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Aapãrut recent prima traducere integralã în limba românã a foarte cunoscutu-
lui tratat Della Ragion di Stato (Despre raþiunea de stat) redactat cãtre sfârºitul
secolului al XVI-lea de Giovanni Botero, tratat care, între altele, are ºi meritul
de a fi dat un nume sindromului malign de care suferã politica epocii moderne.
În principalele idiomuri europene, termenii Raison d’État, Reason of State, Ra-
gion di Stato, Staatsräson, Razon de Estado vor evoca, în special dupã apariþia
cãrþii lui Botero, o viziune asupra politicii care devine o artã a guvernãrii, prac-
ticatã — ca orice artã — de o elitã deþinãtoare a unor secrete ale artei, fãrã con-
sultarea celor guvernaþi (deºi, cel puþin în intenþie, exercitatã spre binele acestora).
Aceastã idee a unei „arte a guvernãrii“, arte del buon governo, apare, de altfel, ºi

într-o epocã mai timpurie, însã altfel înþeleasã. De pildã, ilustraþiile (care dateazã
din secolul al XIV-lea) datorate luiAmbrogio Lorenzetti, aflate în Palazzo Pubblico
din Siena. Acesta reprezenta, moralizator, în picturile sale, o artã creºtinã a gu-
vernãrii, il Buon Governo, cãreia îi opune, dramatic, il Cattivo Governo, personi-
ficat printr-o figurã cu înfãþiºare sumbrã, înconjuratã de alte personaje alegorice:
Cruzimea, Perfidia, Rãzboiul, Tirania, Orgoliul º.a.m.d. În fresca pictorului din
Siena, il Buon Governo este reprezentat ca un monarh la vârsta senectuþii, însoþit
de figurile Justiþiei, Cumpãtãrii, Prudenþei, Pãcii etc., totul fiind prezidat de per-
sonificarea celor trei virtuþi teologale: Credinþa, Speranþa, Iubirea creºtinã.
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Cititorul cãrþii lui Botero poate vedea imediat distanþa enormã care separã re-
prezentarea artei de a guverna bine în imaginarul secolului al XIV-lea de viziu-
nea raþionalã, dar ºi ezotericã ºi instrumentalã (în fond), asupra politicii, care do-
minã sfârºitul secolului al XVI-lea. Aceastã distanþã se explicã, nu în micã mã-
surã, prin cezura introdusã de gândirea politicã a Renaºterii, în primul rând, de-
sigur, de opera revoluþionarã a lui Machiavelli. Deºi nu o mãrturiseºte nicãieri în
cuprinsul ei, cartea lui Botero Della Ragion di Stato este, în bunã mãsurã, o în-
cercare de a rãspunde, din punctul de vedere al unui intelectual (dacã putem uti-
liza acest termen avant la lettre) iezuit, influenþei, considerate pernicioase, a Se-
cretarului florentin.
Biografia lui Botero1 explicã, de altfel, în bunã mãsurã, decizia acestuia de a

redacta cartea sa Despre Raþiunea de Stat. Cronologic (dar, vom vedea, ºi ideo-
logic), concepþia lui Botero despre raþiunea de stat se situeazã între Machiavelli
ºi Richelieu. Viaþa dar ºi opera lui Giovanni Botero (nãscut în anul 1544 în lo-
calitatea Bene din Piemont, mort în 1617, la Torino) sunt marcate de o dublã
apartenenþã, la ordinul religios iezuit, fondat de Sfântul Ignaþiu de Loyola (Com-
pania lui Isus), dar ºi la categoria autorilor aflaþi sub influenþa ideilor a ceea ce
s-a numit Reforma catolicã (autorii protestanþi au preferat sã vorbeascã de Con-
trareformã).
În acea vreme, apartenenþa la o organizaþie spiritualã de genul Companiei lui

Isus era, de fapt, singura cale prin care un individ cu bune calitãþi intelectuale,
dar ieºit dintr-o familie modestã (este cazul lui Botero), putea spera sã facã o ca-
rierã semnificativã. Ordinul iezuiþilor (care mai târziu va fi denunþat de Pascal în
Scrisorile unui provincial pentru transigenþa cu principiile moralei creºtine în
scopul câºtigãrii unei influenþe politice) era, în vremea lui Botero, dedicat unei
acþiuni de reafirmare a spiritualitãþii catolice într-o Europã în care Reforma se
gãsea în plin avânt. Iezuiþii au înþeles repede cã, luându-ºi rolul de educatori, în
special ai descendenþilor unor familii nobile, vor dobândi o influenþã aparte în
societatea epocii lor ºi, prin aceasta, vor contribui la limitarea rãspândirii cre-
dinþei reformate, scopul principal al Contrareformei, miºcare interioarã a catoli-
cismului iniþiatã de ierarhia Bisericii Catolice ºi de Papa Paul IV (1555-1559)
dupã deschiderea Conciliului din Trento.
Acestei tendinþe de reafirmare a catolicismului îi datorãm, de altfel, ºi iniþie-

rea curentului artistic ºi cultural al barocului, care a impus, în urmãtoarele de-
cenii în pictura, muzica, arhitectura ºi literatura vremii personalitãþi excepþionale
(Caravaggio, Rubens, Velázquez, Monteverdi, Bernini), cultivând codul artistic
al senzualitãþii, exuberanþei formale, vitalitãþii ºi emoþiei, în care iniþiatorii Con-
trareformei vedeau ºansa de a combate ascetismul intelectualist ºi rigorist al Re-
formei luterano-calvine. Scriitura lui Botero, complexã, prolixã ºi persuasivã,
este ºi ea, în esenþã, barocã.
Tânãrul Giovanni Botero pare sã fi avut un caracter dificil, poate conºtient de

valoarea sa intelectualã, lucru care îl face sã intre în conflict cu ierahia ordinului.
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Va preda filosofia ºi retorica în Franþa ºi Italia, va fi predicator ºi secretar al unor
notabili, va fi însãrcinat cu importante misiuni diplomatice care îl pun în relaþie
cu personaje importante ale vremii sale (inclusiv cu cardinalulAndrei Báthory, prin-
cipe transilvan ºi adversar al lui Mihai Viteazul2, cu care întreþine o interesantã
corespondenþã).
Polyhistor, Botero redacteazã lucrãri cu teme teologice, istorice, din domeni-

ile geografiei universale, al economiei ºi al politicii, scrie versuri ºi prozã. Toate
acestea îi vor atrage faima unui învãþat de talie europeanã.
Termenul Ragion di Stato nu e o invenþie a lui Botero. Într-adevãr, cum

observã ºi profesorul (de la Universitatea „Federico II“ din Napoli) Gianfranco
Borelli3, unul dintre cercetãtorii care au consacrat un numãr important de pagini
istoriei acestei idei politice, despre Ragion di Stato vorbea încã în 1547 Giovanni
Dalla Casa, într-o Orazione a Carlo V (unde el face distincþia între raþiunea de
stat, brutalã ºi nemiloasã, ºi raþiunea civilã), însã preistoria noþiunii4 poate fi ur-
mãritã ºi la Francesco Guicciardini, în dialogul intitulat Del reggimento di Firenze,
scris cândva între 1521 ºi 1523. Cum se ºtie, Francesco Guicciardini era priete-
nul lui Machiavelli, cu care el întreþine o importantã corespondenþã ºi nu este
nicio îndoialã cã în scrisul lui Guicciardini se aude un ecou al ideilor machia-
velliene; Guicciardini, de pildã, scrie, cu privire la prizonierii pisani (cu Pisa,
Florenþa a purtat un îndelungat ºi crud rãzboi, în care ºi Machiavelli a avut un
rol semnificativ) cã morala creºtinã ar cere sã fie trataþi cu omenie, dar raþiunea
statelor (secondo la ragione e l’uso degli stati, scrie Guicciardini) comandã sã fie
trataþi cu cea mai mare asprime, cãci statul nu poate fi condus cu morala creºtinã5.
Totuºi, cartea lui Botero aparþine unei epoci diferite. Machiavelli ºi Guicciardini

se intereseazã în primul rând de cucerirea puterii, ei trãiesc în epoca în care, cu
energie ºi abilitate, puteai cuceri, ca emblematicul personaj Cesare Borgia, un
principat. În vremea lui Botero, contextul era altul, marcat de ideea, exprimatã
de francezul Jean Bodin (Les Six Livres de la République fuseserã deja publicate
în anul 1576), definirii statului ºi a suveranitãþii acestuia într-un alt plan decât acela
al existenþei individuale. Individul este trecãtor, statul e peren.Acelaºi Gianfranco
Borelli, situând opera lui Botero în contextul ei istoric, observã cã „literatura
dedicatã raþiunii de stat începând cu sfârºitul secolului al XVI-lea în Italia ºi în
þãrile europene devastate de violenþa conflictelor religioase va contribui la insta-
urarea unui tip aparte de conservatorism politic în mare parte din Europa ºi, pe
de altã parte, va defini un proiect de guvernare ºi de conducere politicã care con-
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duce la o nouã formã de autoritate generatã de suveranitatea naþionalã; din acest
punct de vedere, raþiunea de stat începe sã ocupe un loc aparte ºi important în
cadrul procesului pe care îl numim modernitatea politicã“6.
De aceea, Botero, spre deosebire de Machiavelli, se intereseazã mai puþin de

cucerirea decât de pãstrarea puterii politice, aºa cum se vede încã la începutul
cãrþii: ce este mai important, se întreabã Botero, sã creºti sau sã menþii puterea
statului (l’aggrandire o il conservare uno Stato)? ºi autorul rãspunde: fãrã îndo-
ialã cã e mai important sã menþii, cãci (influenþã aristotelicã7) lucrurile sublunare
sunt supuse unui ciclu al naºterii ºi pieirii, totul piere cu timpul, important este
sã întârzii acea vreme. Machiavelli ar fi evocat Fortuna, Prilejul (l’Occasione),
importanþa de a prinde momentul favorabil, unic (o lecturã în paralel a opuscu-
luluiDe principatibus ºi a cãrþii lui BoteroDella Ragion di Stato ar merita o anu-
me atenþie). De aceea, Maurizio Viroli va rezuma, reluând termenii lui Botero,
chestiunea raþiunii de stat în urmãtorii termeni: „Prin raþiune de stat înþeleg doc-
trina care afirmã cã menþinerea statului — definit pur ºi simplu ca dominaþie (le-
gitimã sau ilegitimã) — poate fi urmãritã prin orice mijloace, juste, dacã e posi-
bil, injuste, dacã e necesar“8.
Aceastã viziune conservatoare, aprobatã de înalta ierarhie a bisericii ºi de

cercurile politice conducãtoare, va face, de altfel, ºi succesul cãrþii lui Botero în
þãrile catolice, Italia, Spania, Franþa. Faþã de prepotenþa principilor din epoca lui
Machiavelli, acest conservatorism, care aduce în primul plan noþiunea (ºi ea
aristotelicã) de prudenþã9, care traduce termenul grec sôphrosúnç, are certe note
pozitive. Botero nu mai preconizeazã ca metodã de guvernare violenþa bine cal-
culatã (ca Machiavelli), ci o anume consensualitate a guvernanþilor ºi a celor gu-
vernaþi, dobânditã printr-o politicã raþionalã, fãrã excese. Aceastã idee a guver-
nãrii prin consens va face, de altfel, carierã în filosofia politicã englezã, începând
cu John Locke ºi va avea ecou în Revoluþia americanã de la 1776 (trebuie amintit
aici faptul cã autorii reprezentativi ai istoriei ideilor politice din ªcoala de la
Cambridge, Pocock ºi Skinner în special, au subliniat, în scrierile lor, aceastã
oarecum paradoxalã continuitate în gândire între lumea politicã italianã ºi cul-
tura politicã englezã).
Tratatul lui Botero a avut, în epocã, un succes aparte, deschizând o temã de

dezbatere cu privire la arta de a guverna. Dupã Botero, despre raþiunea de stat
vor scrie, în Italia, Ciro Spontone, Federico Bonaventura, GiovanniAntonio Palazzo,
Girolamo Frachetta, Ludovico Zuccolo, Giovanni Zinano, Pietro Andrea
Cannoniero, Ludovico Settala, Scipione Chiaramonte ºi mulþi alþi autori ai vre-
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mii10. Dupã italieni, alþi autori europeni vor relua aceeaºi temã, pronunþându-se
pro sau contra formulei puse în circulaþie de Botero.
Sugerând cã arta de a guverna se supune unei raþionalitãþi superioare, deose-

bitã de aceea a „omului de rând“ (conceptul politic de individ nu era, încã, pe de-
plin legitimat în acea epocã), noþiunea de raþiune de stat avea sã facã, secole de-a
rândul, o spectacularã carierã în filosofia politicã. Limba francezã, de altfel,
limba diplomaþiei în secolele XVIII ºi XIX, exprimã bine aceastã distincþie vor-
bind despre le fait du prince, care are alte raþiuni decât poate sã înþeleagã le
commun des mortels.
Nu este, desigur, o întâmplare faptul cã un om politic francez, cardinalul de

Richelieu (Armand Jean Du Plessis, cardinal ºi duce de Richelieu, primul mi-
nistru al Franþei între 1624-1642), a fãcut din ideea de raþiune de stat piatra un-
ghiularã a ideologiei statului monarhiei absolutiste, care este personificat în în-
sãºi fiinþa regelui (dupã vorba cunoscutã atribuitã — abuziv, susþin unii istorici
— lui Ludovic al XIV-lea: l’État c’est moi, „Statul sunt eu“), aºa cum se vede ºi
din Testamentul sãu politic, reeditat nu cu multã vreme în urmã într-o excelentã
ediþie criticã11. În numele raþiunii de stat, Richelieu („cel mai important prac-
ticant al raþiunii de stat în secolul al XVII-lea“12, cum scria Meinecke), a condus
Franþa cu o mânã de fier, inaugurând totodatã un secol al hegemoniei franceze
în Europa, care va fi ºi un secol al civilizaþiei franceze. Ceea ce intereseazã pe
istoricul de astãzi, însã, este faptul cã politica de forþã a lui Richelieu în slujba
interesului naþional al Franþei nu a putut fi contestatã fãþiº tocmai datoritã acestei
formule ideologice a raþiunii de stat, prin invocarea, aºadar, a unei raþionalitãþi
superioare, inaccesibile judecãþii comune, puse în slujba politicii.
Prin absolutismul francez, ideea de raþiune de stat va fi inextricabil legatã de

concepþia modernã cu privire la stat (de altfel, urmaºul imediat al lui Richelieu,
cardinalul Mazarin, patroneazã procesul pãcii westfalice din 1648, pace — (de
fapt, sistem de tratate) — care va defini statul european în termenii care sunt va-
labili ºi astãzi, ai suveranitãþii exclusive pe un teritoriu delimitat). Reluând viziu-
nea politicã a lui Richelieu, Friedrich cel Mare al Prusiei, Ecaterina cea Mare a
Rusiei, Maria-Theresa a Austriei ºi alþi monarhi ai timpului sunt cei care înteme-
iazã statele moderne europene. Aceeaºi formulã ideologicã a raþiunii de stat va
juca un rol major în politica europeanã a secolului al XIX-lea (exprimatã în po-
litica unor Napoleon I, Metternich, Nicolae I al Rusiei, Napoleon al III-lea, Bis-
marck), dar ºi în secolul al XX-lea când dictaturile ºi democraþiile vremii au in-
vocat pe rând acelaºi principiu.
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12 Friedrich Meinecke, Machiavellism.The Doctrine of Raison d’État and Its Place in Modern History,
London, Routledge and Kegan Paul, 1962, p. 196.



Ideea de a publica traducerea în limba românã a acestui text clasic al culturii
politice a modernitãþii meritã sã fie salutatã, cu atât mai mult cu cât despre ra-
þiunea de stat ºi despre Botero se publicã, în ultimii ani, foarte mult, s-au organi-
zat numeroase colocvii ºi existã chiar publicaþii consacrate acestei teme (de pil-
dã, Archivio della Ragion di Stato, coordonatã de Gianfranco Borelli, care apare
în formã tipãritã la Napoli, dar ºi în format electronic pe web). Motivul acestei
frenezii editoriale poate fi acela cã, în epoca noastrã, paradigma care s-ar putea
numi clasicã a artei de a guverna pare a-ºi fi epuizat forþa de atracþie ºi existã
numeroase încercãri de a regândi ideile fundamentale pe care se întemeiazã
practica politicã în lumea contemporanã.
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