekst. 

De sene har dermed i liten grad blitt gjenstand for forskning. Martellis gjennomgang av 

håndskriftene omtaler f.eks. bare 11 av de 19.83 Men også de antatt tidlige er beheftet med stor 

usikkerhet. Martelli opplyser f.eks. at Adoph Gerber har datert M til første halvdel, eller 

første kvartal av 1500-tallet, mens C. Frati og A. Sagarizzi har datert den til en eller annen 

gang på 1500-tallet.84 Noen nøyaktig kronologi er det dermed umulig å sette opp for 

håndskriftene. Da jeg ikke forsøker å bevege meg ad fontes, det vil si tilbake til det 

opprinnelige manuskriptet, men heller studerer håndskriftene for å se etter paratekstuelle 

mønster og hvordan verket ble lest, er det heller ikke nødvendig med en slik kronologi.  

De som med sikkerhet er tidlige, det vil si ble skrevet før første trykte utgave, er tre 

håndskrifter L, P og R skrevet av Biagio Buonaccorsi, Machiavellis venn og tidligere kollega 

i kanselliet. Han døde i 1526, så disse håndskriftene må være blant de tidlige. C er skrevet av 

                                                           
82 Lucien Febvre, Henri-Jean Martin, og Anne Basanoff, L'apparition du livre  (Paris: Albin Michel, 1958), 168-

72. 
83 Machiavelli, Il principe: A cura di Mario Martelli, 325-39. 
84 Ibid., 335. 
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Teofilo Mochi, en notar fra Siena som dør i 1530. Skriver av G er anonym, men Teofilo 

Mochi har foretatt korreksjoner i teksten, så også denne må være før 1530.  B, det eneste 

håndskriftet på pergament, er skrevet av Genesio de la Barrera, og dateres ganske sikkert til 

ca. 1520, et tidspunkt der den spanske skriveren arbeidet i skriveverkestedet til Ludovico 

Arrighi i Roma.  Det kan også være flere av håndskriftene som er tidlige.85 Andre kandidater 

er f.eks. W som også knyttes til Arrighis skriveverksted.86 D knyttes som G ofte sammen med 

Blados trykte utgave fra 1532.87 A kan muligens stamme fra ca. 1520.88 Og som nevnt over, 

kan M både stamme fra begynnelsen eller slutten av 1500-tallet.  

4.1 Dedikasjonsbrevet 

I denne undersøkelsen er dedikasjonsbrevet et sine qua non. Hvis håndskriftet ikke inneholder 

dette, er det ingen sammenheng mellom dedikasjonsbrev og verk å utforske. Vi skal i neste 

kapittel drøfte hvorfor dedikasjonsbrevet er med i de trykte utgavene, men på mange måter er 

det enda mindre selvfølgelig at det er med i håndskriftene. I trykte utgaver signaliserer 

dedikasjonen en forbindelse til en kjent familie på frontispis, kanskje som en reklame, eller 

som en beskyttelse av boken. Håndskriftene hadde ikke trengt å ta det samme hensyn til 

offentligheten. En vesentlig andel av håndskriftene må ha blitt kopiert etter Lorenzos død, 

enten for eget bruk, eller til kunder som bestilte en kopi. Når de fleste valgte å ta dedikasjonen 

med, er det enten fordi man syntes det var en interessant tekst i seg selv, eller fordi skriver 

mente det ga prestisje til verket – eller de kan ha ment at det var en del av verket.     

To skrivere delte ikke denne oppfatningen. Dette gjelder skriverne av N og W.  At W i 

Charlecot Park mangler dedikasjonsbrevet er ofte omtalt i litteraturen, men jeg har ikke funnet 

noen som har notert seg at dette også gjelder for N. Whitfield nevner W som det eneste av de 

tidlige håndskriftene som mangler dedikasjonsbrevet, men selv om det her er underforstått at 

det er flere, nevner han ikke hvilke.89  Videre er det tre skrivere (E, Q og U) som har tatt med 

dedikasjonsbrevet uten å opplyse hvem dedikasjonen er rettet til. Lorenzos’ navn forekommer 

ikke i disse håndskriftene. Hvorfor det er slik blir spekulasjoner, men sensuren og et ønske om 

å anonymisere kan ha spilt inn. Ingen av de tre nevner heller hvem som er forfatter, (men det 

er mulig at forfatternavnet senere er overstrøket i E). Det er ellers ikke slik at sensuren førte 

                                                           
85 Brian Richardson postulerer 7-8 håndskrifter som er eldre enn 1532; (B, C, (D), G, L, P, R, og W). Brian 

Richardson, "The Prince and its early Italian readers", i Niccolò Machiavelli's The Prince: New Interdisciplinary 

Essays red. Martin Coyle (Manchester: Manchester University Press, 2013), 19.  
86 J.H. Whitfield, The Charlecote Manuscript of Machiavelli’s 'Prince', Offprint utg., Italian studies (1967), 8-

10. Her dateres W før 1532 og det spekuleres i om W og L begge er kopier av det opprinnelige manuskriptet.  
87 Bausi, Il Principe dallo scrittoio alla stampa, kap. 3. 
88 Ibid., 71. 
89 Whitfield, The Charlecote Manuscript, 8. 
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til en merkbar anonymisering av håndskriftene. V fra 1620 nevner f.eks. forfatter, tittel og 

Lorenzo. Det er også bare unntaksvis at noen i etterkant har gjort et forsøk på anonymisere 

håndskrifter eller trykte utgaver av Machiavelli. Som vi skal se i 5.4, er et eksempel på en slik 

anonymisering 1521 utgaven av L’arte della guerra i Biblioteca Nazionale di Firenze. Her har 

noen nøyd seg med å overstryke forfatternavnet og la tittel og navn på mottaker stå.  

Et mønster som fremkommer, er at de tidlige håndskriftene generelt er mer forseggjorte enn 

de presumtivt senere, der kalligrafien, eller snarere kakografien, bærer preg av å være utført 

currenti calamo. B er det eneste som er skrevet på pergament og har i tillegg fargelagte 

initialer ved inngangen til kapitlene. Det eneste andre håndskriftet med fargelagte initialer er 

L, et håndskrift som var en gave fra skriver. I syv andre, A, D, E, P, R, S og W, har skriver 

satt av plass til fargelagte initialer, slik at kjøper i etterkant kunne betale noen for å dekorere 

håndskriftet. Ingen tok seg råd til dette. De resterende 10 gjør seg ingen illusjoner om å bli 

utsmykket. Jeg nevner dette fordi det viser at Fyrsten i liten grad fungerte som en pryd-

gjenstand. Kundene ønsket å lese teksten, men hadde ikke behov for å vise den frem sammen 

med andre påkostede manuskript. Sett i lys av dette, er det underlig at ikke flere utelot 

dedikasjonsbrevet, og den ekstra utgiften til skriver og til papir som det utgjorde å ta med et 

brev rettet til noen andre. Som vi ser av N og W er handlingen å ta det med nettopp et valg, 

man kunne også la være. Kanskje var det brevet i seg selv som var interessant, eller, som 

drøftet i forrige kapittel, at det ga en status til verket? Uansett, i de fleste utgaver fulgte 

dedikasjonsbrevet med på ferden fra forfatters manuskript og til leserne.  

At håndskrifter kopierer trykte utgaver, og at tittelen Principe dukker opp i F, T og W, er 

egentlig ikke overraskende. Det som derimot er overraskende, er at ikke flere av de senere 

skriverne kopierer Blados tittel på verket; Il principe. Dette tyder på at skriverne ikke følte 

seg bundet av paratekstene i de mange trykte utgavene. Håndskriftene var stadig deres verk, 

og det var de som valgte paratekstene.  

4.2 Lakuner 

Fravær av tekst er også en paratekst. Den tomme siden markerer et brudd og en terskel, enten 

i teksten, eller mellom teksten og det som er utenfor teksten. Som Genette bemerker, er også 

de tomme partier, «marges de silence», bestemmende for lesningen.90 Lakuner i teksten vil ha 

vært enda mer signifikante i renessansen, da papir var dyrt. Ofte mangler håndskriftene luft 

mellom kapitlene, og kapitteloverskriften kan komme som siste linje på siden, uten 

                                                           
90 Genette, Seuils, 38. 
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mellomrom til siste setning i det forrige kapitlet. Dette gjelder f.eks. kapitteloverskriften til 

15. kapittel i V som er klemt inn nederst på siden.  I flere håndskrifter er det derimot 

påfallende hvor mye tomrom som danner en grense mellom dedikasjonsbrevet og første 

kapittel.  I E er det 8 ½ tomme sider før første kapittel. I A følger dedikasjonsbrevet av 

innholdsfortegnelsen, deretter 6 ½ blanke sider. I C er det 1 ½ tom side mellom dedikasjons-

brevet og innholdsfortegnelsen. I M er det én tom side mellom dedikasjonsbrevet og 

innholdsfortegnelsen. D, F, P, R og U har mindre enn én hel side, men har allikevel en klar 

lakune etter dedikasjonen. De lange lakunene skyldes sikkert også innbindingstekniske 

forhold, at dedikasjonen er skrevet for seg, men halvparten av håndskriftene har uansett en 

vesentlig fysisk avstand mellom dedikasjonen/innholdsfortegnelsen og resten av teksten, og 

de har ikke tilsvarende lakuner inne i verket. Også lakunene vil ha virket inn på forståelsen av 

teksten og signalisert et skille mellom dedikasjon og verk.  

4.3 Innholdsfortegnelse 

En innholdsfortegnelse kan binde sammen ved å fortelle at noe hører til i verket, eller markere 

avstand ved ikke å inkludere det. Innholdsfortegnelsen kan også markere et brudd ved sin 

plassering. Det som kommer etter denne, er noe annet enn det som kom før. Tretten av 

håndskriftene har innholdsfortegnelse. Dette gjelder A, B, C, K, L, M, N, Q, R, S, T, U og V. 

Dedikasjonsbrevet er ikke med i noen av innholdsfortegnelsene. (Da N heller ikke inneholder 

dedikasjonsbrevet, ville det selvsagt vært overraskende om det skulle dukket opp der). Tekst 

eller dedikasjon fra skriveren er vel og merke heller ikke med i innholdsfortegnelsen. Dette 

gjelder A (et tetrastikon på latin skrevet med en annen håndskrift enn skrivers. Diktet er mest 

sannsynlig påført senere og tas ikke med i tabell II), C (skrivers brev til leser) og L (skrivers 

dedikasjonsbrev).  

Innholdsfortegnelsen er i fire håndskrifter plassert sist i boken, dette gjelder N, Q, T og U. 

Disse signaliserer dermed ikke et brudd ved sin plassering, men de signaliserer heller ikke 

aktivt noen forbindelse, noe de hadde gjort dersom de hadde inkludert dedikasjonsbrevet.  I de 

resterende ni er den plassert som en demarkasjonslinje mellom dedikasjonen og første 

kapittel. Dette gjelder A, B, C, K, L, M, R, S og V. 

4.4 Titler 

Alle kjenner nå boken som Fyrsten/Il principe, men Machiavelli omtalte den selv som De 

principatibus, dvs. Om fyrstedømmer. D er den eneste som har beholdt forfatterens 

(arbeids)tittel. Machiavellis venn, skriveren Buonaccorsi kaller den De Principati i det eneste 

håndskriftet han påførte en tittel. Håndskriftenes behandling av tittelen gir ikke umiddelbart et 
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klart bilde. Ingen av dem har identisk tittel. Ni av dem, A, B, K, L, M, N, R, S og U mangler 

tittel.   

I seks håndskrifter plasseres tittelen før dedikasjonen og bidrar dermed til å knytte den til 

resten av verket. (To av disse, E og Q, har imidlertid anonym dedikasjon). Tre har tittelen 

mellom dedikasjonen og første kapittel og den danner dermed en terskel mot teksten. W 

mangler dedikasjonsbrevet, og plassering blir derfor ikke relevant.  

I to av håndskriftene (F og T) inngår Il principe i tittelen. Disse er klart inspirert av trykte 

utgaver. Ws tittel, Incomincia il Libro del gouerno di uno Principe, forteller også at det er en 

fyrstes styre det dreier seg om. Tittelen beveger verket i retning av et fyrstespeil.  Mens de 

resterende syv har mer «statsvitenskapelige» titler, dvs. at de minner mer om forfatterens 

egen, og antyder at verket skulle dreie seg om fyrstedømmer og styresett, snarere enn én 

fyrste. Halvparten, det vil si fem av de ti håndskriftene, har en tittel som henviser til Lorenzo, 

C, D, F, G og V, noe som er et klart bindeledd mellom mottaker og verk. Med ett unntak er 

koblingen til Lorenzo med på alle frontispisene i de trykte utgavene.  

Tabell I: Titler og plassering i håndskriftene 

 

Brian Richardson gjør et poeng av at Fyrsten er ment å sirkulere som håndskrift, ikke for å 

trykkes. Den er skrevet i en kansellisjargong med uformell syntaks og florentinsk dialekt 

ispedd latinske ord. L’arte della guerra, derimot, som ble trykket i forfatterens levetid, er 

Kode Tittel Oversettelse Plassering

C Libro de’Principati di Niccolo Machiauegli 

Cittadino fiorentino: al Mag co Lorenzo de Medici 

Giouano

Boken om fyrstedømmene av Niccolò 

Machiavelli, florentinsk borger. Til den 

ærverdige Lorenzo de’ Medici den yngre

Før dedikasjon

D De principatibus ad M. Lav. Medice Om fyrstedømmene : Til den ærverdige 

Lorenzo de’ Medici

Etter dedikasjon

E De regimine civitatum

(Denne kan ha hatt en ny tittel før første kapittel, 

men teksten er overstrøket).

Om statenes styre Før anonym 

dedikasjon

F Il principe instruito di Niccolò Machiavelli al 

Magnifico Lorenzo di Medici

Fyrsten belært av Niccolò Machiavelli til den 

ærverdige Lorenzo de’ Medici

Før dedikasjon

G Nicolai Machiauelli ad Mag. Lum. Me'. De 

Principatu 

Niccolò Machiavellis  til den ærverdige 

Lorenzo de’ Medici: Om fyrstedømmet

Etter dedikasjon

P Opera di Niccolo Machiavelli. De Principati Et verk av Niccolò Machiavelli. Om 

fyrstedømmene

Etter dedikasjon

Q De Principatu Om fyrstedømmet Før anonym 

dedikasjon

T Il Principe Fysten Før dedikasjon

V Considerationes Politicae Nicolai Machaueli ad 

Mag. Laurentium Mediceum

Niccolò Machiavellis politiske betraktninger 

til den ærverdige Lorenzo de’ Medici

Før dedikasjon

W Incominicia il Libro del gouerno di uno Principe. Her begynner boken om en fyrstes styre Mangler 

dedikasjon
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skrevet med mer formell syntaks og på et mer standardisert italiensk.91 Fyrsten er dermed fra 

forfatters side tenkt innen konvensjonene for håndskrifter og ikke de som gjaldt for trykte 

bøker. Det kan tenkes at dette også gjaldt bokens navn. Boktitler, slik vi kjenner dem, er en 

moderne oppfinnelse som vokser frem i renessansen med boktrykkerkunsten.92  

Noe vi kan merke oss er første ord i Ws tittel «incomincia», dvs. «(den) begynner». Ordet 

leder oss tilbake til forløperen for den moderne boktittel, der man i manuskriptet ofte starter 

med en setning om at her begynner boken om X skrevet av Y. I katalogiseringen av 

manuskripter brukte man normalt bokens første setning, også kalt «incipit» etter latin for 

«(den) begynner».93 Mens tittelen, som utvikler seg sammen med frontispis på trykte bøker, er 

et varemerke, er incipit beskrivelsen av hva som kommer. Den er åpen for skrivers tolkning 

og variasjoner håndskrifter imellom, slik vi også ser av håndskriftenes ulike titler.  

Fyrsten er skrevet i en tid der manuskriptkulturen og boktrykkerkulturen levde side om side. 

Håndskriftene holdt fast ved sine konvensjoner, samtidig som den trykte boken utviklet andre 

konvensjoner som titler og frontispis. Sett i lys av manuskriptkulturens konvensjoner, ville de 

ni håndskriftene som mangler «tittel», dvs. et incipit fra skriver, blitt katalogisert etter teksten 

som fulgte dedikasjonsbrevet, dvs. overskriften til første kapittel: «Hvor mange sorter av 

fyrstedømmer finnes og på hvilke måter kan de erverves».94 Incipit ville dermed ha pekt 

leseren i retning av fyrstedømmer og ikke en fyrste. Lest ut fra manuskriptkulturens 

konvensjoner blir det dermed enda større overvekt av håndskrifter der incipit viser til 

fyrstedømmer, 16 av 19. Dette står i kontrast til hva boken kom til å bli kjent som. Når de 

trykte utgavene og to av håndskriftene benevner den som Il principe, fokuserer tittelen på én 

fyrste, og får leseren til å spørre seg hvem som var forfatterens idealfyrste. Var det mottakeren 

Lorenzo, eller en enda vanligere tolkning, var det Cesare Borgia? Dersom tittelen derimot 

peker på fyrstedømmer, eller tanker rundt politikk som i V, flyttes tematikken fra 

enkeltfyrsten og mot styresett og mønstre for hva som fungerer og ikke fungerer hvis man 

skal holde på makten. Nyansen er kanskje ikke stor, men den er der, og den svekker koblingen 

til Lorenzo.  

4.5 Allografisk tekst 

Tre av håndskriftene er utstyrt med allografisk tekst, men de danner ikke noe klart mønster. 

Som nevnt i 3.4 dediserte skriveren Buonaccorsi L til sin beskytter Pandolfo Bellacci og ber 

                                                           
91 Richardson, "The Prince and its early Italian readers", 20-23.  
92 Genette, Seuils, 59. 
93 Ong, Orality and literacy, 125. 
94 Min oversettelse av «Quot sint genera principatuum et quibus modis acquirantur». 
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ham om å beskytte verket. De to andre håndskriftene til Buonaccorsi, P og R, har ingen 

dedikasjon fra skriver. De siste må ha vært kopioppdrag han tok seg betalt for, mens L er en 

gave som ble utstyrt med et dedikasjonsbrev og fargerike initialer.  

Teofilo Mochi, notaren og skriveren av C, har plassert en kortfattet hilsen til leserne helt først 

i håndskriftet. Brevet begynner slik: «Lesere, ikke forvent å lese verken en mer takknemlig 

eller nødvendig leksjon enn dette lille verket som jeg gir dere [usikker transkripsjon 

kursivert], hvis dere vil vite hva herskerne som styrer må holde fast ved, hva som gjør dem til 

herskere, og hva som er i tankene deres når de styrer».95 Mest sannsynlig planla Mochi å 

publisere Fyrsten, og det er derfor han utstyrer manuskriptet med et forord der han ikke 

nevner forfatteren, men tvert om fremhever sin egen innsats.96 

I A har en annen hånd enn skrivers føyet til et tetrastikon først i håndskriftet. Det sier noe om 

hva leseren vil finne i boken, men nevner ikke nevner dedikasjonsbrevet eller Lorenzo. Alle 

disse tekstene sier noe om hvordan skriver oppfattet Fyrsten, men de sier ikke i seg selv noe 

om hvordan de oppfattet forholdet mellom Machiavellis dedikasjonsbrev og resten av boken. 

Tekst fra andre kunne potensielt blitt plassert som en terskel mellom Machiavellis 

dedikasjonsbrev og resten av teksten, men den allografiske teksten er plassert først i 

håndskriftene.  

4.6 Paginering 

Paginering forbigås normalt med den stillhet som emnet fortjener. Sidenummereringen er da 

heller ikke blant de paratekstuelle elementene som Genette beskriver i sin firehundresiders 

studie av paratekster. Men knyttet til spørsmålet om når verket egentlig begynner, og på 

hvilken side leseren beveger seg over terskelen til verket, er det relevant om dedikasjons-

brevet er paginert, eller om pagineringen begynner etterpå. 

Flere av håndskriftene mangler paginering. Seks lar den begynne med dedikasjonsbrevet (B, 

L, M, R, S og V) og seks, derav to av dem med anonym mottaker, lar den begynne først etter 

dedikasjonsbrevet (C, F, P, Q, T og U). Det danner seg dermed ikke noe klart bilde, og man 

kan også merke seg at Buonaccorsi starter pagineringen etter dedikasjonen i to håndskrifter (L 

og R), men med dedikasjonsbrevet i P. Som drøftet i 2.2 utgjør variasjonene i paratekster en 

                                                           
95 Min oversettelse av «Non sperate lettori, di leggere: ne piu grata ne’ piu degna & necessaria lettione, di questa 

operetta che io vi [usikker transkripsjon kursivert] dá. Se uolete sapere quelle ch hanno ad tenere li signori ch 

reggono: et quelli ch di farli signori & di reggere hanno loro animo». C, 1. 
96 Mochi, som arbeidet i Siena gjør også noen endringer i teksten i Fyrsten, for å fremstille hjembyen i et bedre 

lys. 
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metodisk utfordring. Paratekstene er i tidlig moderne tid like flyktige som andre tolkninger. 

De forteller oss noe om tolkningen til skriveren eller trykkeren der og da, de gir et 

øyeblikksbilde, men som våre tolkninger forandres med tiden, forandrer også paratekstene 

seg. Valg som er mindre åpenbare, blir i større grad gjenstand for variasjon. Som vi også skal 

se i neste kapittel, var valget av når pagineringen skulle begynne ikke åpenbart.  

4.7 Randbemerkninger 

Elleve av håndskriftene inneholder randbemerkninger. Dette gjelder A, B, C, F, K, L, M, N, 

P, R og U. Ingen av randbemerkningene er egentlig tolkninger av teksten, men gjerne 

henvisninger til hvem og hva som er nevnt på siden. Det er ingen av randbemerkningene som 

forteller at det er Medici-slekten Machiavelli retter sin tale til i kapittel 26. Man kan selvsagt 

argumentere for at dette var for selvfølgelig til at skriveren skulle bemerke det, men 

randbemerkningene i håndskriftene er nettopp selvfølgelige. De er hjelpemidler for raskere å 

finne frem i teksten. For å ta et tilfeldig valgt eksempel ser vi i Bs 3. kapittel at Ludvik XII av 

Frankrike nevnes med navn og tittel i teksten, og skriver gjentar navn og tittel i en 

randbemerkning i venstre marg. Antallet randbemerkninger avtar gjerne underveis i teksten  ̶ 

kanskje skriver rett og slett ble lei av arbeidet? Men det totale fraværet av Lorenzo i 

randbemerkningene tyder uansett på at det ikke var opplagt for skriver at det er han som 

tiltales i 26. kapittel.  

4.8 Oppsummering håndskriftene 

Nitten håndskrifter er for knapt materiale til at man kan få et valid statistisk resultat, men 

kanskje stort nok til å se et mønster. Paratekster lar seg ikke konvertere til matematiske 

utregninger. Samtidig er det for oversiktens skyld behov for en form for kvantifiserbar 

oppsummering av «terskelverdiene». Spørsmålet er: I hvilken grad markerer de paratekstuelle 

elementene en terskel mellom dedikasjonen og verket, og i hvilken grad de binder dem 

sammen? Om dedikasjonen er med eller ikke, er selvsagt avgjørende, mens andre elementer, 

som spørsmålet om dedikasjonen er paginert eller ikke, i seg selv ikke er tilstrekkelig for å 

trekke noen bastant konklusjon. Det er summen av de små detaljene som skaper et inntrykk av 

om dedikasjonen er en del av verket, eller fremstår som noe separat fra det. Funnene er 

systematisert i tabellen på neste side.  

Et moment som gjør tabellen mindre selvforklarende, er at det ikke alle håndskriftene har alle 

paratekstuelle elementer. Det er f.eks. bare i de håndskriftene som har en innholdsfortegnelse, 

det blir relevant å snakke om hvor den er plassert, og om dedikasjonsbrevet nevnes i denne.  

Dersom teksten ikke inneholder det paratekstuelle elementet, er ruten i kolonnen merket med 
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strek. Hvite ruter med tekst binder sammen, og grå med tekst skiller. Elementene er ordnet i to 

hovedkategorier:1) Elementer som utgjør en terskel mellom dedikasjon og tekst, eller som 

knytter disse sammen, og 2) elementer som kan inneholde potensielle henvisninger til 

Lorenzo. Tittel og innholdsfortegnelse kan potensielt både inneholde en referanse eller 

gjennom sin plassering utgjøre en terskel. De står dermed begge i to kolonner.  

Tabell II: Håndskriftene oppsummert 

 

De fem terskelelementene er: 1) Om det er lakuner i teksten etter dedikasjonen som er større 

enn mellom kapitlene, 2) om det er plassert en innholdsfortegnelse mellom dedikasjonen og 

første kapittel, 3) om det er plassert en innholdsfortegnelse mellom disse, 4) om det er plassert 

en tekst fra skriver mellom disse og 5) om pagineringen begynner med dedikasjonen eller 

med første kapittel. De tre potensielle steder der det kan forekomme henvisninger til 

dedikasjonsbrevet eller Lorenzo er i 1) innholdsfortegnelsen, 2) randbemerkninger og 3) tittel. 

Håndskriftene er sortert stigende etter hvor mange paratekstuelle elementer som knytter 

dedikasjonen sammen med resten av teksten.  De to håndskriftene som mangler dedikasjon, 

og de tre der dedikasjonen mangler adressat, utgjør det ene ytterpunktet i tabellen. Siden de 
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W Uten   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶ Nei

N Uten   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶   ̶

E Anonym Ja   ̶ Ja   ̶   ̶   ̶   ̶ Nei

U Anonym Ja Nei   ̶   ̶ Nei Nei Nei   ̶

Q Anonym Ja Nei Nei   ̶ Nei Nei   ̶ Nei

M Med Ja Ja   ̶   ̶ Ja Nei Nei   ̶

R Med Ja Ja   ̶   ̶ Ja Nei Nei   ̶

A Med Ja Ja   ̶   ̶   ̶ Nei Nei   ̶

B Med Nei Ja   ̶   ̶ Ja Nei Nei   ̶

P Med Ja Ja   ̶ Nei   ̶ Nei Nei

K Med Nei Ja   ̶   ̶ Nei Nei   ̶

L Med Nei Ja   ̶ Nei Ja Nei Nei   ̶

S Med Nei Ja   ̶   ̶ Ja Nei   ̶   ̶

V Med Ja Ja Nei   ̶ Ja Nei   ̶ Ja

D Med Ja   ̶ Ja   ̶   ̶   ̶   ̶ Ja

C Med Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Ja

F Med Ja   ̶ Nei   ̶ Nei   ̶ Nei Ja

G Med Nei   ̶ Ja   ̶   ̶   ̶   ̶ Ja

T Med Nei Nei Nei   ̶ Nei Nei   ̶ Nei

Terskler før teksten Potensielle henvisninger til Lorenzo



Kapittel 4. Håndskriftenes paratekster   
 

39 
 

ikke har en mottaker som kan knyttes til verket, er de outliere. Jeg tar de fem med i tabellen 

for å vise at det heller ikke er andre henvisninger som knytter disse håndskriftene til Medici-

slekten. Dersom vi legger sammen elementer som knytter dedikasjonen til teksten, og trekker 

fra de som skiller dem, går grensen ved de tre nederste håndskriftene (F, G og T). Disse har 

flere elementer som knytter sammen, enn som skiller.  

Det er flere håndskrifter som har tatt med dedikasjonsbrevet enn som har utelatt det. Elleve av 

de tretten håndskriftene som har en adressert dedikasjon inneholder også et eller flere 

paratekstuelle elementer som binder dedikasjonen sammen med resten av teksten. Men 

majoriteten av de paratekstuelle elementene markerer en terskel mellom dedikasjonsbrevet og 

verket. Den er med i håndskriftet, men ikke en del av verket. 

4.9 Sammenligning med paratekster i moderne utgaver 

Det kan være nyttig å vende tilbake til 1.3 og sammenligne med moderne tekstkritiske utgaver 

og deres tolkninger. I alle disse inngår dedikasjonen i innholdsfortegnelsen, i motsetning til 

håndskriftenes innholdsfortegnelser. Alle har fotnoter som henviser til Lorenzo i kapittel 26. 

En slik henvisning finner vi ikke i noen av håndskriftenes randbemerkninger.  Pagineringen 

starter i moderne utgaver med dedikasjonsbrevet, mens den starter med dette kun i halvparten 

av håndskriftene med paginering. Det er ingen av de moderne utgavene som har plassert en 

innholdsfortegnelse eller en tittel på verket mellom dedikasjonsbrevet og første kapittel. Både 

innholdsfortegnelser og tittel inne i boken kan leses som markører for når verket begynner, de 

er med på å vise hvilke deler av teksten som er innenfor eller utenfor verket. Ni av 13 

innholdsfortegnelser er i håndskriftene plassert mellom disse, og tre av ni titler (i håndskrift 

med dedikasjonsbrevet). De moderne utgavene har i motsetning til håndskriftene heller ikke 

større lakuner mellom dedikasjon og første kapittel, enn de har mellom kapitlene. Men ingen 

av de moderne utgavene henviser til Lorenzo i tittelen på boken, denne henvisningen er der i 

halvparten av håndskriftene med tittel. Samtidig har de moderne utgavene landet på Il 

principe som verkets tittel, mens håndskriftenes tittel varierer, og flertallet peker mot at verket 

handler om fyrstedømmet, og ikke fyrsten.   

Dedikasjonens doble natur speiles i håndskriftene. En dedikasjon er en paratekst, men den er 

samtidig også en tekst. I dedikasjonsbrevet i Fyrsten styrkes sammenhengen med resten av 

verket ved at den eksplisitt behandler boken.  På den annen side bidrar dedikasjonenes 

forretningsmessige karakter og dedikasjonsbrevets mulige ironi til å skape usikkerhet om dens 

status. Tvetydigheten forplanter seg til de ulike paratekstuelle valgene skriverne foretar, der 

majoriteten både har med elementer som knytter dedikasjonen sammen med verket og 
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elementer som skiller.  Hovedvekten av paratekstene peker hen imot et skille mellom 

dedikasjon og verk, men bildet er ikke entydig. Et mønster som begynner å fremtre tydelig, et 

mønster som vi skal se forsterkes i de trykte utgavene, er at Lorenzo nevnes i tittel og selve 

dedikasjonsbrevet, men han forsvinner i verket. 

Sett samlet markerer paratekstene et skille mellom dedikasjonsbrevet og verket, men det er 

variasjoner mellom håndskriftene, og mønstret er ikke entydige. Dersom jeg søkte et entydig 

bilde, burde jeg ha begrenset tolkningen til ett håndskrift og ikke sett dem samlet. Dermed 

kunne jeg f.eks. sagt at skriver av W ikke ser noen sammenheng mellom dedikasjonen og 

verket. Han har ikke tatt det med, og har ingen henvisninger til Medici-familien. Eller jeg 

kunne trukket frem skriver av T som har med dedikasjonen, og som ikke markerer noen form 

for skille mellom den og teksten, og dermed funnet en klar sammenheng mellom verk og 

dedikasjon. Men en slik tydelig konklusjon ville underspilt det tvetydige i empirien. 

Brorparten av håndskriftene dobbeltkommuniserer. Hovedvekten peker mot et skille, men de 

åpner også opp for en sammenheng.  Dedikasjonsbrevet både er der, og er der ikke. Plassert i 

en tvetydige randsonen er den stadig åpen for tolkning.  

Kapittel 5. Trykte utgavers paratekster 
Det er lettere å se klare mønstre i de trykte utgavene enn i håndskriftene. Selv om også de 

inneholder imponerende mange ortografiske variasjoner, forandrer de paratekstuelle 

mønstrenene seg lite fra utgave til utgave. Jeg har dermed ikke sett behovet for å konsultere 

alle de trykte utgavene, men har sett på et utvalg på 14 av de kanskje 17 italienskspråklige 

utgavene fra 1500-tallet. De fleste av disse er digitaliserte. I teksten henviser jeg til utgavene 

uthevet med årstall og forbokstav for trykkested. Oversikten finnes i bibliografien. Som i 

kapittelet om håndskrifter går jeg ikke gjennom utgave for utgave, men ser på de ulike 

paratekstuelle elementene og hvordan disse behandles i utgavene. (Oppsummeres i tabell IV).  

Det nøyaktige antallet utgaver er vanskelig å fastslå. Det kan hende at noen utgaver er tapt. I 

tillegg er det i noen tilfeller vanskelig å fastslå om det dreier seg om én eller to utgaver. 

Salgsmessig må bøker ha vært mer av en ferskvarer på 1500-tallet enn de er i dag. Dersom en 

trykker ikke hadde solgt ut opplaget, var en salgsstrategi å trykke en ny frontispis med ny 

datering, og selge boken som ny av året.97 Når det gjelder 1535:? og 1537:V så finner jeg 

ingen andre variasjoner mellom utgavene enn nettopp frontispis. Et annet eksempel på 

vanskeligheter finner vi i 1554:Va. På kolofonen står Comin di Trino som trykker og den 

                                                           
97 Richardson, Printing, writers, and readers, 20. 
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dateres til 1541. Frontispis inneholder derimot Aldus’ anker og delfin, men ikke navn på 

trykker eller dato. Hos Bertelli og Innocenti dateres utgaven til 1554, der de første blad i 

1541-utgaven er byttet ut. De kompliserer det ytterligere med å opplyse om at typesnittet er 

typisk for trykkeren Plinio Pietrasanta.98  Uavhengig av hvem som egentlig er trykker, er det 

interessante med denne utgaven at dette er den som paratekstuelt markerer størst avstand 

mellom dedikasjonsbrevet og verket. Som eneste trykte utgave henviser den ikke til Lorenzo 

på frontispis. Dedikasjonsbrevet er ikke paginert, og det er en klar demarkasjonslinje mellom 

dedikasjon og verket, med en lakune i teksten, en innholdsfortegnelsen der den ikke er nevnt, 

og en ny tittel der Lorenzo heller ikke nevnes. 

Et annet eksempel på vanskeligheten er Samlede verker, der også Fyrsten inngår. Bertelli og 

Innocenti registrerte fem varianter av Tutte le opere (og seks undervarianter av disse igjen), 

som på frontispis oppgir 1550 som trykkeår. Noen har Genève som trykkested, andre oppgir 

ikke hvor de er trykket. Trykkeren er anonym i noen, i andre oppgis det at trykker er enten 

Pietro Aubert eller Pietro Chouët. Imidlertid kan alle variantene som med noen sikkerhet kan 

dateres, bli datert til 1600-tallet. Utgavene ser også mer eller mindre identiske ut med 

varianter som har 1650 på frontispis. Jeg antar at det aldri ble utgitt noen samlede verker i 

1550, selv om bibliotekkatalogene stadig oppgir dette som trykkeåret, og at verket er 

tilbakedatert for å alludere at den er trykket før forbudet. Paratekstuelt skiller ikke Fyrstens 

behandling i Tutte le opere seg fra 1500-tallsutgavene. 

5.1 Spredning og sensur 

En forklaring på hvorfor boken tilbakedateres, fører oss tilbake til 1559, da hele Machiavellis 

forfatterskap kom på index. Selv om sensurinstanser førte et visst oppsyn med nye bøker som 

ble trykket, tyder intet på en systematisk kontroll av bøker i privat eie. Bøker var dyre, og 

ingen trodde at noen kom til å kvitte seg med bøker som alt var anskaffet. Kirken utferdighet 

f.eks. en liten manual om hva som måtte rettes i Baldassare Castigliones Il libro del 

Cortegiano, slik at de som alt hadde kjøpt den selv kunne sensurere boken.99 Det hersket 

dermed en pragmatisk tilnærming til sensuren, og at man hadde bøker hjemme som var datert 

før de kom på index, ville knapt sjokkere noen. Et annet eksempel på hvordan sensuren ikke 

ble praktisert strengt, er håndskridtene N og T i Biblioteca Casanatense, knyttet til 

Dominikanerklosteret i Santa Maria sopra Minerva i Roma. På tross av at man der hadde et 

                                                           
98 Piero Innocenti og Sergio Bertelli, Bibliografia machiavelliana  (Verona: Ed.Valdonega, 1979), 41. 
99 Thorbjørn Nordbø, "Viddets mørke side i Baldassare Castilgliones Boken om hoffmannen", Arr - idéhistorisk 

tidsskrift, no. 2 (2018), 52. 
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system med å merke forbudte bøker med inntil tre X’er, er ingen av disse to håndskriftene 

påført en eneste X av bibliotekarene.  

Pavens index satt en stopper for publisering av Machiavellis verker i Italia på 1500-tallet, men 

skapte samtidig et marked for å trykke dem utenfor Italias grenser. I Sveits trykkes Fyrsten på 

latin, beregnet på et internasjonalt marked. I Frankrike overser man forbudet og fortsetter md 

å trykke franske oversettelser. Den siste italienskspråklige utgaven av Fyrsten på 1500-tallet, 

1584:L, har Palermo på frontispis, og trykkerhuset oppgis å være Gli heredi d'Antoniello 

degli Antonielli, men boken ble faktisk trykket i London av John «Machiavelli» Wolfe, som 

også trykket Machiavellis andre hovedverk.100 Om maskespillet med fiktivt trykkehus og sted 

skyldtes at Machiavelli på det tidspunktet ikke bare var på index, men etter 

Bartolomeusnatten også forhatt av protestanter, eller om trykkeren gjorde det hele som en 

spøk, skal være usagt. Men Wolfe drev spillet så langt at han nederst i errata-listen ber 

publikum om selv å rette de småfeil som de sicilianske trykkerne ikke hadde oppdaget da de 

jo ikke kunne det toskanske talespråket, «per essere eglino Siciliani, & per non saper la 

fauella toscana».101 

5.2 Tittelen 

I 1532 kom de to første trykte utgavene av Fyrsten, først i Roma og deretter i Firenze. Når 

Fyrsten ble trykket er det sammen med andre mindre skrifter. Blados romerske utgave, 

1532:R, har følgende tekst på frontispis:  

Il principe di Niccolo Machiauello al Magnifico Lorenzo di Piero de Medici. * La vita di Castruccio 

Castracani da Lucca a Zanobi Buondelmonti et a Luigi Alemanni  descritta per il medesimo. * Il modo 

che tenne il duca Valentino per ammazare Vitellozo, Oliuerotto da Fermo il .S. Paolo et il duca di 

Grauina Orsini in Senigaglia, descritta per il medesimo.* Con gratie, & Priuielgi di .N.S. Clemente VII. 

& altri Principi, che intra il termino di .X. Anni non si stampino, ne stampati si uendino: sotto le pene, 

che in essi si contengono. 

Boken inneholdt dermed to andre verk foruten Fyrsten, og det ble henvist til at han av paven 

hadde fått enerett på å trykke boken i ti år. Et privilegium ingen respekterte. Giuntas 

florentinske utgave fra samme år, 1532:F, tilføyet to andre småskrifter om Frankrike og 

Tyskland (I ritratti delle cose della Francia, & della Alamagna), og la på frontispis til den litt 

overraskende påstanden om at de nylig skulle være tilføyd av forfatteren («per il medesimo, 

nuouamente aggiunti»). Machiavelli hadde da vært død i fem år. Påstanden ble gjentatt på 

frontispis i 1535:? og 1537:V.  

                                                           
100 Whitfield, The Charlecote Manuscript, 7. 
101 Errata-listen er i ulike versjoner av utgaven plassert enten etter frontispis, eller sist i 1584:L.  
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Alle de senere italienske 1500-talls utgavene beholdt Giuntas samling av fem bøker, men 

samlingen virker tilfeldig og videreføres ikke i oversettelsene. Fyrsten alene er et kort skrift, 

og Blado må ha tenkt at det markedsføringsmessig var bedre å legge til noen andre korte 

skrifter, slik at leserne skulle føle at de fikk valuta for pengene. Giunta trumfer Blado når han 

samme år kommer med en utgave som inneholder ytterligere to skrifter og med den 

markedsføringsmessige påstanden om at de er nylig tilføyd. En annen medvirkende årsak kan 

ha vært privilegiet Blado hadde sikret seg da han trykket boken. På 1500-tallet ser vi talløse 

eksempler på trykkere som på frontispis kommer med påstander om at noe er nytt, for dermed 

å omgå privilegiet til en annen trykker.102 

Det er ikke opplagt hvorfor nettopp disse fem verkene skulle trykkes sammen. Il modo che 

tenne il duca Valentino [dvs. Cesare Borgia] per ammazzare… er rett nok en førstehånds-

beretning av en blodig hendelse som også beskrives i Fyrsten, og skriftene om Frankrike og 

Tyskland bygger på Machiavellis diplomatiske erfaring, erfaringer han i stor grad trekker 

veksler på også i Fyrsten. La vita de Castruccio Castracani er «the odd man out», da dette er 

en fantasirik biografi om en fyrste fra Lucca på begynnelsen av 1300-tallet. Mest sannsynlig 

skyldes sammenstillingen en tilfeldighet, men i denne sammenheng er det interessante 

hvordan disse fem skriftene paratekstlig skulle bli behandlet som ett verk, mens 

dedikasjonsbrevet primært behandles som noe utenfor verket.  

5.3 Dedikasjonsbrev og potensielle henvisninger 

I motsetning til håndskriftene inkluderer alle de trykte utgavene dedikasjonsbrevet. 

Tilstedeværelsen av et dedikasjonsbrev vil ikke ha vært overraskende for leser, men det var 

samtidig ikke obligatorisk, det var et valg. Tre av utgavene (1532:R, 1532:F og 1551:F (som 

gjentar 1532:F) er i tillegg til dedikasjonsbrevet fra Machiavelli også utstyrt med allografiske 

dedikasjonsbrev fra trykker (jf. 3.4). Når boken får flere eksplisitte mottakere må dette ha ført 

til en devaluering av verdien av forfatterens dedikasjon. Blado, som hadde trykket Discorsi et 

år tidligere, gjør her en lignende retorisk vending som Machiavelli der hadde gjort i sin 

dedikasjon. I Blados dedikasjonsbrev til Filippo Strozzi i 1532:R, legger han vekt på at 

Strozzi virkelig ville vært en god fyrste dersom han bare hadde hatt et fyrstedømme: 

… og selv om forfatteren selv rettet sitt velordnede arbeid til Den ærverdige Lorenzo de’ Medici, din 

svoger, som faktisk hadde et fyrstedømme, virker det også for meg naturlig å rette min flid på samme 

                                                           
102 Privilegiet Blado hadde sikret seg fikk ingen effekt,. Det var andre trykkere som dekket markedsbehovet.  

Blado trykket ikke Fyrsten flere ganger, inntekten hans av Machiavelli kom til å bli indirekte. I 1549 ble han 

trykker for Den romerske kurien, og med den ironi historien er full av, trykker han i 1552 dominikaneren 

Ambrogio Catharinos smedeskrift mot Machiavelli, og senere index librorum prohobitorum, der Machiavelli 

nevnes som en forfatter «quorum libri et scripta omnia prohibentur».  
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måte, og dermed la den følge en annen tenkt fyrste, som kun mangler et faktisk fyrstedømme for å 

skulle kunne kalle seg en sann fyrste, som De virkelig er ...103  

Deretter følger en oppramsing av Strozzis mange gode egenskaper, som gjør at hans gamle 

venn Machiavelli selv sikkert egentlig skulle ha villet dedisere boken til ham. Panegyrikken i 

den allografiske dedikasjonsbrevet må ha fremhevet mangelen av en slik panegyrikk i 

Machiavellis dedikasjonsbrev to sider senere.   

Mens De principatibus, (Om fyrstedømmer), er en tittel som gir inntrykk av å handle om 

hvordan fyrstedømmer fungerer generelt, gir Il principe inntrykk av å handle om en enkelt 

fyrste. Tittelen peker i retning av et fyrstespeil. Med unntak av 1554:Va inngår Lorenzos 

navn i tittelen på frontispis i alle de italienskspråklige utgavene av Fyrsten. Som drøftet i 4.4, 

legger dette en føring på lesningen. Men i de trykte utgavene er navnet ikke lenger med når 

tittelen gjentas inne i boken. Alle utgavene gjentar tittelen, men da uten Lorenzos navn før 

bokens første kapittel. Han nevnes aldri igjen. Den eneste utgaven der navnet hans dukker opp 

et sted inne i boken, er 1584:L, der boken slutter med et explicit, fra trykker: «Finice il 

Prencipe di Nicolo Machiauelli al Magnifico Lorenzo di’Piero de Medici».  

En kortversjon av tittelen står også som topptekst i alle utgavene av Fyrsten. Ulike variasjoner 

av «Libro del Principe». At mottakers navn ikke er med i kortversjonen er ikke overraskende, 

men det er verdt å merke seg at topptekst med tittel i samtlige utgaver først begynner etter 

dedikasjonsbrevet.  

Alle utgavene har også en innholdsfortegnelse. Dedikasjonsbrevet nevnes ikke i noen av dem, 

mens de andre bøkene som Fyrsten er trykket sammen med, nevnes. Det at de andre bøkene 

inkluderes, er ikke helt logisk, da innholdsfortegnelsen gjerne starter med en formulering om 

at dette er kapitlene i Fyrsten («Tauola delli capitoli, che sono nel presente libro del 

Principe»). Den eneste måten det i innholdsfortegnelsene markeres at Fyrsten slutter og noe 

annet begynner, er at kapitteltitlene i Fyrsten er etterfulgt av et kapittelnummer, mens de 

andre skriftene ikke har etterstilt kapittelnummer. (Se f.eks. 1539:V). 

Det er ingen av utgavene som har randbemerkninger eller fotnoter. Dette er heller ikke 

overraskende, for selv om «klassiske verker» av Dante og Petrarca lenge hadde blitt utstyrt 

                                                           
103 Min oversttelse av «… & quantunche lauthor’ medesimo dirizalse questa sua ben’ ordinata fatica 

al’Magnifico Lorenzo de Medici, uostro cognato qual’ hauea el Principato effettuale, è parso anche à me 

dirizarui questa mia in esso usata diligentia & così accópagnarla con un’altro Principe imaginatiuo, à che non 

manca se non el Principato effettuale, acciò si possa chiamare Principe da uero il quale seti certamenti uoi …». 

1532:R. Trykkers dedikasjonsbrev upaginert etter frontispis. 

 



Kapittel 5. Trykte utgavers paratekster   
 

45 
 

med kommentarer, blir dette vanlig i nye prosaverk først etter at Fyrsten ikke lenger trykkes i 

Italia. Dersom vi sammenligner med en annen bestselger, Il libro del Cortegiano av 

Baldassare Castiglione, trykkes denne gjentatte ganger fra 1528, mens den tidligste utgaven 

jeg har funnet med randbemerkninger, ble trykket i 1559.104 Mangelen på randbemerkninger 

gjør uansett at jeg ikke kan gjøre den samme undersøkelsen av mulige henvisninger i de trykte 

utgavene som i håndskriftene, der ingen av de 11 håndskriftene med randbemerkninger 

henviste til Lorenzo og hans familie. 

5.4 Frontispis og paratekstuell behandling av mottaker 

Var måten Lorenzos navn ble behandlet på – det vil si at han forekommer i tittel på frontispis, 

men ikke senere – utrykk for en norm for hvordan man gjorde det i trykte bøker? For å gi et 

sammenligningsgrunnlag, skal jeg undersøke hvordan mottaker av dedikasjonen ble behandlet 

i tittel på frontispis og tittelen inn i boken i andre bøker av Machiavelli.105 Den første av 

Machiavellis bøker som trykkes, er Decennale i 1506. Som håndskrift hadde den vært dedisert 

til Alamanno Salviati, en kollega og florentinsk diplomat, men dedikasjonen var ikke med i 

den trykte utgaven.106 Det er dermed ikke en regel, men et valg at dedikasjonen blir med over 

fra manuskript til trykt bok.   

L’arte della guerra ble dedisert til en florentinsk patriser og beskytter av Machiavelli, 

Lorenzo di Filippo Strozzi,107 men ingen av de 13 utgavene som trykkes mellom 1521 og 

1554 har hans navn på frontispis. Navnet hans dukket derimot opp i tittelen på boken om man 

blar videre til fortalen (proemio) og deretter i titlen(e) før første bok i alle de ni utgavene jeg 

har konsultert.108 Giuntas 1521 utgave blir malen for alle de senere utgavene. Strozzis navn 

inngikk ikke på frontispis, men han hadde en sikker plass i titlene inne i boken.  

                                                           
104 Baldassarre Castiglione, Il libro del cortegiano del conte Baldessar Castiglione: Nuouamente con diligenza 

reuisto per M. Lodouico Dolce, secondo l'esemplare del proprio autore, con l'aggiunta de gli argomenti per 

ciascun libro, e nel margine apostillato, & conla tauola delle cose piu notabili  (Venezia: Gabriel Giolito 

de’Ferrari, 1559). 
105 For oversikten over teksten på frontispis i disse tre bøkene har jeg brukt Innocenti og Bertelli, Bibliografia 

machiavelliana. I tillegg har jeg konsultert 29 digitaliserte utgaver for å undersøke behandlingen på innsiden av 

boken. Disse henvises det til i tabell III og i bibliografien.  
106 Richardson, Printing, writers, and readers, 84. 
107 I dedikasjonen takker forfatteren for tjenester (benefizi), mest sannsynlig har Lorenzo di Filippo Strozzi lagt 

inn et godt ord for ham hos Medici-familien noe som førte til at Machiavelli året etter fikk oppdraget å skrive 

Firenzes historie. Se William J. Landon og Lorenzo di Filippo Strozzi, Lorenzo di Filippo Strozzi and Niccolò 

Machiavelli: Patron, client, and the Pistola fatta per la peste: An epistle written concerning the plague  

(Toronto: University of Toronto Press, 2013), 79-108. 
108 Teksten på frontispis er: «Libro della arte della gverra di [forfatternavn overstrøket i eksemplaret på 

Biblioteca Nazionale di Firenze. Overstrykningen er mest sannsynlig gjort fordi Machiavellis verker havnet på 

index.] cittadino et segritario fiorentino». Inne i boken, foran fortalen er tittelen: «Proemio di [forfatternavn 

overstrøket] Cittadino & Segritario fiorentino, sopr’allibro dell’arte della guerra à Lorezo di Filippo Strozzi 

Patritio Fiorentino», og deretter før første bok: «Libro primo dell’arte della guerra di [forfatternavn overstrøket] 
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Discorsi dediseres, som nevnt i 3.3, til to av Machiavellis venner; Zanobi Buondelmonti og 

Cosimo Rucellai. Ti av de 18 utgavene som kom mellom 1531 og 1552 hadde navnene deres 

på frontispis. Jeg har konsultert 11 av utgavene og i alle, også de fem som ikke har navnene 

på frontispis, dukker navnene deres opp i tittelen inne i boken.  Kanskje skyldes variasjonene 

på frontispis tilfeldigheter, eller kanskje skyldes det en konkret vurdering av om det primære 

kundegrunnlaget ville gjenkjenne navnene. Bøker trykket i Venezia hadde normalt stor 

spredning, mens bøker trykket i Firenze i større grad ble solgt lokalt.109 Det gir dermed 

mening at man i Firenze i større grad kunne ta hensyn til hvem som var kjente navn for det 

lokale publikumet. 

Istorie fiorentine ble bestilt av kardinal Giulio di Giuliano de’Medici i 1520, (fra 1523 kjent 

som pave Klemens VII). Hans pavenavn inngikk i tittelen på alle de 14 utgavene som kom 

mellom 1532 og 1554. Jeg har konsultert ni av disse, og hans navn gjentas i tittelen inne i 

boken i alle. (Men med den pussige vrien at i 1532- og 1551-utgavene opptrer han som 

kardinal med døpenavnet i tittelen inne i boken).  

Jeg oppsummerer funnene i tabellen på neste side. Her har jeg bare med de 29 utgavene jeg 

har konsultert, og ikke de resterende der jeg støtter meg til Innocenti og Bertelli for tittel på 

frontispis. Som vi har sett, finner vi med ett unntak, Lorenzo di Piero d’Medicis’ navn på 

frontispis til Fyrsten i alle italienskspråklige utgaver på 1500-tallet. Men navnet hans 

forsvinner derimot uten unntak fra tittelen inne i boken. Det hadde ikke trengt å være slik, 

også dette er utrykk for et valg.  

Skal vi trekke noen foreløpige konklusjoner av behandling av mottakers navn er det for det 

første at trykkere gjerne kopierer hverandre. Når Strozzi ikke sto på frontispis i Giuntas 1521-

utgave, så havner han heller ikke der i de andre utgavene. For det andre: Hvem boken er 

dedisert til, spiller en rolle, og handler om hvordan personen kunne gi boken prestisje og 

beskyttelse. Klemens VII’s navn var opplagt et godt navn å ha på frontispis, et navn som 

investerte kirkelig garanti og politisk kapital til verket. Hans grandnevø Lorenzo må også ha 

vært et navn man tenkte ville fremme salget av Fyrsten. 

                                                           
cittadino & Segritario fiorentino à Lorezo di Filippo Strozzi Patritio Fiorentino». Niccolò Machiavelli, Libro 

della arte della guerra di Niccolo Machiauegli cittadino et segretario fiorentino  (Firenze: Li Heredi di Philippo 

di Giunta, 1521). 
109 Richardson, Printing, writers, and readers, 35-36. ; Print culture in Renaissance Italy, 39-42. 
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Tabell III: Mottaker og tittel i L’arte della guerra, Discorsi og Istorie fiorentine 

 

Machiavellis venner Lorenzo di Filippo Strozzi, Zanobi Buondelmonti og Cosimo Rucellai, 

var neppe navn mange utenfor Firenze hadde hørt om, og dermed var det mindre grunn til å 

ha dem på frontispis. I Discorsi dukker vennene opp på frontispis på alle de tre florentinske 

utgavene, og i syv utgaver fra Roma og Venezia. Men ut over at deres navn ble oppfattet som 

nyttig informasjon i Firenze, så finner jeg ikke noe klart mønster for når de er med eller ikke. 

Sessa i Venezia har dem med i 1533-utgaven, men dropper dem i 1540. Aldus etterkommere i 

Venezia har dem ikke med i 1540 eller 1546, men gir plass til dem på frontispis i 1552.   

Divergensen mellom de fire bøkene viser at Fyrsten ikke følger noen norm for når mottaker 

står på frontispis, men ikke gjentas i tittelen inne i boken. I Fyrsten speilvendes behandlingen 

i L’arte della guerra og Discorsi. Forskjellen i hvordan trykkerne behandler mottaker må 

skyldes noe annet. Min hypotese er at frontispis som bokens utside er rettet mot et marked, 

mens tittelen inne i boken er rettet mot den engere krets av lesere. Eller sagt på en annen 

måte: Forfatterens venner ble ikke vurdert som viktige nok for å selge L’arte della guerra og 

Discorsi, men som relevant informasjon for leserne av verket. Paven ble vurdert viktig både 

År By Trykker Tittel Mottaker på frontispis Mottaker i tittel inne i boken

1521 Firenze Giunta L'arte delle guerra Nei Ja

1528 Firenze Giunta L'arte delle guerra Nei Ja

1537 Venezia Zanetti? L'arte delle guerra Nei Ja

1540 Venezia figliuoli di Aldo L'arte delle guerra Nei Ja

1540 Venezia Zanetti? L'arte delle guerra Nei Ja

1546 Venezia Aldus L'arte delle guerra Nei Ja

1550 Venezia Giolito L'arte delle guerra Nei Ja

1552 Venezia Aldus L'arte delle guerra Nei Ja

1554 Venezia Giglio L'arte delle guerra Nei Ja

1531 Roma Blado Discorsi Ja Ja

1531 Firenze Giunta Discorsi Ja Ja

1533 Venezia Sessa Discorsi Ja Ja

1537 Venezia Zanetti Discorsi Ja Ja

1540 Venezia Figliuoli di Aldo Discorsi Nei Ja

1540 Venezia Sessa Discorsi Nei Ja

1546 Venezia Figliuoli di Aldo Discorsi Nei Ja

1551 Firenze Giunti Discorsi Ja Ja

1552 Venezia Figliuoli di Aldo Discorsi Ja Ja

1554 Venezia Giglio Discorsi Nei Ja

1555 Venezia Figliuoli di Aldo [?]Discorsi Nei Ja

1532 Firenze Giunta Istorie fiorentine Ja Ja

1537 Firenze Giunta Istorie fiorentine Ja Ja

1537 Venezia Pasini e Bindoni Istorie fiorentine Ja Ja

1540 Venezia Figliuoli di Aldo Istorie fiorentine Ja Ja

1540 Venezia de Trino Istorie fiorentine Ja Ja

1546 Venezia Figliuoli di Aldo Istorie fiorentine Ja Ja

1550 Venezia Giolito Istorie fiorentine Ja Ja

1551 Firenze Giunti Istorie fiorentine Ja Ja

1554 Venezia Giglio Istorie fiorentine Ja Ja
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for salg og forståelse av Istorie fiorentine. Lorenzos de Piero de’ Medicis navn, derimot, ble 

vurdert som viktig for salg av Fyrsten, men ikke for tolkningen av innholdet.  

5.5 Bokens utside og innside 

Det er mulig vi her også ser tegn til at forskjellen på bokens utside og innside ble oppfattet på 

en annen måte enn i dag. Richardson gjør et interessant poeng av at tekster oppfattes 

annerledes som håndskrifter enn når de får en trykket form, da håndskriftene i teorien var 

beregnet på en begrenset og lukket leserkrets. Så lenge Fyrsten kun sirkulerte som håndskrift, 

syntes leserne den var interessant, men den vakte ikke sterke reaksjoner. Lesernes opplevelse 

av teksten forandret seg, og de kritiske reaksjonene kom da den ble trykket.110 Trekker vi en 

parallell til vår tid, oppfattes en privat ytring i en samtale, en snap eller SMS, på en annen 

måte enn dersom den samme ytringen fremmes i det offentlige rom, i et avisinnlegg eller et 

intervju. Vi har en annen toleranse for meninger i det private rom enn vi har i det offentlige.  

Det eneste overraskende med dette, er at håndskrifter som sirkuleres og mangfoldiggjøres, 

slik at forfatter ikke lenger hadde kontroll over hvem som leste teksten, fremdeles kunne leses 

som en privat ytring rettet til en lukket sirkel.  

Det er mulig vi her også ser spor av en holdning til innsiden av trykte bøker som noe lukket 

og privat på 1500-tallet. At arkene var brettet og måtte sprettes opp, medførte også at boken 

rent fysisk var lukket. Det var et fysisk skille mellom bokens utside som møtte potensielle 

lesere i trykkernes utsalg, på markeder og hos ambulerende selgere, og innsiden som leserne 

fikk del i, de som kjøpte boken, sprettet opp sidene og begynte å lese.  Det ser ut til at det kan 

ligge et bevisst paratekstuelt valg bak hvor navnet på den boken dediseres til plasseres. Om 

mottaker plasseres på frontispis, som møter verden, eller om navnet plasseres i den lukkede 

innsiden av boken der den møter bokens lesere, har betydning for hvem informasjonen er 

rettet mot. Kanskje er forståelsen av innsiden som lukket, nettopp en overlevering fra 

håndskriftkulturen, mens frontispis, som utvikles sammen med den trykte boken, var en ny 

oppfinnelse som ble forstått på en annen måte? Vendt mot verden viste boken frem personer 

med prestisje, men, som eksempelet med Fyrsten viser, trengte ikke mektige og pengesterke 

mottakere å ha en betydning for teksten når leseren hadde beveget seg til innsiden.  

Min hypotese om et skille mellom oppfatningen av innsiden og utsiden er tentativ. Det vil 

kreve et større empirisk materiale for å styrke hypotesen, og i denne sammenheng må det 

forbli en spekulasjon. To ting taler mot hypotesen. 1) De fiendtlige reaksjonene kom når 

                                                           
110 Printing, writers, and readers, 85. 
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Fyrsten trykkes. Det er usikkert hvor mange av kritikerne som faktisk hadde lest boken, men 

ikke alle lesere var vennligsinnede. 2) Det at Lorenzo i det hele tatt står på frontispis, må bety 

at leserne tilla dette en betydning. Navnet må ha investert noe i verket. I tilfeller der både 

forfattere og mottakere er levende når boken trykkes, gir det pekuniær mening for forfatteren 

at mottaker mangfoldiggjøres på frontispis, da dette potensielt kunne øke mottakers 

gavmildhet. Siden både mottaker og forfatter var døde da Fyrsten trykkes, er det noe annet 

som bestemte det paratekstuelle valget.  En rimelig tolkning er at det var avgjørende at en fra 

Medici-familien var pave da den trykkes første gang, og at trykker trekker veksler på 

forbindelsen til familien.  

5.6 Terskler til verket 

Som i håndskriftene, markerer paratekstene på ulike måter enten en terskel, eller en 

forbindelse mellom dedikasjon og verk. Alle de 14 utgavene har en innholdsfortegnelse. I syv 

av utgavene (1535:?, 1537:V, 1538:V, 1539:V, 1540:V, 1546:V og 1554:Va) er den plassert 

mellom dedikasjonsbrevet og første kapittel. I de syv andre er den plassert sist i boken. 

Dermed er innholdsfortegnelsen en terskel i halvparten av tilfellene. Dedikasjonsbrevet 

forekommer som nevnt i 5.3 ikke i noen av innholdsfortegnelsene. 

Alle utgavene har plassert en ny tittel som demarkasjonslinje mellom dedikasjonsbrevet og 

første kapittel, ulike variasjoner av «Il Princippe di Niccolo Machiavelli segretario et cittadino 

fiorentino». Det er en tittel som markerer at her begynner boken. Som nevnt er mottaker av 

dedikasjonen ikke med i noen av titlene inne i boken.  

Det er ingen av utgavene som har plassert inn noe annen tekst på siden der dedikasjonsbrevet 

ender, selv om trykkerne som skriverne sparer på papiret. Hvor mye av siden som blir stående 

tom, varierer selvsagt. Det er seks av disse som har mer enn en halv sides lakune. 1532:R har 

den lengste lakunen, 8/9 av siden. I 1552:V, 1554:Va og 1584:L lar trykker margene smalne 

inn mot slutten av dedikasjonsbrevet.  1535:? og 1537:V har også to blanke sider etter 

innholdsfortegnelsen før boken begynner med en tittel og første kapittel.  

I ni av utgavene (1532:F, 1535:?, 1537:V, 1540:V, 1546:V, 1551:F, 1552:V, 1554:Va og 

1554:Vg) begynner pagineringen først etter dedikasjonen. I de resterende fem er også 

dedikasjonsbrevet paginert. Selv om det her er en liten overvekt av upaginerte, mens det i 

håndskriftene var like mange paginerte som upaginerte dedikasjonsbrev, danner pagineringen 

i seg selv knapt noe klart mønster. Spørsmålet om hvor man starter pagineringen, kan ikke ha 
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vært opplagt, og som et moment i argumentasjonen må den sees sammen med en rekke andre 

paratekstuelle valg, og om summen av disse peker hen imot et skille eller en sammenheng.  

Tabell IV: Trykte utgaver oppsummert 

 

For å sammenfatte funnene har jeg samlet disse i tabellen over. Grå ruter skiller, mens hvite 

binder sammen. Se også tabell II og forklaringen der. De viktigste funnene er at alle utgavene 

inneholder dedikasjonsbrevet. Med ett unntak inngår Lorenzo på frontispis, men han er aldri 

med i tittelen på innsiden. Alle har plassert en ny tittel før første kapittel, som skiller 

dedikasjon og verk. Alle har en topptekst som skiller. Ni av utgavene starter pagineringen 

med første kapittel. I halvparten av utgavene blir de skilt av innholdsfortegnelsene, og denne 

innbefatter aldri dedikasjonsbrevet. I seks av utgavene er de skilt av en lakune som er større 

enn en halv side. Med ett unntak dukker Lorenzos navn aldri opp igjen etter 

innholdsfortegnelsen.  

Det kan igjen være nyttig å vende tilbake til 1.3 og sammenligne med moderne tekstkritiske 

utgaver. I alle disse inngår dedikasjonen i innholdsfortegnelsen, i motsetning til de trykte 

1500-talls utgavene. Alle har fotnoter som henviser til Lorenzo i kapittel 26, de trykte 

utgavene har ikke randbemerkninger og med nødvendighet ingen henvisning. Pagineringen 

starter i moderne utgaver med dedikasjonsbrevet, mens den starter der kun i fem av 14 trykte 

utgaver fra 1500-tallet. Det er ingen av de moderne utgavene som har plassert en 
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1532:R Ja Ja Ja Nei Ja Paginert Ja Ja Nei Nei Nei

1532:F Ja Ja Ja Nei Ja Upaginert Ja Ja Nei Nei Nei

1535:? Ja Nei Ja Ja Ja Upaginert Ja Ja Nei Nei Nei

1537:V Ja Nei Ja Ja Ja Upaginert Ja Ja Nei Nei Nei

1538:V Ja Nei Ja Ja Nei Paginert Ja Ja Nei Nei Nei

1539:V Ja Nei Ja Ja Nei Paginert Ja Ja Nei Nei Nei

1540:V Ja Nei Ja Ja Nei Upaginert Ja Ja Nei Nei Nei

1546:V Ja Nei Ja Ja Nei Upaginert Ja Ja Nei Nei Nei

1550:V Ja Nei Ja Nei Ja Paginert Ja Ja Nei Nei Nei

1551:F Ja Ja Ja Nei Nei Upaginert Ja Ja Nei Nei Nei

1552:V Ja Nei Ja Nei Nei Upaginert Ja Ja Nei Nei Nei

1554:Va Ja Nei Ja Ja Nei Upaginert Ja Nei Nei Nei Nei

1554:Vg Ja Nei Ja Nei Nei Upaginert Ja Ja Nei Nei Nei

1584:L Ja Nei Ja Nei Ja Paginert Ja Ja Nei Nei Ja

Terskel før teksten Potensielle henvisningerDedikasjonsbrev
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innholdsfortegnelse, eller en tittel på verket mellom dedikasjonsbrevet og første kapittel.  I 

halvparten av de 14 er innholdsfortegnelser plassert mellom disse, og alle har en ny tittel, uten 

henvisning til Lorenzo, som skiller. De moderne utgavene har heller ikke større lakuner 

mellom dedikasjon og første kapittel enn de har mellom kapitlene. Men ingen av de moderne 

utgavene henviser til Lorenzo i tittelen på boken. Denne henvisningen er med i alle unntatt én 

av 1500-tallsutgavene.   

Sammenligner vi 1500-talls utgavene med håndskriftene, ser vi at de tykte utgavene 

aksentuerer en dobbeltkommunisering av dedikasjonen. Den vektlegges gjennom at de alle tar 

med dedikasjonsbrevet, at de med ett unntak henviser til mottaker på frontispis og at boken 

får navnet Il principe. På samme tid fornektes koblingen i sterkere grad enn i håndskriftene, 

gjennom en rekke paratekster som markerer at den ikke er en del av verket. Lorenzos nærvær 

aksentueres på verkets utside, mens han forsvinner fra innsiden.  

Kapittel 6. Konklusjon 
Paratekstenes domene var ikke klart regulert på 1500-tallet. Det fantes ikke bindende 

konvensjoner, slik det i dag f.eks. finnes konvensjoner for hvor ISBN-nummeret skal 

plasseres. Som vi har sett, hadde trykkerne også et mer pragmatisk forhold til 

faktaopplysninger som datering og forlagshus. Selv datering av utgaven var ikke noe på 

forhånd gitt, men et utrykk for et strategisk valg. Skrivere og trykkere hadde en tendens til å 

kopiere hverandre også når det gjelder paratekster, men de variasjonene som faktisk 

forekommer, viser at de ikke kopierte blindt. Valg av paratekster var stadig en tolkning og et 

valg fra skriver og trykkers side.  

Tittelen som et egennavn og varemerke vokste frem med de trykte bøkene, men Fyrsten 

befant seg i et vannskille mellom konvensjonene knyttet til trykte bøker og 

manuskriptkulturen og dens incipit, eller første linje. Valg av tittel/incipit varierte også fra 

håndskrift til håndskrift. Tre inneholder ordet ‘fyrste’, og fem er stilet til Lorenzo, men i 

flertallet handler boken om fyrstedømmer og ikke en bestemt fyrste.  

De 19 bevarte håndskriftene dekker et tidsrom på hundre år og er ikke overraskende 

forskjellige. Noen er påkoste, andre er det ikke. Men det som interesserer oss her, er at hver 

skriver gjennom valget av paratekster foretok en tolkning av teksten. Et av valgene var at to 

skrivere ikke tok med dedikasjonsbrevet, og tre andre lot det være anonymt. Det var også et 

valg at fjorten skrivere inkluderte dedikasjonsbrevet. Heller ikke det var en selvfølge, men 

majoriteten av skriverne fant noe av interesse i dedikasjonen.  
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Selv om majoriteten har med dedikasjonsbrevet, er det en klar tendens i håndskriftene til å 

markere en terskel mellom dedikasjonsbrevet og verket. Halvparten av de paginerte 

håndskriftene begynte pagineringen etter dedikasjonen, flertallet har en lakune i teksten 

mellom dedikasjon og første kapittel, og flertallet med innholdsfortegnelser har plassert denne 

som en demarkasjonslinje mellom disse. Dedikasjonsbrevet knyttes ikke med paratekstene på 

en direkte måte til verket. Det nevnes ikke i noen innholdsfortegnelser, og ingen 

randbemerkninger henviser til mottaker av dedikasjonen og hans familie.  

De trykte utgavene er paratekstlig langt mer uniforme enn håndskriftene, men det er også 

variasjoner mellom dem. At boken handler om en fyrste, er de enige om i valg av tittel. 

Verket beveger seg dermed fra å handle om fyrstedømmer til å handle om en fyrste. 

Dedikasjonen er med i alle, og med ett unntak nevnes mottaker på frontispis. Paratekstene i de 

trykte utgavene markerer også et skille mellom tekstens utside og dens innside. Lorenzo 

nevnes aldri i tittelen når den gjentas etter dedikasjonen. (Den eneste henvisningen til ham 

som forekommer etter tiltalen i dedikasjonsbrevet, er i 1584:L i et explicit fra trykker, se 5.2).  

Dedikasjonsbrevet inngår aldri i innholdsfortegnelsene og toppteksten med tittel starter i 

samtlige utgaver etter dedikasjonen. Ni av de 14 utgavene starter pagineringen etter 

dedikasjonsbrevet, og seks av utgavene har en signifikant lakune mellom dedikasjonsbrev og 

første kapittel. Bøkene markerer en utside og en innside. Noe ble kommunisert ut mot verden, 

mens noe annet ble kommunisert til leserne. Samtidig som nærværet av dedikasjonsbrevet i 

boken forsterkes ved at mottaker nevnes på frontispis, aksentueres paratekstene som sier at 

dedikasjonen ikke er en del av verket, at dedikasjonsbrevet nettopp er en paratekst. 

Dedikasjonen både er der, og er der ikke.  

På 1500-tallet hadde dedikasjonen stadig en eiendommelig dobbelthet, den vitnet om status 

for verket, men også om en forretningstransaksjon. Hvem man stilet dedikasjonen til, sa 

leseren noe om status for verket, men samtidens lesere var også innforstått med at en forfatter 

dediserte for å oppnå noe, og at forfattere kunne re-dedisere et verk hvis lykken snudde og en 

annen og bedre mulighet skulle fremby seg. Lest slik sa dedikasjonen og valg av mottaker 

muligens ikke mer om verket enn det en forespørsel fra forfatter om forskudd fra forlaget ville 

si om en bok i dag, og mine funn tyder ikke på at den ble lest som en tolkningsnøkkel til selve 

verket. Skulle jeg trekke en parallell til i dag, sier publikasjonsnivå 1 eller 2 noe om status til 

en akademisk tekst, men gir ingen fortolkningsnøkkel til tekstens innhold.  

Dedikasjonsbrevet i Fyrsten har en innebygd spenning, da det åpner opp for en mulig ironisk 

lesning. Speilvendingen i det påfølgende dedikasjonsbrevet i Discorsi aksentuerer spenningen 
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og øker usikkerheten om hvordan Fyrstens dedikasjon skulle leses. Selve Fyrsten var også 

skrevet slik at den lett kunne redediseres, teksten ble holdt åpen og forfatteren fortalte ikke i 

bokens siste kapittel hvem den henvendte seg til med oppfordringen om å drive barbarene ut 

av Italia. 

Tvetydigheten ble forsterket av paratekstene, som på den ene side signaliserer en slags 

tilknytning mellom dedikasjonsbrev og verk, men på den andre siden i enda større grad 

markerer en avstand. De gjør teksten ustabil, og sender motstridende signaler som er til hinder 

for en endelig tolkning. Det er i denne tvetydigheten 1500-tallets lesere møter Fyrsten. 

Dedikasjonen og Lorenzo både var der og var der ikke på samme tid. Paratekstene bidrar til at 

dedikasjonen stadig beveger seg mellom de to polene, å høre til eller ikke, noe som gjør at 

Fyrsten blir god å tenke med, og som legger grunnlaget for en lang og fruktbar 

resepsjonshistorie, der den stadig kan skifte ham for å svare på nye behov i tiden. 

De moderne tekstkritiske utgavene flytter dedikasjonsbrevet entydig innenfor verket. Den 

plasseres i innholdsfortegnelsen, etter tittelen, og pagineringen begynner med dedikasjonen. 

Med fotnotene fastslår de at det er Medici-familien forfatter henvender seg til i Fyrstens siste 

kapittel. Dette er en rimelig tolkning, men det er like fullt en tolkning, og den svarer ikke på 

hvorfor Lorenzo der ikke tiltales med navn. Tolkningene i fotnotene fremstår som noe mer 

enn tolkninger. De er nærmest en fasit, som fester lesningen til bestemte spor. Den implisitte 

tolkningen i moderne utgaver av at dedikasjonsbrevet er en annen tolkning enn den skrivere 

og trykkere på 1500-tallet vitner om. De moderne utgavene lukker verket både gjennom sine 

hypoteser om hva som var den opprinnelige teksten og gjennom de paratekstuelle valgene. 

Eller for å si det med Walter Ongs ord: «Print encourages a sense of closure, a sense that what 

is found in a text has been finalized, has reached a state of completion».111 Entydigheten og 

endeligheten som de moderne utgavene etterstreber, står i kontrast til at Fyrsten er et verk der 

forfatters manuskript er tapt. Det står også i kontrast til at utenfor verket er den eneste 

leserveiledningen fra forfatterens side 73 ord i et brev fra tiden da han ennå arbeidet med et 

lite verk han omtalte som De principatibus (jf. 1.1).  

For å vende tilbake til begynnelsen er det ikke min intensjon å fremme en tolkning av hva 

Machiavelli egentlig mente med dedikasjonsbrevet, men å lete i paratekstene etter spor av 

hvordan hans samtidige oppfattet forholdet mellom dedikasjon og verk. Gjennomgangen har 

vist at majoriteten av skrivere fant noe i dedikasjonsbrevet som gjorde at de tok den med, men 

                                                           
111 Ong, Orality and literacy, 132. 



Kapittel 6. Konklusjon   
 

54 
 

de markerte samtidig et skille mellom dedikasjonen og verket. Det er med i alle de trykte 

utgavene, og er en viktig del av presentasjonen på frontispis. Samtidig markerer de med 

paratekstene en enda tydeligere terskel mellom dedikasjonsbrevet og resten av verket. Jeg har 

ikke funnet noe klare spor etter at de italienske skriverne og trykkerne vurderte dedikasjons-

brevet som en nøkkel til verket, eller at de forstod boken som skrevet for Lorenzo og til 

dennes bruk. Mønstrene i paratekstene peker i motsatt regning. Tolkningen av dedikasjons-

brevet som en nøkkel er av senere dato, men det er den som har blitt stående. Kanskje fordi 

lesere i dag møter teksten i moderne utgaver?  

Den Fyrsten som møtte samtidens lesere, var ikke den sammen som den som møter leserne i 

dag. De moderne tekstkritiske utgavene har vunnet i leservennlighet og filologisk nøyaktighet, 

men tolkningene som ligger bak de paratekstuelle valgene og fotnotene, gjør Fyrsten til en 

annen bok. Nettopp kvalitetene i de moderne utgavene gjør dem anakronistiske. Skal vi 

nærme oss forståelsen av Fyrsten slik den ble forstått på 1500-tallet, kommer vi ikke utenom 

datidens håndskrifter og trykte utgaver, deres paratekster og de tolkningene som disse 

paratekstene vitner om. Vi må bevege oss ad fontes til de utgavene av teksten som møtte de 

første leserne. Her vil vi oppdage et annet, eller snarere andre verk, og en tekst i stadig 

forandring. For igjen å ty til McKenzies ord; «the text as always incomplete, and therefor 

open, unstable, subject to perpetual re-making by its readers, performers, or audience».112 

Eller som Jauss påpeker: «Det litterære værks historiske liv er utænkeligt uden adressatens 

aktive medvirken».113  

Jauss skriver om lesere generelt, mens jeg har sett på en avgrenset, men desto viktigere 

gruppe lesere, skrivere og trykkere. Deres utgaver av teksten, og deres bruk av paratekster kan 

leses som spor i en resepsjonshistorie. Deres aktive medvirkning, ved å velge hvordan teksten 

skulle presenteres for andre lesere, får igjen konsekvenser for hvordan en samtid forstår 

denne. 1500-tallets utgaver gir ikke grunnlag for én tolkning, eller én endelig utgave av 

teksten. Fyrsten er nettopp ikke en uforanderlig størrelse gjennom tiden, den er i bevegelse, 

og det er i denne bevegelsen vi finner spor av en tidligere lesning. Og i det jeg nærmer meg 

slutten, er det de tidlige utgavene som skal få det siste ordet og få føye til sitt «eppur si 

muove». 

                                                           
112 McKenzie, Bibliography and the sociology of texts, 55. 
113 Jauss, "Litteraturhistorie som utfordring til litteraturvidenskaben", 57. 
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Post scriptum 

Den 19. juni besøkte jeg Carpentras og Bibliothèque Inguimbertine for å konsultere A, det 

siste håndskriftet jeg skulle besøke. Helt sist i manuskriptet, etter Petrarca-sitatet som 

avrunder Fyrsten, hadde skriveren for egen regning føyet til tre ord: «Finis laus Deo». Det 

tiltredes.   
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Vedlegg I: Dedikasjonsbrevet i Fyrsten 

 

Niccolò Machiavelli til den Ærverdige Lorenzo de’ Medici, Pieros sønn 

De som ønsker å vinne velvilje hos en fyrste, pleier å gå til ham med det kjæreste de eier eller 

med det som de tror at han vil sette størst pris på. Derfor ser man ofte at fyrstene som gaver 

får hester, våpen, gullbroderte stoffer, edelstener og lignende smykker som er deres storhet 

verdig. Da jeg ønsker å fremtre for Deres Ærverdighet med et bevis på min tjenestevillighet, 

har jeg blant det jeg eier ikke funnet noe jeg har mer kjært eller setter høyere enn den 

kunnskap om store menns handlinger, som jeg har skaffet meg gjennom lang erfaring med 

aktuelle begivenheter og et stadig studium av fortidens hendelser. Med stor flid har jeg i lang 

tid gjennomtenkt og utforsket slike handlinger.  

Nå sender jeg resultatet av arbeidet til Deres Ærverdighet samlet i et lite bind. Til tross for at 

jeg anser boken uverdig til å fremlegges for Deres Ærverdighet, håper jeg likevel at De i 

Deres godhet vil motta den, fordi jeg ikke kan gi Dem noen større gave enn en bok som på 

kort tid vil sette Dem i stand til å tilegne Dem alt hva jeg i så mange år og under så mye strev 

og farer har lært meg.  

Jeg har ikke ønsket å utsmykke boken med klangfulle perioder eller med svulstige og prektige 

ord eller noe annet ytre lokkemiddel og pynt som mange pleier å smykke sine verker med. For 

jeg har ønsket at bare det mangfoldige stoffet og emnets betydning skulle skaffe verket 

velvilje, om man satte pris på det. Måtte det heller ikke oppfattes som påtrengende at en mann 

i en underordnet og ubetydelig stilling drister seg til å drøfte og gi regler for fyrstenes styre.  

For liksom de som tegner kart av et landskap, stiller seg lavt nede på sletten for å studere 

fjellenes og de høytliggende steders natur, og de som vil studere lavlandets natur, stiller seg 

høyt oppe på fjellene  ̶  slik må man være fyrste for å forstå folkets natur rett, og for å forstå 

fyrstens natur rett, må man være av folket. Motta derfor, Deres Ærverdighet, den lille gaven i 

den samme ånd som jeg sender den. Om De leser den og tenker grundig over hva som står 

der, vil De erkjenne mitt sterke ønske om at De skal vinne den storhet som lykken og Deres 

andre egenskaper gir et løfte om. Hvis Deres Ærverdighet fra fjellets topp en gang veder 

blikket mot de lavtliggende steder hvor jeg befinner meg, da vil De skjønne hvor ufortjent jeg 

lider under ulykkens store og varige ondskap.  

(Trond Berg Eriksens oversettelse).  
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Nicolaus Maclavellus. Magnifico Laurentio Medici Salutem 

 

Sogliono el piú delle volte, coloro che desiderano acquistare grazia appresso uno principe 

farsegli incontro con quelle cose che in fra le loro abbino piú care o delle quali vegghino lui 

piú dilettarsi; donde si vede molte volte essere loro presentati cavagli, arme, drappi d’oro, 

prete preziose e simili ornamenti degni della grandezza di quelli. Desiderando io adunque 

offerirmi alla vostra Magnificenzia con qualche testimone della servitú mia verso di quella, 

non ho trovato in tra la mia suppellettile cosa quale io abbia piú cara o tanto essistimi quanto 

la cognizione delle azioni delli uomini grandi, imparata da me con una lunga esperienza delle 

cose moderne e una continua lezione delle antique; le quali avendo io con gran diligenzia 

lungamente escogitate e esaminate e ora in uno piccolo volume ridotte, mando alla 

Magnificenzia vostra. E benché io iudichi questa opera indegna della presenza di quella, 

tamen confido assai che per sua umanità gli debba essere accetta, considerato come da me non 

gli possa esser fatto maggiore dono, che darle facultà a potere in brevissimo tempo intendere 

tutto quello che io in tanti anni e con tanti mia disagi e periculi ho conosciuto e inteso. La 

quale opera io non ho ornata né ripiena di clausule ample, o di parole ampullose e magnifiche 

o di qualunque altro lenocinio e ornamento estrinseco con e’ quali molti sogliono le loro cose 

descrivere e ornare, perché io ho voluto o che veruna cosa la onori o che solamente la varietà 

della materia e la gravità del subietto la facci grata. Né voglio sia imputata prosunzione se uno 

uomo di basso e infimo stato ardisce discorrere e regolare e’ governi de’ principi; perché, cosí 

come coloro che disegnano e’ paesi si pongono bassi nel piano a considerare la natura de’ 

monti e de’ luoghi alti, e per considerare quella de’ luoghi bassi si pongono alto sopr’ a’ 

monti, similmente a conoscere bene la natura de’ populi bisogna essere principe, e a 

conoscere bene quella de’ principi, conviene essere populare. Pigli adunque vostra 

Magnificenzia questo piccolo dono con quello animo che io ‘l mando; il quale se da quella fia 

diligentemente considerato e letto, vi conoscerà drento uno estremo mio desiderio che lei 

pervenga a quella grandezza che la fortuna e l’altre sue qualità le promettono. E se vostra 

Magnificenzia da lo apice della sua altezza qualche volta volgerà li occhi in questi luoghi 

bassi, conoscerà quanto io indegnamente sopporti una grande e continua malignità di fortuna. 

(Teksten slik den foreligger i Giorgio Inglese’s utgave av 2013) 
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Vedlegg II: Bilder av håndskrifter og trykte utgaver 
 

 

P er et av de tre tidlige håndskriftene fra skriveren Biagio Buonaccorsi. Det starter med 

dedikasjonsbrevet (1r). Det er satt av plass til et fargelagt initial S(ogliono), men håndskriftet 

ble aldri utsmykket.  

 

P: Signatur: Ital.709. Bibliothèque Nationale de France, Paris. Bildet er gjengitt fra den digitaliserte utgaven 

(Gallica). BNF tillater gjenbruke av bildene til ikke-kommersielle formål.  



Vedlegg II: Bilder av håndskrifter og trykte utgaver   
 

65 
 

 

Etter dedikasjonen begynner verket (3r) med tittel i rødt (Opera di Niccolo Machaivelli De 

Principati), før tittelen på første kapittel også står i rødt. Randbemerkningen til høyre i rødt 

angir at leseren på denne siden kan lese om Francesco Sforza og Milano.  

 

P: Signatur: Ital.709. Bibliothèque Nationale de France, Paris. Bildet er gjengitt fra den digitaliserte utgaven 

(Gallica). BNF tillater gjenbruke av bildene til ikke-kommersielle formål.  
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L er et annen håndskrift fra Biagio Buonaccorsi. Det var en gave fra skriver til Pandolfo 

Bellacci og er blant de to eneste håndskriftene som ble utsmykket.  Det starter med skrivers 

dedikasjonsbrev til mottaker (1r). Pagineringen nederst til høyre er påført senere. Den 

opprinnelige pagineringen begynner  først etter de to dedikasjonene og innholdsfortegnelsen.  

 

L: Signatur: Ms. Plut. XLIV.32. Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze. Gjengitt her fra den digitaliserte 

utgaven med tillatelse fra Biblioteca Medicea Laurenziana og MiBACT. Det er ikke gitt tillatelse til annen 

reproduksjon eller gjenbruk av bildet.  
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Andre og siste side av skrivers dedikasjonsbrev (1v). Nederst i dedikasjonsbrevet bes 

mottaker om å beskytte boken «og forbered deg på å være en innbitt forsvarer mot alle som 

grunnet ondskap eller misunnelse, etter denne tids skikk og bruk, ønsker å bite og rive den i 

stykker». 

 

L: Signatur: Ms. Plut. XLIV.32. Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze. Gjengitt her fra den digitaliserte 

utgaven med tillatelse fra Biblioteca Medicea Laurenziana og MiBACT. Det er ikke gitt tillatelse til annen 

reproduksjon eller gjenbruk av bildet.  
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Etter skrivers dedikasjonsbrev følger forfatters (2r). Deretter kommer innholdsfortegnelsen 

før bokens første kapittel.  

 

L: Signatur: Ms. Plut. XLIV.32. Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze. Gjengitt her fra den digitaliserte 

utgaven med tillatelse fra Biblioteca Medicea Laurenziana og MiBACT. Det er ikke gitt tillatelse til annen 

reproduksjon eller gjenbruk av bildet.  
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Selve verket, og originalpagineringen starter med første kapittel (6r). I motsetning til P, har 

skriver ikke gitt håndskriftet en moderne tittel. Det starter dermed med den latinske tittel på 

første kapittel som incipit. I likhet med P er L utstyrt med randbemerkninger som angir hvem 

man kan lese om på siden. Her henvises det til Francesco Sforza og den spanske kongen.  

 

L: Signatur: Ms. Plut. XLIV.32. Biblioteca Medicea Laurenziana, Firenze. Gjengitt her fra den digitaliserte 

utgaven med tillatelse fra Biblioteca Medicea Laurenziana og MiBACT. Det er ikke gitt tillatelse til annen 

reproduksjon eller gjenbruk av bildet.  
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Q starter med dedikasjonsbrevet (1v). Her fortelles det verken hvem dedikasjonen er fra, eller 

hvem den er rettet til. Den foregående siden (1r) oppgir kun tittel på verket, De principatu. 

 

Q: Signatur: 435. Biblioteca Gambalunga, Rimini. Privat foto, gjengitt med tillatelse fra Biblioteca 

Gambalunga.  
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Første kapittel begynner rett under siste setning av dedikasjonsbrevet (3v) og uten å gjenta 

tittelen. Håndskriften er mest sannsynlig blant de senere, skrevet i hast og uten at skriver har 

hatt noen tanke om at den skulle utsmykkes.  

 

Q: Signatur: 435. Biblioteca Gambalunga, Rimini. Privat foto, gjengitt med tillatelse fra Biblioteca 

Gambalunga.  
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Frontispis på den trykte utgaven viser til at Fyrsten er dedisert til Lorenzo. I tillegg inneholder 

bindet fire andre bøker, hvor av de to siste, litt overraskende, nylig er føyet til av forfatteren 

post mortem.   

 

Giuntas 1532 utgave av ‘Fyrsten’. Bibliothèque Nationale de France, Paris. Bildet er gjengitt fra den 

digitaliserte utgaven (Gallica). BNF tillater gjenbruke av bildene til ikke-kommersielle formål.  
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Trykkers dedikasjonsbrev til Giovanni Gaddi, følger etter frontispis. Her ber Giunta motaker 

om å forsvare boken «mot de som grunnet dens tema bestandig beskt vil rive den i stykker, 

uten å vite, at de som underviser om urter og medisin, også underviser om gift, for at vi skal 

kunne kjenne og ta oss i akt for disse. Man kan også legge merke til at det ikke finnes en 

kunst eller en vitenskap som ikke kan brukes ondt av de som er onde». 

 

Giuntas 1532 utgave av ‘Fyrsten’. Bibliothèque Nationale de France, Paris. Bildet er gjengitt fra den 

digitaliserte utgaven (Gallica). BNF tillater gjenbruke av bildene til ikke-kommersielle formål.  
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Etter trykker dedikasjonsbrev følger innholdsfortegnelsen i Fyrsten. Verken trykkers eller 

Machiavellis dedikasjonsbrev nevens her. 

Giuntas 1532 utgave av ‘Fyrsten’. Bibliothèque Nationale de France, Paris. Bildet er gjengitt fra den 

digitaliserte utgaven (Gallica). BNF tillater gjenbruke av bildene til ikke-kommersielle formål.  
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Innholdsfortegnelsens andre side markerer forsiktig at Fyrsten slutter og at La vita di 

Castruccio Castracani begynner med én linjes mellomrom, og at det ikke står 

kapittelnummerering etter de andre bøkene i volumet.  

Giuntas 1532 utgave av ‘Fyrsten’. Bibliothèque Nationale de France, Paris. Bildet er gjengitt fra den 

digitaliserte utgaven (Gallica). BNF tillater gjenbruke av bildene til ikke-kommersielle formål.  
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Dedikasjonsbrevet står upaginert etter innholdsfortegnelsen (som det ikke nevnes i).  

 

Giuntas 1532 utgave av ‘Fyrsten’. Bibliothèque Nationale de France, Paris. Bildet er gjengitt fra den 

digitaliserte utgaven (Gallica). BNF tillater gjenbruke av bildene til ikke-kommersielle formål.  
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Etter Machiavellis dedikasjonsbrev begynner Fyrsten med paginering og en ny tittel. I 

motsetning til på frontispis, nevnes ikke lenger Lorenzo i tittelen. Det er satt av plass til 

fargelagte initialer ved inngangen til hvert kapittel, markert med bokstaven som skal 

illumineres. Toppteksten «Libro del Principe» starter på neste side.  

Giuntas 1532 utgave av ‘Fyrsten’. Bibliothèque Nationale de France, Paris. Bildet er gjengitt fra den 

digitaliserte utgaven (Gallica). BNF tillater gjenbruke av bildene til ikke-kommersielle formål.  


