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Porquê a opção por Maquiavel?

Porque me deu um prazer imenso reler o texto. 
Aquele lado anti-moralista, aquele lado “cínico”, 
anti-hipocrisia, todo esse humor que é espe-
cífico do Maquiavel e que, na verdade, é uma 
outra dimensão do amor, interessa-me. Ele não 
escreveu um vaudeville sobre a dimensão do 
corno, está-se nas tintas para isso. A situação 
que acontece em cena, e é divertida do ponto 
de vista da humilhação de uma das criaturas 
em jogo, não está especificamente voltada 
para essa criatura. Pelo contrário, o que o Ma-
quiavel quer dizer é que as pessoas estão em 
situações muito complicadas nas relações 
umas com as outras e essas situações em que 
estão metidas são situações que produzem in-
felicidade. Não é preciso inventar um projecto 
mítico, desligado da realidade, para que crie-
mos no concreto uma possibilidade do exercí-
cio das coisas que dão prazer e que trazem as 
pessoas contentes.

O que torna hoje atraente este autor cujo 
nome se transformou numa etiqueta do mal?

Tem que ver com a dimensão crua e a-utópica, 
como é dito a certa altura. O que é atraente no 
Maquiavel não é a utopia concreta nem a uto-
pia horizonte, é a noção de que as relações 
são o que são mas, em função da conjuntura 
que vivemos, podemos sempre interrogar-nos 
como poderemos viver melhor, estar mais con-
tentes e satisfeitos, fazer coisas boas. É muito 
excitante verificar que nem sequer é uma visão 
reformista, é uma posição, no fundo, revolu-
cionária. A proposta nesta peça, que cria um 
bem-estar para toda a gente, é completamen-
te amoral.

Como será que o público vai reagir a estas 
personagens?

A única coisa que aqui me interessa é esta ideia 
de que a alegria é um objectivo. Nenhum par-
tido se organiza para dizer: “vamos construir a 

alegria”. Maquiavel, com uma visão desmistifi-
cada das relações de forças no real, oferece a 
perspectiva de que as pessoas fiquem melhor, 
tenham prazer, gostem de estar vivas, fazendo 
da vida qualquer coisa que obedeça ao princí-
pio do prazer e não ao princípio do sofrimento.

A certa altura, as personagens mascaram-se. 
Pode uma das funções do teatro ser a 
de mostrar ao público a verdade fazendo uso 
da mentira?

Todos os artifícios de que o teatro se socorre, 
uma espécie de mentira organizada, são para 
produzir resultados que têm que ver com a 
verdade. Na peça, as personagens disfarçam-
-se, utilizando o disfarce também para enganar 
Nícia, que está igualmente disfarçado, partici-
pa do seu próprio engano, mas depois as situ-
ações de teatro dentro do teatro passam por 
uma dimensão lúdica das ideias. Eu diria que 
este teatro é também um teatro das ideias. É 
diferente do teatro do pensamento. Ou do tea-
tro de tese. Há aqui ideias que são defendidas. 
Há teses, elas aparecem. 

Acaba por ser uma peça sobre o modo como 
se cruzam os grandes poderes. Desde logo, 
o sexo, a religião, o dinheiro… Escapou a 
força, a força bruta de César Bórgia. 

Mas há uma coisa que tem que ver com força 
que é muito importante. Está relacionado com 
a política. Se há algo que é brilhante na política, 
é pensar as alianças. Porque só através das 
alianças se pode criar uma posição dominante, 
não pela tua força única, exclusiva. Aquilo que 
tu pensas é sempre minoritário. Na peça, aque-
la coisa de juntar um tipo reaccionário como o 
padre a uma figura progressista como a Sós-
trata faz-nos pensar: que aliança é esta? A for-
ça organizadora do Ligúrio, a força serviçal do 
Siro, são estas coisas conciliadas em objectivo 
comum que geram um resultado. Isto é extra-
ordinário, é um grande exemplo para a política.

Benévolos ouvintes, Deus vos guarde
À conversa com Fernando Mora Ramos



Antes morrer do que viver assim
Niccolò Machiavelli (1469-1527)

Os dicionários encarregaram-se de inscrevê-
-lo na história como sinónimo de astúcia, dis-
simulação, ateísmo, heresia, perfídia, insídia, 
velhacaria, má-fé, homem sem escrúpulos. 
Razões para tal? Um pequeno tratado de filo-
sofia política intitulado “O Príncipe” (1532), obra 
póstuma que apenas em 1935 conheceria uma 
primeira versão em língua portuguesa. Até lá, a 
sua leitura estivera proibida, arrumada no Index 
Librorum Prohibitorum entre 1551 e 1929. Ma-
chiavelli nasceu em Florença no seio de uma 
família de parcos pergaminhos. Itália era um 
país dividido em cidades-estado e a ocupação 
francesa de 1494, obrigando à fuga da oligar-
quia dos Médici, acabou por oferecer ao nosso 
florentino oportunidades com as quais jamais 
sonhara. O advento da República elegeu-o, 
em 1498, secretário da Segunda Chancela-
ria de Florença, aí exercendo durante 14 anos 
consecutivos. Autor do best-seller “A Arte da 
Guerra” (1521), acabou destituído de funções 
com o regresso dos Médici a Florença. Acusa-
do de prevaricação, preso e torturado, poupa-
do à pena capital, exilou-se na casa de campo 
a conceber aquelas que viriam a ser as suas 
principais obras. “O Príncipe”, que tanta polé-
mica ainda hoje motiva, “Os Discursos Sobre a 
Primeira Década de Tito Lívio”, assim como as 
peças de teatro, são desse período posterior 
a 1513, em que se ocupava a escrever, a comer 
do que caçava, vigiando os camponeses que 
trabalhavam nas poucas terras que possuía, jo-
gando gamão e, no refúgio dos bosques, lendo 
Dante, Petrarca, Tibulo, Ovídio, recordando as 
suas paixões amorosas através do relato das 
paixões destes autores. Morreu com 58 anos, 
de dores de barriga causadas por um medica-
mento. 

Só Deus sabe que eu não queria 
ofender ninguém
“Mandrágora”

“Mandrágora” apareceu pela primeira vez 
em 1518, na cidade de Florença, sob o título 
“Commedia di Callimaco e Lucrezia”, obtendo 
enorme sucesso. Tanto que foi posteriormen-
te representada em Veneza, Bolonha, Roma, 
na corte do papa. O êxito levou a que outras 
peças fossem encomendadas a Machiavelli, 
reabilitando-o socialmente num período da 
sua vida marcado pelo exílio, pelo isolamen-
to e pela solidão. Terá sido concebida para 
uma festa ou celebração, sobrando dela hoje 
apenas um manuscrito datado de 1519. Tanto 
“Mandrágora” como “Clizia” são comédias que 
o Autor aproveitou para beliscar a Igreja, retra-
tando padres ávidos e pouco interessados na 
virtude dos seus rebanhos, abordando temas 
populares tais como o adultério, a questão das 
linhagens e o problema da bastardia. “Man-
drágora” é uma peça de paixões. A paixão de 
Calímaco por Lucrécia coloca-nos no plano 
da luxúria, da liberdade do corpo e do prazer, 
tópicos centrais nos debates que animaram o 
Renascimento. A paixão de Frei Timóteo pelas 
moedas, pelas esmolas, desvia-nos para outro 
tipo de êxtase. E que dizer da paixão de Ligúrio 
pelos estratagemas e ardis senão que estamos 
perante uma concepção do político enquanto 
paixão? Com este exercício de denúncia da hi-
pocrisia, pretendeu o florentino «desmascarar 
as aparências, a virtude proclamada, os bons 
sentimentos e as ideias generosas, para os 
ultrapassar e afirmar a realidade dos homens 
como indivíduos singulares.» Para Voltaire só 
esta peça valia mais do que todas as peças 
de Aristófanes. Já Carlo Goldoni confessou 
que, na juventude, aos dezassete anos, havia 
devorado a comédia, às escondidas, lendo-a 
dez vezes. Por cá, Alexandro Herculano foi dos 
primeiros a citá-la para engrandecer o esforço 
de Lope de Vega na criação de um teatro mo-
derno e humano.
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