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Într-o carte publicatã cu câþiva ani în urmã de academicianul Mircea Maliþa,
(Homo fraudens, Bucuresti, Editura RAO, 2012), mi-a atras atenþia un pasaj, în care
ilustrul diplomat român, ajuns astãzi la o vârstã venerabilã, fãrã însã ca trecerea
anilor sã se poatã citi ºi în scrisul domniei sale, afirmã: „ªtii prea bine cã m-am
distanþat de Machiavelli“ (p. 63). Domnul Maliþa, nefiind doar diplomat, ci ºi autorul
unor cãrþi foarte citite ºi comentate la vremea lor, ar fi putut, aºa cum Noica a
publicat o Despãrþire de Goethe, sã scrie, eventual, o Despãrþire de Machiavelli,
Secretarul florentin fiind, de altfel, cum se ºtie, rãspunzãtor în bunã mãsurã de politica
externã a Florenþei în vremea lui Soderini, în primul deceniu al frãmântatului secol al
XVI-lea. Nu ºtiu ca domnul Maliþa sã fi scris o asemenea carte. Însã, dacã ar fi scris-o,
domnia sa ar fi putut sã adauge, fãrã îndoialã, o paginã nouã ºi de deosebit interes la
o istorie plinã de neprevãzut, aceea a relaþiei dintre Machiavelli ºi cultura românã.

Deoarece m-am ocupat, datoritã interesului pentru opera autorului Principelui,
de acest subiect, mi-am luat libertatea de a recapitula, în câteva pagini, cu prilejul
acestui numãr special al Revistei de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale în-
chinat aniversãrii domnului academician Mircea Maliþa, momentele cele mai
semnificative ale întâlnirii dintre operele marelui florentin ºi cultura românã, ca
un omagiu pentru acela care a fost unul dintre cei care orientat, prin acþiunea di-
plomaticã ºi prin scrierile teoretice corabia diplomaþiei româneºti în vremuri
deloc liniºtite, aici destinul sãu nefiind cu totul departe de acela al ilustrului sãu
predecesor într-ale diplomaþiei din veacul al XVI-lea.

ªi poate, cine ºtie, domnul academician Maliþa, pe care astãzi ºi-l revendicã,
cu acest prilej aniversar, deopotrivã lumea diplomaþiei, lumea literelor ºi aceea a
ºtiinþei politice ºi a relaþiilor internaþionale, ne va oferi, totuºi, aceastã Despãrþire
de Machiavelli…

Machiavelli ºi cultura românã

Chestiunea prezenþei lui Machiavelli în cultura românã1 pune douã probleme
distincte; una de ordinul datelor istorice primare, cealaltã, mult mai complexã,
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vizând modul în care opera Secretarului florentin a fost receptatã în cultura ro-
mânã. Dacã la prima problemã putem rãspunde enumerând o serie de date, cea
de-a doua solicitã unele observaþii privind o posibilã teorie a influenþelor strãine
în cultura românã (poate ºi a unei teorii a lecturii machiavelliene). Cazul lui
Machiavelli este aparte, din cel puþin douã motive. Întâiul, deoarece opera lui
Machiavelli este revelatoare pentru instalarea într-o culturã a temelor specifice
ale modernitãþii: individualismul, relaþia subiectivã – personalã – cu istoria,
desacralizarea politicului, raþionalitatea de tip instrumental. Evocarea lui Machiavelli
serveºte, de cele mai multe ori, în diferite contexte, ca o prescurtare – în jargonul
postmodern, s-ar putea spune ca un shortcut – pentru aceste teme, considerate
fiecare în parte sau privite ca o constelaþie culturalã. Al doilea motiv este cã figura
lui Machiavelli conþine o ambiguitate inevitabilã. În istoria ideilor, funcþioneazã
încã din secolul al XVI-lea dubletul machiavelian/machiavelic, care, la rândul
sãu, este revelator pentru orientarea filosoficã a unei culturi sau, am putea spune,
împrumutând un termen larg rãspândit în filosofia germanã modernã, pentru
Weltanschauung-ul unei comunitãþi culturale.

Datele pe care le avem în prezent aratã cã Machiavelli se citea pe teritoriul
actual al României cel puþin începând din secolul al XVIII-lea. Indirect, însã, avem
indicii care ar putea arãta cã Machiavelli era cunoscut cu mult timp înainte.

Cercetând Bibliografia româneascã veche (Bianu ºi Hodoº), adãugirile (Si-
monescu etc.), precum ºiDicþionarul literaturii române de la origini pânã la 1900,
dar ºi alte referinþe bibliografice, extragem concluzia dezamãgitoare cã Machiavelli
e, practic, absent în lista autorilor traduºi în româneºte pânã cãtre sfârºitul seco-
lului al XIX-lea. Pe de altã parte, însã, trebuie precizat ºi un fapt de sens contrar.
Dacã avem curiozitatea de a rãsfoi monumentala Istorie a literaturii române de la
origini pânã în prezent a lui G. Cãlinescu, vom vedea cã numele lui Machiavelli
este citat în mai multe rânduri: în legãturã cu opera lui Miron Costin, cu opera
de istoric a lui Nicolae Bãlcescu, în legãturã cu un personaj, oarecum proverbial,
Dinu Pãturicã, din romanul Ciocoii vechi ºi noi de Nicolae Filimon, în legãturã
cu o localizare a povestirii Belphagor (Favola) de cãtre I. L. Caragiale cu titlul
Kir Ianulea2, în legãturã, în sfârºit, cu scrierea în douã volume pe care C.Antoniade
o consacrã Secretarului florentin. Prin urmare, un numãr destul de substanþial de
referiri la opera lui scriitor care, dacã e sã ne luãm dupã bibliografii, este practic
netradus pânã la sfârºitul secolului al XIX-lea.

Dar, cum ne atrage atenþia un exemplu dintre cele de mai sus, acela al citãrii
lui Machiavelli în legãturã cu Dinu Pãturicã, netradus nu înseamnã ºi necunoscut
în cultura românã. Trebuie sã observãm, ºi aici intervine necesitatea – enunþatã
mai sus – a unei teorii a influenþei lucrãrilor strãine în cultura românã, cã în
România s-a citit multã vreme nu numai în româneºte, dar uneori chiar prepon-
derent – datã fiind lipsa unor traduceri ºi unele atitudini ale claselor culte – în
limbi strãine. Prin urmare, deºi Principele este tradus abia la începutul secolului
al XX-lea, este mai mult decât verosimil ca el sã fi fost cunoscut în mod direct,
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de la sursã, în italianã sau în traducere, într-una dintre limbile care aveau circulaþie
pe teritoriul românesc, cu mult mai devreme.

Sã analizãm aceastã presupunere. În primul rând, va trebui sã distingem dife-
ritele contexte în care este probabilã o lecturã, fie ºi mediatã, a lui Machiavelli.
Un prim context este al culturii umaniste pe teritoriul României, pe de o parte,
mai probabil în Transilvania, pe de alta cu referire la umaniºtii din þãrile române,
Miron Costin º.a. În Transilvania, e posibil ca sã se fi intrat în contact cu opera
lui Machiavelli prin textul italian (e semnalatã prezenþa la curtea principilor tran-
silvani a unor învãþaþi veniþi din Italia) sau în traduceri germane ºi, poate mai
târziu, maghiare. Marele istoric român Nicolae Iorga chiar atribuia, într-o broºurã
publicatã în tinereþe (Basta ºi Mihai Viteazul, Bucureºti, 1895), uciderea lui Mihai
Viteazul de cãtre generalul Basta unei inspiraþii care ar fi venit direct din lectura
Principelui.

În al doilea caz, e mai mult decât probabilã lectura lui Machiavelli în tradu-
ceri din originalul florentin în neogreacã ºi, spre sfârºitul secolului al XVIII-lea,
în francezã (eventual, mai târziu, chiar în rusã). În secolul al XVIII-lea se situeazã
prima referire certã, aceea la lectura pe care N. Mavrocordat o face Discursurilor
(Discorsi). Dar este aproape sigur cã ºi D. Cantemir l-a citit pe autorul Principelui,
fie în tinereþea petrecutã la Constantinopole, fie ulterior, la curtea þarului Petru I.

Ne vom opri o clipã la momentul semnificativ în care un principe fanariot,
influenþat de ideile Luminilor, citeºte ºi adnoteazã Principele lui Machiavelli.
Nicolae Mavrocordat, aparþinând unei cunoscute familii originare din insula greacã
Chios, a fost numit de Poarta Otomanã, dupã o carierã diplomaticã în slujba Im-
periului Otoman, drept principe fanariot al Moldovei (1709-1710, 1711-1715 ºi
1716-1717) ºi, ulterior, al Valahiei (1715-1716, 1719-1730). S-a nãscut la Con-
stantinopol în 1680 ºi a murit de ciumã în 1730. Într-adevãr, din mai multe puncte
de vedere Nicolae Mavrocordat poate sã aminteascã de personajele Renaºterii
italiene. Capabil de o ascensiune politicã fulgerãtoare, inteligent, ambiþios, cu-
noscãtor a mai multor limbi strãine3 (tatãl sãu,Alexandru Mavrocordat Exaporitul,
era dragomanul, adicã traducãtorul oficial, dar ºi, neoficial, un fel de ministru de
externe al Sublimei Porþi), Nicolae Mavrocordat este interesat de ideile occidentale
ºi strânge o impresionantã bibliotecã.

Biblioteca sa era una dintre cele mai cuprinzãtoare, spun istoricii, din sud-estul
Europei în acea vreme. Este privit în istoriografia româneascã drept un despot
luminat, care a încercat sã conducã þãrile române cu ajutorul nu al elitei locale,
ci cu sprijinul unei elite administrative importate din Imperiu, alcãtuitã în special
din greci. Aceastã poziþie oarecum precarã a lui l-a condus la o cvasi-permanentã
teamã faþã de popor ºi la reflecþii politice foarte asemãnãtoare acelora care se
gãsesc în Principele lui Machiavelli, deoarece, pe de o parte, subiectul era oarecum
la modã în epoca sa, iar pe de altã parte fiindcã, obiectiv, poziþia sa era foarte
asemãnãtoare unui „principe nou“, aflat într-un principat cucerit de un altul ºi
care i s-a încredinþat de acesta (situaþie analizatã de Machiavelli în cap. VII ºi
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passim din Principele), pe de altã parte fiind în cauzã ºi încercarea supuºilor de
a-ºi pãstra modul de viaþã anterior cuceririi (v. ºi cap. V). Adnotãrile lui la operele
lui Machiavelli, citite într-o ediþie italianã, au fost semnalate de Em. Grigoraº
într-un articol publicat în Adevãrul literar din martie 1923, fiind ulterior cercetate
cu mai multã acribie filologicã de C. Radu (în Roma, anul VIII, nr. 2). N. Georgescu-
Tistu, în Bibliografia literarã românã, Bucureºti, 1932, a reprodus o foaie din
Discorsi adnotatã de principele fanariot4.

E posibil ca interesul lui Nicolae Mavrocordat pentru opera lui Machiavelli
sã fi fost trezit de o referinþã a lui Egregorio Leti, care, într-un Ceremonial istoric
ºi politic pentru uzul diplomaþilor, recomanda în primul rând scrierile lui
Machiavelli5. S-ar putea deduce cã lectura scrierilor lui Machiavelli de cãtre prin-
cipele fanariot ar fi fost în primul rând o lecturã utilitarã, oarecum convenþionalã.
Totuºi, anumite adnotãri vin sã nuanþeze aceastã impresie. Accentul pe care adno-
tãrile lui Mavrocordat încearcã a-l pune pe chestiunea relaþiei principe-mase par
a sugera o influenþã a unei lecturi mai degrabã de tip spinozian, am putea spune,
oarecum în cheia unui republicanism pre-iluminist, care îºi prelungeºte ecourile
ºi în prima parte a secolului al XVIII-lea. Însã, pentru un mare dregãtor al Porþii
Otomane, trebuie sã fi fost de interes ºi referirile care se fac, mai ales în mediile
politice ºi culturale francez ºi englez6, la opoziþia dintre despotismul asiatic ºi
tradiþia politicã europeanã7.

Nicolae Mavrocordat a fost, ca ºi tatãl sãu, un erudit, interesat de publicaþiile
occidentale. Cãtre sfârºitul vieþii sale, a apãrut în Italia o ediþie (în limba italianã)
a Operelor lui Machiavelli, pe care Mavrocordat ºi-a procurat-o în anul 1726 ºi
care pare a-i fi trezit un interes special, mãrturie fiind o serie de adnotãri – unele
pare-se scrise chiar de mâna domnitorului fanariot, altele datorate, se presupune,
unui secretar al acestuia. Dupã cum scrie Raisa Radu, „Analizînd scrisul ºi ex-
libris-ul princiar, Em. Grigoraº ajunge la concluzia cã volumele I (conþinând
primele cinci cãrþi ale lucrãrii intitulate Istorie fiorentine ºi III (care includeDiscorsi
sopra la prima deca di Tito Livio) au fost adnotate de însuºi domnitorul, în vreme
ce volumul al II-lea (cuprinzând Il Principe, La vita di Castruccio Castracani,
scrierile lui Machiavelli cu privire la Franþa ºi Germania) pare a fi fost adnotat
de altcineva, cu un scris mai mãrunt“8, poate, însã, la indicaþia lui Mavrocordat
ºi transcriind, de fapt, reflecþiile acestuia, exprimate prin viu grai. Din nefericire,
pânã în prezent nimeni nu a avut iniþiativa de a publica, într-o ediþie ºtiinþificã
(eventual, cu facsimile) adnotãrile respective.
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Capitolul al IX-lea al „Principelui machiavelian“ („De principatu civile“)
pare a se fi bucurat de speciala atenþie a adnotantului.

Într-adevãr, acesta pare a analiza o situaþie politicã asemãnãtoare aceleia în
care se gãsea Nicolae Mavrocordat. Dupã Machiavelli, puterea se câºtigã, în prin-
cipatul civil, nu prin violenþã sau cruzime excesivã (sceleratezza), ci prin ceea ce
florentinul numeºte astuzia fortunata (printr-o combinaþie, deci, de inteligenþã ºi
noroc) care permite dobândirea favorii poporului sau a celor mari9 (al aristocraþiei
locale). Acela care devine principe cu ajutorul celor mari, adaugã Machiavelli,
trebuie sã fie atent la intenþiile acestora din urmã, deoarece aristocraþii au tendinþa
de a se crede egalii principelui, ceea ce poate conduce la subminarea puterii
acestuia10. Este cazul lui Nicolae Mavrocordat, despre care ºtim cã se gãsea într-o
relaþie conflictualã cu boierii. De altfel, Machiavelli sfãtuieºte (în capitolul amintit)
pe conducãtor sã se încreadã mai degrabã în popor ºi nu în aristocraþi, deoarece
poporul nu urmãreºte sã oprime, ci doar sã nu fie oprimat, fiind, deci, pe o linie
defensivã, spre deosebire de aristocraþi, a cãror intenþie este de a-i oprima pe
ceilalþi11.

Cum vedem, în Principele, Machiavelli propune conducãtorului sã gãseascã
un just echilibru în relaþiile cu diversele categorii sociale (florentinul, pe urmele
lui Titus Livius, se referã la aristocraþie (grandi, magnati) ºi populus, plebea ro-
manã). Evident, societatea româneascã din epoca lui Mavrocordat era altfel struc-
turatã, nu existã în special acel populus care sã joace, ca în Florenþa din vremea
lui Machiavelli, un rol politic activ12, dupã cum nici sfatul marilor boieri nu era
tocmai echivalentul nici al Senatului roman, nici al Marelui Consiliu florentin.
Însã preocuparea de a pãstra un anume echilibru Mavrocordat o înþelege; dovadã
stã politica sa la începuturile domniei, bazatã pe unele privilegii acordate – cu
prudenþã, totuºi – marilor boieri, dar ºi pe o anume uºurare a poverii impozitelor
percepute þãranilor. Astfel, în primii ani de domnie, Nicolae Mavrocordat va re-
duce anumite taxe la jumãtate (vãdrãritul) ºi va elimina cu totul altele (pogonãritul).
Totuºi, presiunea sistemului otoman, în care un domnitor vasal nu se putea men-
þine la putere decât prin coruperea înalþilor funcþionari ai Porþii, alãturi de perma-
nenta tendinþã spre rãzvrãtire a marilor boieri (care aspirau, cei mai mulþi, sã ia
locul domnitorului, prin acelaºi sistem de corupere a responsabililor de la Constan-
tinopole) face ca, odatã cu trecerea timpului, Nicolae Mavrocordat sã renunþe la
aceastã politicã a primilor ani. Impozitele vor creºte permanent, iar conflictele
sale cu boierii vor deveni o permanenþã a ultimilor ani de domnie.

Mavrocordat este, însã, departe de a se declara un discipol al lui Machiavelli.
Principele fanariot se aratã, în însemnãrile sale, ºocat de cinismul unor pagini
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din Discorsi … ºi noteazã, la încheierea lecturii acestora: „Am sfârºit de citit cu
atenþie faimoasele discursuri ale lui Machiavelli, un autor cu adevãrat condam-
nabil, cu gânduri care nu sunt pe potriva unui om de stat, un adevãrat ticãlos fãrã
Dumnezeu; însã multe lucruri pe care le spune meritã atenþie“13.

Adevãrata importanþã a adnotãrilor lui Nicolae Mavrocordat, în fond, este
aceea cã ele aratã circulaþia (chiar dacã limitatã, singularã chiar) a unor idei filoso-
fice ºi politice occidentale pe teritoriul Þãrilor Române. În mod neaºteptat, poate,
pentru multã lume, Nicolae Mavrocordat citeazã14, în adnotãrile la opera lui
Machiavelli, opinii aparþinând unor autori ca Francis Bacon, Daniel Georg Morhof15,
ScipioneAmmirato16, Trajano Boccalini17, dovedind cã, la începutul secolului al
XVIII-lea, un domnitor din Þãrile Române putea fi un desãvârºit european.

Mavrocordat a arãtat, în unele note ale sale, o teamã mereu vigilentã faþã de
încercãrile de rãsturnare a puterii sale (a ºi fost schimbat din funcþie, mazilit în
limbajul epocii, de mai multe ori, aºa cum am vãzut). El era conºtient de faptul
cã adversarii sãi se puteau folosi fie de influenþa lor la Sublima Poartã, fie de frã-
mântãri politice interne ºi de agitaþii populare, care nu ar fi convenit Porþii,
pentru a determina mazilirea sa. Într-un spirit foarte machiavellian, el reflecteazã
asupra inconvenientului dãrilor excesive (trebuie spus cã Poarta Otomanã impunea
o fiscalitate excesivã în þãrile române, ceea ce fãcea ºi mai dificilã situaþia unui
principe strãin, perceput de popor nu doar ca agent, ci mai degrabã ca autor al
acestor mãsuri): „Cei care impileazã pe supuºi cu dãri aprind o nãpraznicã fla-
cãrã de urã, întrucât pentru cei mai mulþi oameni averea este sânge ºi suflet“.
Acelaºi lucru îl observã ºi Machiavelli într-un foarte cunoscut pasaj din Principele
(cap. XVI. De liberalitate et parsimonia).

Un alt context în care s-ar putea situa lectura machiavellianã în România este
acela al cãlãtorilor strãini sau al misionarilor catolici. În acest din urmã caz, pro-
babil cã avem de-a face cu o lecturã negativã, în spiritul receptãrii iezuite a ope-
rei Secretarului florentin.

*

La jumãtatea secolului al XIX-lea, un moment cert îl reprezintã opera lui Bãl-
cescu, care se va fi inspirat, în special în scrierile sale care privesc istoria militarã
a românilor, din opera lui Machiavelli. De altfel, Heliade Rãdulescu, care proiecta
(într-un spirit oarecum utopic la acea vreme) o „Bibliotecã universalã“, care sã
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15 Daniel Georg Morhof (1639-1691), literat ºi polyhistor german.
16 Scipione Ammirato (1531-1601), florentin, autor al unor Discorsi sopra Cornelio Tacito (1594).
17 Raisa Radu, op. cit. În special referinþa la Boccalini poate da naºtere unor comentarii mai ample.

Trajano Boccalini (1556-1613), contemporan cu mai cunoscutul Giovanni Botero, este interesant prin aceea
cã, în plinã Contrareformã, încearcã o reabilitare a lui Machiavelli printr-o lecturã republicanã a Principelui,
în spiritul a ceea ce Giuseppe Toffanin va numi „il tacitismo rosso“. Vd. ºi Giuseppe Toffanin, Machiavelli e
il tacitismo (la „politica storica“ al tempo della Controriforma), Angelo Draghi, Padova, 1921, Reprint from
the collection of the University of California Libraries, p. 192 ºi urm., passim). Radicalismul sãu pare sã-i fi
adus moartea (dupã anumite zvonuri, ar fi fost asasinat la ordinul Spaniei). Despre Boccalini, v. ºi Friedrich
Meinecke, Machiavelism. The Doctrine of Raison d’État and Its Place in Modern History, translated from the
German by Douglas Scott (…), Routledge and Kegan Paul, London, 1962, p. 71 sq.



strângã cele mai importante scrieri din literatura, istoria, filosofia etc. universale,
prevede, la capitolul „Politicã“, ºi traducerea „operelor lui Machiavel“18.

De asemeni, cum am vãzut, N. Filimon, în Ciocoii vechi ºi noi, aratã cum per-
sonajul principal al romanului, Dinu Pãturicã, citeºte „cu mare atenþie“ operele
lui Machiavelli, cu gândul, cam naiv, de a gãsi aici reþeta parvenirii sociale).

Un alt admirator al Secretarului florentin se dovedeºte a fi fost ardeleanul S.
Bãrnuþiu ºi, poate prin polemica dintre ºcoala acestuia de gândire politico-juridicã
ºi Junimea ieºanã, Machiavelli a interesat, la un moment dat, pe junimistul Caragiale.
Nuvela intitulatã Kir Ianulea, publicatã în volumul Schiþe nouã din 1910, poate
fi, cu mare probabilitate, o localizare a unei povestiri a lui Machiavelli: Favola
(care, la rândul sãu, se poate sã se fi inspirat din alþi autori19).

I. L. Caragiale va oferi, de altfel, publicului român o traducere parþialã ºi sin-
teticã a douã capitole (XV ºi XVI) din Principele, sub titlul Din Principele lui
Machiavelli (în douã numere, 5 ºi 7 (13 ºi 27 mai 1896), din periodicul «Epoca
literarã»), care este un moment semnificativ în cunoaºterea de cãtre publicul
român a scrierii Secretarului florentin. Este cu atât mai interesant acest moment
cu cât publicul cãruia i se adreseazã nu este unul foarte educat, ci publicul mai
degrabã mediu.

Este de discutat intenþia lui Caragiale atunci când publicã rezumatul unor
capitole din Principele lui Machiavelli. O aluzie la avariþia lui Carol I ar putea
sã conducã la ideea cã întregul excerpt din Principele ar avea în vedere, prin
contrast, politica regelui Carol I, la care I. L. Caragiale s-a referit în multe rânduri
în termeni negativi ºi ironici (de pildãMare farsor, mari gogomani etc.). În reali-
tate, probabil cã lucrurile sunt mai complicate. Caragiale, care avea un oarecare
complex din pricina unei ºcolaritãþi incomplete, a folosit, în publicistica sa,
deseori prilejul de a trata subiecte care aratã o culturã mult mai largã decât s-ar
fi putut bãnui urmãrind biografia ºcolarã a autorului.

Poate ºi influenþat de publicistica politicã a lui Eminescu, Caragiale va fi citit,
desigur în traducere francezã (foarte probabil, traducerea lui Ferrari20, care pare
a fi circulat la noi în a doua jumãtate a secolului trecut, aceasta stând ºi la baza
primei traduceri mai sistematice a Principelui de cãtre Gr. Handoca, cum vom
vedea) scrierea cea mai cunoscutã a lui Machiavelli.

102 ION GOIAN 7

————————
18 Ion Heliade Rãdulescu, Opere, vol. I, Academia Românã/Univers enciclopedic, Bucureºti, 2002, p. 530.
19 V. ºi Antoni Corsaro, Nota introduttiva, în vol. Niccolò Machiavelli, Scritti in poesia e in prosa,

Edizione nazionale delle opere III/2, Salerno editrice, Roma, 2012, pp. 293-301. Într-o notã din volumul Schiþe
nouã, Caragiale precizeazã: „Aceastã poveste se gãseºte în Giovanni Brevio, Rime, Roma, 1545, intitulatã
Novella di Belfagorx; mai târziu, în 1549, apare cu acelaºi titlu sub numele lui Machiavelli ºi de atunci trece
între operele complete ale ilustrului secretar florentin. Un savant bibliograf englez, John Dunlop, crede cã ori-
ginalul lui Belfagorx se gãsea într-un manuscript latinesc al bibliotecii St.-Martin din Tours, manuscript dispãrut
pe vremea rãzboaielor civile. Dupã Machiavelli, La Fontaine, fabulistul francez, a dat de Belphégor, în colecþia
de Contes, publicatã întâia oarã la Paris, chez Denis Thierry et Claude Barbin, 1682“ (v. ºi I.L. Caragiale,
Opere I, Prozã literarã în volume, ed. II, Academia Românã, Fundaþia Naþionalã pentru ºtiinþã ºi Artã, Bucureºti,
2011, pp. 809-811).

20 Costanzo Ferrari (1815-1868), scriitor italian din Risorgimento, refugiat în Franþa, a tradus Il Principe,
o ediþie a acestei traduceri (probabil folositã de Handoca pentru prima traducere cvasi-integralã a Principelui
în limba românã, la care ne vom referi în paginile urmãtoare) fiind publicatã în 1906.



Mihai Eminescu a arãtat ºi el, în publicistica sa politicã, un interes deosebit
pentru ideile lui Machiavelli, evident cele exprimate în cea mai cititã scriere a
acestuia, De principatibus, cunoscutã îndeobºte cu titlul care i s-a atribuit în edi-
þiile tipãrite de editorii Antonio Blado din Roma ºi Bernardo Giunti din Florenþa,
dupã moartea autorului, în 1532, Il Principe (tradus în alte limbi europene prin
Le Prince, The Prince, Der Fürst, Principele º.a.m.d.).

Eminescu, cu întinsa sa curiozitate pentru istoria ºi cultura europeanã, traduce
chiar douã capitole din cea mai cunoscutã scriere a lui Machiavelli (cap. XVIII.
Quomodo fides a principibus sit servanda ºi cap. XIX. De contemptu et odio
fugiendo, care în versiunea poetului sunt redate astfel: „18. Pânã unde trebuie sã-ºi
þie un principe cuvântul ºi pânã unde nu“ ºi, respectiv, „19. Sã te fereºti de dispreþ
ºi de urã“; cf. mss. 2257, 324r-345r). Într-o notã, D. Vatamaniuc precizeazã cã
„Eminescu traduce aceste texte în epoca gazetãriei bucureºtene“ (Eminescu,Opere,
vol. VII, Academia românã/Univers enciclopedic, Bucureºti, 2003, p. 1522). Nu
se cunoaºte originalul folosit de poet pentru traducerea sa, dar se poate presupune
(cum scrie ºi Vatamaniuc) cã ar fi un volum (poate bilingv) în versiune germanã.

În publicistica politicã eminescianã referirile la Machiavelli privesc mai
degrabã cliºeul, larg rãspândit în epocã, al imoralitãþii metodelor machiavelliene
(aºa-numitul machiavelism21, care, în versiunea ironicã a lui Caragiale din Scri-
soarea pierdutã, se îmbogãþeºte – în politica româneascã – cu o nuanþã oriental-
balcanicã, devenind „machiaverlâc“), aºa cum se vede, de pildã, în articolul [„În
numãrul de vineri…“]. În alte cazuri, referirile la Machiavelli sunt mai nuanþate
ºi privesc unele chestiuni dezbãtute, într-adevãr, în opera florentinului, de pildã
în articolul intitulat (editorial) [„Totdeauna înaintea unui vot“], publicat în Timpul
din 13 ianuarie 1880, unde Eminescu scrie: „De câte ori vedem pe marii magiºtri
ai partidului fanariot fãgãduind ºi iar fãgãduind ne vine în minte capitolul lui
Machiavelli asupra cestiunii dacã un principe, în cazul nostru oamenii politici,
se cade sau nu sã-ºi þie cuvântul. Ilustrul prozator al sutei a ºasesprezecea spune
cã, o datã ajunºi la putere, bãrbaþii politici n-au nevoie sã se þie de cuvânt ºi nu
le va lipsi nicicând un pretext de a-ºi îmbrobodi ºi înfrumuseþa cãlcarea fãgã-
duinþei lor. Trebuie însã sã fii meºter, urmeazã scriitorul italian, în arta de a îmbro-
bodi calitatea vicleniei, în meºteºugul de a ascunde ºi masca. Oamenii sunt atât
de mãrginiþi ºi atârnã atât de mult de presiunea momentului încât acela care voieºte
sã-i tragã pe sfoarã aflã totdeauna oameni care sã se lase a fi înºelaþi“ (Mihai
Eminescu, Opere, vol. IV, Academia românã/Univers enciclopedic, Bucureºti,
2000, p. 1059).

8 DESPÃRÞIREA DE MACHIAVELLI…? 103

————————
21 Cu privire la machiavelism, vd. ºi Claude Lefort, Le travail de oeuvre Machiavel, Gallimard, coll. Tel,

Paris, 1986, p. 73-92, passim. Machiavelismul constituie, pentru spiritul comun, o reducþie a filosofiei politice
machiaveliene la cunoscuta maximã (care, de altfel, nu existã ca atare în opera florentinului) scopul scuzã (sau
justificã) mijoacele (utilizate în vederea atingerii scopului respectiv) ºi transformã figura lui Machiavelli în
epitoma politicianului lipsit de scrupule morale. Cu spiritul sãu caustic, Caragiale a rezumat, cu multã culoare
localã, aceastã filosofie comodã pentru orice politician, cu termenul machiaverlâc, care apare în discursul apa-
rent bonomului Trahanache ºi care desemneazã, în fond, o sintezã între cinismul individualist occidental ºi
meandrele culturii politice orientale, fundamentatã pe spiritul tranzacþional ºi impermeabilã la principiile unei
morale absolute. Este de remarcat cã, la rândul sãu, Innocent Gentillet îl injuriazã pe autorul Principelui,
adversar în politicã al moralei creºtine, cu calificativele de turc ºi mahometan.



*

Aºa cum se poate vedea din paginile anterioare, numele ºi unele idei ale lui
Machiavelli au circulat, chiar cu o anume intensitate, în cultura românã, deºi nu
a existat o traducere româneascã integralã a niciuneia dintre scrierile Secretarului
florentin, a cãrui operã cea mai cunoscutã, Il Principe, a putut fi, totuºi, cititã,
dacã nu în originalul toscan, cel puþin într-una dintre traducerile care au circulat
în tot spaþiul european.

La începutul secolului trecut, un Grigore Handoca, militar de carierã ºi, dupã
trecerea în rezervã, politician, a întreprins o primã traducere a Principelui22, însã
(probabil) dupã o versiune francezã (a lui Costanzo Ferrari23, participant la miº-
carea risorgimentalã ºi exilat la Paris, unde moare în 1868). Urmeazã, dupã câþiva
ani, o a doua ediþie (1916) care, aceasta, poartã un titlu fantezist, poate inspirat
ºi de preocupãrile militare ale traducãtorului: N. Machiavelli, Arta de a guverna
ºi armatele naþionale, conþinînd ºi o notã a lui Giuseppe Ferrari (deºi, dupã toate
probabilitãþile, traducerea dupã care a lucrat Handoca este a lui Costanzo Ferrari).

Giuseppe Ferrari, cunoscut promotor al ideilor revoluþionare din Italia
Risorgimento-ului, este autorul unei scrieri intitulate Machiavelli giudice delle
rivoluzioni dei nostri tempi, apãrut în 1849 în versiune francezã ºi ulterior publi-
cat în Opuscoli politici e letterari, Capolago, 1852. Datoritã relativei omonimii,
este posibil, de altfel, ca Handoca sã fi confundat pe cei doi italieni, pe Costanzo
Ferrarri cu Giuseppe Ferrari.

Cu aceastã primã traducere în limba românã, Machiavelli a devenit, poate,
cunoscut publicului larg, dar abia dupã Primul Rãzboi Mondial se va putea vorbi
despre o receptare mai complexã a ideilor machiavelliene în cultura românã.
Deocamdatã, acest studiu rãmâne a fi fãcut.

Sunt de amintit câteva momente mai semnificative. În afara unei excelente
monografii în douã volume consacrate de C. Antoniade Secretarului florentin24,
cercetãrilor lui P. P. Negulescu cu privire la gânditorii Renaºterii italiene, de pre-
zenþa lui Machiavelli printre autorii studiaþi în importantul tratat interbelic de Istorie
a filosofiei moderne cunoscut ca Omagiu Profesorului I. Petrovici (primul volum
publicat în 1937), de alte studii din epocã a cãror bibliografie urmeazã a fi alcã-
tuitã, un moment remarcabil este traducerea Ninei Façon a Principelui25, tradu-
cere dupã originalul florentin, cu un amplu studiu introductiv ºi o traducere, de
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22 Principele, [de] Nicolae Machiavelli. Traducþiune din franþuzeºte dupã C. Ferrari, de Locot.-Colonel

Grigore Handoca, Fost Prefect la Putna ºi Prahova ºi Preºedinte al Consiliului Judeþean din Prahova. Ploieºti
(Tip. Democratul), 1910. (17 x 10,5). VI, pp. 33-167. O a doua apariþie în vol. cu titlul Arta de a guverna ºi
armatele naþionale, de N. Machiavelli. Traducere, [dupã] G. Ferrari, de Gr. Handoca Locot.-Colonel în retragere.
Fost prefect de Prahova ºi de Putna Bucureºti, Edit. Librãriei Alcalay & Co., [1916]. (14,5 x 10) VIII-190 p.
(Biblioteca pentru toþi, 958-959). Volumul cuprinde ºi: Machiavelli ºi opera sa, de G. Ferrari, „traducãtorul
francez al acestei lucrãri“ (p. 9-54). (Citat dupã Bibliografia Naþionalã Retrospectivã, internet: www. biblacad.ro).

23 Le Prince de Nicolas Machiavel, nouvelle traduction par C. Ferrari, Paris, Librairie de la Bibliothèque
Nationale, 1897.

24 C. Antoniade, Machiavelli, vol. I-II, Editura „Cultura naþionalã“, Bucureºti, f.a.
25 N. Machiavelli, Principele, traducere din limba italianã cu o introducere de Sorin Ionescu, Istituto di

Studi Filosofici – Roma, Societatea românã de filosofie – Bucureºti, 1943, Colecþia marilor gânditori italieni.
Prima ediþie a traducerii a fost semnatã cu pseudonimul Sorin Ionescu, traducãtoarea Nina Façon neavând drept
de semnãturã din pricina legislaþiei antisemite a regimului Antonescu.



asemenea, a faimoasei scrisori din 10 decembrie 1513 care anunþã redactarea
(unor capitole?) din De principatibus.

Dupã rãzboi, datoritã ºi unei anume preocupãri pentru traducerea unor lucrãri
clasice din cultura universalã, va fi retipãritã (de aceastã datã cu numele real)
traducerea Ninei Façon, urmatã de o traducere de bunã calitate a Istoriilor flo-
rentine26, cu un studiu introductiv substanþial de asemenea, datoratã aceleiaºi
Nina Façon. Al. Balaci va publica ºi el o scriere de popularizare consacratã lui
Machiavelli. În revistele de specialitate apar câteva studii ºi articole dedicate
aceluiaºi autor.

Dupã 1989, interesul pentru Machiavelli a cunoscut o anume evoluþie, în pas
cu schimbãrile care apar în atmosfera culturalã din România. Apar câteva tradu-
ceri ale operelor literare (în afarã deMandragola, tradusã ºi în perioada anterioarã,
va fi tradusã ºi piesa Clizia, într-un volum din cele douã consacrate Comediei
italiene din Renaºtere, într-o excelentã colecþie de titluri ale Editurii Humanitas
consacratã culturii italiene, coordonatã de Smaranda Bratu Elian ºi de Nuccio
Ordine. Recent, Smaranda Bratu Elian a tradus, în aceeaºi colecþie a Editurii
Humanitas, Scrisorile27 lui Machiavelli.

Pentru completitudinea acestei enumerãri cu caracter uneori bibliografic, men-
þionãm ºi faptul cã autorul acestor rânduri a publicat mai multe articole ºi studii
despre Machiavelli, traduceri din textele florentinului ºi un prim volum28 dintr-o
serie consacratã acestui autor.

Din nefericire, în aceaºi perioadã s-au improvizat în cercetãtori ºi editori ai
operei lui Machiavelli ºi câþiva nechemaþi, cãrora nici cultura generalã, nici
competenþele lingvistice, cu totul sumare, privind limba lui Machiavelli (o limbã
ºi o scriiturã complexe, greu de descifrat chiar ºi de nativii italieni) nu le permite
decât sã aspire la statutul de semidocþi, între atâþia impostori care au invadat
astãzi cultura românã. Semidocþi denunþaþi adeseori fãrã ocol ºi de academicianul
Mircea Maliþa în scrierile sale mai vechi sau mai recente, între care volumul
citat, Homo fraudens, care semnaleazã fenomene antropologice majore care
ameninþã lumea de astãzi ºi care ne-a inspirat ºi paginile de faþã ca un omagiu
adus culturii care se aliazã rectitudinii morale, ambele atât de necesare pentru
renaºterea României.
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