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notă asupra ediţiei

după 16 ani de existenţă și 46 de volume publicate – toate opere
fundamentale pentru cultura italiană și pentru cunoașterea ei la noi
în ţară – colecţia bilingvă biblioteca italiana propune într-o nouă
versiune volumul cu care a debutat și care, în toţi acești ani, a fost și
cel mai cerut și mai reeditat: Principele lui machiavelli.

am început colecţia cu această cărticică pentru că de secole ea
intrigă și dă naștere la necontenite controverse exegetice și politice
și la scandal, drept care este, probabil, și cea mai tradusă și răspândită
operă din literatura italiană; de secole ea dezvăluie fără milă ipocriziile,
subterfugiile, falsele pudori ale luptei pentru putere. ancorată, ca
puţine alte cărţi, în epoca sa (italia secolului Xvi, sfâșiată de războaie,
în care problemele stringente erau pierderea, păstrarea sau înteme -
ierea statelor, devastările produse de război, eficienţa sau ineficienţa
armatelor, strategia alianţelor, rolul personalităţii în politică și istorie)
și formulându-și tezele în strictă legătură cu dinamica faptelor istorice,
ea se adresează – totuși (sau din păcate) – cu aceeași pregnanţă și
nouă, celor de astăzi, problemelor puterii de acum, ea ne zgâlţâie și
ne obligă să ne privim într-o oglindă care nu ne înfrumuseţează.

ediţia propusă în 2006 era așadar provocarea cu care inauguram
colecţia. Totodată însă ea era și un gest de reverenţă adresat profesoa -
rei mele, marea italienistă care a fost nina façon. opera sa în dome -
niul italienisticii, printre care se numără traduceri monumentale,
este, prin întindere și temeinicie, una de excepţie. din câte știu, prima
traducere a Principelui i se datorează ei: a publicat-o în timpul războ -
iului în colecţia „mari gânditori italieni“ a societăţii române de filo -
zofie, sub pseudonimul sorin ionescu, pentru a o republica, revizuită,
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în 1960 la editura știinţifică din bucurești. după numai trei ani, în
1963, publica tot la editura știinţifică și traducerea principalei opere
de istoric a lui machiavelli, istoriile Florentine. Traducerile ninei façon
sunt impecabile, iar aparatul critic care le însoţește este de o bogăţie
și o erudiţie rar întâlnite. așa este și acea primă ediţie a Principelui.
când spun impecabilă nu mă refer doar la cursivitatea și frumuseţea
versiunii românești, ci și la exactitatea interpretării textului, care, în
cazul lui machiavelli, presupune o cunoaștere aprofundată a istoriei,
a doctrinelor vremii, dar și a omului machiavelli, a ceea ce, în idei,
stil și limbaj, el a preluat și a ceea ce a inovat. Traducerea ninei façon,
publicată în 1960, urma textul ediţiei italiene din 1954, publicată la
editura ricciardi, sub îngrijirea lui mario bonfantini, confruntată
cu cea din 1910, apărută la vallardi, îngrijită de vittorio osimo. firește,
după atâţia ani, republicarea în 2006 cerea o perspectivă înnoită
asupra volumului: mai întâi o nouă structură a întregului, conformă
noii colecţii: cu o prefaţă scrisă de un specialist italian de primă
mărime (în acel caz gian mario anselmi, profesor la universitatea
din bologna) și cu o cronologie amplă și detaliată; apoi o aducere la
zi a ortografiei, o confruntare a versiunii românești cu mai noile ediţii
critice ale textului original – cu micile intervenţii cerute de o asemenea
confruntare, precum și de trecerea timpului; urma apoi reelaborarea
aparatului critic în viziunea unor mai noi interpretări. Întreaga ope -
raţie, încredinţată distinsei italieniste monica fekete, specialistă în
literatura renașterii, a avut drept rezultat o ediţie remarcabilă, pe care
editura humanitas a repetat-o periodic cu același succes de vânzări,
oferindu-i, în 2019, chiar un veșmânt tipografic de excepţie. 

Întrebarea firească după această scurtă prezentare este următoa -
rea: de ce atunci o nouă ediţie cu o nouă traducere? era nevoie de ea?
și ce aduce ea nou faţă de frumoasa ediţie precedentă?  mărturisesc
că aceste întrebări m-au frământat pe tot parcursul lucrului, fără a
reuși să-mi spulber îndoielile. oferindu-i cititorului îndoiala ca
premisă, încerc acum să-i înfăţișez justificările mele la această între -
prindere și la felul în care am abordat-o. 

o primă justificare mi-a fost oferită de doamna lidia bodea,
directoarea editurii humanitas, care a dorit această nouă ediţie și m-a
îndemnat s-o înfrunt în baza postulatului că orice operă mare trebuie
retradusă cu fiecare nouă generaţie. din fericire – dacă o generaţie e
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socotită îndeobște că durează 30 de ani – în cazul de faţă generaţiile
erau de-acum două, deci nu puteam să mă mai eschivez. cea de-a
doua, mai puţin coercitivă, dar mai convingătoare, a fost aceea că,
de când a apărut colecţia și graţie colecţiei, cu machiavelli s-a petrecut
un miracol pe care nu știu câţi l-au sesizat: editura humanitas i-a
dedicat de fapt o serie de autor, deși nu compactă, ca în alte cazuri,
ci risipită de-a lungul colecţiei: astfel, după debutul pomenit, cu
Principele, au apărut în colecţie majoritatea operelor importante ale
„secretarului florentin“, mai toate pentru prima dată în limba română:
întâi cele literare, anume, în 2007, năstrușnica Poveste a diavolului
care și-a luat nevastă, în volumul nuvela italiană din renaștere, în
excelenta traducere a corinei anton; în 2012, cele două comedii ale
sale, Mătrăguna și clizia, cuprinse în volumele comedia renașterii,
îngrijite și minunat traduse de oana boșca-mălin; au urmat, în 2017,
Scrisorile, suculentă introducere în întreaga operă și personalitate a
lui machiavelli; apoi, din 2019 și până de curând, celelalte două opere
politice care, împreună cu Principele, alcătuiesc marea trilogie politică
a lui machiavelli: anume prima tălmăcire românească a fundamenta -
lului volum de comentarii la prima Decadă a lui Titus livius, iar anul
acesta, o nouă traducere la Arta războiului – ambele realizări de
excepţie, însoţite de un aparat critic de înalt nivel, datorate unui tânăr
și competent machiavellist, gabriel purghel, în mâinile căruia las cu
încredere viitorul românesc al lui machiavelli. ce serie incredibilă!
ea este cea care m-a îndemnat să închid cercul, revenind la începutul
care nu poate fi altul, mereu, decât Principele. 

Totuși Principele nu este și nu trebuie privit ca summa gândirii
lui machiavelli: el este un moment al acestei gândiri aflate mereu în
mișcare, mereu confruntată cu transformările politice în curs. el se
află mai degrabă într-un dialog cu celelalte opere ale sale, care alcă -
tuiesc un întreg dinamic. mi s-a părut prin urmare necesar ca un nou
Principe să ţină seama de corpusul operelor machiavelliene existent
de-acum în limba română și să privească în transparenţă prin el: adică,
pe de o parte, să remarce în note legăturile subterane sau vădite care
îl străbat, iar pe de altă parte să adopte, în traducere, o abordare
unitară a trilogiei politice. această ultimă cerinţă m-a îndemnat să
aduc traducerea mai aproape de originalul italian (strădanie încercată
și reușită și în celelalte două opere ale trilogiei), sugerând cu mai
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multă stringenţă stilul și sintaxa originalului, ferindu-le, așadar, de
perifrazele explicative prin care nina façon venea în întâmpinarea
cititorului român. sper să fi realizat în acest fel o traducere care să
stea cu decenţă alături de cea precedentă și care totodată să propună
o viziune unitară și coerentă asupra trilogiei politice machiavelliene.

textul italian

pomenit doar în celebra scrisoare din 10 decembrie 1513 către fran -
cesco vettori cu titlul De principatibus (despre principate), manu -
scrisul autograf al Principelui, precum și copia trimisă dedicatarului
nu s-au păstrat. până spre sfârșitul secolului XiX textul de referinţă
al nenumăratelor ediţii și traduceri a fost cel publicat și revizuit de
primul său editor, tipograful antonio blado, în 1532, care i-a încetă -
ţe nit și titlul sub care a rămas cunoscut până în zilele noastre.
cercetarea întreprinsă de filologi în ultima sută de ani a dat la iveală
nouăsprezece manuscrise care, atent studiate și comparate, au condus
la alcătuirea mai multor ediţii critice care se bucură acum de o largă
recunoaștere. 

Textul italian folosit pentru traducerea de faţă este cel din ediţia
critică: niccolò machiavelli, il principe, nuova edizione a cura di
giorgio inglese, con un saggio di federico chabod, einaudi, Torino,
2014 – ediţie apărută ulterior celei naţionale, datorată lui mario
martelli, și care ţine seama, evident, și de ea. În perspectiva unei
viitoare ediţii bilingve, menţionez că în transcrierea juxtei am recurs
la doar două abateri: redarea citatelor latinești cu italice – pentru a
le evidenţia – și nepreluarea numerotării paragrafelor, folosită, pentru
a spori precizia anumitor trimiteri, și în alte ediţii italiene (de pildă
în cea naţională a lui martelli) – precizie considerată excesivă într-o
juxtă dedicată românilor. 

cronologia 

cronologia este o versiune îmbunătăţită (mai bogată și mai precisă)
decât cea apărută succesiv în operele lui machiavelli publicate la
humanitas (Principele, 2006, Scrisorile, 2017, comentarii la prima Decadă
a lui Titus livius, 2019, Arta războiului, 2022). 



principele



nicolaus maclavellus

magnifico laurentio medici salutem1

[niccolò machiavelli către lorenzo

de’ medici magnificul]

cei care doresc să dobândească bunăvoinţa2 unui principe
obișnuiesc cel mai adesea să i se înfăţișeze cu ce au ei mai
preţios sau cu ce văd că-l desfată mai mult pe el; drept care
vedem cum de multe ori i se dăruiesc cai, arme, stofe brodate
cu fir de aur, nestemate și alte asemenea podoabe, demne
de măreţia lui. iată de ce, dorind la rândul meu să vin dinain -
tea maiestăţii voastre cu o mărturie a devoţiunii mele și
negăsind în tot ce am eu nimic mai preţios, nici mai scump
mie decât cunoașterea făptuirilor bărbaţilor de seamă3 –
cunoaș tere pe care am dobândit-o printr-o îndelungată
experienţă4 a faptelor din zilele noastre și necontenita citire5

a celor din vechime –, pe acestea toate, după ce le-am cercetat
și cumpănit îndelung și cu sârg, le-am strâns6 acum într-o
cărticică pe care o trimit maiestăţii voastre. și deși n-o
socotesc demnă7 de a vă fi înfăţișată, am totuși încredinţarea
că în mărinimia voastră veţi binevoi s-o primiţi ţinând seama
că darul cel mai mare pe care vi-l pot face eu este putinţa
de a desluși într-un timp foarte scurt tot ceea ce eu am aflat
și înţeles în atâţia ani și cu atâtea neajunsuri și primejdii8.
eu lucrarea aceasta nu mi-am împodobit-o cu formule
stufoase, nici n-am înţesat-o cu vorbe mari și umflate sau cu
alte zorzoane ori găteli care iau ochii și cu care mulţi obiș -
nuiesc să-și prezinte și înfrumuseţeze scrierile9, fiindcă am
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vrut ca ea să fie îndrăgită pentru varietatea materiei și
ponderea subiectului10, altminteri mai bine să nu fie luată
în seamă. și doresc să nu treacă drept trufie faptul că un ins
de condiţie joasă și cu totul neînsemnată11 îndrăznește să
vorbească despre guvernarea principilor și să-i prescrie
reguli12; deoarece, așa cum aceia care zugrăvesc priveliști
din natură13, ca să observe mai bine înfăţișarea munţilor și
a culmilor, se așază jos la câmpie, iar pentru a cerceta văile
se suie sus pe munţi, în același fel14, ca să cunoști bine natura
popoarelor trebuie să fii principe, iar ca s-o cunoști pe cea a
principilor trebuie să fii om din popor15. 

primească16, așadar, maiestatea voastră acest mic dar
cu același simţământ cu care i-l trimit eu; căci de-l va lua în
seamă și-l va citi cu atenţie va afla din el că dorinţa mea cea
mai arzătoare este ca maiestatea voastră să atingă acea
măreţie17 pe care soarta18 și celelalte calităţi19 ale voastre i-o
făgăduiesc. iar dacă vreodată maiestatea voastră își va în -
toarce, din sublima-i înălţime, privirea spre aceste locuri
joase, afla-va și cât de nedrept mi-e dat mie să îndur o mare
și necontenită vitregie a sorţii. 



capitolul  i

quot sint genera principatuum
et quibus modis acquirantur20

[de câte feluri sunt principatele
și cum se dobândesc ele]

Toate statele și toate stăpânirile care au domnit și domnesc
asupra oamenilor au fost fie republici, fie principate21. princi -
patele sunt fie ereditare, unde neamul principelui a domnit
timp îndelungat, fie noi22. cele noi sunt fie în între gime noi,
așa cum a fost milanul pentru francesco sforza23, fie sunt
mădulare24 adăugate la statul ereditar al principelui care le
dobândește, precum regatul neapolelui pentru regele spa -
niei25. Teritoriile dobândite în acest fel trăiesc îndeobște fie
sub domnia unui principe, fie în libertate26; iar ele se dobân -
desc fie cu armele altora, fie cu cele proprii27, fie dato rită
sorţii norocoase, fie priceperii principelui28. 



capitolul  ii

de principatibus hereditariis
[despre principatele ereditare]

las deoparte discuţia despre republici, deoarece am purtat-o
pe larg cu alt prilej29. mă voi referi numai la principat și,
urmând eu firul urzelii ţesute înainte, voi discuta despre
cum pot fi guvernate și păstrate principatele30. 

Încep prin a spune că statele ereditare și obișnuite cu
neamul principelui lor sunt mult mai ușor de păstrat decât
cele noi, pentru că este de ajuns să nu încalci rânduiala31

înaintașilor, iar apoi să nu te pripești în situaţii neașteptate32;
așadar, dacă este destul de priceput, un astfel de principe își
va păstra mereu statul atâta timp cât nu se ivește vreo forţă
neprevăzută și peste măsură de mare care să i-l ia33; iar dacă
îl pierde, la cel mai mic neajuns întâmpinat de uzurpator el
și-l redobândește. 

noi, în italia, avem exemplul ducelui ferrarei34, care a
făcut faţă atacurilor veneţienilor în 1484 și celor ale papei
iuliu în 1510 doar pentru că domnea de mult acolo. deoarece
un principe natural35 are mai puţine motive și mai puţine
nevoi să asuprească36, și de aceea firește că este mai iubit; iar
dacă n-are cine știe ce apucături nemaiîntâlnite care să stâr -
nească ură, e lucru firesc să fie îndrăgit de supuși37. În plus,
vechimea și continuitatea domniei șterg amintirile și cauzele
care în trecut au condus la prefaceri: deoarece orice prefacere
e întotdeauna sămânţa38 alteia viitoare.





capitolul  iii

de principatibus mixtis

[despre principatele mixte]

dar greutăţile se ivesc la principatele noi. mai întâi, dacă
un principat nu e cu totul nou, ci e doar un soi de adaos,
între gul putându-se numi mai degrabă mixt, în el insta bili -
tatea se naște întâi de toate dintr-un neajuns firesc, întâlnit
la toate principatele noi39: anume că oamenii își schimbă
bucuros stăpânul crezând că le va merge mai bine40; iar
această convingere îi îndeamnă să ridice armele împotriva
lui; dar se înșală, căci apoi experienţa le arată că au ajuns
s-o ducă mai prost41. iar aceasta e urmarea altei nevoi natu -
rale și obișnuite, anume că orice principe nou e silit să-i înge -
nun cheze pe noii săi supuși fie cu ajutorul armatei, fie prin
alte nenumărate împilări42 venite odată cu noua cucerire;
drept care toţi cei cărora le-ai dăunat cucerind principatul
te43 vor dușmăni, dar nici cei care te-au sprijinit nu-ţi vor
rămâne prieteni, neputând tu nici să-i mulţumești pe măsura
așteptărilor lor, nici să te porţi cu ei cu asprime44, întrucât
le ești dator; căci, oricât de puternică ţi-ar fi armata, pentru
a pătrunde într-un ţinut tot ai nevoie de îngăduinţa localni -
cilor45. aceasta e pricina pentru care ludovic Xii, regele fran -
ţei, pe cât de repede a ocupat milanul, pe atât de repede l-a
și pierdut46; iar prima dată, ca să i-l ia înapoi au fost de ajuns
doar armatele lui ludovic maurul – fiindcă același norod
care îi deschisese porţile, văzându-și înșelate așteptările în
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