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Abstract.With the intellectual refinement and elegance that characterizes
him, Prof. William J. Connell presents his new English translation of
Machiavelli’s Il Principe as a transposition which measures Machiavelli
in terms of the political and social context of Florence and Europe in the
Renaissance, which offers a more accurate account of the text and its
meanings and which is based on the interpretation that Machiavelli
wished to write a book that was shocking in an ironic way and that he
wished to show how complicated and unclear human action and its
motivations can be.
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Gabriela Tãnãsescu: Stimate domnule Profesor William Connell, sunteþi au-
torul unei noi traduceri în englezã a celei mai provocatoare cãrþi a gândirii poli-
tice moderne – Principele lui Machiavelli – ºi, de asemenea, al unei noi perspec-
tive asupra semnificaþiei acestei celebre lucrãri. Cum aþi sintetiza originalitatea
interpretãrii dumneavoastrã ºi care sunt principalele direcþii interpretative ale
operei lui Machiavelli cu care vã consideraþi afin?

William J. Connell: Este un fapt interesant cã deºi Principele lui Machia-
velli este una dintre cele mai citite cãrþi din literatura lumii, existã relativ puþine
cercetãri realizate de istorici în privinþa redactãrii ºi semnificaþiei capodoperei
lui Machiavelli. Desigur, existã numeroase cercetãri filologice realizate de eru-
diþi în literaturã, începând mai ales din anii 1980, dar istoricii au fost tentaþi mai
curând sã trateze Principele ca mijloc de a ilustra alte fenomene decât sã îºi foca-
lizeze atenþia asupra textului în sine. Am dorit sã pregãtesc o ediþie a Principelui
care sã fie fãcutã de un istoric pentru alþi istorici. Ar fi vorba de o carte care l-a
mãsurat pe Machiavelli prin prisma contextului politic ºi social al Florenþei ºi al
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Europei din perioada Renaºterii. Întrucât am dedicat decenii cercetãrii arhivis-
tice pentru a studia societatea ºi politica Florenþei renascentiste, m-am gândit cã
aº putea sã ofer o explicare a textului ºi a semnificaþiilor lui care sã fie mai pre-
cisã decât acelea ale teoreticienilor politici ºi ale experþilor în literaturã care au
pregãtit toate celelalte numeroase ediþii ale Principelui în englezã. Faptul cã
ediþia mea1 s-a vândut pânã acum în aproape 30.000 de exemplare ºi cã este de-
semnatã într-un fel ca standard în multe cursuri universitare îmi spune cã a fost
o întreprindere destul de reuºitã. În privinþa propriei mele direcþii interpretative,
cred cã Machiavelli a dorit sã scrie o carte care sã ºocheze într-un mod ironic. El
ºtia cã mulþi alþii au scris cãrþi despre politicã ºi despre caracterul principelui
bun. El a decis sã scrie ceva foarte diferit, ceva care a argumentat cã, mai curând
decât profilul, regimul ideal al unui principe bun ar trebui sã se construiascã de
jos în sus. Luând în considerare ce era mai rãu în natura umanã ºi ºtiind cã prin-
cipii înºiºi sunt adesea rãi – cã ei, cum spune Machiavelli, „trebuie sã ºtie cum
sã nu fie buni“ – el a sperat totuºi sã arate cum s-ar putea construi un regim ºi o
viaþã civilã care ar fi cât mai sigure posibil pentru a supravieþui în faþa ameninþã-
rilor externe ºi interne.

Gabriela Tãnãsescu: Cum apreciaþi influenþa actualã a lucrãrii care, la 500
de ani de la apariþie, este încã în centrul unei dezbateri nuanþate?

William J. Connell: Problema influenþei actuale a lui Machiavelli este una
interesantã. În þãrile vorbitoare de limbã englezã numele lui Machiavelli l-a sur-
clasat ºi pe acela al lui Shakespeare în limbajul comun. Principele este citit nu
numai în ºcoalã, ci ºi în lumea afacerilor, în armatã ºi în închisori. Pentru a spune
adevãrul, acesta nu este probabil un lucru bun. Nu ºtiu dacã Machiavelli ar fi
dorit acest lucru. El pare sã fi încercat în ultimul deceniu al vieþii sã suprime
Principele – sã punã duhul înapoi în sticla lui, ca sã zicem aºa. Prea adesea Prin-
cipele este folosit pentru a scuza acþiuni inadecvate sau crime. Existã lecþii mo-
rale adânci care pot fi învãþate din citirea Principelui. Este un mare text în ordi-
nea învãþãrii a cât de complicate ºi neclare pot fi acþiunile umane ºi motivaþiile
lor. Dar prea adesea Principele este citat ca o autoritate cu simplul mesaj „sco-
pul scuzã mijloacele“. Un astfel de mesaj existã în Principele, dar el este pre-
zentat de Machiavelli într-un mod ironic ºi complicat, nu în modul facil pe care
ºi-l imagineazã media popularã, politicienii ºi consultanþii de afaceri.

Gabriela Tãnãsescu: V-aþi consacrat unui tip de interpretare care contex-
tualizeazã opera lui Machiavelli ºi prezintã în acelaºi timp nivelurile ei multiple
de semnificaþie. Care este impactul unei astfel de interpretãri în comunitatea ºti-
inþificã de profil din Statele Unite?

William J. Connell: În lumea vorbitoare de englezã a apãrut la sfârºitul ani-
lor 1960 ceea ce s-ar putea numi o „erudiþie a contextului“ care a implicat îndeo-
sebi teoria politicã, critica literarã ºi istoria filosofiei. A fost o erudiþie care în
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acel timp a cãutat sã creeze o foarte utilã poziþie a medietãþii. Contextualiºtii au
recunoscut ºi relevanþa factorilor economici ºi sociali, totuºi s-au opus marxiºti-
lor rigizi prin recunoaºterea importanþei limbajului, ideilor, politicii ºi religiei.
Contextualiºtii au fost, de asemenea, în dezacord cu acei idealiºti care au prefe-
rat sã studieze marile cãrþi fie ca texte unice, fie ca aparþinând unei discuþii su-
praistorice în care Platon, Augustin ºi Nietzsche au citit ºi au scris unul pentru
altul, dar nu pentru timpurile lor ºi nu pentru restul umanitãþii. Astfel încât con-
textualiºtii au îndeplinit un mare rol. Probleme au apãrut atunci când a fost privi-
legiat în mod inadecvat un anumit context în raport cu altele. Limbajul, de pildã,
în raport cu evenimentele politice. Sunt rare situaþiile în care erudiþii care pretind
„context“ în munca lor de interpretare au cu adevãrat experienþa contextualã a
epocii trecute, câºtigatã doar prin ani de cufundare în texte vechi ºi arhive. În
schimb, noi adesea gãsim o teorie modernã care, privilegiind un tip de context,
înfruntã altã teorie modernã ce privilegiazã alt tip de context.

Gabriela Tãnãsescu: Cât de mult credeþi cã pot fi asociate interpretãrile
analitice cu abordãrile consacrate în istoria ideilor?

William J. Connell:A rãspunde la aceastã întrebare ar implica un lung eseu
referitor la numeroºi scriitori ºi critici moderni. Dar daþi-mi voie sã menþionez o
veche ºi foarte interesantã metodologie la care mã întorc adesea. A fost dezvol-
tatã la mijlocul secolului al XX-lea de A. O. Lovejoy (fondatorul Journal of the
History of Ideas, al cãrei Secretar sunt) care a cãutat sã schiþeze cum s-au schim-
bat ºi au evoluat în timp ideile individuale. Aceasta nu a fost diferitã de marele
proiect Geschichtliche Grundbegriffe al lui Otto Brunner.
Un exemplu rapid, relevant de fapt pentru Machiavelli, ar putea fi sã luãm

conceptul ºi cuvântul „virtute“. Cu rãdãcina vir, cuvântul a semnificat bãrbãþia.
Dar peste timp, în civilizaþia occidentalã, virtutea a ajuns sã semnifice o calitate
care este preþioasã (dar cu totul prea uºor de distrus) la o femeie. Astãzi cuvântul
a fost redat neutru. Astfel, „realitatea virtualã“ are „forþa“ sau „simþul“ realitãþii,
dar nu este realã. Dupã Lovejoy, existã mulþi contextualiºti care au considerat cã
acest gen de focalizare asupra unui singur cuvânt sau termen a fost excesiv ºi cã
trebuie sã fie studiate schimbãri mai mari în limbaj ºi societate. Nu pot decât sã
fiu de acord cu ele. ªi totuºi... din nou mi se pare cã studiul unui singur termen
precum „virtute“ este extraordinar de sugestiv. Pentru istoric acestea sunt precum
balizele de mare care ne indicã înãlþimea fluxurilor ºi refluxurilor ºi ne semna-
leazã recifele subacvatice.

Gabriela Tãnãsescu: Lucrãrile dumneavoastrã personale ºi cele pe care le-aþi
editat reflectã o preocupare specialã pentru o contextualizare politicã, societalã
ºi ideaticã a unei perioade ºi a unei forme de organizare statalã: Florenþa
renascentistã. În mod fundamental o astfel de contextualizare acoperã aspecte
ale sferei publice ºi ale relaþiilor politice ºi interpersonale, ale valorilor morale,
ale imaginarului colectiv, dar, de asemenea, ºi pe acelea ale paradigmei
individualiste a gândirii politice ºi artistice, sfera socialã a aplicabilitãþii ei ºi,
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în general, domeniul acceptabilitãþii ºi inacceptabilitãþii sociale a formelor de
gândire inovativã. Cum sintetizaþi importanþa acestui tip de contextualizare
pentru istoria ideilor politice, în special, ºi cât de relevant consideraþi acest tip
de contextualizare pentru ideile politice contemporane?

William J. Connell: Una dintre principalele probleme ale contextualizãrii,
aºa cum am argumentat într-un eseu despre conceptul lui Machiavelli de stat ca
ceva ce trebuie sã creascã – sã creascã sau sã moarã –, este cã procesul studierii
sau învãþãrii contextului poate deveni atât de copleºitor încât istoricul pierde
ceea ce este original într-un anume scriitor sau text. În cazul lui Machiavelli,
descoperirea fãcutã de anumiþi specialiºti moderni în privinþa faptului cã în se-
colele al XV-lea ºi al XVI-lea alþi florentini foloseau un vocabular similar celui
al secretarului florentin, combinatã cu dorinþa lor de a explica (dar, cu adevãrat,
de „a scuza“) lecþiile dure din Principele, i-a fãcut sã ignore ce este cel mai pro-
vocator în scrierile lui. El a fost descris mai curând ca o verigã într-un lanþ lung
de teoreticieni republicani decât ca o voce vulcanicã ce a schimbat cu adevãrat
modul în care a fost gânditã guvernarea. Cred cã acesta este motivul pentru care,
nefiind încântat de urcarea pe valuri, am încercat întotdeauna sã þin ochii pe
acele balize marine.

Gabriela Tãnãsescu: Anii trecuþi aþi lucrat cu cercetãtorii români ai operei
lui Machiavelli. Unde pot fi localizate preocupãrile lor între preocupãrile inter-
naþionale de profil?

William J. Connell:Acum (în aprilie 2014) vizitez a treia oarã România. Am
deja un numãr apreciabil de prietenii ºtiinþifice în aceastã þarã ºi sunt, de aseme-
nea, editor prin corespondenþã în board-urile a douã reviste din România, inclu-
siv al acesteia. Îmi amintesc, de asemenea, cã în 1998 Journal of the History of
Ideas a susþinut conferinþa din Bucureºti cu tema „Cultura ºi politica identitãþii
în România modernã“.
Deºi nu am participat la Conferinþã, îmi amintesc discuþiile lungi purtate pen-

tru planificarea ei. Legãtura cu România este ceva de care sunt foarte mândru ºi
sper cã ea va continua, mai ales acum, dupã ce douã dintre cãrþile mele au fost
publicate aici2. Cu doi dintre specialiºtii mai vârstnici am avut discuþii lungi ºi
interesante în timpul Rãzboiului Rece ºi al perioadei Ceauºescu. Am întâlnit în
Italia ºi Franþa mulþi tineri specialiºti români capabili de contribuþii importante.
Existã energie în România ºi dorinþã de a interacþiona pe plan internaþional care
sunt cu totul impresionante. Faptul cã o parte dintre lucrãrile de specialitate cele
mai impresionante sunt realizate de români mi se pare cã implicã – deloc sur-
prinzãtor – probleme de identitate etnicã ºi de relaþii între þãri considerate indi-
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vidual ºi organizaþii internaþionale vaste (UE, NATO, Naþiunile Unite). Tradiþii
importante ale erudiþiei textuale ºi arhivistice – precum cea exemplificatã de cu
adevãrat marele savant Nicolae Iorga – au fost întrerupte în mare mãsurã în
deceniile de dupã cel de-al doilea Rãzboi Mondial.
Mi-am dorit adesea sã ºtiu mai mult despre rolul jucat de Andrei Oþetea. Oþe-

tea a fost un istoric care, înainte de cel de-al doilea Rãzboi Mondial, a fãcut o lu-
crare importantã despre Florenþa renascentistã ºi în special despre prietenul lui
Machiavelli, Francesco Guicciardini. Dupã Rãzboi, el pare sã fi devenit ceva în
genul „feþei“ profesiei de istoric în România. Probabil nu este în întregime rele-
vant dar, deºi „Connell“ este un nume irlandez, o mãtuºã în vârstã din Chicago
mi-a explicat recent cã unul dintre bunicii mei din secolul al XIX-lea era etnic
german nãscut în aceastã parte de lume – în sudul Basarabiei, într-un oraº numit
Sãrata care era atunci în Rusia. În 1900 a emigrat în Statele Unite ºi apoi în Ca-
nada, dar fraþii sãi au rãmas ºi au devenit cetãþeni ai României dupã primul Rãz-
boi Mondial. Familiile lor au emigrat în Germania în 1945, când acel teritoriu a
devenit parte a Uniunii Sovietice. Sãrata este acum în Ucraina, deºi în aceste zile
ne putem întreba dacã poate deveni parte a ceea ce Vladimir Putin a numit „No-
vorusia“… În orice caz, sper sã vizitez într-o zi acest oraº care a fost odatã parte a
României Mari.

Gabriela Tãnãsescu: Ce aºteptãri aveþi de la simpozionul internaþional care
se desfãºoarã zilele acestea în România?3

William J. Connell: Simpozionul internaþional dedicat lui Machiavelli ºi care
se desfãºoarã în Bucureºti ºi Sinaia oferã posibilitatea extraordinarã specialiº-
tilor de pe douã continente ºi (probabil) din 10 þãri sã discute despre cercetarea
lor pe o lungã listã de subiecte importante legate de Machiavelli. Sunt, de pildã,
foarte curios sã aud ce va spune Profesorul Baldini despre interpretarea datã de
Mussolini lui Machiavelli ºi care în acel timp (1924) a fost susþinutã ºi republi-
catã de nimeni altul decât Jiddu Krishnamurti, cel care a fost promovat apoi de
miºcarea teosoficã ca „Învãþãtor al Lumii“. … Ce ciudat! Acest lucru este pentru
mine de un interes special întrucât propria mea ediþie a Principelui cuprinde
într-unApendice traducerea pe care am fãcut-o deosebit de interesantului eseu al
lui Mussolini despre Machiavelli.
Machiavelli rãmâne de un real interes în întreaga lume ºi existã încã interpre-

tãri importante care pot fi dezvoltate ºi descoperiri semnificative care pot fi fã-
cute cu privire la textele lui ºi la receptarea lor în secolele care le-au urmat. În
ultimele decenii am vãzut mulþi specialiºti vorbitori de spaniolã, din Spania ºi
America latinã, folosindu-ºi publicaþiile despre Machiavelli ca mod de a implica
marea lume a specialiºtilor internaþionali. S-ar dori ca acelaºi lucru sã se întâmple
ºi în cazul specialiºtilor români ºi, într-adevãr, el se întâmplã deja. Dacã ar fi sã
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vorbim doar despre o singurã iniþiativã care ar face o mare diferenþã în acest spa-
þiu, daþi-mi voie sã recomand traducerea în românã a lucrãrii lui Machiavelli
Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Aceasta este un text care are o lungã
ºi remarcabilã istorie, care îl învaþã pe cititor tot atât de mult despre istoria ro-
manã pe cât o face despre guvernare ºi politicã ºi care îl aratã pe Machiavelli a
fi fost un mult mai profund gânditor decât autorul unui manual, întrucâtva imo-
ral, pentru tirani, aºa cum se poate afla din secole de greºitã caricaturizare.

Gabriela Tãnãsescu: Vã mulþumesc cordial pentru rãspunsuri ºi pentru ama-
bilitate.
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