^

TOvtò

••: vvw^íícCívwíwiwi.. •
tv Vvv'2
$&?

D. JERONIMO OSORIO
BISPO DE SILVES

.1*1'I

DAINSTITVICÃO
REAL E

SVA

DISCIPLINA

DA
E

INSTITUIÇÃO REAL
SUA

DISCIPLINA

D. JERON1MO OSORIO
BISPO DE SILVES

DAINSTITVICAO
REAL

E

SV

Tradução do
DR. ANTÓNIO JOTTA l)A CRUZ
FIGUEIREDO

Reservados os direitos

PREFÁCIO

*

Quási quatrocentos anos esperou este
livro a hora em que passaria do molde
latino, de bronze e ouro, para o florido
cristal da fala portuguesa. Foi em 1572 que
pela primeira vez se imprimiu em Lisboa,
na oficina de Francisco Correia, tipógrafo
do Cardeal Infante, ostentando o título
DE RÉGIS INSTITUTIONE ET DISCIPLINA. E com tal satisfação o procuraram e leram, que dentro de poucos mêses
ali voltava a ser tirado do prelo, acrescido
agora com uma grave carta à rainha Isabel
de Inglaterra, exortando-a veementemente
a abjurar os erros heréticos e a abraçar os
dogmas da Igreja. Correu logo toda a Europa o livro bem fadado, posto em límpidos
caracteres na douta Colónia pelos herdeiros
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de Birckmani em 1572 e em I574> a seguir
em Paris, devido aos cuidados de Pedro
Brisson, por 1583, na casa de Pedro Huillier,
e de novo em Colónia, em 1614, na antiga
loja birckmânica. Depois, o apurado latim
em que fôra composto à clara luz da
lâmpada de Cícero, envolveu-o nas rígidas
pregas de uma mortalha de brocado negro, e para sempre pareceu sepulto e esquecido. Mas porque latejam nêle as mais altas
curiosidades do espírito e a forma de bem
reger os povos entrou em angustioso lance,
ei-lo que volta, trasladado carinhosamente
para a simplicidade pastoril da nossa linguagem, a buscar leitores pelas sete partidas do Mundo.
Escrito para servir de lição ao Desejado,
x

lendo-o agora, talvez nele mais aprendam os
vassalos do que o rei. Com o andar do
tempo mudaram-se as vozes, são diferentes
os costumes e os trajos, só a alma do homem,
permanece imutável. O que foi, será. O que
ontem conteve os instintos e permitiu ordená-los para proveito da comunidade, assegura hoje, com igual força, a quietação dos
dias que hão-de vir.
Os tenebrosos acontecimentos a que tão
ansiadamente assistimos, obrigam-nos a rever as nossas ideias e os nossos sentimentos.
Nenhuma dúvida haverá de que, perdida
a solidariedade das nações, vão todas perdendo a direcção. Errado o govêrno dos
povos, a desordem atinge as mais ocultas
raízes da inteligência. Nada está seguro.
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Vacila a fé como pavio de candeia exposta
ao vento em noite procelosa, e a si mesma,
obscurecida, a razão se contraria e nega.
Aqui encontrará o leitor aplicado motivos diversos de meditação e de estudo.
Os vícios da Monarquia aparecem severamente criticados, para que dêles nos acautelemos, e com violência igual se apontam
os malefícios sem remédio das repúblicas.
Se é certo que o rei governa na terra pelo
poder de Deus — munus divinum gerit in
terris, na expressão cara a Jerónimo Osório
deve o rei ter bem presente que no povo
está a origem do mando: populus enim est
qui a principio Reges creavit.
Neste livro se ensina que não governa
o rei escravos, mas homens livres. Não é o
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mêdo a lei para jazer trabalhar: o que ao
trabalho incita é o entendimento claro do
bem comum.
O horror da tirania, sempre tão vivo nos
escritores peninsulares daquele tempo, aqui
se afirma com segura e desimpedida audácia.
Êste é um dos mais belos exemplos da
liberdade de pensamento e de expressão que
pode oferecer-se aos que julgam Portugal e
Espanha em duros tormentos estarem dela
privados na época áurea da Contra-Reforma.
Toldava o céu o fumo das fogueiras inquisitoriais. O verdugo público em Paris
queimava o livro insolente do P.° Mariana,
chamado DE REGE ET RÉGIS INSTITUTIONE (Toledo, i$çç), que lhe daria fama
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de republicano, e livremente o deixavam ler
e comentar nas soalheiras terras ibéricas,
onde ninguém perdia o sossêgo por haver
dito o poeta aborrecido:

El ser temido un Rey es fácil cosa:
el ser amado sí que es imposible.
O mau fim em que sempre os tiranos
vão sumir-se, Pedro Mexia o mostrava desassombradamente. Contra os seus abusos
alçava-se o terno Luís de León com vigor
semelhante ao de Mariana. Sem estorvos
nem receios, sob a mesma inspiração e debaixo do mesmo duro cetro, Frei Serafim
de Freitas e o jesuíta Manuel de Sá ensinaXIV

vam ser lícito a qualquer dar a morte a
quem ao povo oprime. Quando o rei cuidava pertencer-lhe o reino, Aspilcueta pôde
escrever que el reino no es dei Rey sino de
la comunidad. Cervantes e Calderon admoestaram no claro falar comum, com a mais
perfeita independência, os grandes senhores
omnipotentes que do direito caminho iam
apartados.
A ninguém poupou o cajado de Gil Vicente ao ajuntar-se a lenha para os autos
de fé. E o nosso autor, negando o nome de
cristão a quem enraivecidamente dava a
morte aos judeus, não esquivaria censuras
ao rei Dom Manuel por ter querido empregar os rendimentos das igrejas nas despesas
da guerra de Marrocos.
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Bem pode dizer-se que nesse legendário
século XVI em parte alguma houve mais
tolerância, mais liberdade de crítica. De sorte
que ao ler-se ainda terem a Contra-Reforma
e a Inquisição destruído aqui a independência individual, nada custa rectificar tão malévolo erro de interpretação histórica.
Nasceu Jerónimo Osório na cidade de
Lisboa, em 1506. Filho de João Osório da
Fonseca, ouvidor na índia, para onde partira na companhia de Vasco da Gama,
tantas mostras deu de fino engenho que na
idade de 13 anos era mandado por sua mãe,
D. Francisca Gil de Gouvêa, cursar a Universidade de Salamanca, para que melhor se
aperfeiçoasse na língua latina e bem aprenXVI

desse o grego, fonte caudalosa de todas as
disciplinas.
Já no coração se lhe acendia o amor da
glória militar e sonhava magnânimas emprêsas tendo aberta no peito a Cruz de Malta,
quando ao cabo de dois anos, vindo ver seu
pai, que regressara alquebrado e pobre, lhe
foi imposto o estudo acerbo do Direito.
Voltou a Salamanca. Mas enquanto a contrariedade o apartava da leitura das Leis,
prendia-se-lhe o gosto na lição dos historiadores latinos e gregos.
Morto o pai, abalou Jerónimo Osório em
I
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5 5 para Paris. Agora queria descobrir
pelos caminhos da Dialética os segredos da
Filosofia. Não tardou a ver-se aclamado entre os primeiros, entrando logo na exaltação
B
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da roda dos amigos de Inácio de Loiola, a
quem tanto se afeiçoou que, por bem o apreciar, muito parece ter contribuído para em
Portugal ser aceita a Companhia de Jesus.
Isso lhe valeu do pobre senhor José Anastácio Falcão, no delírio de deixar em Angola
a grilheta infamante que por lá arrastara
culpado de vergonhoso crime para vir charlatanescamente enfileirar com os imaginários de 20, a néscia acusação de «o maior hipócrita do seu século e o mais perigoso inimigo da sua pátria» (DE L'ETAT ACTUEL
DE LA MONARCHIE PORTUGAISE ET
DES CINQ CAUSES DE SA DÉCADENCE
(Paris, 182Ç) pág. 6). A êstes destemperos
obriga a assanhada malquerença aos jesuítas! E nem para o cobrir serviu ao bispo a
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dura carta posta a correr em seu nome para
o P.' Luís Gonçalves da Câmara!
Outra vez tornado a Lisboa, daqui parte
Jerónimo Osório para Bolonha, onde o distingue a benevolência dos cardeais Sadoleto
e Bembo, namorados do seu livro DE NOBILITATE CIVILI ET CHRISTIANA (Lisboa, 154.2; Florência, 1552; Alcala de Henares, 1568; Basileia, 1571; Alcala de Henares,
1572; Bilbau, 1578; Colónia, 15Q1; Paris,
1606; vertido para a língua francesa em
1

549 e para castigo do nosso desleixo ainda
sem tradução em Portugal). Tanto se aplicara no conhecimento das humanas e divinas letras que el-Rei Dom João 111,
tendo posto no ensino os cuidados maiores
do pensamento, o chamou para leccionar na
XIX

doutoral Coimbra, que já parecia milagrosamente ressuscitada Atenas. Foi breve a passagem de Jerónimo Osório pela cátedra universitária. O Infante Dom Luís, a quem fora
dedicado o DE NOBILITATE, nomeando-o
Prior das igrejas de Santa Maria do Castelo
de Tavares e de S. Salvador de Travanca,
no bispado de Viseu, com ternura de amigo
lhe confiou a educação de seu filho Dom António, o dos tristes destinos.
Era difícil o aluno, e tanto que sempre
o mestre se lhe mostraria desconfiado e distante. O mesmo aconteceu com seus outros
preceptores. E na hora aziaga também o
aspérrimo Fr. Bartolomeu dos Mártires se
lhe declarou contrário. Como a desculpar-se
da incompreensão dos seus sentimentos, JeXX

rónimo Osório diria: Antonium amo; vicem
illius doleo.
Com a morte do Infante, Osório recoIhe-se à soledade da sua igreja aldeã. Vai
fugido a embustes e adulações da corte.
A seu génio austero não quadram cortesanias nem emendas ao liso falar. Cinco anos
durou o piedoso retiro. O cardeal Dom Henrique ali o foi buscar para Arcediago da Sé
de Évora, e ao receber das mãos da rainha
Dona Catarina a regência de Portugal, esperançadamente lhe confiou a mitra de Silves.
Contam então os que privaram com êle
não ter havido virtude que não exercitasse.
Era o bispo dos primeiros tempos apostólicos, duro na regra e manso de coração.
O sol o encontrava todas as manhãs de joeXXI

lhos. E orando e meditando, só pensava em
acrescentar riqueza espiritual para quem
dêle dependia.
Subira finalmente ao trono el-Rei Dom Sebastião e já as embarcações se empavezavam para a conquista de Africa. Aparta-se
Jerónimo Osório de quem aframava o intento do novo Galaaz e escreve ao Monarca
procurando dissuadi-lo de partir antes de
haver assegurado a sucessão dinástica. Não
o ouve o Rei. E Jerónimo Osório insiste,
aconselhando-o agora a que sem mais demora regresse ao reino.
Êste seu tenaz procedimento criou-lhe
ferinas animosidades, que levando-o a sair
de Portugal com o subtil pretexto de visitar
o Santo Padre para obter a transferência da
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sede do bispado de Silves para Faro, como
Paulo III prometera a D. Manuel de Sousa,
parece não terem terminado ainda. Nele se
procura o mais alto esteio moral na de1«sa
das pretensões filipinas, chegando para isso
a ser-lhe atribuído um desordenado escrito,
onde se recomendaria a aceitação do rei castelhano. Coube a Hipólito Raposo destruir a
pérfida maranha num livro de má sorte —
silva de vária lição — pacientemente arrolado para amar e servir a afligida e desconsolada terra do seu berço. E com pura fé
Jerónimo Osório ali foi por fim restituído à
dignidade do nome português.
Tinha ido Camões a enterrar. /Is bandeiras do Duque de Alba, diante das desamparadas torres de Lisboa, batiam soltas no
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claro azul como se fossem as asas vivas da
vitória.
Levanta-se o povo tumultuosamente à
volta dos velhos castelos desguarnecidos.
O bispo Osório acode a Tavira para acalmar os que de tão excitados nem sequer
reparam que levavam para o caminho da
perdição a vida e a fazenda. Mas não pode
mais. E a 20 de Agosto desse infausto ano
de 1580, carregado de penas e de negros
pressentimentos, Jerónimo Osório para sempre cerrava os olhos às enganosas luzes do
mundo. Cinco dias depois, nos barrancos de
Alcântara, o Prior do Crato via desbaratada
a sua fraca hoste e alongarem-se pela terra
erma as sombras da noite da expiação.
Deixou Osório estimadas e louvadas
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obras de filosofia moral e política, de teologia e de história, por nosso mal redigidas todas em orgulhoso latim. Algumas delas escreveu-as até com o propósito de reinventar os
perdidos livros de Túlio. E de tal modo lhe
tomou a forma e o espírito, que só quási por
acaso poderá separar-se o que é de um para
o outro. Assim, o DE RÉGIS INSTITUTIONE, dado agora pela primeira vez em
linguagem, equivale ao DE REPUBLICA
do orador romano, e se o DE GLORIA (Alcala de Henares, 1568 e 1572; Bilbau, 1578)
nem sequer no título deixou lugar a quesi
lentas dissemelhanças, o DE^ CONSOLATIONE (Lisboa, 1549; Florença, 1552; Basileia, 1556; Alcala de Henares, 1568; Colónia, 1577; Bilbau, 1578; Basiléia, 1584.; Coxxv

lónia, 1594; Paris, 1608; Antuérpia, 1635)
apenas porque foi cristãmente buscar a Jó
motivos de conformidade para as atribulações da vida, é que não tem do mestre o perfume e a côr.
Nem a todos agradou tão asseado latim.
Uns, atrás de Bacon, que não perdoava
a Osório a fidelidade à tiara de Roma,
o acharam insípido; de empolado e prolixo
o culparam outros. A verdade, porém, é que
merecimentos e defeitos mais são do modelo
que do imitador. Menéndez Pelayo julgava
que em tôda a Espanha apenas João Ginés
de Sepúlveda, tradutor elegante da ÉTICA
e dos PARVA NATURALIA de Aristóteles,
e um dos mais insignes ciceronianos do século XVI, poderia ser comparado a JeróXXVI

nimo Osório, logo notando entre êles a diferença do estilo, mais severo no cordovês,
mais abundante e fluido no lusitano. E Rogério Ascânio, oferecendo ao Cardeal Reginaldo Polo o DE NO BI LITATE, enfatuadamente assegurava que, depois de Augusto,
nem Sadoleto na Itália, nem Longólio em
França lhe passaram adiante no arranjo melodioso da frase. Em Osório a palavra latina
tem a transparência, a claridade do diamante
que a luz trespassa. Tornado o latim língua
morta, ninguém lhe deu melhor a ilusão da
vida. E no entanto, tendo buscado o mais
glorioso idioma imperial para garantir a
eternidade ao seu pensamento, nêle encontrou a sepultura!
Nem André de Resende, nem Damião
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de Góis, tão celebrados por tôda a parte,
mais alto subiram em fama entre a gente
da sua idade. Eloquentíssimo lhe chamou
Frei Luís de Granada; lia-o agradadamente
Frei Luís de León; Arias Montano o louvava; encarecia-o De Thou, seareiro da
mesma seara; e Montaigne, sempre temeroso em afirmar, confessou não ser êle historiador desprezável. Daí viria António de
Sousa de Macedo a relatar nas suas FLORES DE ESPANA, EXCELÊNCIAS DE
PORTUGAL que por los excelentes libros,
que compuso ganó tal fama, que de Inglaterra, Alemania, y otras partes veniam solo
a verle muchas gentes, como a otro Titolivio.
Assim foi que o rei Estêvão da Polónia o
mandou visitar a Roma pelo seu chanceler
xxviii

João Zamoischio, confessando com honrosas
expressões a utilidade que havia colhido na
lição das suas obras.
Particularmente o estimaram os Pontífices Marcelo II e Gregório XIII, e gostavam
de tratar com êle os cardeais Estanislau
Osio e Guilherme Sirleto. Não era alarde de
inchado gabo quando na carta a Dom Sebastião de si escreveu que tinha «algum nome
no mundo» (OBRAS INÉDITAS, Lisboa,
1818).
Conta Fr. Luís de Sousa nos ANAIS DE
DOM JOÃO III que D. Miguel da Silva,
tendo concluído em Paris os seus estudos,
fôra encontrar em Bolonha Jerónimo Osório, «outro Túlio na posse do tesouro e perfeição da verdadeira latinidade». Falando
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e escrevendo, era também D. Miguel galante
latino: «No estilo e graça da Poesia um dos
que com mais pureza e artifício imitavam a
antiguidade», — informa o deleitoso domínico. Então resolvem os dois partir para
Veneza, levados só pelo desejo da glória de
saber. E ali, diz o cronista, «empregavam
seus engenhos em reduzir à verdade da primeira composição alguns lugares de Plínio,
escurecidos ou depravados por êrro ou vício
das impressões». Depois disto bem se lhe
ajusta o elogio extasiado de D. Francisco
Alexandre Lôbo: «Ou no estado eclesiástico
ou na república das letras, não vejo outro
Português que possa ser preferido a Jerónimo Osório; na união de uma e outra coisa,
xxx

não vejo português que lhe possa ser igualado■».
Para quadro deste seu livro escolhe Osório
as meigas sombras dos jardins de Belém.
A sensibilidade do escritor estremece ao contemplar a natureza, e seus encantos penetram e vivificam as palavras. Sente-se o prazer com que olha a côr verde da rasteirinha
relva e contempla o sereno voo das aves na
cristalina transparência do céu. Adeja na
aragem a fragrância das flores e saudosamente a água soluça nas fontes. Aí vai decorrer o diálogo ainda ao modo de Cícero, do
«nosso Cícero», como ternamente lhe chamaria ao apontar ao Rei os melhores condutores da inteligência.
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Entronca o livro na série de tratados
clássicos DE REGIMINE PRINCIPUM,
de que tão belos paradigmas há em Portugal.
Ainda o sol do Salado alegrava o ar e já
Álvaro Pais (f 1353) enchia seus zelosos vagares a escrever o SPECULUM REGUM,
dedicando-o a Afonso XI de Castela. À livraria de Dom João I foi o Infante Dom Pedro buscar, para o traduzir, o REGIMENTO
DE PRÍNCIPES, que Gil de Roma traçara
para a educação de Filipe o Belo, e outro
não é também o propósito do LIVRO DA
VIRTUOSA BEMFEITORIA. Os mesmos
cuidados atormentam el-Rei Dom Duarte
nos capítulos LI e LII do LEAL CONSELHEIRO, onde bem deixou escrito que ao
XXXII

«/

rei cumpre «.trabalhar de espírito e corpo
mais que todos». Vasco Fernandes de Lucena compôs para Afonso V o TRATADO
DAS VIRTUDES PERTENCENTES A
UM PRÍNCIPE e da língua latina passou
para a portuguesa, a pedido do Regente, a
INSTRUÇÃO DE PRÍNCIPES de Paulo
Vergério. A Dom Manuel, que fora seu discípulo, ofereceu Diogo Lopes Rebelo o LÍBER
DE REPUBLICA MAGNA DOCTRINA
ET ERUDITIONE. Sem nome de autor, em
1550 era imprimida em Lisboa uma obra
intitulada DOUTRINA E ESTÍMULOS DE
PRÍNCIPES. A Lourenço de Cáceres rogou
o Infante Dom Luís o ensinasse a livrar-se
de enganos, e êle em severas páginas fundiu
uma luminosa cadeia de preceitos morais
c
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— CONDIÇÕES E PARTES QUE HA-DE
TER UM BOM PRÍNCIPE. Deve-se a
Fr. António de Beja uma BREVE DOUTRINA E ENSINANÇA DE PRÍNCIPES
(Lisboa, 1525). Francisco de Monção, que
leu a cadeira de Véspera na Universidade
de Coimbra, endereçou a Dom João III o
ESPEJO DEL PRÍNCIPE CHRISTIAN O
e Bartolomeu Filipe elaborou para o Cardeal Alberto o TRACTADO DEL CONSEJO Y DE LOS CONSEJEROS DE LOS
PRÍNCIPES (Coimbra, 1584., e Turim,
1 s8ç), de que Júlio César Piovano di Carpento deu a versão em italiano (Veneza,
15Q9). Gonçalo Dias de Carvalho dirigiu a
el-Rei Dom Sebastião uma CARTA para
sua instrução política, acompanhada por
xxxiv

documentos de bom govêrno (Lisboa, 1557)E também Diogo de Teive horacianamente,
para directório da consciência do que ficaria Encoberto, em sonoroso verso imaginou
as mais cuidadas regras — DE INSTITUTIONE BONI PRINCIPIS (Lisboa, 1565).
Esta literatura moralizadora e política,
de que o opúsculo de S. Tomás DE REGIMINE PRINCIPUM era o catecismo e em
que se ia condensando a ciência de governar, por uma bem longa centúria continuou
a ser aparatosamente cultivada, podendo
ainda agora ser lembrados o diálogo quinto
de Amador Arraiz — DAS CONDIÇÕES E
PARTES DO BOM PRÍNCIPE — onde é
invocada a autoridade do DE RÉGIS INSTITUTIONE de Jerónimo Osório (DIÁLOxxxv

GOS,

Coimbra,

1589),

o

ESPEJO

DE

PRÍNCIPES Y MINISTROS (Milão, 1598)
de Martini Carvalho de Vilas-Boas; os DISCURSOS (Madrid, 1623) de Faria e Sousa;
a LEY REGIA DE PORTUGAL (Madrid,
1627) de João Salgado de Araújo, em• que
a ideia de um príncipe perfeito é confirmada
com exemplos dos reis de Portugal, quando
aos reis de Portugal era negada a soberania; a ARTE DE REINAR (Bucelas, 164.3)
de António Carvalho de Parada; a SUMA
POLITICA (Lisboa, 164.Q e Amsterdão,
1650) de Sebastião César de Meneses; a
ARMONIA POLÍTICA (Haia, 1651) de
António de Sousa de Macedo; a BRACHILOGIA DE PRÍNCIPES (Lisboa, 1671)
de Fr. Jacinto de Deus; o ABECEDARIO
xxxvi

REAL E RÉGIA INSTRUÇÃO DE PRÍNCIPES LUSITANOS (Lisboa, 1692 e 194.3)
de Fr. João dos Prazeres; o NÚMERO
VOCAL (Lisboa, 1702) de Sebastião Pacheco Varela, — exemplar católico e político
para imitação de Dom João V.
E dos púlpitos doirados das igrejas também muitas vezes os pregadores em seus
sermões assentaram normas de moral para
o melhor ordenamento dos que mandavam,
ora os incitando, ora os repreendendo.
Pauta de todos, calada a voz de Vieira,
havia de ser a POLITICA PREDICÁVEL
(Lisboa, 1693) em que Fr. Manuel dos Anjos
recopilou quantas máximas achara conducentes a jazer um príncipe per jeito.
A justiça, a clemência, a prudência, o t>eXXXVII

rigo da adulação e da ira, as vantagens da
paz, a moderação nos tributos, são temas
constantemente agitados e com puro sentido
religioso glosados em cada um dêsses livros
para lição dos reis e proveito do povo.
Derradeira florescência de tais excogitações, já alterado o clima e por todos os ventos do espírito empeçonhentado, de algum
modo foram o TRACTADO DE EDUCAÇÃO (Londres, 182Ç) de Garrett — frágil
brinquedo para a formação liberal da Rainha— e O NOVO PRÍNCIPE (Rio de Janeiro, 184.1) de Gama e Castro — angustioso e clarividente apêlo às antigas razões
de confiar.
Entretanto o cetro mudara de mão. Conferida ao Povo a soberania, ninguém ouvirá
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mais falar de obrigações: agora desvanecidamente se recomenda o uso absoluto dos
direitos singulares de cada indivíduo.
Aos tratados sucedem os manuais. Inocêncio António de Miranda, abade de Medrões, divulga em O CIDADÃO LUSITANO (Lisboa, 1822) que pôsto a laborar
o maquinismo constitucional findaram gravames e desigualdades, e Silvestre Pinheiro
Ferreira doutoralmente ordena o MANUAL
DO CIDADÃO EM UM GOVÊRNO REPRESENTATIVO (Paris, 1835).
Tinham por fim as aparências substituído
a realidade histórica. E a Liberdade geraria
escravos...
Da maneira que o Anjo das Escolas ensinara, é ao concreto que Jerónimo Osório vai
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buscar seus princípios racionais. As condições e exigências da nação portuguesa ajudam-no assim a desenvolver os argumentos
para sustentar que é de verdade política, ou
metafisicamente fundado, dever ser a realeza
preferida a qualquer outro sistema de govêrno.
A tese de Osório sôbre a natureza das
diferentes formas do Estado será lida ainda
com aproveitamento. As descrições analíticas das diversas espécies de regimes possíveis permitem ver, mais precisamente do que
todas as críticas aos reis, à nobreza e ao
Povo, como os regimes são vulneráveis pela
culpa dos governos faltosos à natureza das
instituições que servem ou pretendem incarnar.
XI.

Bom

conhecedor dos

homens,

Osório

prevê e anota os abusos- que possivelmente
fará do Poder quem o Poder alcança, assentando que o povo tem necessidade de certa
satisfação pessoal, aquela satisfação que aos
homens confere o sentimento da sua dignidade.
Ma esteira do Doutor Angélico, Osório
associa no mesmo pensamento de governo
o bem que existe na monarquia, o que há
de bom na aristocracia e o que de vantajoso
possa criar-se na democracia, — liberta a palavra da corrupção rousseauniana. Contraditórias na sua essência, estas três formas de
conduzir os povos completam-se, e harmonicamente combinadas, misturadas e fundidas,
garantem a ordem e a paz da cidade.
xu

Mais do que organização perfeitamente
definida, o regime proposto por Osório é
um espírito. E êsse espírito, resumo e concepção da vida social, vale essencialmente
por colaboração, entendendo êste vocábulo
no seu mais perfeito significado: colaboração plenamente consciente e consentida, e,
sem que o temo:- a imponha, espontaneamente aceitada. O rei será assim a alma da
colaboração nacional; a nobreza, a reflexão,
o estudo; o povo, a fôrça. A consciência de
que todos participam igualmente na administração de uma obra que será a obra
comum, estimula a vontade e torna-a útil.
Quando na antiga constituição portuguesa o clero, a nobreza e o povo conseguiam equilibrar as suas energias, a paz do
XI.II

reino permitia-lhes acender o fogo das grandes esperanças. Se a nobreza queria dominar, levando o governo a pender despoticamente para o seu lado, logo o rei, que era
o primeiro dos nobres, com dureza os chamava à razão. Pensasse o clero em sobrepor-se ao poder real, e o rei lhe travaria as
ambições, acolhido ao livre consentimento
do povo. Mas pretenda o rei alargar a sua
autoridade, e depressa o povo acudirá a lembrar-lhe os precisos limites. «Se o soberano
é senhor das leis, logo se jazia servo delas,
pois lhe primeiro obedecia»— confessava
Dom João II, aquêle príncipe perfeito de
quem diz Camões que ensinara a ser reis os
reis do Mundo.
Os Privilégios das classes c o conselho
XLIII

legal das Cortes restringem logo na primeira
fase da nossa história política o poder legislativo do monarca. Muito acertadamente
podia João Pinto Ribeiro assegurar que os
capítulos dos foros jurados tinham de todo
atado o poder dos reis.
Perante a imensa complexidade da vida
social não se trata já de escolher entre os
vários regimes que no Mundo tèem ensaiado
o comando dos povos: hoje, o que importa
ainda é combiná-los, como Jerónimo Osório preconizava, atento à lição de Cícero.
Certo, não se perdeu a desconsolada sentença de Tácito. Tácito dissera também que
o melhor de iodos os governos seria aquêle
que resultasse da mistura do poder real com
os privilégios da nobreza e com as liberdaXI.IV

des do povo, mas amargamente prevenia
que nunca esse governo existira ou fôra
sempre de curta duração. Andou o tempo,
e José de Maistre, êsse monárquico fervoroso e puro, que atribuía ao rei poder absoluto, directamente dimanado da autoridade
divina, num livro que é obra-prima de penetração política — ESSAI SUR LE PRÍNCIPE GÉNÉRATEUR DES CONSTITUTIONS — para contradizer o velho historiador apenas precisou notar que o bom senso
inglês bastara para o jazer duradoiro.
Outro não foi o pensamento aquinatense.
Na verdade, não seria digna do nome
de realeza aquela monarquia que não se
apoiasse na competência e nas qualidades
dos melhores e não buscasse servir o povo.
XLV

melhorando as suas condições de vida e
ajudando os pequenos a guindarem-se às
mais altas dignidades. Desta sorte preserva a
monarquia, melhor que qualquer outro regime,

o

princípio

da

unidade

nacional.

E sempre a unidade foi princípio de paz.
Osório concede, tomando ainda o caminho trilhado por S. Tomás, que apesar de
ser a realeza o melhor regime, possa uma
sociedade constituir-se sem monarquia, mas
com a condição de que seja monàrquicamente governada, porque só assim conseguirá atingir seu último fim, que é o bem
geral e o bem singular de todos os membros.
Mas aqui entra o tempo a fazer sua calada
e certeira obra de destruição. O aviso da
morte põe a sociedade em permanente deXI.VI

sassossêgo. A actividade pessoal de quem
manda fora da continuidade dinástica está
limitada pelas breves horas da sua vida.
E sendo a duração a nota essencial do bem
comum, logo as condições do bem comum se
mostram

precárias,

transitórias

e

contin-

gentes.
() bem comum não é apenas o bem da
comunidade, da sociedade, da república;
com o bem de todos, é o verdadeiro bem
de cada um, em cada um acalentando e
favorecendo o natural e sobrenatural desenvolvimento da pessoa.
O argumento repetidamente usado por
Maurras de que o interêsse do rei se confunde
com o do povo, Osório o empregou ao estabelecer no DE JUSTTTIA (Veneza, t564:
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Colónia, 1572 e 1581) a diferença entre rei e
tirano. E também, como propagou o malaventurado caudel da ACTIOh FRANÇAISE, o nosso bispo ensina que tôdas as
repúblicas vivem na corrupção e terminam
na tirania.
Tendo sabido conciliar a arte e a fé, a
beleza e a religião, a Maquiavelo — que mais
ainda do que na sua época parece dominar
agora a consciência dos condutores políticos
— chamava Osório «escritor imoral e criminoso». De facto, não pode aceitar-se que seja
a imoralidade a lei da política. Onde houver
injustiça, não há ordem.
A ética, a metafísica e a teologia o astuto
florentino as expulsou da esfera política.
Contràriamente, guiado por um constante
XI.VIII

desejo de moderação, Osório procurou sempre ver a Deus no homem.
Um dos maiores e mais faiais erros modernos tem consistido em apartar para longe
no plano da política o governo espiritual.
Uma ordem verdadeira, uma política seriamente humana exige formação evangélica.
E à volta da incerta cidade terrena levantar-se-ão então os muros da cidade fiel à sua
vocação e propícia ao desabrochar das vocações pessoais.
Não basta que o Estado — como pretendia o liberalismo burguês — tolere a vida
religiosa do indivíduo. Deve o Estado proceder como se também êle tivesse alma para
salvar, porque as cidades são, na adivinhadora poesia de Péguy,
D
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1'image et le commencement
Et le corps et l'essai de la maison de Dieu.
Não nascem as nações dos acasos da geografia ou dos vários sucessos da história:
é um alento do espírito o que lhes dá o ser
e lhes rasga o caminho para o cumprimento
de um destino.
Nação é missão: L'idée d'une nation,
escreveu Soloviev, n'est pas ce qu'elle pense
d'elle-même dans le temps, mais ce que Dieu
pense d'elle dans 1'éternité.
Porque desgraçadamente os homens vivem mais pelos sentidos do que pela razão,
vence a necessidade a virtude. E a conquista
e a conservação do poder, pela astúcia ou
pela força, por todos os meios buscando o
i.

êxito material e por êle o proveito ou a glória, vem impossibilitar no Estado vidas moralmente honradas e felizes. «O valor do poder não está em possuí-lo, mas, sim, no bom
uso que dêle se faça», prevenia Osório.
Como êle a entende, a política não é arte
independente num mundo imperfeito: é ciência, arte e virtude — a ciência, a arte e a virtude do bem comum, a assegurar para lá do
tempo o destino da pessoa humana, ajudando-a assim a obter sua definitiva liberdade.
Do mesmo modo que a filosofia deve ajustar-se à fé, tem a política de ser essencialmente moral. E o Estado, reconhecendo que
a alma do homem o excede, à alma do hoLl

mem poderá abrir as floridas veredas do
amor e do perdão.
A contemplação mística não apartou Osório do triste conhecimento das coisas humanas. E para dignidade e engrandecimento do
homem, dando à vida seu perfeito sentido e a
regra para os borrascosos dias actuais, soube
e pôde êle aliançar a ordem espiritual e a
ordem temporal, a ordem especulativa e a
ordem prática, as virtudes naturais e as virtudes sobrenaturais, a teologia e a filosofia,
a fé e a razão. E pela Fé e pela Razão intrepidamente acometeu os anjos negros a que
Lutero e Calvino abriram as asas para que
voando sobre a Europa velassem o fulgor
celeste. Em carta à rainha Isabel de Inglaterra, convidando-a a voltar à segurança da
1.11

doutrina católica, sua fluida e ciceroniano
eloquência como uma espada de fogo brilha e atravessa o coração. E porque Guálter
Haddon, ministro de Isabel, pretenda defender o procedimento da rainha, a réplica de
Osório —IN GUALTERUM HADDONUM
MAGISTRUM

LIBELLORUM

SUPPLI-

CUM

CLARISSIMAM

PRINCI-

APUD

PEM /ELISABETHAM
Dilinga, 1569 e 1576;

(Lisboa, 1567;

Tréveros, 1585) —

destroça as armadilhas, esmigalha

o ra-

zoado.
Colhidos de admiração, franceses e ingleses depressa em suas línguas espalham
traduções

dessas

cartas.

Mas

no

tratado

DE JUSTITIA já Osório havia encontrado
1.11!

as precisas correcções aos desvarios luteranos e calvinistas do seu tempo.
O grande amoroso das letras hispânicas,
sr. Aubrey Bell, maravilhado com o tesouro
espiritual de Jerónimo Osório, com a universalidade do seu talento e das suas faculdades,
sustenta ser o DE RÉGIS INST1TUTI0NE
um dos grandes livros da Renascença. Não é
dizer pouco. Então abriram à luz do dia algumas das mais formosas criações literárias que
o mundo ainda viu. O culto italiano da beleza aligara-se ao amor da cultura intelectual,
sempre iluminada entre nós pelo pensamento
religioso. Com igual deleite se consagravam
a espada e o claustro ao nobre exercício dos
livros. Por toda a parte a língua latina era
falada e entendida. Ainda os primeiros claI.IV

rões da Renascença mal chegavam a Portugal, e já risonhamente Gil Vicente confessava:
«O honor do mundo presente
se dá com razão à Antiguidade».
Porque da Antiguidade não ficara cativo, André de Resende lastimava o tempo
gasto pelo Poeta na bárbara chocarrice dos
seus Autos. Escrevesse êle em latim e ultrapassaria os chascos maliciosos de Plauto ou
a graça de Terêncio! Já Poggio igualmente
se queixara de que Dante houvesse composto em italiano o seu grande poema:
cuius extat poema prseclarum, neque, si literis latinis constarei, ulla ex parte poetis supei.v

rioribus postponendum.£ contou Boccacio
na VITA DI DANTE não haver pessoa
culta que deixasse de preguntar porque fôra
que o altíssimo não escreveu em latim.
Não eram só os eruditos que assim queriam a fala de Roma renascida. 0 fervor clássico pegara-se às crianças e aos escravos. Tomado de prazer, Clenardo narrava como na
minha Braga era divertido ensinar latim.
«Querendo jazer um ensaio da inteligência das crianças — escreve êle — tentei ensinar publicamente alguns pequenos por tal
modo ignorantes da língua latina, que nem
mesmo tivessem ouvido pronunciar dela uma
sílaba. Apenas se espalhou esta notícia, a novidade do projecto atraiu em torno de mim
uma multidão tal, que o auditório a não poLV!

dia conter. Não faltava idade nenhuma: corriam indivíduos de tôda a parte. Com crianças de cinco anos, concorriam padres, escravos mouros, já uns e outros entrados em
idade. Ainda mais, até pais vinham com os
filhos, prestando ao mestre tanta deferência
como os discípulos mais obedientes. Sozinho
no meio de tão diversos espíritos, não pronunciando uma palavra que não fosse latina,
e isto diante de pessoas que nada sabiam
desta língua, eu tive a satisfação de ver, em
poucos mêses, que, graças a esse uso quotidiano, entendiam-me quási correntemente, e
que os mais pequenos mesmo papagueavam
em latim, quando não haviam começado
ainda a aprender o alfabeto. Cuidadosamente, eu fugia de oferecer aos meus discíLVII

pulos qualquer coisa que os pudesse desgostar e não era por antífrase que a minha escola
se denominava Ludus, visto que eu brincava
nela deveras.» Então o doutíssimo flamengo
expõe o seu alegre modo de ensinar. Possuía
êle três escravos. De tão habituados que estavam a ouvi-lo falar em latim, já em latim lhe
respondiam. Clenardo levava-os para a aula,
conversava com eles, com êles ria, mandando-os correr e saltar. E à sombra dêstes brinquedos, entre cabriolas e gargalhadas, a velha alma do Lácio acordava na alma das
crianças!
No Regimento dado por Dom João III
à Universidade, ordena o Rei que os lentes
leiam em latim e os escolares «das portas
das scholas para dentro falem latim». Na
I.VIII

escola de Santa Cruz de Coimbra, onde
estudou Camões, tinha-se como vergonhosa
baixeza falar noutra língua que não fôsse
a latina ou a grega. Até nas aldeias havia
aulas de latim. Em Lagos e Vila Nova de
Portimão as criou Jerónimo Osório. Hasta el
lacayo latiniza,—enfastiadamente recordava
o zombeteiro Quevedo. Lofie de Vega ainda
levava a sátira mais longe. Carregando o sal
da facécia, em LOS MELINDRES DE BELISA moteja: Ya mi alazán latiniza; e em
LA MAL CASADA o gracioso Millant contava do cavalo de seu amo: «em grego e
latim relincha»/
«Se fôra latino» ! — teria dito desconsoladamente el-Rei Dom Manuel ao terminar a
representação das CORTES DE JÚPITER.
LIX

Osório fôra latino. Tinha assim assegurada a eternidade per omnes reipublicge
Cristiana; regiones, cuidava êle ouvindo
Gonçalves de Ávila chamar-lhe Cícero cristão e elevá-lo Dupin a Cícero de Portugal.
E vai, para castigo de sua vã ostentação, o
tempo o sumiu no esquecimento e o traz
agora, mudadas as vestes e solta a língua,
para o caridoso calor da antiga
abandonada.

lareira

Campo da Vinha,
em dia da Ascensão do Senhor de IÇ45.
LUIS DE ALMEIDA BRAGA
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A ambição. Seus efeitos ruinosos.
Quão inúmeros são os males acarretados pela
ambição de reinar, mui Valoroso Príncipe, lá estão a atestá-lo repúblicas que se subverteram, tão
grandes impérios que ruiram, tão egrégios reis
que tanto danificaram.
Na verdade, alguma geração houve, por mais
nobre pelos seus feitos, que a não tivesse acometido tal doença ? Algum reino acaso floresceu, opulento de riquezas, que o não tivesse roído, nos seus
fundamentos, e derrubado, tão insofrida cobiça?
I)e tais males prenhe é a história, como ainda
claras as alusões cénicas; a própria vida de cada
dia exemplos nos dá frequentes de tão perniciosa
malvadez.
Assim, se a todos se proporciona uma vida segura e tranquila, se a todos são patentes os perigos
de quem governa e os cuidados de quem manda, bem
é de admirar que alguns haja, no entanto, que se
1
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tomam desta ardente cupidez. E tal é ela que não
há nem decôro nem temor religioso que os impeça
de maquinar os mais nefandos crimes. Começam
perseguindo, com ódio entranhado, as leis mesmas
em que reside a salvação da pátria; seguem desejando que sejam extintos e delidos todos os magistrados. Armam ciladas aos Príncipes; e de tal modo
a sua temerária demência chega a perturbar a república que, subvertidos criminosamente todos os
baluartes da liberdade pública, por fim só êles se
encontram a dominar a república.
E muitos tão ousados são que não se contentam
com trucidar cruelmente cidadãos, companheiros,
parentes, amigos, irmãos, e até os próprios filhos
e pais; como ainda os leva a sua cupidez desenfreada a desrespeitar as coisas santas, as mais ungidas de religião e até a própria majestade Santíssima de Deus.
Donde se conclui que nada há, por mais sacrossanto e divino, que a ambição não destrua ou perturbe.
Perigos da ambição
quando insensatos.

nos

mais inteligentes,

Acresce, o que é mais de lastimar, serem atacados por esta doença sobretudo aquêles que, podendo vir a ser os melhores e mais úteis à pátria,
são, de facto, os mais funestos.
Pois, por via de regra, são sobretudo os espí2
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ritos mais esclarecidos os que maiores prejuízos
trazem com a sua ambição, quando eram êles que
melhor poderiam prover à salvação e conservação
da pátria. Tôda a inteligência, por mais arguta que
seja, desde que proceda sem medida nem tino, de
tal modo se perturba e cai que tôda a sua actuação
se traduz nos mais horrendos desastres.
E para esta insânia, que se apodera de todos
êles, muito concorre o êrro e a demência de quem
aspira a honrarias.
Não têm por detestável o maior crime, por
mais repetido, desde que o legitime o desejo de
reinar. Tal é o dito de Eteócles, posto na bôca de
Eurípides: «Não importa justificar o crime, porque
será sempre louvável quando fôr caminho seguro
para chegar ao poder. E assim pensam muitos,
que abertamente o declaram.
Aquele que à ambição de reinar sacrificou
mesmo a vida de seus pais e irmãos, comprazendo-se com o sangue de tal mortandade, é êsse que
merece louvores, e que têm como mais ajuizado e
digno do mando.
Assim é que outros, incitados por palavras tais,
não temem a ignomínia de praticarem iniquidades,
se fôr êsse o caminho para tomarem assento no
lugar de maior honra, como é o de governar.
De tudo isto lícito nos é concluir que nada há
tão nefasto, como as grandes inteligências quando
as não comanda a razão.
3
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Frutos que colhem governantes tais.
E se êles, com desígnios tais, conseguem facilmente o que pretendiam e alcançam o que tanto
apeteciam, quais vêm a ser, afinal, os frutos que
colhem de seu reinado ? São cuidados, são tristezas,
são preocupações. E' uma vida cheia de dificuldades e inçada de pretensões. Com tudo isto se debate um espírito cobarde e mesquinho que já não
sabe se há-de recear ofensas, se cuidar do seu povo,
se de si próprio.
E ainda não é tudo.
Se caem em confiar os seus haveres aos ladrões
que os servem, lá se vão as suas riquezas; se algo,
porém, lhes negam, passam a ser inimigos os que
antes se lhes haviam declarado fiéis. E se decidem
entregar a administração pública aos seus íntimos,
lá se vai por terra a segurança da nação. Mas
quando, por si sós, de tudo cuidam, vão é o seu
esforço, constantes os seus receios e contínuas as
suas preocupações.
Eis o que sucede a muitos que tanto desejavam
honras reais. Em casa, ou fora dela, não lhes é
dado repousar um instante sequer; não chegam a
viver a vida, nem a gozar, livre e tranquilamente,
da posse de nenhum prazer.

4
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O mau uso desta tendência — o desejo de governar — traz inúmeras calamidades.
Ajuntemos a isto invejosas fraudes, que restam
impunes; traições, receios, horrores e perigos de
que está cheio tão honroso cargo. Vejamos o acervo
de calamidades com que tantas vezes finda a vida
de tão ilustres Príncipes.
Qual será o motivo que leva tantos a uma vida
tão agitada e sem paz, cheia de escolhos e calamidades, quando é certo que a todos nos atrai mais e
seduz o doce remanso de uma vida tranquila ?
Quererá a própria natureza humana, por uma
tendência inata, que o homem com tão ambiciosa
cegueira, se aparte da razão e se vá precipitar consciente e deliberadamente na eterna desgraça ?
De modo nenhum se pode conceber tal.
Nem é de admitir que Deus, o Supremo Senhor
e Criador de tôdas as coisas, tivesse doado tal pecha
aos homens.
São êles, sim, os homens, tão levianamente
temerários, que malbaratam iníqua e ignominiosamente os dons que a natureza lhes deu para se salvarem e honestamente agirem.
Não é de vituperar o desejo que aspira ao mando,
mas só de censurar a cegueira que malbarata esta
tendência. E tal é ela que, julgando-se já rainha,
se sente agrilhoada pela mais miserável escravidão.
Com efeito, dentro de nós mesmos há uma ten5
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dência generosa, elevada e digna, que, ambicionando
honrarias, acendradamente deseja o mando. Não
receia os mais árduos esforços — desde que sejam
gloriosos, — nem teme quaisquer precalços — uma
vez que sejam honestos. Por natureza, não pendemos para o ócio, para a cobardia, nem tão-pouco
para prazeres fúteis e vãos; somos, sim, solicitados
para o esfôrço, para o dever, para a circunspecção,
para o trabalho honroso e digno. Para isso nascemos.
Não há homem, naturalmente bem formado,
que prefira a passividade do ócio ao trabalho honesto. E chegam mesmo os mais esclarecidos a
apodar de morte a ociosidade. Que cuidem de
governar, pois, de maneira a receberem, como prémio do seu trabalho e esfôrço, a glória da imortalidade.
Mas não entendem muitos qual tenha sido o
objectivo da natureza quando nos inoculou êste
desejo de reinar.
De facto, só devemos ter como rei o mais digno
e honesto de todos. Porquanto a honestidade só
brilha em todo o seu fulgor quando a razão, a parte
mais nobre do nosso espírito, conseguir a supremacia e administrar acertadamente o reino que a natureza lhe confiou. Assim procederá quando, dentro
da devida medida, reprime desatinos, refreia paixões,
modera afectos e deles se faz obedecer. Todo aquele,
pois, que, desejando ser honesto, ambiciona o poder,
6
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tende naturalmente para a majestade augusta da
função real.
De facto, o encargo de reinar não pode prescindir das normas da honestidade.
E esta a razão por que os irracionais, incapazes
de julgar da moralidade e decôro de seus actos,
estão sujeitos ao domínio do homem. E, de entre
os homens, será naturalmente muito mais apto para
mandar os outros o que os superar a êles, em dotes
morais.
Por consequência, o que tiver como sumamente
bela a função de reinar, também terá como eminentemente nobre a prática de honestamente agir.
Esta inclinação deve ser regida pela razão
E agora, concluindo.
Feito o homem à imagem e semelhança de Deus,
e assim solicitado pela ambição de um Estado
divino, é natural pensar-se que tal consista num
império que abranja tôda a natureza. Destarte temos
por justificável a ambição que têm alguns de tal
condição obter, mesmo com o sacrifício da própria vida.
Ora, se também nós ambicionamos faustosas
honras, preferindo-as a tudo o resto; se também
nós, por um desejo inato, tendemos para a condição
divina que se julga consistir num legítimo reinado,
— não é para admirar que muitos se tenham deixado
7
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seduzir por tal desejo e se tenham exposto a inúmeros perigos, e que não tenham receado mal
algum, dado que viessem a alcançar o que tinham
por melhor e por mais apetecível. E como os não
refreava a razão nem a disciplina em desejar possuir
tal império, porque os arrastava uma tendência
cega da natureza, mantiveram-se no mesmo êrro,
não alcançando o pôrto que demandavam. Nem as
tempestades que os açoitaram nem as ignomínias
que os fustigaram conseguiram obstar, a despeito
de tudo, às desgraças que cavaram, com a sua
demência, para si e para todos aquêles que estavam
sob o seu governo.
Consequências
indignos

dos desmandos de monarcas

Com tudo isso se torna evidente que nada há
tão funesto como um Príncipe furiosamente dementado. Varões há, mal orientados, que, anelando por
tal bastão de mando, falham em seu intento, subvertendo as suas pátrias, a quem trazem tôda a
espécie de desventuras. Nem chegam a compreender
nunca que não só se governa mandando, mas ainda
obedecendo. E a obediência está em observar comedida, disciplinada — e ordenadamente, o que sugere
a razão e manda o govêrno legítimo.
Todo aquêle que disto se afastar, perderá o dom
da razão e tornar-se-á escravo de desregradas paixões.
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Desde que estas, desenfreadas, oprimam o espírito, logo se obscurecerá o entendimento, mergulhando na mais densa escuridão.
E se não guardar tal medida, com que norma
há-de governar a república ?
Gomo poderá tutelar a liberdade dos seus quem
fôr escravo de suas paixões ?
Poderá, acaso, quem não vê um palmo diante
de si, defender a república de males eminentes ?
O resultado será êste.
Quanto mais poderoso fôr quem mandar, maiores serão os desmandos, mais funestos os seus
malefícios. Donde, se a todos é indispensável sensatez, ao Rei compete ela em maior conta.
Não poderá ser Rei quem fôr temerário e insensato : será um Tirano.
Nem terá meios para livrar o povo de desgraças quem, já de si, tamanha desgraça é para a república e causa de tão incuráveis males.
Define-se a Tirania em confronto com o procedimento dos Reis dignos
Bastante se disse já sôbre o que separa um Rei
de um Tirano. E Rei o que obedece à inspiração divina, segue os ditames da recta razão, promove a justiça, reprime os crimes e as fraudes,
observando em tudo a devida ordem e medida.
E Rei o que consegue impor-se a tôda a Nação
9
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pelos merecimentos de suas virtudes; o que todos
os perigos afronta para salvar a pátria; o que,
aspirando à posse da eterna glória, chega a desprezar a morte para alcançar a imortalidade.
Será, pelo contrário. Tirano, aquêle que não
atender a Deus, enjeitar os ditames da razão, der
guarida à impureza e ao prazer; o que violar as leis
divinas e humanas e recorrer ao dolo e à simulação.
Será tirano quem trocar a verdadeira dignidade
por uma falsa aparência de decôro ; o que julgar
ter-se desempenhado cabalmente da sua função
quando, dominando pela fôrça, tiver aterrado e
pilhado todo o povo para aumentar seus cabedais
recorrendo a violências e fraudes. Portanto: como
o protege Deus com a sua graça, como alicia os
corações de todos com o fulgor das suas virtudes
impolutas, o Rei é assisado na sua administração,
intrépido em repelir o inimigo, moderado em seu
govêrno, constante em manter justa a lei, e feliz em
seus empreendimentos. Sentindo-se ele próprio feliz
torna florescente e prendada a pátria inteira.
O Tirano torna-se odiado pela sua malvadez,
pelas suas torpezas e embustes. Já nêle não confiam
os homens, que lhe são todos hostis. Tudo faz entre raivoso e ousado, entre indeciso e cobarde; já
não o ajuda Deus com seu auxílio.
Donde, por fôrça há-de êle corromper-se a si e
aos que lhe são sujeitos, não se ficando que os não
desgraçe a todos.
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Bem é de ver agora que tais males — todos
quantos desfiámos — não os promove o verdadeiro
Rei, mas o que falsamente o nome de Rei se arroga. Cumpre êle a sua missão mais à maneira de
Tirano do que de beneficiente e legítimo Rei.
Elogio dos dignos Monarcas lusos
Sempre que em tudo isto medito, tenho por bem
feliz Portugal.
Tais têm sido os seus monarcas que outros não
houve mais dignos de tão santo e augusto nome.
Quer no culto da religião, quer na administração da justiça, quer no seu proceder em que foram
honestos, virtuosos, amáveis e caritativos, nada enjeitaram que coubesse ao mais digno e mais valoroso Rei. Bem mereceram, pois, que o seu nome
fôsse legado à posteridade; e, no céu, hão-de receber o galardão destinado por Deus aos Principes
que bem governarem com o nobre intuito de salvar
a pátria.
Apraz-me dizer-vos agora quais as esperanças
que os homens em Vós põem.
Suspeitam eles que havereis de exceder ainda
em virtude os mais santos monarcas Vossos avós.
Por muitos sinais se crêem advertidos de que
Vos predestinou Deus para justa e virtuosa glorificação de todos os povos sujeitos ao Vosso
mando.
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Julgam êles que a Vossa solicitude não dá lugar ao ócio nem à preguiça.
Inteligente como sois, prendado com tão bom
coração, dotado de tão régia índole, os dons que do
céu recebestes guiar-Vos-ão em Vosso governar; e
os exemplos notáveis de Vossos antepassados far-Vos-ão tender ardentemente para a imortalidade.
Resta ainda acrescentar que tanto mais serão
proveitosos para nós os Vossos predicados e a
Vossa bondade, quanto é certo afirmarem todos, à
uma, que se deve o terdes nascido a um grande e
singular beneficio de Deus.
Viestes ao mundo precisamente no momento em
que, pela falta de descendência do muito virtuoso
Príncipe e Rei Vosso avô, mais se receava que o
património da Nação fósse cair nas mãos de Príncipe estrangeiro.
Nasce o Infante. O júbilo do povo. Esperança
que todos põem naquele que já é Rei
O Vosso nascimento, pois, veio trazer confôrto
à pátria, então triste e pesarosa com a morte do
Príncipe Vosso pai, tão amado de todos.
Foi a estrela do Vosso natal que veio dissipar
as trevas que Hos obscureciam a alma; a todos
viestes trazer a esperança de salvação, de liberdade
e dignidade.
Na verdade, quando se aproximava a hora do
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parto da mui ilustre Princesa Vossa Mãi, não sei que
inspiração divina tocou os homens, que, num ímpeto, acorreram todos aos templos, rendendo graças
a Deus por tal dádiva, antes mesmo de terdes visto
a luz do dia. E quando o povo se achava ainda
orando, eis que, de repente, se espalhou a nova de
que Vossa mãe acabara de dar à luz um varão.
Tão grande alegria se apoderou de todos que
muitos, de contentes, não puderam conter as lágrimas e exultaram de indizível alegria, não Vos tomando apenas como um Infante auspiciosamente
nado, mas aclamando-Vos, jubilosos, como Rei já
de todos visto.
E assim, tomando-Vos como prenda celestial,
conceberam logo a esperança de que, quando homem, havereis de exceder ainda as já notáveis virtudes e feitos de Vossos antepassados; — tal o
Vosso engenho, a Vossa piedade, o amor ao trabalho, a Vossa grandeza de ânimo. E êste conceito em
que Vos têm, dia a dia se confirma; tais são as
provas que tendes dado de modéstia, de honestidade
e de sensatez.
Para mais, a própria, disciplina régia, a probidade do mestre que Vos ensina, a sabedoria do
aio que Vos guia; a inteireza de carácter, as virtudes
dos nobres com quem conviveis, farão com que —
segundo creio — mais Vos sintais inflamado, com
os conselhos e exemplos deles, num comedido desejo de atingir a imortalidade.
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Com todos êstes predicados, qualquer pessoa,
por menos sensata, poderá conjecturar que não
ireis juntar-Vos ao número dos Reis funestos, mas
tomar assento junto daqueles que, ajudados por
Deus, atingiram a felicidade suma.
O autor justifica a publicação da presente obra
Foi levado também pela mesma esperança que
empreendi esta tarefa.
De tão grande monta ela é que, segundo penso,
de modo nenhum Vos poderá desagradar.
E dado que me parece terdes chegado a uma
idade em que já são notáveis os Vossos régios dotes
e as Vossas virtudes — quási diria — divinas, e em
que tendem para uma glória imortal todos os
Vossos anseios, trabalhos e pensamentos, poderá,
acaso, haver, coisa alguma que mais possa agradar-Vos como a ambição de quem põe todo o seu
esfôrço e cuidado em assunto tamanho ?
Veio-me, pois, à mente escrever tudo quanto se
discutiu, há poucos anos ainda, com os meus mais
íntimos amigos, àcêrca da função real, da sua instituição e disciplina.
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O encontro com Távora, Menezes e Portugal
nos jardins de Belém. Inicia-se a conversa.
Certo dia, tendo-me dirigido eu, por afazeres
de carácter religioso, ao Templo de Belém, construído a expensas de Vosso bisavô o Rei D. Manuel,
Príncipe'de boa memória, desci aos jardins anexos
à igreja com o intuito de, em ambiente tão ameno,
recrear o espirito das fadigas que me haviam proporcionado as minhas ocupações.
Foi isto numa época do ano em que o perfume
das flores, entretecido com o suave canto das aves,
que esvoaçavam por sôbre repuxos de água, transformava aquele lugar num dos mais aprazíveis
que imaginar se possa.
Encontrei-me ali com Lourenço Pedroso Távora,
vindo havia pouco de Roma, e com Francisco Sala
Menezes, — homens extraordinariamente eruditos e
mui dados às artes.
Saudámo-nos e abraçámo-nos como verdadeiros
amigos que somos.
1 inhamos acabado de tomar nossos assentos
quando apareceu um artista emérito, lustre de sua
família, de nome Francisco Portugal.
Depois de feitos os cumprimentos, tomou lugar
no meio de nós.
Como se encontrava, havia já certo tempo,
numa quinta contígua ao mosteiro de Belém — circunstância essa que o impedia de se dirigir ao
i5
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palácio real —, pediu informes ao Menezes àcêrca
da saúde, dotes de espírito e instrução de V. Alteza.
O Menezes satisfez êste pedido e contou vários
ditos Vossos, chistosos e argutos, a que achámos
graça e que provocaram a nossa admiração.
Entrámos depois a falar largamente de todos os
preságios a que acima nos referimos; e tal foi a
curiosidade manifestada a Vosso respeito, que se
tornou tarefa difícil responder cabalmente ao Portugal.
Dei então início a uma exposição que resultou
muito mais longa do que, a princípio, suspeitava;
mas rogo-Vos, esclarecido Príncipe, que atendais,
com a maior atenção e benevolência, ao que passo
expôr.
Muitas das feridas, de que estão mal doentes os
negócios públicos, já Vós as conheceis, como conheceis os remédios com que aquelas se hão-de curar.
Os males oriundos de uma educação régia corrupta e
defeituosa, opostos à felicidade proveniente da recta
instituição e disciplina dos Príncipes, também os conheceis vós. Não desconheceis também qual seja a
energia e tino que requere a administração próspera
da nação; quais os meios com que se há-de dilatar e
tornar feliz o império; quais os requisitos com que
haveis de perpetuar e glorificar o Vosso nome.
Por fim, sabeis ainda como Deus, o'Sumo Impe16
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rador, Senhor
exalta aqueles
Seu estudo e à
Posto isto,
posição.

e Rei de tôda a natureza, auxilia e
Soberanos que se dão inteiros ao
Sua imitação.
assim dei comêço à minha ex-

Esperanças que todos põem no Infante Rei. A
educação, a instrução, os próprios divertimentos devem ser régios.
Temos, pois, conhecimento daquêles sinais anteriores e posteriores ao nascimento do Rei D. Sebastião, com que todos foram levados a tomá-lo
como oferta e dádiva divina, que, não se conten-*
tando, no futuro, com manter o impe'rio português,
há-de aumentá-lo, em muito, e propagá-lo até aos
confins do mundo.
Mais nos fortalece ainda em nossa esperança o
porte da sua figura, a viveza do seu espírito, a sua
argúcia, a sua índole virtuosa.
E se tais prendas as fizer desabrochar a educação, não há dúvida de que bem glorificado e
louvado virá a ser; — para o que, todavia, diligência especial será necessária. Mas se, de qualquer modo, fôr descurada esta orientação e menosprezados os bons conselhos ; se o seu espírito não
fôr adornado com a cultura das artes mais eminentes, e começar por dar ouvidos a jovens dissolutos, criminosos e a homens cheios de vícios —
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quanto mais valioso e melhor dotado fôr o seu engenho, tanto mais graves serão os vicios de que
enfermará; e — contra os preceitos de Cristo —
tanto maiores serão os detrimentos que causará à
Nação.
Assim como um campo, se abandonado e inculto,
quanto mais fértil fôr tanto mais infestado será de
numerosas e variadas ervas daninhas e plantas
agrestes, — assim, desde que o espírito se não cultive com elevada cultura, quanto maior fôr o seu
fulgor tantos serão, como tenebrosos, os vícios que
o macularão.
Ao fulgor da razão corresponde a violência, em
igualdade de proporção, para onde quer que aquela
tenda.
Assim acontecerá, pois, que o Soberano, praticando a virtude, sobrepujará a todos que tanto
valham pelo seu talento e trabalho; dando-se, porém,
à maldade, superará a todos em iniquidade e depravação.
De resto, quanto aos outros, pouco interessa
que este ou aquele seja versado em tal ou tal disciplina ; porquanto o que fôr pouco ou deficientemente instruído, além de si, a poucos irá prejudicar.
O Rei, porém, no qual todos põem os seus olhos,
a quem tomam como exemplo o sob cujas ordens
servem, se fôr funesto e iníquo, corromperá o reino
inteiro com o seu mau exemplo; dissipará todo o
erário público com a sua intemperança e iniquidade.
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O nosso maior empenho, portanto, será que o
Rei, dada a sua função, seja sujeito a uma disciplina que o não deixe cair no vicio e no descrédito.
Ora é exactamente quando está tenro ainda o
seu espírito, quando maleável e dócil, é esse o
momento em que se deverá cuidar que nada ouça
de contrário ao seu dever; é essa a altura em que,
ainda mesmo nos divertimentos próprios da idade,
deverão envidar-se todos os esforços no sentido da
verdadeira educação régia.
Procedem, pois, avisadamente aqueles que, pretendendo tornar exímios seus filhos numa profissão
qualquer, logo de meninos começam a educá-los,
fazendo com que, a brincar, se iniciem nos trabalhos que, mais tarde, hão-de vir a fazer com a maior
perfeição.
De maneira que, para os futuros pintores ilustres é divertimento louvável, começarem, desde
tenra idade, a pintar aves ou animais. Assim se'
divertem os filhos dos oleiros a fazer objectos de
cera; e os pais dão-lhes incentivo louvando-os pelos
trabalhos feitos.
O mesmo se aplicará a tôdas as outras profissões.
Devem divertir-se as crianças com brincadeiras que
não se afastem muito dos ofícios em que os pais desejam ardentemente que eles venham a destacar-se.
E que se torna mais fácil a qualquer de nós
atingir a perfeição numa profissão em que nos iniciámos, brincando assiduamente, quando crianças.
'9
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Na verdade, se muita importância tem o pendor
natural para determinado oficio, não é de menor
monta o exercício repetido e disciplinado; e assim
se chegará ao ponto de, com esfôrço e cuidado,
facilmente se executarem os trabalhos mais difíceis
que se apresentarem nessa arte em que muito nos
exercitámos.
Se assim é nas profissões pouco indicadas para
os Príncipes, nas quais interessa tanto iniciarmo-nos
de crianças, quanto se torna mais difícil atingir
nelas a perfeição, — que diremos nós da profissão
mais nobre e mais elevada de tôdas ?
Haverá coisa mais nobre que governar povos,
disciplinar multidões, refrear a devassidão, incitar
à virtude, facultando segurança e cópia de bens à
república ?
Por conseguinte, incumbe a todos quantos tenham
por função educar os Príncipes reais, trabalhar e
zelar por que, quando ao cuidado dos mestres,
sejam instruídos no respeitante à sua função;
quando entregues aos divertimentos, pouco a pouco
se avezem a sobrestimar também quanto valem a
honra e a glória da dignidade real. Pois se uma
casa grande não oferece garantia de segurança se
não tiver sido construída sôbre fundos e sólidos
alicerces, também não poderá ser grande o Rei,
nem manter-se, se o não tiverem iniciado diligentemente, logo desde o berço, na disciplina real.
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Determina-se concretamente como deverá educar-se e instruir-se D. Sebastião.
«De facto assim é, — atalhou Portugal. Mas
gostava que me indicásseis qual a educação que
melhor conviria ao futuro Rei, e qual a instrução
que, em vosso entender, deveria ser ministrada a
D. Sebastião».
A isto respondi dizendo que, para tanto, bastará
ver o que compete a qualquer Rei, digno dêsse
nome, e verificar sobre que coisas se exerce a sua
realeza.
Uma vez sabido isto, já se não tornará difícil
determinar o modo como deverão criá-lo, educá-lo,
e escolher a disciplina com que haverá de condu7.ir-se à honra da dignidade real.
Definição e caracteres da Realeza. Formação
da alma.
Em poucas palavras.
É Rei o que governa e dirige ininterruptamente
a república, usando de justiça e equidade para com
todos, e valendo-se da garantia segura da virtude.
Reger ou governar é orientar algo para o devido fim.
Por isso, quem rege ou governa o povo, esforça-se por conduzir os cidadãos, com ordem, medida e
disciplina, ao objectivo para que todos devem tender.
21
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E esta finalidade consiste no engrandecimento e
na prosperidade da república.
Ora a prosperidade de um povo está em possuir
o bem e livrar-se do mal.
Não deverá, contudo, considerar-se mal apenas
aquilo que vulgarmente se receia, como a doença, a
miséria, a escravidão, a dor, a calamidade, a ignomínia, e quejandos; também, e sobretudo, são males as torpezas, os crimes, as cobardias, as paixões
desregradas, e tôdas as restantes tendências morais
que levam a uma vida miserável e execranda.
Analogamente, nem só o ser endinheirado, o
ser fisicamente robusto e saudável, o possuir quaisquer outros predicados que se sitjtyuem no corpo ou
a êle digam respeito, nem só nisso está o bem.
E bem mais ditoso ainda aquele que é digno, magnânimo, virtuoso, austero.
De maneira que ao Rei compete não só preservar a pátria e engrandecê-la, defendê-la, pelas
armas, dos ataques do inimigo, como ainda refrear
paixões, reprimir abusos, extirpar vilezas e agravos, numa palavra: incitar a todos à prática da
virtude e do bem. Se assim não fôr, não será próspera a nação, nem será cumprida a tarefa que ao
Soberano incumbe de governar.
Dito isto, já se vê quão espinhoso seja o cargo
de reinar.
Ora para qualquer homem, de boa índole e
mui instruído já não é fácil emprêsa sujeitar a con22
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cupiscência à razão e santificar-se na prática das
virtudes.
Não será bem mais árdua a tarefa daquêle a
quem compete não só refrear-se a si, em suas paixões, e impor-se por suas virtudes, como ainda
conservar incólume toda a república, defendê-la de
vis torpezas, encaminhá-la para a santificação ?
Requere-se, portanto, para o bom desempenho
de tal múnus, a maior sabedoria, a maior prudência, extraordinária argúcia, constante vigilância, a
maior cópia de virtude e de perseverança.
Não esqueçamos, que se trata da formação de
um Rei, ainda menino, de cujo conselho, de cuja
virtude, diligência e probidade — quando homem,
— dependerão a vida, a salvação, a dignidade e o
engrandecimento da república.
Tal é a educação e instrução que deverá dar-se-lhe para que, como se torna necessário, possa
vir a tomar conta de tão importante cargo e consiga levá-lo a bom têrmo.
«Mens sana in corpore sano»
O Príncipe deve dedicar-se aos estudos, nomeadamente ao da Filosofia.
E se devemos cuidar da alma, é dever nosso
também tratar do corpo.
Uma compleição fraca debilita geralmente o
espírito e impede-o de ser enérgico e vivo.
23
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Por consequência, a uma e outra coisa se deve
atender: tornar o corpo são e escorreito, animado
por um espírito esclarecido e morigerado.
Uma alimentação comedida, aliada a exercícios
físicos bem conduzidos, dão saúde e vigor ao corpo;
ao passo que o estudo da Filosofia — a ciência que
melhor pode instruir, intelectual e moralmente, os
Reis — robustece notavelmente o espirito.
Tratará pois, o jovem Soberano de correr, lutar
lançar o dardo e esgrimir com rapazes da sua idade.
E isto, não com o fito único de robustecer o
corpo, mas para tornar, também, o espírito mais
vivo e decidido. Se uma débil constituição física
quebra a coragem, um corpo robusto e saudável
aviva o espírito e fá-lo ousado nos perigos.
Adorne-se-lhe o intelecto com a aplicação às
letras e às mais elevadas artes afim-de, dessa sorte,
alcançar a sabedoria que tão necessária se torna à
função real.
Tais estudos fá-lo-ão modesto e pudico, de carácter digno e fornecer-lhe-ão ensinamentos salutares ao governo da república.
A formação religiosa. O tríptico: luta —letras
— religião.
Entretanto, todos aquêles que tomaram a seu
cuidado educar o Rei, deverão, como preocupação
primeira, iniciá-lo de criança no estudo tão nobre
24
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e tão elevado da religião, sem o qual nenhuma
ambição verdadeiramente digna poderá subsistir.
De facto, todas as virtudes, de que somos beneficiados, dimanam de Deus, no qual se contêm; e
só com piedade e espirito religioso pode aplacar-se
a Sua Majestade infinita, quando irada.
Assim é meu desejo que El Rei D. Sebastião,
tanto quanto a idade lho permita, se aplique a três
coisas: à luta, às letras e à religião.
Robustecido com exercícios físicos, cultivado
com elevados estudos, imbuído todo ele de religiosismo, poderemos desde já vaticinar que muito se
arrecearão os inimigos de pelejar com êle, muito
amado será de seus cidadãos, e bem o auxiliará
Deus — o cúmulo de todos os bens — com a sua
protecção e o defenderá lesto de todos os perigos.
Távora interoem, duvidando da utilidade da Filosofia.
Tudo isto — o que acabo de escrever — nunca
imaginei que viesse dar azo a tão longo arrazoado;
e se acaso tivesse suspeitado que tal havia deacon
tecer, possivelmente ter-me-ia remetido ao silêncio.
Não teria julgado que me pertencia alcançar
reputação fazendo correr tão grande risco à sabedoria.
Logo de início, o Távora, sorrindo-se, aconseIhou-me a não suscitar invejas.
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Disse-me estar receoso de que a divulgação
dêste meu ponto de vista fôsse suscitar, contra
mim, os ânimos de todos.
Porque tinham como principio que a Filosofia
era absolutamente indigna da nobreza. Que devia
relegar-se, para bem longe, tal ciência, não fôsse
contagiar, de qualquer maneira, os Reis.
Que concordava comigo quanto ao que afirmara
àcêrca dos exercícios físicos e do estudo da religião, sem o que não poderia o Soberano desempenhar-se bem da sua missão. E acrescentou textualmente : «Não podem coexistir, na mesma pessoa,
um espirito viril, corajoso, e um corpo mole, efeminado. Tal encargo — o de governar — não pode
também levar-se a bom tírmo sem o auxílio
divino.
Quanto à Filosofia, grande é o meu receio de
que se lancem todos com petulância, contra vós,
por pretenderdes, com tal estudo, tornar indolente
e inactivo o Príncipe, quando deveria ser activo e
virtuoso.
Passo a expor-vos — não digo a minha opinião,
que talvez não se afaste muito da vossa —, mas a
maneira de pensar de muitos que nutrem verdadeiro ódio à Filosofia e a tôdas as letras.
Opinam que, se tôdas estas deverão banir-se
da nação, com mais razão não deverão ter entrada,
por maus prenúncios, no palácio real. Que é má
peste e funesta desgraça para os Reis.
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Passo, pois, a expor as objecções mais correntes
contra a Filosofia, e que poderão ser aduzidas
pelos espíritos mais argutos. Uma vez que as hajais
refutado a tôdas, já poderei dispor dos vossos argumentos como armas para me defrontar com todos
aquêles que atacam, em especial, aquela ciência e,
em geral, quaisquer artes.
Objecções contra a filosofia. Defeitos dos sábios
e dos filósofos. Inconvenientes de tais estudos para o Soberano
Em primeiro lugar, não pode negar-se que todos
quantos se entregam à ciência fogem do bulício do
mundo, detestando a celebridade e entregando-se
a uma vida sedentária. E tão pouco se movimentam
eles que perdem, por fim, tôda a agilidade e destreza tornando-se absolutamente inúteis, quer para
a pátria, quer para si mesmos. Corrompe-os a
inacção física.
Assim como um montante se torna mais resplandecente com o uso e se deteriora e enferruja
quando abandonado, assim também mais arguto
se torna o engenho humano com o trabalho digno,
acabando por definhar e entorpecer-se quando se
dá àquela inacção física, a que se entregam os filósofos. De maneira que brigam entre si a acção e
a inacção, não podendo coexistir na mesma pessoa.
De resto, o ócio não parece acomodar-se aos
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espíritos mais esclarecidos, nem aos sequiosos de
grandes empreendimentos.
A actividade aviva a inteligência, fortalece a
vontade levando-a a grandes ambições. A própria
inacção física enlanguesce, dia a dia, os que são,
por temperamento, activos, tornando-os negligentes
e preguiçosos; ao passo que o trabalho faz despertar indolentes e apáticos, impelindo-os para empresas árduas.
Ora se o Soberano tão árdua tarefa tem a executar cada dia que passa, e se, por obrigação,
tantos perigos, tantas vezes eminentes, tem a conjurar, haverá coisa que lhe convenha menos que
entregar-se a tal ociosidade ?
Mas não poderá a Filosofia, de facto, prescindir da referida inacção ?
Em suma; uma coisa apenas há a fazer: que
os Reis a ponham de parte.
Acaso não é de atender ao entorpecimento e às
inúmeras desgraças de certos filósofos para que
persistamos ainda em tal, a respeito do Príncipe ?
Os homens que se entregam a tal estudo fecham-se entre quatro paredes; se chegam a sair
de casa, logo voltam a ela antes mesmo de obterem o que procuravam; tanto os perturba a altivez
dos homens e os deslumbra o bulício da vida, que
não chegam a deixar rastro de terem saído.
Lançados no meio da multidão, logo titubeam
e se atrapalham, não logrando distinguir amigos de
28
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desconhecidos; claramente se vê que o seu conhecimento dos costumes, da vida e dos homens é tão
precário que se perdem na própria terra onde nasceram, onde foram criados, chegando ao cúmulo
de não saberem por que rua se vai para a praça.
Outra explicação não há para factos tão insólitos que não seja o estudo das letras, que totalmente
os absorveu. E quanto mais a ele se aplicam, tanto
mais se afastam de todo o sentido de humanidade.
Tales, ou outro qualquer, já não me recordo bem,
(de resto, o nome pouco interessa), uma vez que
caminhava de olhos fitos no céu, caiu inopinadamente num poço. Então, uma pequena escrava que
assistia à cena, rindo-se, não se conteve que não
exclamasse: «Então vós, senhor, uma pessoa tão
inteligente, tão bem vedes o céu que está lá longe,
e não enxergais um poço, mesmo em frente do
vosso nariz» ?
Bem observado e fino tal dito, que quadra, às
mil maravilhas, a quantos se dão a tais artes.
Esforçam-se unicamente por investigar coisas alheias
ao conhecimento vulgar; e não chegam a dar por
aquilo que diariamente ocorre, nem a medir a gravidade dos perigos que buscam.
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Acresce o testemunho dos próprios filósofos
àcêrca do modo como há-de alcançar-se a
verdade, a sabedoria.
Carecendo nós de um Rei inteligente, muito instruído e sensato, haverá coisa mais absurda que
fazê-lo dedicar-se a estudos que o privem de tais
qualidades ?
E o testemunho de mais pêso e' ainda o que nos
fornecem os próprios filósofos.
Passo a expor-vos o que consta àcêrca dos cultores da Filosofia.
Diz-se que os Filósofos levam uma vida diversa
da que vulgarmente levam os outros. Segundo êles
próprios referem, o filósofo não busca prazeres, não
receia dores, não ambiciona honras nem glórias;
não o movem ódios nem paixões nem quaisquer
tendências dêste jaez.
Põem tôda a sua ambição de sábios em libertar
o espírito das peias do corpo — dentro do possível,
— e em repudiar a sensualidade; de tal sorte que,
alfim libertos, possam ascender ao gôzo e prazer
das coisas celestiais.
Enquanto a alma permanece manietada pelo
corpo, negam que nos seja possível alcançar a verdade; que só aparências e imagens vãs podemos
atingir. O seu desprêzo da sensibilidade leva-os a
pretender que jazam ignorando as verdades supremas todos aqueles que se fiam no juízo dos sentidos.
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Donde, nem riquezas, nem honras, nem deleites,
nem saúde, nem quaisquer outros prazeres, devem
contar-se como bens; também a pobreza, a obscuridade, a doença e a dor, não deverão ter-se
como males.
De tudo isto se deduz — na opinião deles — ser
indispensável, àquele que presta culto à sabedoria,
privar-se de todos os afectos; e só assim chegará à
posse de tão apetecida ciência. Assim sucede que
mais sábio será quem mais carecer de sensibilidade;
mais próximo estará da beatitude aquele cuja vida
mais se aproximar da condição da morte.
Demonstra-se que um Rei filósofo não será
verdadeiramente Rei.
Ora admitamos que tal seja o caminho mais
seguro para a sabedoria; e que, desconhecedores
dos prazeres e divertimentos da vida, venhamos a
gozar da felicidade perfeita.
Em que consistirá, no fim de contas, tal sabedoria?
Que vantagens trará ela para a vida ?
Acaso reprimirá severamente o crime quem não
sabe agastar-se?
Poderá usar de misericórdia para com outrem
quem não é misericordioso ?
Poderá opor-se tenazmente, pelas armas, a um
inimigo feroz quem tem por nulos os perigos da
guerra ?
Bi
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O que logrará, pois, levá-lo a bater-se com heroísmo e valentia ?
Há-de ser o desejo, a ambição de honrarias?
Interessá-lo-á a honra da popularidade ou a celebridade do nome ?
Decidir-se-á a combater denodadamente para
defender seus cabedais ?
Entretanto, lembremos que, para ele, tôdas as
riquezas se reduzem à constância de ânimo; e só
pensa ter alcançado tal quando o houverem despojado dos seus haveres.
Mas — poder-se-á objectar — tal senhor não
agirá em proveito próprio, mas para defender de
calamidades aqueles que tiver à sua guarda.
Que terá ele como calamidade ?
Aquilo que, para ele, não é de cuidar, como
sejam: a mise'ria, a ignomínia, a escravidão, a ruína
da pátria ?
Todo o sábio que tiver de cabeça a constituição
inteira do universo, que estiver a par da trajectória
de cada astro, que perscrutar e conhecer todos os
segredos da natureza — êsse de modo nenhum, poderá trazer qualquer vantagem aos seus cidadãos.
A Filosofia está tão longe de vir a ser útil aos
Reis, que mais parece irem sumir-se tôdas as riquezas quando os soberanos se derem ao estudo
dela.
E não é só ser inútil; é que não sei explicar
como consegue ter enredados os seus cultores ao
32

V.

E

SUA

DISCIPLINA

ponto de descurarem, em absoluto, os seus próprios assuntos.
Quanto mais algue'm se embrenha nas letras, e
mais se imiscui nos vários ramos da Filosofia,
tanto mais dificilmente se afasta do seu estudo e
convívio.
E assim, necessariamente há-de acontecer que,
se o Soberano se der a tal empresa, ou dela colherá exiguo fruto, ou causará grave detrimento à
nação.
Na verdade, se pouco tempo consagrar a esta
ciência, não colherá grandes frutos; se, pelo contrário, lhe dedicar muito tempo, não poderá cuidar
dos assuntos públicos.
Estará tão estreitamente ligado aos livros, que
nem chegará a ouvir os queixumes dos homens.
Não porá cobro a prepotências nem atenderá
pedidos. As sanções legais não se efectivarão; a
juventude usará das armas a seu prazer; não se
recorrerá à guerra para repelir o inimigo.
Em suma: não procederá como deveria proceder um Rei e um Príncipe.
Na verdade, os homens medem o valor das
coisas em grande parte pelo prazer que causam, e
pendem, sobretudo, para aquelas de que auferem
maior deleite.
Ora nos Reis, essa tendência torna-se muito
mais notada. Com efeito, êstes não são moderados
no apetecer: aquilo que desejam, desejam-no in3
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tensamente. Porém, se se comprazem no estudo
das letras, quem daí logrará arrancá-los?
E' por esta razão que, deve evitar-se, logo de
princípio, que se deixem arrebatar por qualquer
prazer incompatível com aquêle outro indispensável ao Soberano.
E qual será êle, êsse outro prazer ?
E' o que provém da fama, da celebridade, da
honra. Mas se julgarem que das letras lhes advém
celebridade, há o perigo de nelas pôrem tanto interêsse que para mais nada lhes sobre.
Pois o espirito humano não pode dar-se, à uma,
a várias tarefas. Sendo o seu alcance francamente
limitado, há-de fatalmente suceder que, quanto mais
se der a uma função, tanto menor será o afinco
com que se ocupará de qualquer outra.
Consequentemente, se o Rei de boa mente se entranhar no estudo das letras, muito é de recear que
se torne descuidado em governar e negligente em
administrar a república.
Portanto, melhor é que êle se deixe arrastar
primeiramente pela ambição da glória e da imortalidade, pondo de parte quaisquer outros anelos.
E se alguma vez fôr prêsa de outros deleites
(dado que a natureza humana tende para o que
agrada ao corpo em detrimento da alma) é de notar
quão grave dizem ser o perigo que para os Reis
representam as letras. E' que muitos julgam mais
admissível que um Rei jovem ceda a apetites, logo
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detestados, quando desmedidos, pelos ditames da
razão e pela ambição da glória, do que se entregue
àqueles deleites dos quais, em virtude de não sei
que encanto ou prazer honesto, dificilmente se apartará.
Têm-se por menos perniciosos ao Príncipe os
deleites da carne que os das letras'
Assim facilmente desculpam que o Príncipe,
numa idade dada a ternuras, se deixe vencer mais
da concupiscência que atrair pelo estudo das letras.
E' que a própria voluptuosidade tôrpe, a mesma
baixeza sensual facilmente provocarão, num espirito bem formado como o dele, ódio à impureza, e
fá-lo-ão voltar ao procedimento honesto.
Em contra-partida, quem se compraz no estudo,
não se enfada, não esmorece com a idade, em seu
entusiasmo, nem se dá a vaidades; chega mesmo
ao ponto de se vangloriar com o facto de sempre o
prender tão amada paixão. Sucede, pois, que o estudioso nada mais faz, nada mais preza, nada mais
deseja nem pretende; todos os seus pensamentos
vão ate onde chega o fito de alcançar a mais completa erudição. Foge dos homens, encerrando-se no
cárcere tenebroso de sua casa, onde passa tôda a
sua vida inerte. Pouco a pouco se vai definhando em
tal marasmo e ociocidade. Se, por conseguinte, o
Rei se entregar ao estudo das referidas disciplinas,
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a república ver-se-á desgraçadamente governada
por um Príncipe filósofo, o mesmo é dizer: por um
homem entorpecido, debilitado e trôpego, desacostumado do mundo e oprimido por sonolenta modorra.
Assim como, numa casa, cujo chefe, desleixado,
se dá à devassidão enquanto os criados se divertem,
bebem e rixam, tudo o que nela se encontra é destruído e criminosamente malbaratado, — assim também, à medida que o soberano se dá à inacção,
começam os cidadãos a ser libertinos, a provocar
tumultos, a roubar, a apropriar-se dos bens de
menores, acabando por lançar mão do próprio
tesouro real e não descansando enquanto o não
virem todo esgotado.
Não anda o ócio sozinho; acompanham-no o
tédio, a negligência, a timidez e a preguiça.
E se fôr o Rei atacado por êstes vícios, nada
haverá a fazer: tomar-se-ão todos do maior desespêro e lá se vai por terra a salvação do povo.
Um letrado não pode ser bom governante. Cita-se a morte de Arquimedes, na tomada de
Siracusa. Razões por que o povo detesta o
govêrno de um Monarca estrangeiro.
Bastará isto para vos dar ideia das calamidades
e males que traz à república um soberano eminentemente ocioso ?
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O estudo daquela ciência é tão absorvente que
hão pode prescindir da mais perfeita inactividade.
Acrescentemos-lhe ainda aquela moleza, de que
atrás falámos.
Tais estudos embotam geralmente a sensibilidade e obscurecem o entendimento.
Conta-se que, quando M. Marcelo tomou Siracusa, houve um cidadão chamado Arquimedes,
grande matemático, ao qual nem o estrépido das
armas, nem o furor enraivecido dos soldados, nem
o fedor de tão grande mortandade, nem os gritos
das mulheres, nem o fragor estrepitante de todos
aqueles combates, lograram chamá-lo à realidade
de tão grande e cruenta calamidade pública. Tão
mergulhado estava êle em seus problemas garatujando na terra, que, antes mesmo de se dar conta
da tomada da cidade, foi morto por um soldado
que sôbre êle se lançou.
Por aqui se vê como a especulação oprime os
sentidos e como entorpece o espírito.
Imaginemos agora que o monarca, além de matemático, como Arquimedes, é ainda físico, ou teólogo, por exemplo.
Haverá alguém que não veja as calamidades que
ameaçam a república ?
Quer perigue, quer se desmorone a nação, êle
nada sentirá nem por coisa alguma dará; a tudo
será alheio, nada havendo que o desperte de tão
profundo e suave alheamento.
3?

DA

INSTITUIÇÃO

REA L

Consequentemente, se a nossa salvação depende
do máximo esfôrço, da maior argúcia, da decisão,
da mais vigilante atenção do Rei, não seria indigno
e absurdo que ele se tornasse negligente e insensível por se votar a artes tais ?
Não pensais na gravidade das consequências que
para a comunidade acarretaria tal pecha ?
Vulgarmente são tidos como suspeitos e olhados
como falsos todos quantos se evidenciam pela sua
sabedoria.
Julgam todos os outros, que, as mais das vezes,
dos sábios são escarnecidos; que mais vale a simplicidade que a complicação das cavilações deles.
Negócios, tambe'm os não querem com tal gente,
receando embustes. Ora o que interessa é que o
Rei goze da estima e confiança dos seus; de nada
Serve que pretenda impor-se com a sua absurda erudição.
Se a identidade de lingua, de vida, de costumes
aproxima as almas, a diversidade de termos, de
hábitos, afasta os espíritos.
De maneira que, quem se arroga o título de sábio, não logrará fazer com os outros qualquer pacto
sério e duradouro.
Aquele — o que se entrega ao estudo — falará
de maneira, talvez elevada, mas que ninguém entende ; nós, porém, usamos de linguagem vulgar e
acessível, que todos compreendem.
Demais as suas opiniões afastam-se por com38
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pleto das comummente admitidas; e lá estamos nós,
por êles apodados de loucos e ignorantes, em violenta e perpétua discussão.
Êles levam geralmente uma vida detestável e
desordenada, mas acomodada ao seu orgulho ; nós,
deleitamo-nos com os prazeres, com a beleza de
uma vida encantadora.
E, uma vez que a vida, a linguagem e as opiniões deles divergem das nossas, torna-se evidente
a impossibilidade de com êles se constituir uma
aliança estável e de lhes dedicar uma amizade duradoura.
Nós (e com isto digo tudo) somos homens; êles
já há muito que deixaram de o ser.
Por essa razão acontece que, como não sentem
as nossas desgraças, também nós pouco estimamos
a sua ciência.
E como o povo se julga mais ofendido que
atraido por tal saber, deve o Rei pôr todo o seu
empenho em cair no bom agrado dos seus.
Haverá coisa menos indicada para tal intento
que darem-se os Soberanos ao estudo de disciplinas
que afastam, tornam desconfiados e infiéis os cidadãos ?
Que será, pois, que ofende os povos quando
caem sob o domínio de um Rei estrangeiro ?
Sempre que sucede, em qualquer país, quer por
direito de herança, quer por casamento, quer por
qualquer outra razão, ser chamado ao Govêrno um
39
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Príncipe estranho, tôda a nação o toma, de antemão, por funesto.
O que será pois, que os leva à convicção de virem a ser pèssimamente governados (o que nem
sempre acontece) quando se vêem coagidos a obedecer a um monarca estrangeiro ?
Apenas isto: é que a diferença de hábitos, de
línguas, a disparidade de costumes causa certo horror aos ignorantes.
A própria natureza quere que cada qual se exprima e se vista à maneira da sua terra; e se outra
linguagem houver de entender, diversa da maternal,
só a ela se ajeitará se fôr fácil e acessível. Julga-se
ofendido com falar língua estranha. Nem eu mesmo
sei explicar como nos desagrada ao ouvido uma
fala desconhecida, como nos parece ábsona, imprecisa e absurda em nossa incompreensão.
É por isso que a generalidade dos povos, ainda
os mais primitivos, muito ciosos são de sua língua
e de seus trajes, desdenhando hábitos e costumes
dos outros, que consideram bárbaros e incultos. E
conquanto o Príncipe estrangeiro envide esforços
por se impor com o brilho de suas virtudes, não
conseguirá fazer-se obedecer nem estimar como
compatriota, se não se acomodar à maneira de falar, ao modo de vestir do povo, cujo govêrno lhe
foi confiado.
Se tanto vale tudo isto para se aproximarem
almas — identidade de trajes e de expressões —
40

E

S U

A

I)

I

S

C

I

P L I N

A

quanto não valerá mais a comunidade de costumes
e de instituições ?
E se tão grave é tal dissemelhança em coisas
de somenos importância, quanto não será de recear
aquela disparidade que afasta os espíritos em coisas
de maior monta, às quais se reduz tôda a nossa
existência ?
Ora os filósofos falam uma língua que não se
entende; só os profundamente versados na filosofia
podem compreendê-los. Além de vestirem de um
modo estranho e absoluto, afastam-se dos sentimentos, das convicções, dos costumes, das leis e
instituições de tôda a colectividade.
E têm uma noção de direito e dever, de honestidade e depravação, de bem e de mal, totalmente
diversa da que têm todos os outros.
Põem até a verdade num ponto onde ninguém
consegue lobrigá-la.
O Príncipe deverá aproximar-se dos hábitos do
povo, afastando-se do modo de viver dos
filósofos.
Por conseguinte, se muito é para desejar que o
Príncipe seja querido e amado de todos, muito interessa também que de seu povo se não afaste por
sua maneira de viver e que dele se aproxime e se
torne benquisto por idêntica vida seguir.
E se se julga que nada há tão contrário aos
4«
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costumes do povo como o porte e os hábitos dos
filósofos, como a própria disciplina da Filosofia, a
coisa mais absurda será entregar a educação do
Rei a tais pessoas.
No fim de contas, que vantagem virá o monarca
a usufruir que compensem tão grande dano ?
Ou êle se entrega todo à Filosofia (como
já dissemos), ou apenas lhe dedica alguns momentos.
Se dá ao estudo todo o seu esforço, como lhe
sobejará tempo para governar a república ?
Como poderá êle, nos poucos momentos que lhe
sobrem, desempenhar-se com virtude, sabedoria e
solicitude de tão pesado cargo ?
Não é possível, à uma, dar-se inteiramente ao
estudo e cumprir cabalmente a missão que lhe foi
confiada. Se tanto se entregar ao estudo da Filosofia que lhe dedique tôda a sua vida, que descure
as riquezas do reino, pondo de parte a honestidade
e o cumprimento do seu dever, confessará assim
que não chegou a compreender que deve sacrificar
todo o deleite haurido no estudo à grandeza da régia
dignidade.
Se, porém, exíguo fór o tempo dado à Filosofia,
mui minguado há-de ser o fruto que dela colherá.
Ninguém, pois, em tempo algum conseguiu alcançar
a mais pequena parcela de erudição sem que se
tivesse dado a aturados estudos.
Haverá maior loucura que a de um Rei tão
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dado às artes que renuncie a seus deveres, ou tão
pouco por elas interessado que nada de útil chegue
a aprender ?
Afirma-se que o estudo da Filosofia, mesmo
temporário e remisso, não será vantajoso
para os Soberanos.
Mas, dir-se-á: dedique êle a tais estudos apenas
a adolescência, que, quando for idade de tomar
conta do poder, já poderá pô-los de parte — se
assim o entender.
Ora não há coisa mais estulta e vã que sacrificar o frescor da juventude a umas artes que logo
se hão-de esquecer. Tôdas essas disciplinas depressa se obliteram e desvanecem, se nos não dermos a um estudo assíduo e ininterrupto, ou, pelo
menos, retomado de tempos a tempos.
Objectar-se-á: — Não é bem assim; nem tanto
chega a esquecer-se o que se aprendeu que não
fiquem quaisquer reminiscências, da maior utilidade
para a vida.
Ora não me parece crível que vagas reminiscências possam vir a ser grandemente proveitosas.
Será pois de aconselhar um estudo que, com o
pouco que dele resta, trará vantagem à república ?
Se o mais ligeiro vestígio destas disciplinas é
tão salutar e inestimável para a prosperidade e
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defesa do reino, certamente os Príncipes nelas versados gozarão de dons divinos e serão adornados
de tôdas as virtudes. A sua obra, consequentemente,
será proveitosa às repúblicas em que florescerem,
às quais darão tôdas as garantias de segurança e
todos os meios de engrandecimento.
Por que razão não acorremos todos a êles, implorando que venham governar-nos ?
Qual o motivo por que não pedimos o seu socorro na adversidade ?
Pois se tanta é a vantagem que há-de trazer aos
Reis um só resquício de tal sabedoria, que sem ela,
não podem ser salvos, que útil não será para os
povos a ciência eminente e singular de tais doutores ?
É, de facto, eminente e exímia tal cultura, e
apreciável sob inúmeros aspectos. Mas que interessa
isso se não tráz qualquer proveito aos povos ?
Que vantagem a sua quando já se observou,
praticamente, que os monarcas não se comovem
com calamidades públicas ?
Que utilidade poderão trazer os insultos com
que, por vezes, invectivam todos os cidadãos ?
Dito isto, será lícito sustentar ainda que é na
ciência, por mais modesta, que reside a salvação
pública ?
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O Rei, para ser virtuoso, não carece dos ensinamentos dos filósofos nem da virtude dêles,
freqúentemente falsa.
— Pois sim—retorquir-se-á; mas para tudo isso
obter é mister que dos sábios hajamos a virtude
com que vivamos todos uma vida tranquila e
feliz.
Vejamos, porém, em que consiste tal virtude.
É próprio do virtuoso auxiliar os outros, evitar
males, afastar perigos, ser útil a todos, ou — ao
menos — cuidar da salvação do povo.
Ora estes, os virtuosos, no fim de contas, não
auxiliam ninguém, não conjuram quaisquer perigos,
não cuidam da república como homens que são,
nem se têm por responsáveis das desgraças que
sobrevêm.
Grande coisa é — dir-se-á — terem-se diante dos
olhos exemplos de moderação, de grandeza de
únimo com que se conforme o nosso proceder ?
A que propósito?
Para, como êles, sermos inúteis à Pátria ?
Para, pouco solícitos como êles, não cuidarmos
de conjurar os perigos ?
Nem há virtude para o homem politico imitar
que não tenda para o bem comum. Por que razão
será então que, conquanto praticamente inúteis as
suas virtudes, nem sempre excitam a nossa admiração ?
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É que a sua austeridade, a contracção de rôsto,
a sua modéstia no vestir, o seu aspecto de moderação e de grandeza de ânimo, por vezes, não
correspondem à verdade.
Há muitas trevas naqueles espíritos, imensos
esconderijos onde se ocultam paixões que, chegado
o momento de se darem a conhecer, concitam o
ódio das multidões.
E mais vil recorrermos a acções vergonhosas
com a mira de sermos tidos como austeros, que
confessarmos francamente a nossa cumplicidade
pecaminosa em actos condenáveis.
Nada há tão repugnante, tão odioso e prejudicial à república como êstes fingimentos de virtude.
Logo que consta que a maioria dêstes sábios fingem de virtuosos, quando não passam de ambiciosos e avaros, ou eivados de semelhantes vicios,
conquanto alguns haja verdadeiramente virtuosos e
comedidos em tôdas as suas coisas, menos útil é o
exemplo dos justos que prejudicial a maldade dos
ímpios.
Na verdade, como mais pendemos para o mal
que para o bem, se não têm conto quantos encobrem os seus vícios com a capa da virtude, pouquíssimos são os que, de coração, se dão à prática
do bem.
Acresce ainda que, se é fácil desmascarar a maldade que os eruditos ocultam sob a falsa aparência de virtude, facilmente somos levados também
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a tomar como suspeitos, sábios que verdadeiramente
se entregam à prática das virtudes.
Assim acontece que poucos frutos se colhem
dos bons exemplos, quando imensos são os danos
que nos trazem os maus.
De outra coisa não pretendo cuidar senão de
saber se verdadeira ou falsamente praticam êles a
virtude.
Não tenho dúvida cm ter por honestos e austeros, dignos de louvor, todos quantos venham a
edificar-nos com o seu exemplo público de virtude;
mas que pônham de parte tudo quanto possa vir a
ser prejudicial ou, pelo menos, pouco útil, como
por exemplo, o tal intento de perscrutar os segredos da natureza, que afasta o homem do cumprimento do seu dever.
Não quero dizer que as suas discussões venham
forçosamente ofender a religião, deturpar as melhores intenções ou desviar-nos da virtude; mas
sim afirmar que, em vez de maldosos ou lascivos
em seus escritos, hão-de, pelo contrário, alargar-se
em tratar da beleza e elevação da virtude.
Não atinjam, contudo, o exagero de só tecer
elogios aos virtuosos; pois, querendo ser úteis,
tornar-se-ão perniciosos aos povos por afastarem
seus Príncipes das preocupações do governo, atraindo-os para o encanto daquela perfeição moral.
De resto, tudo o que poderiam ensinar a respeito da virtude, está ao alcance de todos: dos
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pais, dos mestres, das pessoas prudentes que cora
os Reis convivem.
Todos êstes podem elucidá-los convenientemente,
se bem que de uma maneira mais chã e superficial.
Nós, porém, não precisamos de um Rei que seja
arguto em definir a virtude, mas virtuoso no desempenho da sua missão.
Todos os ensinamentos que pretendem inculcar
os doutos, serão, sem dúvida, muito transcendentes
e admiráveis, mas pouco úteis.
Se, de facto, nada há no universo, por mais
intrincado, que êles não cheguem a compreender
com toda a clareza, que proveito poderá tirar disso
a república ?
Acaso serão tais disciplinas que irão ensinar ao
Príncipe a melhor maneira de governar ou de resistir, na guerra, ao inimigo ?
Certamente que não.
Mas, dir-se-á: — Porventura não serão atraentes tais estudos ?
Sejam-no embora, até mesmo sumamente belos
e deleitáveis, se quizerem.
O que interessa, porém, agora, é o facto de não
trazerem qualquer vantagem para o bem público.
E mais ainda.
Quanto mais agradáveis êles forem, tanto mais
devemos recear que o Príncipe, deslumbrado por
seus atractivos, chegue a esquecer-se do encargo
que assumiu.
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Portanto, desterrem-se os filósofos. Evitar-se-á
assim que o Monarca chegue a ver-se a braços com a maior penúria.
E se tudo isso é verdade — tudo quanto se espalha contra os filósofos, — estou em dizer que é
dever nosso desterrá-los para bem longe, não venham eles cair nas graças do nosso Rei.
Vão, pois, exibir as suas habilidades para outro
sítio; demonstrem ali a agudeza do seu engenho;
ali — onde as suas obras serão menos perigosas —
ensinem suas doutrinas.
Porque, se na verdade não mentem, tal destêrro suportarão com agrado.
De facto, empenham-se êles deveras ufanos,
em desprezar tudo quanto seja humano, não dando
qualquer valor aos favores de Reis e Príncipes.
Ora, se assim é, de bom grado se afastarão de
tôda aquela confusão na côrte, renunciando à familiaridade com o Rei.
Já nada os impedirá de se darem à contemplação do universo.
Mas, se mentem e simulam desprezar riquezas
quando, de facto, ardentemente as cobiçam, bom
será que se não tornem nocivos com a sua doutrina
e que sofram o castigo do seu desafôro, da sua
mentira, sendo desterrados para longínquas terras.
De qualquer maneira, portanto, quer queiram
quer não, afastem-nos do contacto com o Rei.
4
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E quando isto suceder, quando se virem afastados do seio da nobreza, e mergulhados em seus
estudos, ver-se-ão a braços com a maior pobreza,
com tôda a espécie de privações.
É que, quem tudo despreza para se dar à sabedoria, não semeia seus campos, não faz comércio,
não trabalha nem lança mão de oficio algum com
que possa comer; pois um só é o seu fito: dedicar-se à Filosofia.
Que esperará êle vir a alcançar senão uma
pobreza e indigência extremas ?
Poderá, pois, compreender-se que, devendo o
Rei trabalhar afincadamente por aumentar os seus
cabedais para com êles valer, por dever de ofício,
à indigência de tantos, vá entregar-se às artes
que empobrecem e tornam miseráveis os doutores ?
Tornando-se filósofo, começará êle por dissipar
suas riquezas, acabando em completa penúria.
A história confirma os malefícios da erudição.
Recordam-se: Péricles, Anaxágoras, Alcibíades, Crítias, Sócrates, Demóstenes e Platão
De tudo quanto fica dito poderá concluir-se que
todos quantos se entregam à Filosofia ou são inúteis
ou prejudiciais. Caso vivam verdadeira e sinceramente aquêle género de vida e se embrenhem todos
nos problemas filosóficos, como poderão êles admi5o
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nistrar ou defender coisas a que não ligam a mínima
importância ?
Haverá coisa tão iníqua como fingirem desprezar aquilo que, de todo o coração desejam ?
E ainda com a agravante de esta maldade se
aliar a um intelecto perspicaz e culto.
Poderá conceber-se iniquidade mais prejudicial
à república que a instruída e avezada às artes mais
eminentes ?
Todo o espírito mal intencionado, desde que seja
eloquente e culto, perturba a república com seus
discursos, levando-a para tôdas as torpezas.
Se tanto mais graves são as feridas que produz
quanto maior é o artificio com que mascara os seus
delitos, é só depois de perdidos que os incautos se
dão conta de terem sido ludibriados por uma falsa
bondade.
De sorte que, no fim de contas, mesmo os filósofos simples e bem intencionados prejudicam-se a
si e não trazem vantagem aos outros; ao passo que
os maldosos e falsos são grandemente nocivos para
todos em seu proveito próprio.
Ora então, que espécie de sabedoria é esta e que
utilidade pode vir a ter ela se para nada serve,
quando é boa, e só prejudica, quando é má ?
Recorramos agora à história antiga.
Diz-nos ela que, de quási todos os males que
subverteram os mais poderosos Impérios, foram
grandemente responsáveis os eruditos.
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Péricles, por exemplo, o causador da guerra
que lançou por terra o império ateniense, foi ouvinte
de Anaxágoras.
Alcibíades foi um desastre para a pátria; e não
lhe ficou atrás Crítias que oprimiu os cidadãos
como um tirano.
Ora tanto êste como aquele foram muito afeiçoados a Sócrates.
Demóstenes, a quem acusavam os inimigos de
ter fomentado uma guerra tão desastrosa, foi também, ao que se diz, discípulo de Platão.
Razões há, pois, e da maior monta, para não
termos como úteis aos povos, Príncipes que sejam
eruditos; tantos males trouxeram a tão grande
número de cidadãos, e a tantos povos.
Quando um homem, de vasta cultura, alcança
a honra do mando, uma de duas : ou leva a república
para maus caminhos — o que é devido à sua mentalidade interesseira — ou então, baseado nos dictames da sabedoria, lança por terra todos os fundamentos da pátria com suas medidas e providências
temerárias.
Nada há que se aproxime tanto da temeridade
como aquele atrevimento impensado dos senhores
de vasta erudição.

5a

E

SUA

DISCIPLINA

A eloquência não foi menos nefasta. Atenas,
Tebas, Argos, Cartago, Rodes— Carnéades,
Critolau, Diógenes, Catão. — Os heróis lusos
não foram letrados
Que sucederá então quando se lhe aliar a eloquência ?
Quem poderá defender os povos de tão grande
calamidade ?
São, na verdade, os oradores, que, com a fôrça ''
do seu verbo, facilmente arrastam multidões ignaras
para onde lhes apraz; que as conduzem, sempre
que querem, para mortal destino.
Que dizer, pois ?
Será razão somenos para livrar os povos de tal
erudição, o facto de tantas cidades, terem perdido
a sua hegemonia e terem ruído na altura precisa
em que o saber, a filosofia, a eloquência e as restantes artes tinham atingido as culminâncias do
prestígio ?
Lembrai-vos da queda de Atenas, de Tebas, de
Argos, de Cartago e Rodes; do momento em que
derruíram povos tão florescentes ; do tempo em que
Roma deixou de ser livre. Tudo isto aconteceu
quando a filosofia brilhava com o maior fulgor;
quando a eloquência ocupava, na república, lugar
de destaque.
Não foi, pois, sem razão, que os célebres filósofos e oradores Carnéades, Critolau e Diógenes, idos
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a Roma por mando dos atenienses, não chegaram
a ser recebidos por Catão.
Não quis êste atendê-los com receio de que,
expondo êles, com o poder e elegância do seu verbo,
a sua nova e atraente doutrina, pudessem causar
dano ao valor militar do povo romano.
Receava êle — aquêle homem de uma prudência
extrema, — que a juventude esfriasse nas armas e
se estusiasmasse pela erudição; e que, quanto mais
intenso fôsse o ardor que êles dedicassem à eloquência, tanto menos se interessassem pelo triunfo
e pela glória dos feitos guerreiros. E se tal tivesse
acontecido, não duvidava êle de que cairia o império romano.
Pensava, e com muito acerto, que tudo quanto
por meio de armas se obteve, há-de ser com armas
— e não com letras — que se há-de conservar.
Ora ponhamos agora de parte o que fizeram
estranhos, folheemos os anais de nossos feitos e
vejamos como se dilatou outrora o reino português.
Foi com as letras ?
Foi com os preceitos da filosofia ?
Foi com a eloquência ?
Certamente que não. Todos eram rudes e ignorantes então. Até mesmo muitos nobres havia que
nem sequer ler sabiam.
E tôda aquela juventude rude e inculta, comandada por varões iletrados, sim, mas destemidos,
se mostrou ousada, confiante e indómita no ardor
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de tantos combates. Foi ela que içou a bandeira da
vitória na Mauritânia; foi ela que calcurriou inúmeras terras do Oriente, de armas na mão; que
deixou em tantos lugares padrões imorredoiros do
seu heroísmo.
Nos tempos de agora, porém, em que tantos
portugueses há tão dados àqueles estudos, que mais
não fazem senão aspirar a ilustres e afamados, é
com dificuldade já que mantemos o que de nossos
avós herdámos. Donde se vê claramente que a
ignorância e a vida rude emparelham bem com o
valor militar; ao passo que a pureza e a elegância
de estilo emparceiram com a covardia e com a
timidez.
Por consequência, se é com costumes duros e
bárbaros que se constroem impérios, destroem-se
êles com uma vida dada excessivamente às letras.
Por tudo isto, não sei como possa opor-me à
pretensão daqueles que só querem Príncipes iletrados, educados na rudeza dos costumes antigos.
Se assim não fôr, dizem êles que tudo caminhará
para a ruína. Ora nós carecemos de um Príncipe
diligente e audaz, paciente em suas empresas,
intrépido na guerra, inflexível e severo para com o
crime, aguerrido e heróico para com o inimigo.
E dizem que o estudo das letras torna os espíritos lânguidos e preguiçosos, preocupados em
demasia com os perigos que possam surgir.
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Qualidades e virtudes que deverão ter os Reis.
Hâo-de ter mestres que não sejam filósofos.
Hão-de ler a história e não a filosofia.
Para dar por terminada esta exposição, vou indicar, em poucas palavras, o que me parece de
desejar a respeito do Rei.
Em primeiro lugar, o Soberano deverá ser
valente, enérgico e decidido; tão avesso ao ócio e
ávido de honras que chegue a desejar a morte para
sua maior glorificação.
Será, também, clemente e bondoso, afim-de
gozar da estima e benevolência dos seus súbditos e
dêles haver a maior fidelidade.
Depois, há-de ainda ser homem que, à uma,
odeie implacàvelmente o crime, para o aniquilar, e
ame ardentemente a virtude, para a recompensar.
E, para rematar, (não quero alongar-me desmedidamente) direi que queremos um Rei que se ire
quando fôr caso disso; que seja solícito e misericordioso; que, por vezes, de severo se torne indulgente ; que não aferrolhe o seu dinheiro mas que o
utilize como instrumento de caridade ; que não se
sirva dos homens para amontoar riquezas, mas que
se contente com o necessário para a felicidade de
todos. Emfim, há-de lembrar-se sempre de que não
vive para si, mas para a pátria; há-de ter sempre
presente que a maior grandeza e dignidade da sua
missão está na prática da virtude.
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E se, acaso, tôda a virtude provém da filosofia e
das letras ou delas auferir vantagem, a primeira
coisa a fazer, creio eu, será entregar o Rei aos
filósofos para que o instruam. Serão êles, como
depositários do saber que há-de salvar a república,
denominados pais da pátria.
Porém, se (como muitos pretendem) o estudo
da filosofia habitua os espíritos ao ócio, se embota
a sensibilidade, se abala a coragem, se, por arrogante, incita à inveja ou, por desumano, provoca o
ódio; se, por fim, é inútil quando sincero, e pernicioso quando interessado ou envaidecido, — e de tal
modo que se torne desprezível e infame pelos seus
crimes — nesse caso, pois, bem parece dever
excluir-se da instituição real. Assim como quaisquer
inovações nas leis ou costumes são justamente tidas
por odiosas, acarretando, quási sempre, dano para
a república, também esta nova maneira de educar
o Príncipe deverá rejeitar-se.
Entreguemos, portanto, o Infante, que queremos
grande e mui digno do nome de Rei, a outros y
mestres que o eduquem; que o não embotem com
noções abstrusas, mas que o incitem à confiança, à
justiça, à liberdade, que o ensinem a ser tolerante
e clemente, propondo-lhe exemplos de varões ilustres. Ponham êles todo o empenho em tornar o Rei,
não só forte e vigoroso mas também devoto e fervoroso cristão.
E tais ensinamentos melhor se contêm na histó5?
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ria portuguesa que nos escritos dos filósofos. Nem
os Reis portugueses ficaram devendo as suas vitórias às letras, a que nunca se deram, mas sim à
virtude e às armas, em que cuidadosamente se
exercitaram. Não governaram a república com argúcias de filósofos, mas com óptimas leis e admiráveis
instituições; nem se tornaram ilustres com serem
eloquentes, mas com terem praticado feitos notáveis.
Como deverá formar-se física, intelectual e moralmente o <Desejado». Távora pede a D.
Jerónimo que manifeste a sua opinião, que
exponha os seus argumentos.
Se, por conseguinte, pretendemos que o nosso
I). Sebastião seja grande como seus Avós, torna-se
necessário que, logo de menino, comece a andar a
cavalo e a caçar, se habitue a atirar e a manejar
as armas; que se torne robusto e saudável, dando-se a exercícios físicos, e, ainda, decidido e audaz
em suas empresas; que não se arreceie nunca do
trabalho honesto nem tema perigos que o hão-de
tornar honrado. Mais deve temer ele a desonra que
recear dores ou a morte.
Quanto a estudos, basta-lhe que saiba ler e escrever, e que possua alguns conhecimentos de poesia latina e da história romana; não vão tê-lo como
rude por carecer desta erudição que é vulgar e
comum a todos.
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E' ao estudo da Verdadeira noção de justiça,
da qual depende unicamente a salvação da pátria,
que o Soberano deverá dedicar-se, com o maior
afinco.
Aprenda, pois, as leis e as instituições nacionais, lembrando-se sempre de que é a si que compete mantê-las, e de que, fora da equidade das leis
divinas e humanas, não há nação alguma que possa
manter-se e subsistir. Odeie a avareza, castigue
implacàvelmente o crime, refreie a torpeza, e dê à
honra e à honestidade a sanção do prémio.
Acima de tudo é dever seu temer a Deus e reverenciá-lo com a prática de uma vida religiosa e
de piedade. Há-de ser também o maior defensor
da verdade, o inimigo mais implacável do dolo e
da fraude, o adversário feroz de todos os que se
dão à mentira. E' destarte que há-de aplacar a ira
de Deus, conciliar a benevolência dos homens, amedrontar os inimigos, assegurar a paz, o engrandecimento e a felicidade de todo o seu povo. E quem
tiver de lhe ensinar isto, não terá necessidade de
recorrer às obras dos doutores.
Tôdas estas ideias que agora me ocorreram, poderão discuti-las muitos, alegando que a filosofia
não é proveitosa mas, antes, prejudicial aos Príncipes.
E mui grato vos ficarei a vós (nomeou-me a
mim) se tudo isto me quizerdes explicar. Munido
com os vossos argumentos, poderei defrontar-me
5g
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com aqueles para quem a filosofia é odiosa e indesejável.
Portugal intervém, manifestando a sua admiração pelo orador.
Nesta altura, rindo-se, atalhou Portugal:
— «Mas, afinal, que vem a ser isto ? Então ocultava-se-nos tão grande eloquência, como se fôsse
uma armadilha que quisesse colher alguém de surprêsa ? Onde aprendestes vós, pregunto agora eu,
a tão bem falar? Os vossos dotes de inteligência,
os estudos a que vos aplicastes — tão condenados
por muitos (como haveis dito) — já não constituíam
para mim novidade; mas o que não poderia suspeitar era que tão bem e tão elegantemente soubésseis discursar. E se, acaso, foi a vossa última
embaixada a Roma que vos fêz tal orador, também eu vou tentar obter legação semelhante para
poder defrontar-me convosco, logo que se apresente
oportunidade.
Há uma coisa, no entanto, que provocou a
minha admiração. E' que, tendo-vos mostrado tão
eloquente, foram mui exíguos os elogios que tecestes
à eloquência.
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Távora responde, em tom jocoso.
— Assim foi, de facto — respondeu Távora, com
o sorriso nos lábios. Eu próprio me admirava
quando olhava para mim mesmo, e me sentia como
que a crescer, a tomar mais vulto; e regosijava-me
por ver que a vossa estupefacção vos tinha perplexos.
Surge D. Osório, pedindo que se não divulgue
o ataque feito aos filósofos.
— Permitis-me que vos peça um favor? — preguntei eu ao Távora.
— Certamente — respondeu ele; tudo quanto desejardes e estiver ao meu alcance.
— Quero pedir-vos que não divulgueis o vosso
ataque à filosofia. Se não podemos já aguentar
a grosseria nem a ignorância de tantos homens incultos, imprudentes e indisciplinados, que deram
todo o seu ódio à filosofia e às belas artes, que
não farão eles então se vierem a estar de posse de
todos êsses argumentos vossos ? Se, mesmo sem
armas, conseguem molestar-nos com o seu desafôro, com a sua petulância, que sucederia então se
tivessem à mão esse vosso petrechal ? Certamente,
nem eu, nem qualquer outro que elogiasse a filosofia, poderíamos ter um momento de repouso.
Que vos parece ?
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Távora responde, gracejando com ironia.
Sorrindo-se, respondeu êle:
— Porventura poderei eu conformar-me com
qualquer factor que possa diminuir êste meu prestígio? Pois se vos pareci eloquente a vós quando
falava, não hei-de orar diante de quaisquer outros,
para tambe'm deles merecer elogios ? Pedi-me quanto
quizerdes, que eu tudo farei; isto, porém, é que
não posso promteer-vos, pois não me conformo com
a ideia de excluir amigos meus desta minha honra.
No entanto, sempre quero ver qual a vossa resposta.
Menezes censura Távora, refutando vários argumentos. Síntese genética da filosofia.
Sócrates, os Estóicos, os Académicos, os
Peripátéticos. Conclui que o Príncipe estudará a verdadeira filosofia, mas na justa
medida.
Então, quando me preparava para responder,
antecipou-se o Menezes, dizendo:
— Não posso admitir de modo algum, Távora,
que só vos preocupe a ideia de louvar a eloquência.
Pela minha parte ouso afirmar que estou pronto
a demonstrar tudo quanto afirmar; ao passo que
muitas afirmações fizestes vós que não provastes.
Em primeiro lugar, não estou de acôrdo con62

E

SUA

D I

S

C

I P L I

N

A

vôsco em censurar, de maneira absoluta, a filosofia.
Há muitas espécies de filósofos (como julgo sabereis). Uns — os mais antigos — só se entregavam
ao estudo da natureza e à investigação das suas
causas. Seguiu-se-lhes Sócrates, que foi o primeiro
(ao que dizem) a descer do firmamento para o estudo do homem. Foi êle quem se ocupou da verdadeira norma da vida e dos bons costumes, da disciplina da família, da justiça, do govêrno, da sábia
administração da república. Não pretendia êle, de
modo nenhum, mostrar-se erudito; queria apenas
edificar a vida humana sôbre a reflexão, sôbre o
saber.
Destes conceitos se desentranharam várias escolas filosóficas, que muito divergiam, entre si,
quer nos termos quer nas opiniões. Mas, no referente à norma de vida, podem dividir-se em duas
categorias.
Umas, despiam o homem da humanidada e de
tôda a sua sensibilidade. Foram justamente refutadas e desdenhosamente postas à margem.
As outras, que tendiam para o uso comedido
das nossas tendência, abrangiam, segundo creio,
os Estóicos, os Académicos e os Peripatéticos.
A doutrina, tanto Académica como Peripatética,
era modesta e sensata, rica de engenhosas subtilezas e bastante acomodada à objectividaade da vida.
Nem uns nem outros eram filósofos que privassem o homem dos seus apetites; unicamente di63
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vergiam em determinar qual o melhor uso a dar
aos sentidos. As tendências enraizadas na própria
natureza humana não as extirpavam eles totalmente;
discutiam, sim, quanto ao fim a que deveria tender
cada um dos nossos afectos.
Não se davam ao ódio nem à crueldade; entregavam-se, porém, à clemência, à mansidão, à moderação, nas quais punham tôda a honra e dignidade da vida humana.
Também não usavam de têrmos estranhos (como
pretendeis), mas de palavras vulgares e conhecidas.
Não eram desleixados ou insólitos no trajar; vestiam como viam vestir os outros.
Conquanto eminentemente engenhosos e cultos,
acomodavam-se, no falar e no trajar, aos costumes
do seu tempo; e tanto sabiam insinuar-se que de
todos se tornavam afeiçoados.
Não foram poucos os Príncipes que se deram
a esta disciplina, e que bem notáveis e célebres se
tornaram, tanto por feitos militares como pelas
suas obras em tempo de paz.
De maneira que, quando reputo indigna de
Principes aquela filosofia que torna os homens
desumanos, tenho como a mais apta para a régia
disciplina esta que é exemplo de pudor, de honestidade, que é mestra no governar e no pelejar. Não
se arreceia da vida, nem da fama, nem da celebridade. Não se refugia nas trevas nem se entrega à
solidão; mas apenas ensina a todos, logrando con64
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vencê-lo, que se submetam às leis, às instituições e
aos pactos estabelecidos.
Estou mesmo em fazer minha aquela frase de
Neoptolemo: — convém filosofar, mas sem demasia. A filosofia é das coisas que com maior moderação devem ministrar-se aos Príncipes.
A moderação que os Monarcas devem guardar
nos estudos.
Quanto a vós, bem me admirei eu que, ao
enumerardes as disciplinas com que devem instruir-se os Reis desde meninos, tivesseis omitido
algo que torna o Rei mais perfeito ainda.
O que foi, pois, que calastes ?
Foi aquela medida e temperança que em tudo
deve guardar-se, e, sem a qual, por mais honesta
e louvável que uma coisa seja, não chegará nunca
a poder ser louvada.
Tudo o que ultrapassa uma certa medida, já
entra na categoria do vício.
Receáveis, e muito bem, que o Rei se entregasse com tanta alma ao estudo das letras que
nada o afastasse do convívio dos livros.
Mas não se dará o mesmo com qualquer trabalho a que ele se vote ? Não trará também a mesma
desvantagem ?
Chegarei mesmo a dizer que, quanto mais se
afastarem os estudos, a que vos referistes, do
5
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sentido da humanidade, maiores serão os inconvenientes que trarão. De facto, não podemos deixar
de afirmar que o estudo das letras transforma até
os homens naturalmente bárbaros e cruéis; verifica-se que, quem mais se entrega ao estudo das
boas letras mais clemente e benévolo se tornará.
Por isso, se é de condenar o estudo excessivo
da ciência que nos torna benevolentes, que deverá
dizer-se então daquela que, de si mesma, engendra
a crueldade ?
A luta, os exercícios físicos — diz — são contrários à majestade real.
Quanto à luta, quanto aos exercícios físicos,
melhor será que nos calemos. Tão indignos são da
real majestade que quási não há palavras que
exprimam tamanha indignidade.
Parece-me não ser de admitir, na educação do
Príncipe, tudo quanto repugne à dignidade e majestade reais; a não ser que julgueis acertado sujeitar-se o Rei a que os outros o molestem com
empurrões, tropeções, chegando mesmo a deitá-lo
ao chão. Além de indigno, chegaria isso ao ponto
de um nobre qualquer perder o respeito pelo Rei,
por ter desrespeitosamente com êle lutado, acabando por vencê-lo.
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Também não convém a caça: torna o Rei selvagem e rude.
Além disto, pretendeis que o Rei aprenda a
andar a cavalo, que se dedique à caça, aos exercícios de tiro, e se adestre no manejo das armas.
Louvável é a vossa intenção de pretender robustecer fisicamente o soberano; mas é de condenar o
facto de não terdes posto tais exercícios nos seus
devidos termos.
Comecemos pela caça.
É evidente que o Rei, para fazer boa caçada,
terá que calcurriar florestas e matagais, seguindo
o rastro dos animais que pretenda matar.
Ora tal prática fará o Rei selvagem e rude,
incapaz de se sujeitar à disciplina real.
Nós mesmos, por via de regra, tomamos os
hábitos daqueles com quem vivemos; por tanto
lidar com animais selvagens chegaremos ao ponto
de nos tornarmos rudes. De maneira que também o
Rei, dando-se muito à caça, percorrendo bosques,
descobrindo covis e esconderijos, lidando com cães
e armas de caça, acabará por trocar a sua benevolência e brandura por hábitos selvagens.
Demais, é com a maior dificuldade que se
refreiam no seu vício os caçadores. Ora se os Reis,
por mais habituados que os outros a seguir os seus
caprichos, chegam ao ponto de só se preocuparem
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com a caça, ninguém poderá de tal vício demovê-los para que dêem a devida atenção aos seus deveres e encargos de governo.
De resto, é errada a noção de bravura que têm
os Príncipes. Julgam-se heróis se, perseguindo um
animal, conseguem abatê-lo com um tiro. O valor
e bravura que haviam de pôr na arte militar colocam-nos êles na caça aos javalis ou aos veados;
pensam dar assim provas de extraordinário heroísmo.
Não se preocupam com os inimigos nem com a
guerra; não aspiram já a conquistar louros ou
trofeus.
A esgrima tem a mesma pecha. Deve haver Justo
equilíbrio entre o <soma» e a «psique>.
O mesmo se há-de dizer quanto à esgrima. O
Príncipe, que demasiadamente se der a tal exercício,
torna-se-á desmedidamente áspero e cruel. Contente
com ser exímio esgrimista, já não lhe interessará
ser um grande Rei.
De maneira que a primeira coisa a impor aos
Soberanos será a moderação, tanto na caça como
nas armas. Em tudo deverá ser êle moderado; na
moderação fará êle consistir tôda a sua honra, todo
o seu valor.
De tal modo desejaria eu que se harmonizasse
o estudo das letras com os exercícios físicos, que
nem o corpo se debilitasse e enfranquecesse com
68
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um trabalho intelectual excessivo, nem os exercícios físicos, postas de parte as letras, despojassem
o seu ânimo de tôda a benignidade.
Não poderá governar bem o Monarca que se
entregar excessivamente ao culto da Religião.
Quanto ao dizerdes que os educadores do Rei devem
pôr todo o seu empenho em instruí-lo na religião,
nada tenho a censurar-vos: é sabido que todas as
virtudes se contêm no seio da religião. Mas pensai
no que haveis de responder àqueles que afirmam
que, se também na religião se ultrapassar uma certa
medida, sucederá, como sucede em tudo, haver o
perigo de o monarca faltar aos seus deveres.
Vou expor-vos os seus argumentos.
Dizem êles: como poderá governar a república
quem, para acalmar a ira de Deus, tanto se ocupar
dos seus deveres religiosos que não lhe sobre tempo
para mais nada fazer ou pensar ?
Por um lado, nem um momento lhe deixarão
livre as suas práticas de piedade ; por outro, passará
dias e noites temendo a Deus. Não poderá cuidar
de quaisquer assuntos, quer públicos, quer particulares; não viverá um instante tranquilo não será
intrépido na guerra, nem hábil em descobrir traições, nem diligente em aumentar seus cabedais.
Não poderá ser activo em seus negócios quem
demasiadamente se prender nas peias da religião.
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Passará o tempo receoso, temendo ofender gravemente a Deus se, por um momento sair fora da
moderação.
Por tudo isso opinam eles, que deve evitar tal
exagero de piedade, quem assim se afasta do convívio dos homens, descurando todos os seus assuntos para, com o fito de querer salvar a todos, mais
livremente se entregar a Deus.
E' bem de louvar —é certo —tão grande piedade, mas não tanto que melhor me pareça só a
ela se votarem os nossos Reis.
O que poderá ser digno e louvável para uns,
poderá ser desonroso para outros.
Um cantor que publicamente manifestar os dotes
da sua voz, um gladiador que mui bem se bater num
espectáculo público, e um pintor que maravilhosamente se servir do seu pincel, — cada um deles me
recerá o louvor que competir à sua arte. Agora
que haja um Rei que pretenda qualquer coisa de
semelhante, será isso mais que desonroso.
De resto, ninguém poderá manter o seu prestigio se o quiser obter igual em outra profissão.
De sorte que, se para certos homens bem é de
louvar que se entreguem inteiramente às sagradas
funções da nossa religião santíssima, o mesmo não
poderá dizer-se quanto à majestade real.
Para mais, é bem de ver como exaltamos todos
quantos abandonaram o mundo para se entregarem
totalmente a Deus; quantos desprezaram riquezas
7o
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e prazeres, quantos se desligaram das coisas mundanas, quantos se inflamaram no desejo dos prazeres celestiais, e que, vivendo embora neste mundo,
em certo modo já nele não vivem por se encontrarem, em espírito, no céu.
Que dizer, pois ?
Suportaríeis, acaso, um Rei que fugisse à luz
do dia; que se amedrontasse com ajuntamentos; que
desprezasse quaisquer bens; que repudiasse os sentidos humanos; que nada fizesse nem, ao menos,
fingisse fazer; que se conservasse alheio e tudo e a
todos ?
De modo algum.
Como há-de governar quem despreza todos os
bens terrenos ?
Como há-de dirigir homens quem deles foge ?
Por consequência, qualquer exagero de piedade,
além de pouco conveniente, tornar-se-ia ainda
perigoso e nefasto para o Rei.
E se tal religião, — a que julgam necessária os
falsos devotos — lhe fôr ensinada, o Príncipe tornar-se-á hesitante, embaraçado e sem expediente
para coisa nenhuma.
E se se aproximar o rumor da guerra ?
Com que ânimo poderá pelejar quem despreza
é por nada tem tudo aquilo que leva os homens a
degladiarem-se ?
Não irá em busca de glória, porque a descura;
nem ambicionará dinheiro porque o não cobiça;
7'
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nem pegará em armas para tirar desforço, porque
só pensa em perdoar a todos. Por fim, nada poderá
demovê-lo ou levá-lo a grande empenho, uma vez
que, preocupado apenas com o sobrenatural, nada
lhe interessarão os negócios dêste mundo.
Em suma: quer se trate de administrar justiça,
quer se torne necessário fazer a guerra, atrapalhado
na sua superstição, tanto hesitará que nada chegará
a resolver. Cheio de escrúpulos, desanimado, nada
chegará a decidir; juntando afazeres, acumulará os
seus deveres de hoje aos que deveria ter feito ontem,
e que jazem abandonados e esquecidos. Carregado
com tanta cópia de negócios, chegará ao desespero,
não cuidando já de bem governar a república.
De maneira que deve ter-se como sumamente
pernicioso, tudo quanto induza o Rei à preguiça,
à indolência, debilitando-lhe o corpo; quanto enfraqueça a saúde, e diminua a majestade real; quanto
corrompa a usual disciplina; quanto leve a juvenr
tude à luxúria e aos prazeres; quanto enfureça o
inimigo, tornando-o nocivo. Enfim: tudo quanto
destrua os sustentáculos da república.
E já que parece que um excesso de religião será
a causa desta inércia, desta preguiça, nada admirará
que os homens, ao verem seus Príncipes absorvidos
por tal devoção exagerada, levem muito a mal tal
facto, e se lamentem, a cada passo, daquela superstição dêles.
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Entenda o Soberano que deve praticar a religião
sem se esquecer de que primeiramente lhe
cumpre reinar
Que vos parece então ?
Alguém poderá preguntar-me : Será então necessário que os Reis ponham de parte a religião ?
De modo nenhum.
Também eu sou cristão, e julgo não haver crime
tão abominável como seria êste.
O que quero é dizer que, como em tudo, também
na religião há medida; e quem a ultrapassar será
tão vicioso como se fosse desmedido no recear, no
ousar, no amar, no odiar, no atender, no governar
a sua casa, em suma: em tudo quanto exceder
aquela justa medida em que se encontra a verdadeira virtude. Será bom lembrar aqueles versos de
Horácio:
«Est modus in rebus, sunt certi denique fines ;
Quos ultra citraque nequit consistere rectum». (*)
Por conseguinte, se é crime nefando desprezar
a religião, julgam alguns que não convém também
dar-se o Príncipe a uma devoção exagerada. Aquê(') «Tudo tem a sua medida, os seus limites determinados; peca-se por excesso ou por defeito se se sair dos termos devidos».
73

DA

INSTITUIÇÃO

REAL

les, porém, que a ela se dedicam por oficio, que —
para nada mais fazerem —se retiraram da vida
mundana com o fito único de se dedicarem inteiramente às coisas divinas e darem todo o seu espirito
à religião, também esses, dentro do âmbito do seu
múnus, devem prudentemente guardar uma certa
medida.
Agora o Rei, a quem foi dado o encargo tão
grande de gerir uma tal variedade de assuntos, logo
que se levantar, depois de ter feito as suas orações
e assistido à missa, deverá iniciar afanosamente os
seus negócios de governo. Lembre-se de que não
lhe é permitido abandonar os seus afazeres com o
pretexto de ter que orar. Evite, pois, descurar os
seus deveres por se entregar a outros, para que não
venha a perder tudo.
Todos os males de que enfermam as repúblicas
estão nesta confusão de deveres. Enquanto cada
qual, em vez de cumprir a sua obrigação, fôr fazer
a de outro ou se apoderar de funções alheias, nada
estará bem feito nem na ordem devida; tudo se
perturbará e se confundirá. Lá virá o tempo em que
tôda a república soçobrará, assaltada por tantas
discórdias e desentendimentos.
O sapateiro faltará aos deveres da sua arte se,
ao mesmo tempo, quiser fazer-se barbeiro; e o
barbeiro deixará de ser competente se simultâneamente pretender consertar sapatos.
Assim, em todos os ofícios, todo aquele que,
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abandonando a sua arte, se entregar a outros trabalhos, irá prejudicar a profissão alheia. Do mesmo
modo nas funções públicas. Quem, não contente
com o seu cargo fôr assumir ainda outras funções,
acabará por arruiná-las e sucumbir êle próprio,
com grave prejuízo de todos.
Muito mal vai a coisa num reino, em que o
soldado se faz mercador, o imperador negociante,
e o escrivão militar; e, para não dizer mais, tais
serão os desatinos e insolências que, querendo cada
qual, não contente com o seu, assumir cargos
alheios, tentará expulsar a todos das suas funções,
para ficar êle só a governar. Serão então graves os
danos que assolarão a república.
Em primeiro lugar, a própria natureza humana
não se conforma com que um só homem tenha nascido apto para desempenhar muitas funções. Além
disso, só seremos verdadeiramente versados no ofício
em que muito nos exercitarmos e empregarmos o
nosso esforço. E ainda, para que tudo soubessemos
fazer, seria necessário que nos exercitássemos
intensa e demoradamente em muitas profissões, o
que não se torna possível, porque, o espírito,
preocupado com tal multiplicidade de assuntos, a
nenhum poderá dar despacho, dado que a atenção
não pode concentrar-se em nenhum deles. Sucederá
então que muita coisa fará mal feita quem simultaneamente fizer tudo.
Por conseguinte, quem assume, ao mesmo tempo,
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muitos encargos, falta aos seus deveres, perturba
os alheios, baralha e confunde as obrigações de
todos. E graves são os danos quando os que detêm
o mando são afastados de tôdas as funções de
governo pela pretensão de uns certos que tudo
querem para si. Então necessariamente hâo-de
seguir-se dircórdias civis e divergências perigosas.
Por último, virá o caos, que outrora descreveram
os clássicos, quando cada uma das coisas, que
ocupavam o seu lugar e se encontravam distribuídas
segundo uma certa ordem e critério, se começarem
a deslocar, a confundir e a perturbar, pela avareza,
temeridade e ambição de alguns.
Portanto, se tanto mal traz esta confusão de
funções à vida pública, será grande desacêrto dar-se
o Rei a negócios e funções alheias, como se fôsse
pequena a sua tarefa.
Todavia, se há ocupação alheia à missão real,
será, sem dúvida, esta de dedicar-se e dar-se ao govêrno das religiões.
De maneira que, se o monarca se entregar em ex
cesso a coisas de religião, já não poderá governar
a república como convém.
Deixe os próprios religiosos administrarem os
assuntos da sua religião; êle, que desempenhe com
zêlo, o cargo que lhe foi confiado.
Convença-se de que o seu dever religioso está
principalmente em atender, solícito, os seus súbditos, em bem conduzir guerras, em desempenhar-se
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bem de seus encargos, em distribuir largamente
benefícios e munificências (se houver lugar para
elas). Deve entender-se a religião santíssima como
consistindo no bom desempenho do cargo e da
missão que competem a cada qual.
Por consequência, todo o Rei que desempenhar
condignamente a sua missão, não estará muito
abaixo — no que respeita à santidade — da piedade
dos próprios religiosos. Se assim não fôsse, se
quisesse imiscuir-se demasiadamente em seus assuntos, e pretendesse integrar-se no espírito das
instituições deles, faltaria à própria santidade
real.
Também compete ao Rei conhecer o direito
mas não deve arrogar-se a função de jurisconsulto. Efeitos que de tal adviriam.
É isto o que muitos varões prudentes e autorizados costumam discutir, queixando-se, frequentemente, do excesso de religião dos nossos Monarcas.
Quanto ao terdes afirmado que o Rei deve
conhecer as leis e as instituições civis, desejaria
saber eu qual será o vosso pensamento.
Julgais, acaso, que o Infante deverá ser tão versado no Direito Civil que se torne um astuto e experimentado jurista, muito hábil em propor acções
e capaz de se defrontar com os jurisconsultos ?
Haverá coisa alguma — pregunto eu — que tanto
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diminua a sua dignidade e deprave a sua bondade
como aquela ciência ?
Os que a professam preocupam-se com ninharias ; defendem pleitos com azedas discussões,
pondo toda a honra da sua profissão na maldade e
na fraude. Pois só se tem como jurisconsulto eminente aquele que, com seu engenho, interpreta as
leis a seu talante.
Sendo certo (como afirma este) que os estudos
se reflectem nos costumes, se o Rei fôr versado nas
disciplinas deles, acontecerá fatalmente que há-de
vir a deleitar-se com as suas argúcias e subtilezas;
que há-de descurar o seu governo, na paz e na
guerra; que há-de intentar demandas contra seus
súbditos, quer as considere justas quer injustas;
que, por fim, há-de usar de meios ilícitos nos tribunais. Teremos, pois, um Rei de espirito mesquinho e tacanho, que aumentará seus cabedais com
demandas e calúnias; que porá todo o seu pensamento nas fraudes e nos estratagemas judiciais;
mas que não voltará a preocupar-se com derrotar
o inimigo, tendo como objectivo único servir-se da
astúcia e malícia para privar os cidadãos dos seus
bens.
Nada há, pois, que convenha menos como entregar-se o Rei a ocupações que lhe afastem o
espírito de coisas nobres e o fixem só nas mesquinhas ; que transformem a sua simplicidade e bondade em avara e sórdida maldade.
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Pelo que, se fôr possível, apartemos o Rei de
jurisconsultos tais, não vá a sua bondade deixar-se
contaminar pela perversidade deles.
De resto, não é ao Rei que compete administrar justiça, mas apenas eleger juízes honestos e
íntegros; nem lhe compete servir-se das dúvidas e
controvérsias de direito para ostentar sabedoria,
mas unicamente advertir quem queira desvirtuar o
espírito da lei. Mais depende isto do bom senso e
de um exame atento da questão controvertida, do
que propriamente do conhecimento do direito.
Pois tudo o que é simples e honesto, baseia-se no
direito divino e humano; está gravado na mente
das pessoas de bem. Tudo o que é perverso e fraudulento rejeita-o a própria natureza, não podendo residir por muito tempo num espírito bem intencionado.
Mas se entendeis que o soberano não poderá eficazmente obstar à maldade se não fôr um tanto versado no direito, não serei eu que a isso me oponha,
desde que também nisto se guarde a moderação
indicada para todos os estudos do Rei; — neste
sobretudo, em que tão pernicioso será o exagero.
Na verdade, os medianamente eruditos não
dispõem de subtilezas que compliquem a simplicidade da lei nem as deturpam segundo lhes praz.
Ora, os que muito versados são nesta disciplina
dispõem de artifícios tais, que proclamam encontrar-se na lei tudo quanto pretendem e que nela se
acham consignados todos os direitos que se arrogam.
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A verdadeira noção de justiça, a bem dizer
inata, só se obscurece com as subtilezas dos
jurisconsultos.
Daqui se conclui que o desmedido estudo do
direito civil é falso, litigioso, nocivo, inimigo da
justiça e do próprio direito.
E, de facto, a noção de direito e de justiça está
tão enraizada no senso comum que não há ninguém
(desde que algumas luzes tenha o seu entendimento) que não faça uma ideia do justo e razoável;
conceito êste que poderá completar, com a maior
facilidade, quem se der a um ligeiro estudo desta
disciplina.
Aqueles, porém, que consagram tôda a sua
vida a estudos jurídicos, não cuidariam tanto de
estudar se se ocupassem apenas do conceito de
justiça — que é de si evidente, e facilmente atingivel. Mas todos se afadigam em tornar obscuro o
que, de si, é claro, para que os louvem e admirem
como eminentes em tão dificil arte; para, presumindo
de sabedores, iludirem ignorantes e invocarem
todos os direitos em sua honra e proveito.
E assim remexem tudo quanto estava quedo,
põem aqui o que vêem acolá, encobrem mais o que
tinham ocultado, alteram tudo quanto encontrarem
bem feito e bem determinado. Tudo transformam,
mudam, defraudam e falsificam; tornam injusto e
nefasto, com suas subtilezas, tudo o que toparam de
8o
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justo e honesto, parecendo ordenado o que dantes
era proibido.
Donde concluir se pode que tudo quanto fôr
arguto, demasiadamente subtil e inçado de dificuldades, no estudo do direito civil, tornar-se-á, por obra
de requintados espíritos malévolos, fraudulento, pernicioso e fatal para todos.
Serão êstes os motivos que excluirão tal estudo
da instituição e da disciplina reais.
Estas noções sumárias de direito, úteis aos Reis,
ensiná-las-ão os próprios acontecimentos que se vãp
desenrolando, dá-las-á o contacto e o ensinamento
dos doutos.
Não se torna, portanto, necessário, que o Rei
busque nos livros tais conhecimentos; basta que os
obtenha dos juristas probos. Não dê a sua aprovação a sentenças subtis, mas prefira aquelas que se
basearem na equidade e na lei eterna, gravada em
nossas almas.
De resto, não compete ao Rei julgar, mas castigar com justiça os juízes que se mostrarem venais.
Ora isto não exige extraordinários conhecimentos jurídicos, mas, apenas, um carácter bem formado,
atento e dado ao bem público.
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O Monarca será verdadeiro e fiel em seus compromissos; mas lembre-se que prevalecerá
sempre a fidelidade que deve à Pátria.—
Lisandro. A prática dos Príncipes cristãos.
Não se esqueça também a advertência que
fizestes, àcêrca da obrigação que ao Rei incumbe de
respeitar rigorosamente a verdade.
Com efeito, confesso que é maldade mentir com
frequência, faltar à palavra dada, ou não estar
pelos ajustes.
Mas apresentam-se, por vezes, ocasiões em que
não podereis faltar à palavra sem causar detrimento
grave à república. Então o Rei, ou descurará o
interesse da república ou terá que praticar, com astúcia, actos fraudulentos.
Porquanto, é sobejamente conhecida a resposta
dada por Lisandro a alguém que lhe exprobou o seu
procedimento astuto no govêrno do povo, alegando
não poderem mentir os que haviam nascido sob a
protecção de Hércules. Riu-se Lisandro e respondeu-lhe:
— Antes pelo contrário: foi Hércules quem teve
esta idéia. Ao verificar que uma pele de leão não
dava para lhe tapar o corpo, tomou uma pele de
raposa.
E não se limitou a dizer; praticou o que dissera.
Não tinha como indigno fôsse o que fôsse, uma vez
que utilidade trouxesse à república.
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E, na verdade, tão intenso é o amor da pátria
que leva muitas vezes à prática de actos desonestos.
E' certo que muitos soberanos assim procederam,
não tanto por amor da pátria mas com a mira de
aumentarem seus domínios; e, contudo, mentindo,
não se sentiram desprestigiados, chegando mesmo
a terem-se tornado notáveis pelo seu valor, zêlo,
engenho e prudência.
Outros, pelo contrário, para não faltarem à palavra dada, não quizeram dilatar o seu império, acabando por ser escarnecidos e tidos por ingénuos e
estultos.
Seria um nunca mais acabar se pretendesse referir todos os Príncipes, imortalizados em monumentos
como homens notáveis, que aumentaram os seus
impérios, mais por dolos e fraudes que por meio de
guerras.
Pois como todos eles, sem respeito algum pela
palavra dada, excogitavam ardis para obterem o
que julgavam útil, sucedeu que, obtendo grandes
vantagens e riquezas, viram seu nome louvado e
glorificado.
Mas que necessidade teremos nós de recorrer a
factos antigos ?
Relembre quem quiser, tôdas as guerras que, nos
nossos tempos, se desenrolaram entre Príncipes
cristãos; tôdas as tréguas que se fizeram, todos os
tratados de paz que se assinaram.
Até quando se guardaram esses pactos ?
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Por tanto tempo quanto a utilidade tornou necessária a sua observância.
No momento em que qualquer razão de utilidade não se conciliava com a paz, logo se denun^
ciavam os tratados.
Já não quero falar da fidelidade púnica, nem
das traições turcas, nem ainda das crueldades dos
tiranos ; os impérios destes estão fundados no crime,
na mentira, protegidos pela fraude e por falsos
juramentos.
Falo dos Príncipes cristãos, daqueles cujo nome
não foi manchado por mácula alguma de impie^
dade.
Se pensardes com que direito invadiram tantos
deles cidades alheias; com que espírito violaram
tratados; com que ímpeto, saltando por cima da
aliança, lançaram suas armas à conquista de terras
alheias, logo vereis que o Rei faz depender unicamente da utilidade a fidelidade aos tratados.
Contudo corre o seu nome de boca em bôca,
ecôa por tôda a parte com grande admiração de
todos.
E' certo que a nada disto dou a minha aprovação, nem estou de acôrdo com a opinião de multidões ignaras. Mas é certo também que os Príncipes
que faltaram à palavra dada quando o exigia a salvação da república, são dignos dos maiores louvores.
Ora se a simples utilidade não torna desonrosos
os Reis que violarem promessas, que deverá dizer-se
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se a salvação e a honra da Pátria os impelir a
quebrar compromissos ?
Aqueles, pois, que, desta sorte, não cumprem
suas promessas para acudir à pátria, não faltam ao
prometido, mas cumprem a palavra dada; mais os
obriga a fidelidade que devem à pátria que a prometida àqueles com quem celebraram tratados.
Por isso é que por maior criminoso se tem o
que prefere cumprir a palavra dada, com prejuízo
embora e desvantagem para a nação, quando se
devia julgar obrigado a faltar aos compromissos
assumidos.
Pérfido será, pois, quem descurar a salvação
da pátria, que lhe foi confiada; prejudicial aos
interesses do seu país quem preferir cumprir a
palavra, conquanto veja que, procedendo assim,
trará grande dano à nação.
Assim como os médicos, aos quais inicialmente
interessa curar os doentes, não receiam mentir
desde que, com tal mentira, melhorem os padecentes que pretendem curar, assim também os Príncipes a quem incumbe manter a república saudável,
terão muitas vezes que faltar à verdade em proveito da pátria.
O que dissemos àcêrca da religião entendo
dever dizer-se também a propósito da verdade e do
faltar ao prometido.
Há uma justa medida a observar no caminho
da verdade; a ela devem obedecer os Príncipes,
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não se dê o caso de, querendo ser tidos como
sérios por cumprirem a palavra dada, os tomem
como insensatos e imprudentes.
Por conseguinte aquela «justa medidai que a
tudo se estende, também é de guardar na fidelidade
aos compromissos, afim-de que, pretendendo cumprir a palavra que demos a estranhos, não faltemos
criminosamente àquêles que nos entregaram a nossa
guarda e tutela
Em suma ; em tudo deverá o Rei ser comedido :
na caça, nas armas, nas letras, na piedade,
no direito e nos contratos.
Resumindo tudo em duas palavras, direi, pois,
que o Rei não deve entregar-se tanto à caça que
se torne selvagem e rude; que não deve dar-se
tanto às armas que, por pouco, se torne gladiador;
que não deve fazer-se tão letrado que se dê à
inacção e ao descuido; que não pretenderá ser tão
piedoso que possam chamar-lhe fanático; que não
deverá profundar tanto o direito civil que recorra
às fraudes dos juristas; que não queira ser tão fiel
em cumprir o prometido que não falte quando o
exigir a utilidade pública; que deve guardar em
tudo aquela moderação ou medida em que julgo
consistir todo o segredo de bem governar.
E, assim, penso eu que só será digno de louvores
o Príncipe que em todos os seus desejos, pensa86
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mentos, acções, e em todo o governo, guardar
aquela ordem e medida que o não deixarão nunca
afastar-se do comedimento devido.
E uma vez que tanto falou o nosso amigo
Távora, e com tanto acêrto e elevação, àcêrca da
educação do Príncipe, o que mais me admirou foi
que tivesse omitido precisamente aquilo em que
assenta a régia disciplina..
Comparece Jorge. Separam-se para voltarem a
encontrar-se, horas depois, no mesmo local.
Tendo o Meneses acabado de falar, preocupou-me a ideia de ter que responder ao Távora e a
necessidade de refutar as judiciosas afirmações do
Menezes.
O sol incomodava-nos já, aconselhando-nos a
sair dali, quando apareceu o Jorge, que vivia nos
Jerónimos, homem de erudição e piedade notáveis,
muito meu amigo, e que me convidou para jantar.
O Távora e o Menezes dirigiram-se para a
Quinta do Manuel Portugal; e eu fui tomar lugar,
com o Jorge, no refeitório dos religiosos.
Pedi-lhes, no entanto, que voltássemos a reunir-nos, no mesmo local, à tarde, para que, sendo
o sol já menos forte, pudesse dar resposta às observações que me haviam sido feitas.
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Demonstra-se a necessidade de o Príncipe herdeiro ter uma formação especial para vir
a governar condignamente. Recorda-se Faetonte
Naquele dia, pois, à tarde — como havíamos
combinado — voltámos a encontrar-nos no mesmo
lugar. Depois de nos termos assentado, assim comecei o meu discurso, para o qual vinha já preparado.
Não sei dizer-vos se mais prazer senti com a
elegância de vossas palavras, se maior angústia
sinto agora com a necessidade em que me vejo de
ter que vos responder. Tão profunda e tão eloquentemente falastes como nunca poderia eu suspeitar
que entre nós acontecesse; e tal necessidade é ela
a que me obriga a falar, que se tornará notada a
minha pouca eloquência, desde que não logre corresponder ao que de mim esperais.
Grande causa é esta em que não tanto se debate
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a minha reputação como, sobretudo, se torna necessário defender a filosofia; não se dê o caso de a
afastarem do convívio real e de pretenderem, além
do mais, exilá-la da nossa terra.
E já que nem tôdas as afirmações são de discutir, pois bastante acertadamente falastes em prol
do decôro e da dignidade real, apenas contestarei
alguns obstáculos que pusestes à grandeza da missão do Rei.
Mas, para melhor lograr o meu intento, começarei por repetir o que já de princípio ficou
dito.
A primeira coisa a indagar é saber se há ou
não alguma disciplina com que tenha de instruir-se
e formar-se aquele em cujas mãos será deposto o
encargo de governar a república. E que grande
seria a minha admiração se alguém dissesse nenhuma
disciplina existir.
Haverá coisa mais absurda do que exigirmos
longa aprendizagem a um carpinteiro, para vir a sér
hábil, e admitirmos que só a função do Rei não
carece de qualquer iniciação ou disciplina ?
Será, acaso, o encargo de governar um divertimento qualquer a que hão-de chegar os Príncipes
sem qualquer preparação ?
Ou não será ele, pelo contrário, o oficio mais
grave e pesado de todos ?
Como assim, se ninguém devidamente se exibe
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num espectáculo qualquer sem uma determinada
disciplina ?
Não há quem possa convenientemente saber lançar o dardo, reger coros nem entrar em cena, nem
tomar parte num divertimento qualquer se, antes, se
não houver exercitado e tiver aprendido devidamente.
Não será isto assim ?
.
Se nós mesmos só assistimos a jogos quando
sabemos exibirem-se consumados artistas, iremoá
então entregar a defesa da república inteira a um
homem totalmente inexperiente e desconhecedor da
arte de governo ?
Ora, se bem sabemos apodar de louco quem
pretenda tanger um instrumento que não saiba tocar,
queremos agora permitir que esteja à frente de um
império e tome o encargo de governar e defender
a república quem, para tal função, nunca recebeu
ensinamento ?
E se não admitimos que o próprio Rei ouse
entrar em cena, em dias festivos, bailando na presença de seus familiares e criados, sem que, muito
tempo, antes, se haja treinado devidamente, iremos
permitir agora, sem receio algum, que se apodere
da grave missão de administrar e governar uma
república inteira quem nunca se exercitou, com
tempo nessa tão grave e difícil tarefa ?
No fim de contas, pregunto eu: Que mal poderá
haver em que o Rei se apresente a dançar mal ?
Certamente provocará o riso. Tomam-se tôdas
9'
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as medidas, — e bem está, — para que tal não aconteça ; nada deverá o Soberano fazer, mesmo quando
se divirta, que seja menos conveniente e digno. Mas
agora, se ele administrar mal a república, provocará também o riso de seus inimigos, será pernicioso ao povo, e trará a mais dolorosa ruína a todos
os cidadãos.
Haverá, portanto, desacerto maior do que pretender que o Rei empregue a maior diligência em
não dar um passo errado num espectáculo, — que,
se acaso falhasse, seria de uma importância mínima;
— e permitir que êle menos diligente seja, que não
cuide de seguir os ditames da recta razão, naquilo
que mais interesse e maior alcance tem, no cargo
em que lhe não é permitido errar de modo a constituir perigo para toda a república ?
Se tôda a insensatez é perigosa, com mais razão
a ignorância do Rei leva a ruína, a maior indignidade, não só a um, nem a alguns homens, mas a
todo o reino. E se outro perigo não houvesse que
não fossem a negligência e o abandono do poder,
já êsse seria tanto que bastaria para arruinar tôda a
república.
Não há povo algum, nem multidão, nem lar, que
se mantenham, sem govêrno.
Uma vez que se descure o mando, necessariamente hão-de subverter-se todos os haveres da
república.
Assim temos nós por costume obedecer escruy*
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pulosamente aos médicos que sabemos peritos, nas
nossas enfermidades, e não cumprir os preceitos
das autoridades ; também obedecemos ao mando do
governador da república se julgamos que bem viu
ele o que nos convenha fazer, ao passo que não
cumprimos os preceitos de um Príncipe insensato.
Nada há que julguemos menos de suportar como
a loucura e insensatez daqueles que detêm o poder ;
por vezes somos coagidos a obedecer, levados, não
pelos ditames da razão, mas pelo medo. Mas também é certo que nada perdura desde que se firme
no mêdo ou nas ameaças.
De maneira que, quando sucede não saber o Rei
decidir-se pelo melhor, em virtude da sua ignorância, nem obedecerem os súbditos aos seus preceitos
por os terem como nocivos à pátria, o resultado
será que ninguém se julgará obrigado a obedecer,
e que tôda a república se sentirá perturbada na sua
tranquilidade.
Nada há, pois, tão nocivo aos povos como serem
governados por um Rei insensato e ignorante.
Nunca lestes, por acaso, nos poetas, a descrição
daquele imenso incêndio que provocou na terra
Faetonte, filho do Sol, por ter pedido a seu pai que
lhe deixasse a ele, ao menos por um dia, iluminar
a Terra ?
Pois dizem que não só abrasou de chamas
todos os campos, rios e fontes, como até êle pró93
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prio pereceu, queimado no meio dos raios de
fogoNão penseis vós que esta fábula a imaginaram
impensadamente altos espíritos mui eruditos; com
ela quizeram significar eles que tudo acabará por
perder-se quando o poder de governar tiver sido
dado a homens desassisados e desconhecedores de
tão eminente função.
Quem não sabe governar-se a si, como há-de saber governar um povo inteiro ?
Quem vive uma vida desregrada, com que
norma há-de dirigir um povo ?
Quem desconhece o direito e as leis, com que
regra há-de dominar uma república ?
Quem vive nas trevas, como há-de alumiar cidadãos ?
Resta-lhe, pois, tomar assento no governo para
que, julgando-se conduzido no carro do Sol, e
pretendendo alumiar a todos com o facho real,
em vez de dissipar as trevas, se mergulhe, a
si e a tôda a república, na mais negra escuridão, causando a desgraça e a ruína a todos. E
que motivo haverá que justifique o facto de, em
tantas gerações, tão poucos Reis ter havido dignos
desse nome, senão a dificuldade de encontrar um
Rei sábio ?
Sempre que qualquer nação teve a graça de
possuir um Soberano esclarecido, tornou-a êle notável e florescente com a sua virtude e sabedoria,
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vendo-se todo o povo possuidor de todos os bens
devido às suas benéficas acções.
De outra sorte, se o Rei fôr néscio, muito fará
sem a menor discrição, zêlo ou prudência. Exporá
injustificamente a república aos maiores perigos,
ou, esquecido da sua própria dignidade e honra, e
dado à negligência, perder-se-á a si, perderá a sua
dignidade e todos os seus haveres.
Não terá critério para manter a paz ou para
declarar a guerra; irá para onde o levar a sua insensatez, não receando quanto possa derivar dêsse
procedimento.
Qual será a educação, qual a instrução a dar
ao futuro Rei?
Creio ter-me alongado, talvez excessivamente,
na exposição que acabo de fazer.
Mas não pode negar-se que haja uma disciplina
a que deverão sujeitar-se os futuros Reis, antes de
tomarem conta do govêrno.
Resta-nos, portanto, saber qual seja essa disciplina.
Será aquela com que já foram educados os
filhos dos Reis ?
Se a aprovais, não procuremos outra.
Desejais, pois, que comece pelo princípio, que
comece por dizer como se criem os filhos dos reis,
ou com que disciplinas devam ser instruídos para
9=
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aspirarem ao melhor desempenho da sua função
real ?
— Fica isso ao vosso arbítrio, — disse T.; não
é pretensão nossa pôr quaisquer limites às vossas
palavras.
— Ainda bem, — acrescentei eu; hesitaria em
meu discurso se tivesse de sujeitar-me a quaisquer
restrições.
Recorramos, pois, à memória e vejamos como
têm sido educados os Príncipes afim de que, bem
considerada e estudada essa educação, descubramos, — se pudermos — a ciência da instituição
real.
Mas, antes de entrarmos neste assunto, digamos
algumas palavras àcêrca da natureza do homem e
da sua maneira de viver.
O conflito entre a razão e as paixões
Todo o homem, enquanto vive, ou segue a
razão ou obedece às paixões.
A razão é uma lei inata em nosso ser, que nos
afasta do mal, da torpeza e que nos induz para o
bem, para a honestidade.
A paixão é um apetite impetuoso, apartado da
razão, que nos inclina para a maldade, para a iniquidade. Muitas são as paixões; mas tôdas estas
tendências podem reduzir-se a duas categorias: à
ira e à concupiscência.
90

E

SUA

DISCIPLINA

A ira é um movimento desordenado do espírito
que tende para a vingança em virtude de uma injúria ou ultraje sofrido.
Á concupiscência é um desejo veemente de deleite corpóreo, que tende para tudo quanto nos dá
prazer.
Na ira, portanto, não só há um desejo de vingança, mas ainda uma consequente pretensão de
vanglória desmedida.
Aquêle que se ofende com ultrajes é natural
que se deixe levar pelo desejo de honrarias. Na
concupiscência, porém, hà fraude, há uns certos
laivos de avareza e de iniquidade.
Ambas estas tendências, tanto a que deseja
honra e glorificação como a que se consome no
prazer, estão naturalmeute sujeitas ao poder da
razão; contudo muitas vezes tornam-se rebeldes
contra a própria natureza.
Á razão, que detem o mando do composto humano, compete o encargo de refrear a ira, a concupiscência, e todos os movimentos desordenados
que delas derivam. As paixões, pelo contrário,
grandemente excitadas na sua moderação, chamam e
atraem a razão de tal modo a si, que pretendem
convencê-la de que não poderá bem desempenhar-se
da sua missão, nem alcançar a devida felicidade se
não lhes obedecer a elas.
Daqui podem inferir-se, pois, a base e a raiz da
lisonja. Na verdade, enquanto a ambição de glória
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e um grande desejo de prazer estimulam o ânimo,
de tal maneira se comportam ambos e tanto adulam
a razão, que põem à vista as suas proezas, prometendo alcançar para o espírito todo o bem em que
consiste uma vida feliz.
Sucede logo que, ludibriada a razão com adulações tais de suas perversas escravas, ela própria
abandona a sua posição e se entrega vergonhosamente ao dominio delas.
Depois falaremos da natureza e do artificio da
adulação; por agora prossigamos em nosso assunto.
Portanto, dado que a razão não refreia os apetites nem as inclinações e se deixa dominar pelo
ímpeto das paixões, sucede que os homens, libertos de tôdas as peias em suas tendências, deixam
por elas corromper-se com todos os vícios, de modo
a todos se assemelharem na perversidade. E se alguns há, de espírito mais esclarecido, que mais se
prezam em ser honrados e dignos, também os induz tal propensão às maiores iniquidades.
Outros ainda, que mais se assemelham aos irracionais, deixando-se arrastar por intenso prazer e
pelo desejo de riquezas, levam-nos aqueles apetites
a tôda a espécie de fraudes, enganos e perversidades.
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Deverá o Rei ser ambicioso, impudico ou sensato? Define-se a sabedoria, que não é sinónimo de erudição
Do que fica dito infere-se que se encontram
três espécies de homens nesta vida. Uns, pouquíssimos, procedem em obediência à recta razão. Outros, ambiciosos, buscam ávidos uma glória vã.
Outros, por fim, conspurcam-se na mais sórdida
imundície.
Uma vez que isto assim é, pregunto-vos agora
eu que Rei quereis vós ter. Quereis um Monarca
que se deixe dominar inteiramente pela impureza ?
Quereis um Monarca que não veja a luz do dia ?
Que passe as noites votado à devassidão ? Que entregue sua honra e haveres, produtos do trabalho
honesto, aos escravos da libertinagem ? Quereis um
Monarca que, para tudo dar a espíritos perversos,
despoje todos os súbditos de seus haveres, que empobreça e arruine tôdas as populações ?
Enfim; quereis um Monarca que, qual Sardanapalo, despreze honras, dignidades e tôda a felicidade, sacrificando tudo a uma ilimitada luxúria ?
— Deus nos livre de tal, — observou Portugal.
Então que Príncipe quereis vós ? — pregunto eu.
Desejais, acaso, um Rei que se deixe dominar
por um desejo insaciável de domínio ? Que se não
julgue obrigado a cumprir as suas promessas, desde
que elas possam obstar à sua ambição? Que dê
99

DA

INSTITUIÇÃO

REAL

causa a guerras injustas, com grande dano para si
e para todos os seus ? Que oprima os seus súbditos
com desmedidos tributos ou com extenuantes trabalhos ?
Quereis um Rei que, com o fito de se glorificar
entre seu povo, coloque em grave perigo tôda a república sempre que lhe aprouver ?
— Não é êsse que nos interessa, — atalhou M.
Então, sou eu a dizer-vos que só vos interessa
um Rei que refreie a concupiscência, que despreze
paixões vis, que sujeite à razão a sua ambição de
glória, que modere a sua ira, que mantenha o espírito bem alto, sem deixar obscurecer o entendimento.
Ora só será tal aquele que seguir os nobres ditames da razão, sem ser temerário nem insensato;
o que, tanto na guerra como na paz, proporcionar
o melhor governo à república.
— Se isto se resolvesse com votos, — disse M.,
tenho a certeza de que seria este o Rei que desejaríamos.
Por conseguinte, — continuei eu, — não são dignos de governar a república quantos se deixarem
dominar pela ira, quantos se dêem a todos os prazeres ; mas sim e só aquêles que em tudo se deixarem guiar pela razão.
— É êsse também o nosso pensar, — declarou T.
Agora volto eu a pedir-vos que me digais onde
julgais encontrar a sabedoria.
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E para melhor verdes, imaginai dois homens.
Um, eminente em tôdas as artes, orador admirável,
não procede como homem honesto. Deixa dissipar
todos os seus bens, é prejudicial a todos e nocivo
para si próprio. O outro, porém, não sabe ler sequer e, se quizerem, nem sabe falar; contudo, governa bem a sua vida, cuida zelosamente de todos
os seus, é ajuizado e não falta aos seus deveres.
Qual deles vos parece mais sábio ?
— Até agora advogais a causa de muitos, —
disse Távora. E sem dúvida, o que cumpre o seu
dever, embora ignore as letras.
Assim seja, — acrescentei eu.
Não é meu intento, agora, demonstrar que a sabedoria está nas letras, mas unicamente que a sua
fôrça reside na clarividência da razão.
Quem se dá às letras, cobrindo-se de vícios,
não é sábio mas néscio. É próprio do insensato ser
sumamente prejudicial a si mesmo; e ninguém se
prejudica tanto a si como lesando-se ou ferindo-se
numa das partes vitais do seu corpo. Ora todos os
insensatos e libertinos lesam ao máximo a sua alma
(que é a parte mais nobre do homem), causando nela
as mais profundas feridas.
E por isso que todos os desregrados são néscios
e mentecaptos, embora dotados de grande erudição.
Por conseguinte, se puderdes fazer com que um
Rei iletrado, inculto, sem quaisquer conhecimentos,
possa orientar bem a sua vida seguindo, apenas, os
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ditames da sua esclarecida razão, nada mais acrescentarei sobre as letras; pois será instruído assaz
quem obedecer ao seu são critério, isto é, aos ditames da natureza. Nem serei eu a exigir que manifeste uma inteligência brilhante, que argumente com
habilidade, que perscrute os segredos da natureza
ou que mui se preocupe com a eloquência; mas
simplesmente pretendo que proceda com prudência,
que conserve o espírito desanuviado, que o mantenha puro, atento, activo e enriquecido de tôdas
as virtudes. Que se porte, pois, de maneira a nunca
ceder à concupiscência, a amores dissolutos, ao ódio
à inveja; que não dê tantas largas a tais tendências que possa chegar a afastar-se da recta razão,
nem deixe, ainda, de pôr todos os seus cuidados e
preocupações na salvação do povo.
Se assim fôr, serei eu o primeiro a confessar
que não lhe são necessárias as letras.
Costumam os maiores filósofos fazer consistir a
sabedoria num entendimento entre a vontade e a
razão, de modo que nunca deixe a razão de mandar
e de marcar a sua hegemonia.
Não deixe o Príncipe tender o seu apetite para
um bem, ou gozar dêle, enquanto o entendimento
claramente lho não tiver dado como apetecível.
Zelai, pois, se puderdes, por que nunca o espírito do Rei se afaste, por pouco que seja, da recta
razão (que deve tomar-se como lei divina).
Assim admitirei facilmente que êle, mesmo
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sem o auxílio das letras nem o valimento da doutrina, poderá alcançar a sabedoria.
Mas esta empresa de refrear a concupiscência,
de acalmar as paixões, de não recear a dor, de não
desejar o favor do povo, não é tão fácil que não se
tornem necessários inúmeros esforços para manter
o domínio da razão.
Quanto maior é a violência da paixão, tanto
mais numerosos são os dolos e ardis que oprimem
o espírito; de modo que são muito poucos os que
resistem à sua astúcia e falsidade. De muita coragem, pois, deve revestir-se o ânimo para não cair,
e muitas precauções deve tomar a razão para resistir aos ímpetos da sensualidade.
Quanto mais se enchem os homens de riquezas
e mais se libertam, por seu poderio, de todos os
preceitos, tanto mais fortes devem ser os meios de
resistência.
Aos outros, porém, é a própria pobreza de
recursos, é o zelo dos pais, é o receio do castigo
que os mantêm no seu dever.
Depois, quando já adultos, é o temor das sanções e dos tribunais. E, contudo, nunca são tão
fortes essas cadeias que as não possa quebrar a
paixão, praticando os maiores desmandos.
Portanto, se tão difícil é reprimir a violência
das paixões, que julgais vós que acontecerá se
nada houver que as modere ?
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Os mais afortunados hão-de envidar maiores
esforços para se dominarem.
Imaginemos, por um momento, uma criança,
de nobre estirpe, educada na maior opulência, alimentada com os maiores cuidados, tão querida e
adorada de seus pais, que não se lhe admite que
sofra o mais ligeiro constrangimento ou incómodo.
Nada de ralhos, de castigos ou ameaças. Nada
sôfra aquele galante e formoso menino senão mimos e carícias. Alimentam-no, dia a dia, com o
maior carinho, não como os outros, menos felizes
que êle, mas dando-lheos mais deliciosos manjares.
Vive no mais requintado luxo, cuidando da distinção do seu porte, para se tornar altivo e arrogante.
Assim é criado, pois, sem hábitos de trabalho
nem qualidades de estudo. Para com êle, o pai é
sempre indulgente, carinhosa a mãe, aduladores
todos quantos o cercam. Aquêles ainda que, por dever de oficio, com êle privam, alentam a sua insensatez e enchem-lhe o espírito de erros e falsidades.
Ora, numa criança assim educada, poderá haver
qualquer vestígio de boa formação de carácter ?
Não é de crêr.
Que sucederá então, quando atingir a puberdade,
quando se der com seus companheiros que hão-de
acalentar todos os seus desejos ?
Que há-de ser dêle, quando já adulto, arder
numa concupiscência que não poderá saciar ?
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Que acontecerá, pois, quando, convencido de
que todos os bens paternos lhe pertencem, se tiver
dado à perniciosa tarefa de os dissipar a todos ?
Nenhum mal poderá imaginar-se que não provenha daquela desregrada concupiscência.
Não atenderá bons conselhos, desobedecerá a
seus mestres, dará ao desprezo todas as leis e
instituições. Não quererá ouvir falar de virtude;
só a morte de seu pai desejará para que, já investido na posse do seu património, ninguém possa
coíbi-lo de se entregar a tôda a especie de prazeres. Tudo aquilo que puder servir de obstáculo a
suas paixões será por êle desdenhosamente odiado.
Estais vós já a ver a quantos perigos se expõe
uma vida, apenas insipiente, se nenhumas normas
houver que a disciplinem ?
Nada há de mais difícil que tornar modesto e
eminentemente virtuoso um carácter altivo pela
sua nobreza, dado à lascívia pelo seu ócio, irreflectido por sua temeridade e criancice, envaidecido
com as palavras dos aduladores e atreito a todas
as maldades.
E quanto mais valiosos forem seus cabedais,
tanto maiores serão os perigos que o cercarão;
por isso maiores e mais eficazes hão-de ser os esforços a empregar para refrear os ímpetos da concupiscência.
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As precauções hão-de ser proporcionais aos
maiores perigos a que estão sufeitos os
Príncipes.
Que haverá, pois, a dizer dos Príncipes reais ?
Não há família nenhuma tão ilustre como a
deles, nem que riquezas tenha tão avultadas, com
tão grande cópia de aduladores, com ciladas que
se armem tão graves, em que tantos crimes se
permitam e tão impunes fiquem e em que tão gra"" ves danos se tragam à Nação.
Muito mais importantes, portanto, hão-de ser
as precauções a tomar para que o não percam a êle,
evitandb todos os desmandos da sua concupiscência.
Quanto mais elevado é o lugar que ocupam,
tanto mais desastrosas vêm a ser a sua queda, a
suf ruína e mais numerosos os oprimidos e constrangidos.
Com muito maior cuidado, pois, devem êles
educar-se; com as mais convenientes disciplinas
devem êles instruir-se: — tão grandes hão-de ser
as precauções a tomar que não desçam da sua
condição. Todos os esforços devem ser empregados
no sentido de, ao mesmo tempo que o amamenta
sua ama, ser educado — se possível fôr — dentro
de uma conveniente disciplina real.
Cuidar-se-á, primeiramente, do seu corpo, queserá são e saudável, e, simultaneamente, do seu espírito, que será integro e decidido. A saúde obtém-se,
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como já antes ficou dito, com uma alimentação
moderada e com exercícios físicos; a inteireza e
boa formação de carácter consegue-se com a prática da virtude e com uma honestidade disciplinada.
E', pois, de notar que, assim como a temperança e os exercícios físicos, além de robustecerem
o corpo e de o tornarem saudável, concorrem para
a esbelteza do porte, pois o corpo não se compadece com a magreza nem com a gordura nédia,
nem ainda com a palidez que traz o ócio — assim
também a prática da virtude não só fortalece o
espírito e o faz são, como ainda o ilustra com o
esplendor da honra e da dignidade.
Além disso, nenhuma pessoa prudente, conhecedora das coisas do mundo, porá em dúvida que se
tornam necessárias, àqueles que hão-de vir a ser
grandes, duas virtudes. Deverão elas praticar-se
com o maior cuidado, desde a meninice — na medida
do possível; e de tal sorte que os próprios divertimentos a elas levem.
As virtudes que os futuros soberanos devem cultivar: a magnânimidade e a temperança.
As providências de Solon e Licurgo. Licurgo
eos espartanos. Virtudes da juventude romana.
Mas que virtudes serão essas ? — preguntará
alguém.
A grandeza de ânimo, e a temperança.
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Os pusilânimes não praticam qualquer acção
nobre; os desregrados nada de salutar produzem.
E tal é a dependência que há entre estas duas virtudes que uma não pode ser eficiente sem o concurso da outra.
A grandeza de ânimo, sem a temperança, mais
será fereza que virtude; a moderação, por sua
vez, se a não acompanhar uma certa grandeza e
fôrça de ânimo, mais será cobardia e preguiça que
temperança propriamente dita.
Além disto, uma vez que se requere energia para
repelir o inimigo e simultaneamente a maior humanidade para lidar com os cidadãos; e se, na guerra,
se torna necessário que se contenham os inimigos
porque nos temem, e na paz, que mui bem se entendam todos os cidadãos, porque mutuamente se tratam com benevolência, — para uma e outra coisa
torna-se necessário que os cidadãos sejam enérgicos
e moderados.
Enérgicos, sim, para se lançarem com ímpeto
sobre os inimigos; moderados, também, para serem
benevolentes em tempo de paz; e ainda pudicos,
afim-de evitarem a exarcebação de suas tendências.
Para a aquisição daquelas duas virtudes nada há
tão útil como os exercícios corpóreos, como o contacto assíduo com as artes mais nobres. O exercício físico não só torna o corpo mais são e robusto, como também faz o espírito ousado, varonil
e dado ao heroísmo na guerra; as disciplinas das
108

E

SUA

DISCIPLINA

belas artes geram o pudor e levam à modéstia e à
humanidade.
Assim Solon determinou, por fôrça de lei, que
se tornava obrigatório, para os atenienses, educar
seus filhos e instruí-los diligentemente nas corridas,
nas letras e na música. Compreendeu, pois, êste
eminente sábio grego, que se tornava indispensável
aos seus cidadãos robustecer o corpo e a alma,
conservar a humanidade e a moderação; que, se
assim não fôsse, não poderiam eles manter a sua
liberdade nem as suas prerrogativas. De facto, todos
os bens se dissipam com a incúria e se arruínam
com a temeridade. De maneira que, para tornar
fortes os cidadãos, prescreveu as corridas; para os
tornar humanos, fê-los dados à música e às
letras.
Semelhantes foram as providências de Licurgo
na Lacedemónia. Em nenhuma outra parte tanto
interêsse houve pelo desenvolvimento do corpo e
do espírito; em nenhum outro povo se deu tanto
aprêço ao pudor.
São extraordinárias as referências que faz Xenofonte à modéstia e à honestidade da juventude
espartana.
Refere ele que tal era a educação dos jovens
que, quando caminhavam, não vagueavam com os
olhos nem voltavam o rosto para observarem o que
quer que fôsse, não dando quaisquer sinais de
inconstância. Só olhavam, com modéstia, para o que
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se passava em frente, não podendo também mostrar
as mãos nuas, que deviam andar encobertas com
as vestes.
Davam o lugar a todos os velhos, que reverenciavam como pais. Não lhes saía da bôca uma só
palavra inconveniente ou obscena; nem nas danças
e cantares se ouvia um verso sequer impuro.
Tal era, pois, a educação que preceituavam as
leis de Licurgo; nela se aliavam virtudes insignes
a um perfeito e recatado pudor.
E que direi eu do pudor e da modéstia da juventude romana? Os romanos, outrora, não tanto se deixavam seduzir pelo ardor dos combates como atrair
pelo desejo de se tornarem modestos e moderados;
— tal insinuavam suas leis e costumes.
Mas não foram só êstes a ter tais ambições;
todos os que condignamente governaram seus povos
preceituaram, em suas leis e instituições, a prática
destas duas virtudes, como sendo a base mais
segura da prosperidade da república. Entendiam
êles que nenhum povo poderia subsistir nem tornar-se florescente sem este pudor, sem esta moderação e grandeza de ânimo.
Ora, se estas virtudes tão necessárias são a
todos os nobres, e tanto que, sem elas, não poderão
ter qualquer título de nobreza, quanto se não tornarão elas indispensáveis aos Reis, de condição bem
mais elevada e ilustre, cujos desmandos, provenientes tanto da ignorância e insensatez como da sua
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temeridade e arrogância, necessariamente hão-de
vir a ser perniciosos a muitos ?
Torna-se, portanto, indispensável educar desta
sorte os Príncipes reais para que venham a tornar-se, com tal disciplina, singularmente robustos e
comedidos ; aliás tudo subverterão e levarão à ruína.
lnvestiga-se a disciplina régia adoptada. Invocação das musas.
Uma vez que isto assim é, — voltando ao ponto
de que assaz nos hemos afastado já, — resta-nos,
por consequência, investigar se, com aquela disciplina na qual, em certos povos, foram educados
alguns infantes reais, poderão alcançar-se as duas
referidas virtudes.
Consideremo-la, pois, e vejamos se dela podemos colher algum resultado apreciável.
Exorto-vos, portanto, a que ouçais, com atenção
e benevolência, o que passo a expor sôbre tão importante assunto.
É que penso que, também a mim, me pertence o
que faziam os oradores, quando, no meio do discurso, algo ocorria digno de especial referência. E
estou ainda sem saber se deva implorar auxílio às
musas, como soem fazer os poetas; pois, educação
tão excelente e ilustre como esta de que tratamos,
não poderá, de modo algum, esclarecer-se sem que
por elas sejamos inspirados.
111

DA

INSTITUIÇÃO

REAL.

É defeituosa e condenável a criação, a educação
que soem dar aos Príncipes. Recordam-se :
a Quimera, Harpias, a Esfinge
Nesta altura sorriram-se todos, e comecei entáo
o meu discurso.
Partindo do principio de que são aquelas duas
virtudes, a fortaleza e a moderação, o fundamento
de tôda a dignidade real, muitos dos que têm a seu
cargo a educação dos régios infantes, começam primeiramente por envidar seus esforços no sentido
de tornarem débeis e fracos os seus corpos, sujeitos
a frequentes enfermidades, e por habituar seus espíritos à preguiça. Depois, como debalde tentam agir,
perturbam o governo da república com a sua temerária insensatez.
Interessa examinar o modo engenhoso como isto
conseguem.
O corpo, entregam-no a mulheres, que o hão-de
amolecer; o espírito, a aduladores que o hão-de
viciar.
O primeiro cuidado que têm é não deixar que o
Rei menino espreite sequer o sol, nem permitir que
a mais ligeira brisa o afague, nem que dispenda o
mais leve esforço. Encerram-no entre quatro paredes para que se mantenha, pelo mais longo tempo,
aquela moleza de um corpo tenro e delicado.
Na alimentação, além de porem todo o seu cuidado em que as iguarias sejam saborosíssimas, tal
112

E

SUA

DISCIPLINA

é a abundância da comida que fazem ingerir ao
Príncipe, de tão tenra idade, que mais parece tratar-se de um patinho que está na engorda. Por isso,
logo de manhã, insistem e voltam a insistir com êle
para que coma, e, quási de hora em hora, metem-lhe na bôca os mais deliciosos acepipes; como se
o seu papel, como se a sua obrigação estrita fôsse
impedir, com copiosas refeições, que o Príncipe
pudesse levantar-se de seu lugar. E tomam tanto a
peito esta sua missão que muito se agastam se êle
comer menos do que desejavam.
Ajuntemos a isto uma infinidade de aromas, de
suaves odores, de unguentos de estranha fragância,
de jóias refulgentes; acrescentemos-lhe toda a sorte
de adornos e de enfeites naturais, que debilitam e
tornam indiferentes, com a sua doçura, todas as
tendências, mesmo as dos espíritos mais robustos.
De todos os modos, portanto, tanto as aias como
aquêles que têm a seu cargo a educação do Rei,
concorrem para que o Infante se torne flácido e
débil, sujeito a muitas enfermidades que lhe hão-de
abreviar a vida.
A robustez Física, a saúde e a longevidade, se
não consistem na abundância da alimentação, nem
numa vida regalada, muito menos estão dependentes
de tôda a abstenção de qualquer esforço.
E não são só êstes os males provenientes de tal
educação.
Leva também à modorra, à inércia, àquela ina8

113

DA

INSTITUIÇÃO

REAL

ctividade que vós, Távora, atribuíeis ao estudo das
letras e à filosofia ; — o que, como melhor se verá
depois, não é de admitir.
Não são as belas artes que engendram tais
vícios, mas sim os hábitos pervertidos por uma detestável disciplina.
Melhor caminham pela senda da virtude os corpos ágeis e decididos, que não se atulham de vitualhas, nem são lânguidos nem entorpecidos.
Nem só o corpo lesam tais vícios: debilitam
também o espirito e tornam menos sólida a virtude.
Estais vendo agora quantos esforços empregam
aquelas regaladas mulheres e aqueles distintos senhores, que bem se assemelham a elas, para nos darem
um Rei negligente, fraco e inútil, de saúde mais
precária, sempre a braços com as mais graves
doenças ?
Carecendo nós de um Rei são e saudável, que
bem se desempenhe da sua função, robusto e animoso, só envidam êles seus esforços para nos virem
a dar um soberano, não só doente e fraco, como
ainda tímido e preguiçoso, negando-se, enfastiado,
aos seus deveres de rei, acobardando-se com os
perigos da guerra. Destarte só lida com glutões
e chocarreiros quem deveria conviver com assisados
e sãos. E quem assim foi educado só dará ouvidos
a quem lhe desaconselhe esforços, provoque o riso,
a quem o leve a prazeres vãos e fúteis.
É assim que educam corporalmente os Reis.
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Vejamos agora como lhes cultivam o espirito.
Meu Deus, que monstruosidades vejo eu ! Que portentos se me deparam ! Que desgraças, que torpezas me acodem à memória!...
— Muito bem! — bradou T., soltando uma gargalhada. No fim de contas, sempre apareceram as
musas que declarastes invocar.
De tal maneira estais discursando que bem parece
por elas serdes inspirado; é que não falais num tom
vulgar, mas num estilo trágico e arrebatado.
Pois é verdade! — continuei eu. Nem tigres,
nem panteras, nem os mais ferozes leões, nem todos
êles juntos, me aterrariam tanto como aquela raça
de feras, tão truculentas e selvagens como não há
igual.
Já lêstes, por acaso, a descrição daquele monstro chamado Quimera, um mixto de leão, de cabra
e de serpente, que vomitava fogo em seu redor,
e que só Belerofonte conseguiu matar com as suas
poderosas armas ?
Imaginai vós que essa Quimera, ou que outro
monstro mais terrível e hediondo ainda, exalava
veneno e deitava por terra todos quantos topasse,
prostrados com uma enfermidade rara, ou imaginada pelos poetas.
Pois a maldade dêsses monstros ficaria aquém
da ferocidade daquelas feras, que nem me atrevo
a relembrar.
E para que me aproxime ainda mais da sua
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crueldade, imaginai agora que uma Harpia se lembrava de ir conspurcar os comensais de um festim,
lançando-se furiosa sôbre os olhos de todos e tudo
rapinando com as suas unhas aduncas.
Imaginai que tão mortífera era a sua peçonha
que não se tornava necessário que mordesse, para
matar; bastava o bafo; que tal poder tivesse que,
onde quer que estivesse, a luz do sol ocultasse;
que devastasse tôdas as searas; que destruísse
tôdas as culturas; que tudo transformasse, e empestasse e poluísse com o seu tacto impuro, com a
depravação do seu espírito.
Pensai ainda que, para mais, tal monstro era
dotado de razão; — inteligente, arguto e tão malicioso, que maquinasse tôdas as fraudes e ciladas.
Além disto, para maior cúmulo da desgraça, que,
tendo um rosto virginal, — assim costumam os
poetas pintar Harpias, — palavras mansas dissesse, que um vestido possuísse que lhe cobrisse
todo o corpo, que um falso pudor de virginal candura patenteasse. Imaginai que, não contente com
ocupar todos os caminhos, como a Esfinge se
apoderou dos de Tebasia, ia ao ponto de se colocar
dentro dos muros da cidade, não se desse o caso
de alguma fortaleza haver que pudesse os cidadãos
livrar de tão grande peste.
Se entre nós, portanto, tal monstruosidade houvesse e que, a uns, inoculasse ocultamente sua
mortífera peçonha, e, a outros, trucidadasse com
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sanha feroz; — com que preces e sacrifícios não
imploraríamos nós o auxílio de Cristo Nosso
Senhor para nos libertar de tão grande calamidade
individual ?
Dissestes — e muito bem — que é com o auxílio sobrenatural que hão-de afastar-se tão grandes
calamidades — respondeu T.
Mas explicai-nos agora. A que propósito vêm
estes monstros que imaginastes ? Quais as maldades
destas feras ?
Que Harpias e Esfinges são estas ?
Os malefícios de tal formação régia, devida aos
aduladores.
São aqueles — ficai agora sabendo — que tantas
vezes educam os Príncipes Reais, direi melhor:
que tão frequentemente os envenenam e contaminam. São os tais aduladores, mais ferozes que
monstro algum. Desde logo se mostram eles tão
sequiosos e avaros, que nada vêem que sôfregamente não desejem para si.
E, para saciarem essa cupidez ilimitada,
lançam-se sôfregamente sôbre o tesouro real, para
devorarem tudo quanto possam arrebatar. O que
não logram haver, conspurcam-no e pisam-no
aos pés.
Com a actuação dêles o tesouro real, em vez de
instrumento de virtude, torna-se objecto de prazer;
"7
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e as riquezas de que haveriam de participar os
bons cidadãos, que, da república, bem mereceram,
vão parar às mãos de dissolutos.
Não tenho palavras que exprimam as densas
trevas que em tudo põem.
A luz do sol não no-la tiram eles; mas, muito
pior do que isso, envidam todos os esforços para
obscurecer a verdade.
Chegam a convencer os Reis de que a verdade
e o bem devem rejeitar-se, afirmando que só é desejável o que fôr falso e vão. Além de nefastos a
todos, arruinam toda a república.
Por obra deles, lá se vai o pudor; lá se vai a
honestidade.
Campeia a torpeza sôbre a inocência vexada;
impera a iniquidade poisando onde lhe apraz, tudo
saqueando impunemente.
Chegam, por fim, ao limite de tornar nocivo o
que era vantajoso para a república. E, para melhor
alcançarem o seu intento, usam de habilidade e
argúcia : tão mansas são suas palavras, tão virginal
(passe o têrmo) é o seu aspecto que, insinuando-se nos espíritos dos Reis com essa bondade e
recato fingidos, transmitem-lhes, a eles próprios, a
sua oculta peçonha.
Que suplicio não exigiríeis vós para o crime de
quem fôsse envenenar a fonte, onde tôda a cidade
vai buscar água para beber ?
Ora o Rei é uma espécie de fonte, onde vai
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haurir-se tôda a disciplina da vida. Porquanto é
dele que dinamam as leis, é dele que provêm as
sentenças e todos os exemplos de virtude.
E a ele que recorremos para nos defender da
iniquidade, para nos dar o prémio que compete à
virtude heróica. Nele devem encontrar auxílio os
miseráveis, consolação os aflitos, alívio os oprimidos, protecção os inocentes contra as prepotências
e ímpias fraudes.
Portanto, quem o corromper e levar a desprezar os seus deveres de equidade e clemência, ao
ponto de o transformar num importuno e nocivo
tirano, quando deveria ser um benéfico e útil Príncipe, — de que castigo não será merecedor ?
Certamente, o maior castigo, do suplício eterno.
Quais os aduladores verdadeiramente nocivos.
Como procedem estes Gnatões
Entretanto, para melhor se descobrirem suas
ciladas, será vantajoso dizer-vos quem êles são.
E certo que não nos referimos a todos: alguns
há que não passam de inofensivos aduladores,
quais Gnatões terencianos, que, conquanto perniciosos e desacreditados, não chegam a ser tão engenhosos e tão dotados de recursos que grandemente
possam ser prejudiciais.
Só daqueles, portanto, falamos que verdadeiramente deverão ter-se como mortíferos.
"9
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Primeiramente, consta que são muito avarentos ;
que não há riquezas que saciem a sua cupidez. Depois, tanto os toma a ambição, que não se podem
ver parados.
De resto, necessariamente hão-de ser inteligentes
e perspicazes, de uma astúcia e sagacidade extremas ; de outra sorte, não poderiam êles ocultar suas
ciladas nem armar mentiras, nem mudar de aspecto,
nem, ainda, fugir a fraudes alheias.
Por fim, para darem ares de humildes e subservientes, menosprezam tôdas as honras e dignidades. A princípio, não hesitam em lançar-se servilmente aos pés dos poderosos senhores, para se
insinuarem no espírito de todos os dilectos de Sua
Alteza.
Portanto, êstes dois crimes — a avareza e a ambição—, unidos a estas duas iniquidades — a malícia e subserviência — fazem com que tudo perigue
ao ponto de nada se poder ter com segurança. Não
receiam trabalhos, não temem indignidades que os
rebaixem, nem dificuldades que os impeçam de,
maliciosos que são, se arriscarem aos maiores desaforos. E tão afortunados chegam a ser, que tôdas
as portas se lhes abrem para chegarem até junto
do Rei. Têm as suas hostes, a todo o momento, instruídas e experimentadas para, quando a ocasião
se mostrar oportuna, destronarem um soberano
fraco e se apoderarem, de improviso, de todos os
seus cabedais. E se tal oportunidade se lhes não
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apresentar tão fácil, novos caminhos minam, às
ocultas, por onde hão-de dar entrada na cidadela.
Chega a habilidade deles ao ponto de obterem
o maior favor junto dos favoritos do Rei; a eles se
fingem logo mui dedicados. Louvam-nos, pois, por
seu engenho, exaltam as suas virtudes e a sua polidez.
Mas não pode descrever-se sequer, a humildade
que fingem possuir.
Esperam um dia inteiro, assentados fora da câmara, conformando-se, pacientes, com a dificuldade
de serem recebidos. Levantam-se quando passam
cortesãos, dirigindo-se aos criados com a maior cortesia. E tanto se fazem diminuídos que se mostram
sumamente desprezíveis.
E assim, com favores, lisonjas e obséquios dissimulados, fàcilmente convencerão os seus patronos
de que são mui dedicados ao Rei, vindo a ser incluídos no número de seus domésticos.
Como logram imiscuir-se, habilidosamente, na
côrte. Confiança que inspiram aos seus protectores.
Mas, (quem o introduziu na côrte) poderá pensar : não será de recear que tanto zêlo e dedicação
me possam vir a prejudicar a mim ? Que deverei
eu fazer ? Não irei dar-lhe entrada ? De modo ne121
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nhum. Se êle é tão digno e tão meu amigo, não irá
mais tarde cair em meu desagrado.
Demais não é arrogante nem ambicioso, mas
modesto e simples; de maneira que não se erguerá
tanto que possa ir contra meus propósitos. Natural
será, pois, que esteja sempre debaixo da minha
mão; que mais dedicado se mostre ao Rei, em meu
favor, do que qualquer outro mais prendado, e em
cuja dedicação eu possa confiar menos.
E admitido, portanto, ao serviço do Soberano
um ímpio que recorreu a protecção tal.
A princípio, mostra-se singularmente modesto no
seu porte e em suas palavras, e humildemente sujeito a seu patrono. E tanto lhe é submisso, que bem
parece haver de permanecer sempre leal em tal dedicação. Depois, à medida que se vai insinuando
mais habilidosamente, no ânimo do Rei, quando
julgar segura a sua condição e garantidas as suas
vantagens, então, meu Deus, quão asqueroso se
mostra êle! Quão repentinamente perde o seu
prestígio! Com que desdém olha para aqueles que
o sobrelevam ! Que pérfido que êle é em injuriar
até quem o apresentou ao Príncipe !
Disto, portanto, poderá claramente inferir-se
que, a princípio, ninguém há tão humilde como o
adulador. Mais tarde, porém, ao ver seus interêsses solidamente fundamentados, torna-se mais soberbo e insolente que nenhum outro.
Contudo, é preciso entender-se que quem de12-2
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frauda, em seu proveito, o tesouro real, conquanto
astuto e experimentado, virá a perder tôda a sua
influência, a não ser que se valha do favor de um
adulador mui poderoso.
O amor próprio na pessoa do Rei. Consequências.
Mas, qual será a causa de tal procedimento ?
preguntar-me-eis.
É aquele amor inato com que cada um de nós
se ama a si mesmo, se perdoa e se compraz.
Quem há, que se não agrade de si próprio ?
Quem não se julga, levianamente, superior a
muitos ?
Quem não pretende, para seus merecimentos,
os maiores galardões ?
É pois, neste amor que está o germe de tôda a
temeridade e soberba.
E se, em todos os homens, se faz notado, quanto
não será ele e quão impetuoso nos Reis, a quem
chega tantas vezes a dementar e a privar de
senso ?
Tais soberanos, sempre que se mostram pela
cidade, fazem constar que se farão acompanhar de
uma grande força de infantaria e de cavalaria;
querem que todos acorram, à porfia, a reverenciá-los ; desejam que todo o povo, com um temor quási
religioso, olhe para eles.
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Que direi eu, a respeito dos luzidos festins que
lhes são oferecidos ?
Com que solenidade de praxes se lhes servem
iguarias ?
Quantas vezes, e com que elegância, os criados
dobram os joelhos ?
Em suma: acrescentarei apenas que são tratados com tão elevadas deferências que se não contentam já com preitos humanos: exigem honras
divinas.
Claro está que não é intento meu tudo isto censurar ; quero, apenas, mostrar a gravidade e perigos que podem advir. Portanto, se as grandes
riquezas, se as honras desmedidas, exaltam os
espíritos; se o amor próprio faz os homems interesseiros, enlouquecendo-os, o que não há-de suceder, pregunto eu, aos Reis, que, não sendo avisados, se virem honrados com todo o seu poderio,
já não como seres humanos mas como espíritos
celestiais ?
Por isso, como, por via de regra, muito se
agradam de si próprios, consigo se comprazem, e
a si mesmos se lisonjeiam, facilmente admitem, na
sua intimidade, aduladores que venham de fora.
Assim, quem, com a sua arte de lisonja, grandes
riquezas houver acumulado, chegará a fazer um
pacto inteligente com o maior de todos os aduladores, com o ambicioso Rei, fingindo adaptar-se
a todos os seus desejos.
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Tudo fareja e pesquiza, qual cão de caça, para
cair nas graças do Príncipe; mas, apenas tiver
alcançado o que pretendia, tira logo a sua máscara,
mostrando-se outro. E precisamente nisto que está
o maior segredo, a maior habilidade desta arte.
Porquanto, quem conseguir, com engenho e astúcia,
mascarar a sua personalidade quando o quiser e
entender, fingindo irmanar-se com a vontade do
Príncipe, cujas graças deseja captar, fàcilmente
virá a alcançar, com a sua dissimulação, quanto
almejar.
Por consequência, se verificar que o Rei gosta
de caça, tratará de adestrar cães, de arranjar cavalos para percorrer florestas e bosques, de conseguir grande cópia de armas; envidará todos os
seus esforços para se fazer bom caçador. Se o vir
dado a leviandades amorosas, confessar-se-á morto de paixão, enchendo tudo com seus suspiros.
A adulação vicia moralmente os Soberanos
E ainda não é tudo.
Sempre que vir o Rei possuído de algum desejo ou interesse, quando o vir enfêrmo ou ultrajado, ei-lo que logo se possuirá, êle também, do
mesmo desejo, do mesmo interesse, para, até nos
vícios, lhe ser igual.
Manhoso como é, apresenta o semblante que
lhe apraz, sem isso lhe custar.. Põe de lado as
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suas opiniões para só seguir as do Rei. Nada
ousa dizer, conquanto se trate da própria salvação
da pátria, que possa desagradar aos seus ouvidos ;
mas em tudo se lhe mostra servo das mais vis
paixões.
Entretanto, se bem que muitos Reis se tenham
deixado levar, em parte, por aquele amor inato, em
parte, por palavras de maus conselheiros, e se tenham deixado contaminar por inúmeras vilezas, contudo, mui acertadamente julgam eles nada haver
tão nobre nem tão digno da majestade real como
a prática da honestidade.
Assim é que afirmam deverem os Reis observar, com o maior empenho, a virtude e a gravidade. No entanto, esse senso comum que poderia
arrebatar os Reis à ignomínia e entregá-los à prática da gravidade e da honestidade, não puderam
nem podem extingui-lo os aduladores, que dêle
abusam para vilezas bem mais ignominosas. Por
mais que os Reis se entreguem a tôda a espécie
de crimes, a tôda a espécie de detestáveis abjecções, nada, contudo, pensam faltar-lhes para serem tidos como honestos e respeitados.
No que respeita, pois, à fama de honestos, todos aqueles que se dizem dedicados aos Príncipes
dão à vileza o nome de virtude; à temeridade
chamam fortaleza e á timidez, prudência.
Se o Rei fôr um tanto cruel, consideram-no
salutarmente severo; se negligente em suas pro126
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vidências, louvam tal timidez e negligência, tomando-as à conta de clemência; se tudo dissipa perduláriamente é magnífico; se tudo amealha com
avareza é avisado; se se excede na bebida, é alegre e prazenteiro; se joga sem medida, é cortês ;
se se faz vil, comedido; se se ensoberbece desmedidamente, dizem-no de sentimentos nobres.
Desta sorte, portanto, enquanto dão o nome de
virtudes a tôdas estas pechas, fazem com que os
Reis, por mais corruptos que sejam, se arroguem
o mérito da mais sã honestidade e a honra da
mais louvável liberalidade.
Tais Monarcas julgavam-se deuses e não homens. Alexandre, Calígula e Domiciano.
E como pretendem alcançar êles a constância
de ânimo ?
Para tornarem o Rei grave e estimado, não
recorrem à prudência, nem à virtude, nem à justiça ; mas à soberba e à desumanidade. Obstam,
portanto, por todos os meios, a que o Rei se torne
acessível, que a todos trate com benevolência, fale
com o povo ou se torne popular. Só querem que
se apresente com um aspecto grave, carrancudo;
que não fale a ninguém, como se fosse uma imagem de culto privado, que só em certos dias se
expusesse publicamente para lhe prestarem culto.
Àquela veneração, a que soem expor os Reis, pre127
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tendem acrescentar algo que torne o nome real
mais divino ainda ; para que os homens, ao contemplarem-no, não vejam nêle apenas um regente do
povo, um defensor da pátria, mas um deus vindo
do céu, à vista do qual se comovam seus corações
e tremam todos de medo. Com tal superstição não
se esforçam os cidadãos por amar e reverenciar
devidamente o seu Rei; apenas põem todo o seu
afã em se lançarem, respeitosos, a seus pés, em
beijarem, reverentes, as suas mãos, sempre que
de sua bôca alguma palavra saia, que eles ouçam,
e que lhes possa trazer algum favor. Tão humildes
são as suas súplicas que mais parece falarem com
Deus que com o seu Príncipe.
Foi isto que levou muitos Reis à insensatez de
se julgarem deuses.
Que razão teve, senão esta, Alexandre, quando,
esquecido de suas virtudes e da sua benevolência,
mandou matar cruelmente Calístenes só porque o
não quis venerar como deus ?
Quantos, de entre os seus sucessores, não tomaram para si nomes de deuses ?
O que levou Calígula, Domiciano, tantos outros
imperadores romanos e tiranos, a matar afrontosamente a tantos que foram menos devotos, se bem
que lhes eram dedicados ?
Não será manifesta a intervenção dos aduladores neste tão nefando crime de homens haver que
para si, tomam a glória de deuses, enquanto des123
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prezam, e por nada têm, os seus semelhantes,
como se com eles em nada se parecessem ?
Pois, como se não bastasse serem os Reis graves, também os fizeram deuses. Vêdes qual não
foi o engenho de homens tão perspicazes que, sendo os Principes dados aos crimes mais execrandos
os fizeram julgar-se possuídos de tôdas as virtudes,
e, sendo levianos, os convenceram de dotados da
maior constância e gravidade ?
Os Reis dados a Marte. A insensatez de certos
educadores instiga o Rei belicoso para a
guerra.
Mas, para melhor vermos o alcance e o sentido desta disciplina, voltemos a recordar o que
atrás ficou dito. Repitamos que os insensatos — os
que não seguem os ditames da recta razão, entregando-se ao desregramento das paixões, — estão
cobertos de infâmias. Uns dão-se a determinadas
torpezas, outros a outras; todos êles, todavia, se
distribuem por duas grandes categorias.
Uns são valentes, corajosos, dados a rixas, heróis nos combates; outros são cobardes, preguiçosos, lascivos, mais dedicados a Vénus que às
armas.
Ora os Reis, se bem que se julguem deuses,
na realidade, não passam de homens, e bastas vezes, com os mesmos pecados. Diferem, no entanto,
129
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dêles por serem mais veementes os seus apetites e
por mais graves serem os seus vícios, tanto mais
impunes quanto mais valiosos os seus cabedais.
Que entendem pois, fazer, aqueles que educam
o Rei ?
Pensam que todo o perito, nesta arte, deverá
investigar para que lado pende o temperamento
do Príncipe, não tanto para orientá-lo e corrigi-lo,
mas para mais o instigar, para mais inflamá-lo
ainda e levá-lo á loucura completa. Se o Rei fôr
aguerrido e dado às armas, logo que êstes eminentes educadores de tal suspeitam, e já que o Rei
tanto quere ser bom soldado, tornam-no ainda mais
feroz e nefasto. Louvam-lhe a sua força, encorajam-lhe o ânimo, admiram-lhe o seu valor, convencendo-o de que só nele esperam os homens
encontrar a glória dos seus mais ilustres monarcas.
Aliciado por palavras tais, e extremamente
enlouquecido, logo perde a razão e o senso ; já
não sonha senão em armas e combates navais, já
não pensa senão em perturbar a paz e ir para a
guerra, por mais injusta e perniciosa que ela possa
ser. Portanto, logo excogita um falso pretexto para
denunciar a aliança e provocar a guerra. Manda
chamar seus conselheiros, declarando-lhes que
quere dar provas do seu valor, para não deslustrar
a memória de seus avós. Enumera, depois, as
causas que terá como justificativas, para a guerra
i3o
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se não poder ter como manifestamente injusta.
Declara que prefere pôr em perigo a sua própria
vida a deixar impune qualquer injustiça.
A paz que deve buscar-se. A guerra Justa. Perigos e consequências da guerra.
Chegados a êste ponto, permitam-me uma
advertência.
Acaso não deverá o Rei, em vez de inventar
pretextos para a guerra, conservar a paz no direito e na justiça ?
Guerras, só as inevitáveis. Não deve buscar-se
uma paz que leve á guerra; combata-se, quando
se tornar necessário, para se obter uma paz justa e
honrosa. Já não é pequena glória, para os Reis,
governarem com dignidade e justiça e atenderem
benigna e patriòticamente, ao bem de seus súbditos.
As guerras, bastas vezes, perturbam a disciplina, ofendem a religião, debilitam fôrças, dissipam
riquezas, vexam inocentes, provocam iniquidades;
tudo subvertem e confundem com rapinas, homicídios e torpezas.
Há a acrescentar ainda a incerteza do sucesso
da guerra e as consequências perigosas dos combates. Quantos Príncipes não houve, bem audazes
e destemidos, dispondo dos maiores recursos, que,
quando esperavam vir a ser vencedores, só obtiveram desastres e desonra bem maior ainda!
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De resto, recordemos que não têm como justas
as causas que invocam; e não há coisa que tanto
deva preocupar os Reis como nada preceituarem
contra o direito divino ou humano.
Assim, se outro for o seu proceder, não só afastarão de si os homens, mas incorrerão no crime de
terem gravemente ofendido a Deus. Não pode, pois,
admitir-se que uma guerra, que ofenda a Deus e
aos homens, colha resultados favoráveis.
E se alguém houver de opinião contrária, que
aconselhe o Rei, já de si corajoso, ousado e mui
dado à guerra, a prosseguirem seu entusiasmo, como
deverão classificar-se tais conselhos ?
— Deverão considerar-se péssimos — respondeu
M., porquanto vão prejudicar o Rei, que será dado
ao desprêso, como insensato, pelos outros conselheiros.
Como alcançam seus intentos belicosos os maus
conselheiros reais. O direito da fôrça.
Que sucederá, pois ?—disse eu. Como já se
advertiu, quanto maior fôr o ardor com que cada
qual expuser a sua maneira de ver, tanto maior
será o favor que obterá do Rei.
Todos, à uma, se esforçarão por levar o soberano a irritar-se consigo mesmo, sentindo-se já espicaçado por lanças. Encontrar-se-ão à vontade para
descobrir uma causa justa que leve à guerra, dando
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satistação ao monarca, que quere tornar-se notável.
De resto — dizem eles — como não se trata de
questão a dirimir em juízo, pouco interessa ponderar êsse pretexto. No tribunal — continuam — recorre-se às subtilezas da lei para fazer justiça; mas
nas causas régias, tôda a questão se resolve recorrendo à fôrça e às armas.
Assim, nos conselhos reais, mais se deve atender à utilidade e à glória que às normas religiosas
e jurídicas; mais vale a violência dos combates
que o exagerado escrúpulo de não faltar ao dever.
E se, em nome da justiça, vos desaconselharem a
guerra — dizem êles — nunca o vosso nome poderá
cobrir-se de glória nem de heroísmo. Ora, rara será
a guerra que possa dirimir-se recorrendo ao direito
e à justiça. E se vos contentardes em governar
bem, dentro da justiça, chegareis a uma velhice
inglória.
De sorte que, ou tereis de renunciar à glória,
ou de desprezar o direito e a justiça. O direito que
o cultivem os pusilânimes, os poltrões, que suportam quaisquer injúrias; para cies se excogitaram
leis.
O direito, porém, que respeita aos Reis, não
está nas leis nem na equidade: está nas armas e
no poder de mando. Foi deste direito que usaram
todos os Príncipes ilustres, que tantas nações sujeitaram ao seu cetro; por isso alcaçaram a glória
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da imortalidade. Ora, se êles se tivessem sujeitado
à fôrça do direito, não teriam certamente invadido
tantos povos, que nunca os haviam lesado.
E assim, reconfortados numa cómoda tranquilidade, ou teriam sido presa de outros, ou então
permaneceriam para sempre desconhecidos. Se os
vossos receios estão nos resultados duvidosos da
guerra, bastar-vos-á considerar que todos os heróis, que gozam hoje de um nome imortal, nunca
sentiram medo, que os impedisse de praticar as
maiores façanhas, se bem que mui perigosas. Mas,
como haviam tomado a peito alcançar a glória,
vencendo ou morrendo, não puderam conformar-se
com o ócio; e foi assim que tantas vitórias alcançaram.
Na verdade, raras vezes sucede que o heroísmo
e o desprezo pela vida não tenham bom sucesso
em seus empreendimentos ; porquanto aos fortes (lá
diz o prove'rbio) ajuda-os a fortuna.
Por conseguinte, se tendes um pretexto aparentemente honesto, grande abundância de recursos e
um exército numeroso bem adestrado, e motivos
hajais, não longe de vós, que tanto estimulo dêem;
haverá coisa que mais possa deslustrar a vossa tão
elevada dignidade do que ser dado ao desprêzo
pelos inimigos, e tolerar uma ignominiosa desonra
para salvaguardar o direito a ser fiel a tratados ?
Pelo quê, esclarecido Príncipe, uma façanha
vos incumbe já, digna de vós, do vosso valor, de
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vossos avós. Lançai o terror e o medo nas hostes
inimigas, onde quer que lanceis o pêso das vossas
armas; deitai por terra tudo quanto possa opor-se
ao poder dos vossos exércitos.
Saibam todos aqueles com quem pelejais de
quanto são capazes as vossas fôrças e até onde vai
o vosso heroísmo. Lançareis assim, para bem longe
de vós, a torpeza e a ignomínia; e dilatareis o império que herdastes de vossos antepassados mui
ilustres, e alcançareis tamanha glória que não poderá ser nunca esquecida.
Ruínas e calamidades resultantes da guerra.
Danos que traz à religião.
Que desgraças não acarreta para a comunidade
o adulador que tais palavras houver dirigido ao
jovem Rei, para mais o excitar em seu infrene desejo de combater ?
Necessariamente há-de acontecer, não porque
pretenda êle defender a pátria, mas para, de algum
modo, satisfazer a sua grande ambição, que tão
grande será a soma de dinheiro extorquida aos cidadãos, quanta fôr a necessidade de armar um numeroso exército, quanta fôr a sede avara dos prefeitos. Os tributos serão pesadíssimos; os pobres
ver-se-ão privados do pão para a bôca; as províncias e as cidades encontrar-se-ão na miséria.
A liberdade dada aos soldados levá-los-á, afoi135
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tos, aos desregramento de tôdas as paixões; aos
estranhos será permitido, enfim, sujeitarem a república a todos os vexames. Hão-de arrúiná-lo a
êle aquêles com quem injustamente batalhou; arruinará também todos os seus, por cuja salvação quis
expor-se à morte. Na verdade, se lhe faltar espirito
de humanidade e de religião, que prazer sentirá êle,
com uma guerra que não tem qualquer outro fundamento, ao presencear tão horrendo espectáculo ?
Milhares de inocentes sacrificados; inúmeras
donzelas desfloradas e violentadas; grandes fortunas arruinadas ; templos profanados ; homens livres
reduzidos à escravidão.
Tudo é passado a ferro e fogo.
Ora, quem mata inocentes, e destrui o pudor,
quem profana santuários, quem incendeia lares e
devasta tôdas as searas, é bem digno do suplício
eterno. E os homens que deram causa a tão grande
mortandade, a tantas iniquidades, latrocínios, sacrilégios, devastações e incêndios ? Que suplício
hão-de sofrer êles, por mais longo e atroz, que,
seja digno de tão monstruosas inquidades ? Êles, que
jantos males — como são aquêles de que falámos
— acarretaram a seus cidadãos e á Pátria inteira,
com seus conselhos temerários ?
Pois sucede, muitas vezes, acharem-se vencidos
os que se consideravam já vencedores, vendo recair sôbre si, com tôda a justiça, os mesmos males
que desejavam para seus inimigos.
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Por isso mesmo, é sôbre os aduladores que recai a responsabilidade de tantas desgraças e calamidades públicas.
Vedes agora, quais são as ruínas que acarreta
esta desumanidade lisonjeira, que bem explora a
ousadia de Reis irrequietos ?
Vedes a solicitude com que odeiam a paz para
temeràriamente se lançarem na guerra ?
E, — além de outros males com que tão nefastos homens lançam os Reis em inúteis e perniciosas guerras e desgraça — muitos erros turbulentos provocam eles, muito falseiam e atraiçoam a
verdadeira feição do culto religioso. Soltos os freios
do pudor e da vergonha, depravados os costumes
no que têm de santo e virginal, já se lhes torna
bem fácil levar o povo, tão combalido por desgraças tais, a tomar como verdadeira uma religião
falsa; sobretudo quando esta se tornar popular,
como sucede com a que, por mal dos nossos pecados,
se vai espalhando, mormente naquelas regiões em
que guerras dêste jaez tiveram seu teatro.
Daqui se conclui que os aduladores são um mal
para a república, uma calamidade para os costumes, um turbilhão, uma procela para a pátria.
Tudo pervertem : sanções legais, garantias de paz,
sustentáculos da religião; tudo quanto possa levar
à piedade e benevolência.
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Os Reis dados a Vénus. Deixam-se arrastar,
pela libertinagem dos seus cortesãos, para
a mais desregrada impureza.
Até aqui, pretendi apenas referir algumas das
iniquidades perpetradas por aqueles que aliciam os
Reis devotos de Marte.
Agora resta-nos considerar quão urbanos e prazenteiros sejam os ministros e satélites de Vénus,
que tomam à sua conta os Reis mais dados à concupiscência que às armas.
Voltemos, pois, o nosso pensamento para o empenho que põem ricas e elegantes damas em tornar
o Príncipe excessivamente efeminado e frágil, todo
dado a saborosíssimas iguarias, a variados e olorosos perfumes.
È a ele, assim educado, que se chegam astutos
e inteligentos senhores, esperançosos de explorar
a sua ingénua brandura, e de vir a tomá-lo como
presa para seus fins e desígnios. Consequentemente,
se algum pudor restar nele ainda, tratam logo de
lho extirpar com a licença e sensualismo de seus
têrmos, entregando-o aos cuidados de desregradíssimos senhores.
Por um lado, excitam-lhe os sentidos com palavras impuras e divertimentos lascivos; por outro,
aliciam mulheres para conluios concupiscentes. E
assim, logram depravar o Príncipe a um ponto inconcebível.
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Se é verdade, como dissemos atrás, que o homem
tão dado é ao prazer que não há desgraça, nem
disciplina, nem justiça, que consigam refrear suas
paixões; se é verdade que, quanto mais ricos são,
tanto mais licenciosos e sensuais eles se tornam;
— que diremos nós dos Reis, senhores de tão grandes recursos, tão independentes em sua sensualidade,
ao verem-se expostos, em sua casa, à impureza, às
conversas depravadas de tão pervertidas pessoas ?
Não se contentam com instigá-lo à maldade;
mas esforçam-se por convencê-lo de que nenhuma
mancha de desonra irá macular a impureza, o desregramento de um Rei adolescente.
A intemperança juvenil — dizem êles — não deve
tomar-se como vicio mas como louvável adôrno de
urbanidade e de distinção. Naquela idade, bem parece
excitar a concupiscência com galanteios, chocarrices,
carícias amorosas, ditos picantes e divertimentos.
E aos Reis então, melhor fica ainda, por isso mesmo
que mais cuidadosamente foram educados e industriados no gôzo de todos esses prazeres.
E insensato — dizem — levar uma vida triste
quando se pode viver alegremente. Aos Reis, portanto, é permitido quanto lhes puder agradar. É
que se encontram numa condição que lhes permite
utilizar os bens e serviços de seus súbditos em proveito dos seus prazeres e comodidades; as suas
paixões devem respeitar-se como se leis fôssem.
Agora, se aos soberanos incumbe renunciar a
.3y
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prazeres e divertimentos, que tenha muita saúde
o trono e que para bem longe vá tão grande honra
de governar, uma vez que nada mais poderá trazer
senão cuidados e preocupações.
Por isso, se apreciais o gôzo, gozai à farta ; não
deixeis emurchecer a flor da adolescência sem dela
terdes colhido o fruto dos mais deleitáveis prazeres.
O tempo voa, levando consigo a faculdade de
gozar prazeres ; e, mais tarde, será vão o lamento de
não ter aproveitado tão agradável deleite. Dai-vos
pois, enquanto de vós depende, a uma vida extremamente divertida; que saibam todos que o Rei é
a pessoa mais feliz do mundo. Entregai o governo
do reino a homens esclarecidos, que se limitarão a
dar-vos conhecimento da marcha dos negócios públicos, quando tal se tornar necessário; e, enquanto
êles tomam para si êsse encargo, vós, livre de
tôdas as preocupações, dar-vos-eis a todos os prazeres.
Tais palavras, na verdade, agradam; o corpo,
foge ao mais ligeiro esfôrço; o espírito, ansioso de
gôzo, detesta assustadoramente quaisquer dificuldades que exijam solução.
De maneira que o Rei nada fará com tanto
agrado como preferir a perniciosa concupiscência
ao trabalho honesto. Entregará o poder aos amigos,
àquêles que sabem o que é prazer, ou a outros de
igual matiz. A noite, passá-la-á em torpezas; o dia,
destina-lo-á ao sono e a divertimentos vulgares.
140
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Não tem que atender ninguém ; feche-se em casa
e raras vezes se mostre em público.
Procedendo assim, levam-no os seus cortesãos
à convicção de que se torna grave e digno.
— Se vos tornardes acessível — dizem êles —
ao ponto de qualquer plebeu ser por vós recebido
sempre que o desejar, além do incómodo que vos
causarão pessoas tão ignorantes, não vos mantereis
à altura da vossa dignidade ; e, pouco a pouco, esta
familiaridade fará com que vos dêem ao desprêzo.
Podereis, por isso, còmodamente desempenhar-vos
da função real, desde que o acesso até vós se torne
difícil para quási todos.
Quem algo desejar, que traga até nós as suas
pretensões para as atendermos, ou para as levarmos
até vós, se tanto se tornar necessário.
Já não é o Rei que reina ; são êles, os celerados
que governam e se conluiam, atraiçoando-se
mutuamente, pervertendo e arruinando a
Nação.
Enquanto o Rei, levado por palavras tais, se
afasta da régia missão, aproveitam-se êles do seu
sono e da sua negligência para de tudo abusarem
em seu proveito. E, para melhor lograrem seu
intento, combinam-se entre si, constituem-se parceiros no crime. Dirão uns para os outros: a ti pertence-te elogiar-me perante o Rei; a mim cabe-me
141

DA

INSTITUIÇÃO

REAL

tornar conhecida a tua grande actividade e os teus
cuidados. Tu dirás que bem mereço a honra que
ambiciono; eu, por minha parte, declarar-te-ei digno
do lugar que desejas. Tu, por teu lado, louvarás a
minha urbanidade, enquanto eu tecerei hinos à subtileza do teu engenho. E, além disto, que mais ? Não
permitiremos que ninguém se insinue no espirito do
Rei, de modo a vir apoderar-se dos interesses que
bem cobiçamos. Tomaremos todas as providências
para não ser recebido quemquer que nos supere
em dotes de inteligência; não se venha a dar o caso
de nos pôr de parte quando bem entender. Vedemos, pois, todas as entradas; mantenhamos o Rei
isolado, com tôdas as precauções, não pretenda
alguém ir junto dêle, contra os nossos desejos.
Se, por acaso, algum dentre êles se salientar em
favor e recursos, não o levarão a bem os restantes;
faltarão vergonhosamente à sua palavra, e jurarão
logo atraiçoá-lo. E se não puderem derrubá-lo,
quando se apresentar a ocasião de uma missão lhes
aparecer junto de outros Príncipes, ou de uma função
irem desempenhar em longínquas terras, logo se
apressam a louvar o homem e a admirar a sua
extrema perícia.
Acrescentam até que nenhum outro poderá
desempenhar-se de tal missão com tanta prudência
e autoridade.
Associam-se pois, ou melhor: voltam a associar-se todos êles em seu pérfido desígnio. Êstes
142

E

SUA

D

I

S

C

I

P L

I

N

A

senhores, apenas conseguem enviar para longínquas
terras o companheiro que tanto elogiaram e que tão
hipocritamente fingiram honrar, tratam imediatamente de ocupar o seu lugar, cercando-o de tôdas
as defesas e protegendo-se com boas garantias, e
vencem, protegidos por sólido baluarte; não se dê
o caso de regressar êle, e desejar o lugar que deixara. Agora já não lhe poderá ser restituído.
E, não contentes com isso, começam por censurá-lo, em segredo, na sua ausência; depois, já às
claras, murmuram de seus actos, esforçando-se
por levar o Rei a desprezar o homem cada vez
mais. Se as coisas lhe correm bem a êle, dizem que
não é para admirar : tão fácil e rápida missão como
aquela, ou outra semelhante, bem a poderia qualquer levar a seu têrmo.
Mas, se sucede o contrário do que seria para
esperar, todos se atiram à bicada a êle ; acusam-no
de indolente, de tímido por não ter agido com energia, por não se ter mostrado homem; ou então
incriminam-no de ousado e temerário por ter sido
insolente, para com aquêles com quem tratava.
E esta a conversa que entre êles, dia a dia, se
desenrola e que volta a repetir-se quando falam com
o Rei, na maior intimidade, até conseguirem o que
almejam : que, com tais intrigas, tão nefasto o julgue
o Rei que nunca mais volte a admití-lo entre os
seus íntimos. E esta amizade com que se afeiçoam
uns aos outros leva-os a perdoar ao amigo logo que
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dele esperem alguma coisa, ou se convençam de
que tão sólidos são seus haveres que não esperam
facilmente poder lançá-lo por terra. Mas não enjeitam qualquer oportunidade de o derrubar.
E é assim que, pouco a pouco, se vai transformando a república. De reino, só o nome lhe resta;
porque, na realidade, poucos são os que mandam.
E o poder que a estes poucos se confere é bem
insustentável.
Ora, enquanto aquele que, de facto, se chama
Rei, consome tôda a sua vida em prazeres; enquanto
êle dorme e se se entrega à ociosidade, reduzindo-se
tôda a sua interferência nos negócios públicos a
obedecer sempre a seus cortesãos; êles, entretanto,
os que governam a república, limitam tôda a sua
acção a vender tudo, a pôr em mercado todos os
cargos e administrações.
E assim é que as leis são letra morta; os tribunais não chegam a abrir-se; já não há liberdade;
a avareza impera. As viúvas, os órfãos, e todos
quantos, por sua fraqueza, estão ao alcance das
injustiças, — e não só êsses, mas até os mais poderosos, — sujeitam-nos a vexames e a muitos outros
abusos. E se chegarem ao ponto de ofenderem a
quem tudo possui, necessariamente há-de perigar
tudo quanto é seu; por isso, forçados se vêem êles
a lisongeá-los, a servi-los, a cumulá-los de dádivas
e gentilezas, a acomodar-se completamente aos seus
desejos. Aos restantes, porém, que não estão em
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graça dêles, não lhes permitem sequer lamentar a
sua desgraça ou implorar protecção contra prepotências.
Govêrno tão desconcertado só traz pilhagem,
anarquia e crime.
Mas, não são só os bens dos cidadãos que são
prêsa sua, é o próprio palácio real que arruínam,
é o próprio tesoiro que esbanjam impunemente;
pois tudo quanto diga respeito à virtude ou à honestidade não lhes interessa a êles.
Nem pode haver austeridade nem comedimento onde domina, infrene, a mais tôrpe luxúria;
nem grandeza de ânimo onde está amordaçada a
liberdade; nem justiça onde tudo é venal; nem
prudência onde só há temeridade e insensatez.
Na verdade, como hão de resplandescer a liberalidade, a beneficência, e virtudes afins, quando todos se sentem oprimidos pela crueldade e pela
avareza ?
O manejo das armas chega a esquecer-se por
completo, porque os soldados vêem-se escarnecidos;
os fortes são postos à margem; os comandantes e
governadores vêem-se despojados de suas honras e
haveres, por obra de uma caterva de malvados, de
libertinos.
Portanto, se tudo é administrado ao arbítrio de
celerados, se nada dêles se obtém desinteressada10
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mente; se é o dinheiro e não a dignidade, que dão
acesso à magistratura, á prefeitura; se a lei perdeu todo o prestigio; se os tribunais não lavram
já sentenças; se às pequenas tiranias se ajuntam
as grandes, — qual será a esperança que há-de
restar a povos tão castigados e atingidos por tão
grande infortúnio ? As riquezas vão parar às mãos
de poucos; o próprio tesouro real está muito depauperado; os adultérios e homicidios tornam-se
frequentes e impunes; tornam-se nocivos e gerais
os furtos e latrocínios. Com tais perturbações não
há povo que possa agiientar-se por muito tempo.
E assim, na verdade, que êles governam durante a paz.
E se pode chamar-se paz à destruição da lei,
detestável é tão grande confusão.
Governo tão desprevenido terá de recorrer a
mercenários para, debalde, resistirão invasor.
O dinheiro não faz heróis nem vencedores.
Dario e Alexandre.
Vejamos agora como se faz a guerra.
Eis que surge inesperadamente o conflito. O
inimigo apresta-se a atacar-nos com a maior presteza.
— Convoquem-se os militares, dizem êles.
Mas que militares ? Aqueles de quem tanto
escarnecestes ? Aqueles, cujo valor destes ao des146
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prêzo ? Aqueles que julgastes dignos dos maiores
ultrages ?
— Mobilize-se o exército.
Mas que exe'rcito ? O de alcoviteiros a quem
favorecestes, excluindo os homens válidos ? Então
o de negociantes, que tivestes como avaros ministros ?
— Tomem-se armas e lance-se mão, rapidamente, dos dardos.
Mas que armas ? Mas que dardos ? Aquilo que,
com a vossa vigilância e cuidado, nunca saiu do
seu lugar e se tomou de ferrugem ?
Não vejo entusiasmo algum em pegar nas
armas; não vejo armas nem homens que possam
manejá-las. Pois todos aqueles que algum apreço
davam ainda ao valor militar, ao ver que escarnecíeis dos valentes, que a coragem não passava
de ludríbio, que os galardões devidos a heróis
eram dados a malvados e ímpios, — lançaram fora
as armas e, seguindo-vos o rastro, deram-se, com
denôdo e afã, às artes, que esmorecem o entusiasmo.
— Defendamo-nos, — direis vós — com o auxílio de nossos aliados.
Miserável desígnio é esse de, não confiando
nas vossas tropas, recorrerdes a estranhos, que
só com uma dedicação venal, vos defendem a vida
e salvaguardam a vossa liberdade!
s
Mas seja: admitamos que a defesa dos co"47
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bardes se entregue a soldados mercenários alheios.
Mostrai-lhes, pois, a êles, vossos haveres para,
com a mira do oiro, se tornarem ferozes, homens
que se não batem por patriotismo, nem por desejarem glória, mas a quem só a avidez do lucro
leva a pegar em armas.
Mas onde ireis vós arranjar tanto dinheiro ?■
Valer-vos-á, acaso, o tesoiro real que, pela
intemperança do Soberano e pela vossa avareza,
está esgotado por completo ?
Recorrereis a povos, que cruelmente desgraçastes e cuja vida, mais que miserável, não lhes
permite prestar qualquer auxilio ?
Certamente não sois gratos para com Príncipe,
que tanto vos ajudou a enriquecer. Se cumprísseis o
vosso dever, bem obrigados vos sentiríeis a prestar
auxílio à pátria por meio de vossos recursos.
E é nisto que está a vossa esperteza.
Creio mesmo que preferirieis ver a pátria devorada por um incêndio a terdes que dispender,
um ceitil que fôsse, das vossas riquezas, amealhadas com tanta sofreguidão.
Mas, admitamos como possível, não obstante a
negligência do Príncipe, a grande avareza de seus
ministros e a calamitosa situação dos povos, que o
tesoiro público está bem recheado.
Que frutos podereis colher de tanto dinheiro,
numa guerra em que não há heroísmo ?
É que as riquezas dos ineptos para a guerra,
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mais pertencem ao inimigo que a eles mesmos;
são despojos que cabem, não aos vencidos, mas
aos vencedores.
É tão difícil, obter qualquer vantagem do dinheiro, sem heroísmo, como perigosa a ruína que de
tal possa advir.
Todos, pois, de boa mente se dão ao combate
que lhes faculta farta recompensa, expondo-se a um
perigo mínimo. E é por esta razão que não concordo com aqueles que dizem ser o dinheiro o nervo
da guerra. A guerra, digo-o eu, mais se faz com
heroísmo que com dinheiro; o dinheiro pode obter-se com heroísmo, mas o heroísmo não pode comprar-se com dinheiro.
De facto, os cabedais de Dario não venceram o
heroísmo de Alexandre Magno, muito pelo contrário : foi o heroísmo de Alexandre que se apoderou
dos bens de Dario.
Donde se segue que nenhuma segurança pode
dar, só por si, o dinheiro, se o não acompanhar o
heroísmo.
Como se haveria, pois, na guerra, um Rei cobarde e fraco, mas fabulosamente rico, se o atacasse um inimigo denodado e valoroso ?
Certamente sucumbiria êle, arrastando consigo
tôda a república, se não se apressasse logo a fazer
a paz com um inimigo avaro e altivo, a trôco de
muitos dobrões.
Ora se isto, na verdade, é desonroso para os
«49
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Príncipes, sedentos de glória, não o será menos para
os nobres, que prezam a sua dignidade, e que
teriam tal facto mais calamitoso do que a própria
morte.
Não peçamos, portanto, a paz aos heróis do
dinheiro, mas aos heróis das armas.
Que se segue de tudo isto ?
Que, em tempo de paz, o dinheiro não é penhor
seguro de tratados de paz mas só será preço de
uma escravidão perpétua. Assim é que cada ano
devem pagar-se idênticos tributos; de outro modo,
motivos haverá sempre para novamente voltar a
guerra, para, no fim de contas, despojar dos restantes bens quem abateu e humilhou antes.
Por conseguinte, quando o Rei fôr cobarde, mui
devoto de Vénus e dissoluto em seu governo, quando confiar numa administração de devassos, não
haverá possibilidade de manter a república; porquanto o erário público não poderá agiientar-se sem
virtude, sem tino governativo.
Dado ainda que o Príncipe tenha avultadas riquezas, ocultas no palácio, nenhuma garantia poderão dar elas de conjurarem quaisquer perigos.
Mais ainda. Quanto maior fôr a injustiça que
as tiver amealhado, maior será o ódio que votarão
todos ao soberano, mais acesas as invejas, mais
insofridas as cobiças, maiores as irritações que manifestarão os inimigos.
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Os desmandos que causam os aduladores com
seus excessos.
Tais são os malefícios
além de muitos outros que infestam as repúblicas por obra dos aduladores, quando adregam de encontrar um Rei fraco
e cobarde.
Já vedes, pois, quão nefastos e perniciosos são
êles à república, quer na paz, quer na guerra; quer
servindo um Monarca ousado e combativo, quer
lisonjeando um Soberano negligente e cobarde. Não
são pessoas que imponham medida e moderação
àquele, ou incitem este à actividade. Pelo contrário : são êles próprios que mais inflamam ainda o
ânimo excitado e audaz de um, que mais amolecem
o espírito fraco e corrompido de outro, que por
nada tem a sua honra e dignidade.
Assim como uma viola nunca chega a estar afinada, se lhe apertarem ou relaxarem demasiadamente as cordas, assim também o Rei, quer se deixe arrastar desmedidamente para a violência, para
o crime, para o ardor dos combates, quer se deixe
afrouxar exageradamente na sua coragem, passando a actuar com indolência e brandura, — necessariamente irá perturbar tôda a suave harmonia da
república.
Portanto, amigo Menezes, aquêle «demasiadamente», que dizíeis ser a causa de tôdas as desgraças, é pertença dos aduladores. Tudo fazem em
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demasia: louvam, vituperam, apoiam, desprezam,
agem e afligem-se excessivamente.
Assim é que, ao aproximarem-se do Rei, para
onde quer que o vejam inclinado, mais o incitam
em demasia; e à medida que vai escorregando fazem-no cair completamente.
Violências e vicios a que levam os Príncipes.
A coragem e a prudência.
Que sucede então quando o Rei, não seguindo
uma orientação definida, hesita, entre vários caminhos, não sabendo por qual seguir ?
Pois acontece, frequentes vezes, não contente
com ser violento, iracundo, orgulhoso, insolente,
ambicioso e prejudicial, mostrar-se também lânguido, inactivo, petulante, calamitoso, excessivamente
dado à concupiscência e à maldade.
Por isso, servindo-me da mesma imagem que
atrás referi, direi que, à semelhança de uma cítara,
cujas cordas, por demasiado esticadas ou relaxadas,
estão desafinadas, ferindo desagradàvelmente o
ouvido com as suas dissonâncias, — do mesmo
modo o Rei, tão díspares como são os acontecimentos de cada dia, tão variados e contraditórios os
males que ocorrem, êle, descrendo de si próprio,
discordando de si mesmo, ofende gravemente os
ouvidos, os olhos, os próprios espíritos de todos,
perturbando, desagradável e confusamente, a repú15a
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blica inteira. E prejudica-a a ela não só com o seu
furor, com a sua temerária demência; corrompe-a
tambe'm com a impureza dos seus malefícios, tornando-a desonrada.
Nesta vida tão agitada, tão cheia de opróbrios,
é bem de considerar a influência que exercem estes
virtuosos senhores no espírito dos Príncipes, em
tôdas as suas tendências, habituando-as a tão complexos e díspares prazeres. Tão grande é a esperteza dêles, que não há enfermidade, por mais grave
que seja, que não venha a tornar-se pior com a sua
adulação e complacência.
Não há ânimo, tão prenhe de emoções, que se
não contamine da sua enfermidade e doença.
Tão diligentes são êles em acalentar os vícios
dos Príncipes, que bem parece para tal terem nascido. Ora incitam o Soberano em suas paixões,
ora lhe inflamam o desejo de dominar tudo, ora o
atraem, com ternuras e carícias, para uma vida
lúbrica e depravada. De tal maneira o dominam e
deformam, que não há vício, por mais lânguido,
não há paixão, por mais estuante, que não tenham
tido os Reis que a tais varões se dedicaram.
Consequentemente, como atrás se disse, há duas
virtudes que devem possuir todos os nobres e, com
muita mais razão, todos os Reis.
São a coragem e a prudência.
A educação deve tender pois, logo de início, a
refrear, com certa moderação, os ímpetos desmedi«53
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dos do temperamento; no entanto, quando se tornar
necessário, poderá admitir-se um certo grau de ira.
Qual não será, pois, o castigo que merecerá quem
não incutir no Príncipe tal espirito de benevolência,
preferindo torná-lo orgulhoso e iracundo, sem qualquer sentimento de clemência, ou fazê-lo cobarde,
sem a mínima sombra de virtude ? Quando isto
suceder, quando os Reis, educados com tal disciplina, além de soberbos, truculentos e desumanos,
se tornaram cobardes, preguiçosos e dados a vilezas, não será fácil punir, com justiça, tão nefasto
e execrando crime.
D. Jerónimo refere-se à dialéctica, que pode levar os Soberanos a grandes perigos, desregramentos e iniqúidades
Não serei eu, contudo, quem venha, movido por
ódio, censurar os que se conformam com as predilecções dos Príncipes.
Sempre prestei a minha homenagem à eloquência e sempre tive a maior admiração por aquêles
que nela se tornaram notáveis.
E ninguém poderá negar que são os maiores oradores que mais deleitam os Príncipes. Com o poder
da sua dialéctica logram demonstrar que a fôrça
está na fraqueza; que a soberania consiste na mais
baixí. escravidão; que a maior felicidade desta vida
só poderá encontrar-se na mais miserável penúria.
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—Como poderá ser isso ? — preguntou o Távora.
Em primeiro lugar, — continuei eu — dizem eles
que mais livre, mais poderoso e digno será o monarca, que administrar segundo o seu alvedrio; que
tudo fizer, dando satisfação completa a seus desejos. Com efeito se, de facto, é Rei, a extensão do
seu poder suplantará a todos.
Ora, só é poderoso quem fizer aquilo que lhe
apetecer; de maneira que o Príncipe mais poderoso
será aquêle que puder obter quanto vir ou desejar.
Mas como extremamente se tornam notáveis os
Príncipes que são poderosos, e como se deixam
convencer pelos amigos de que serão tais quando
dominarem em absoluto no reino da concupiscência, sucede daí que nenhuma acção, por mais vil,
a têm êles por desonrosa, desde que assim demonstrem que podem alcançar tudo quanto desejam.
E, seguindo por êste caminho fora, chegarão ao
ponto de nunca julgarem proceder como facínoras,
uma vez que tal procedimento seja justificável, por
extremamente glorioso.
Por conseguinte, quer violem donzelas, quer
matem justos, quer despojem os ricos de seus bens,
quer procedam de qualquer outro modo, contra o
direito e contra a justiça, pretendendo mostrar-se
sumamente fortes e poderosos, há o perigo de, a
si, se julgarem extremamente honrados e glorificados ; e aos outros Soberanos, com proceder diverso
do seu, os terem como estultos e tímidos.
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Assim sucede, pois, que, por obra daqueles
com quem vivem na maior intimidade, têm-se por
poderosos e ricamente prendados tais Reis, quando,
na realidade, são fracos e desgraçados.
Mas que fraqueza e desgraça são essas?—preguntou o Távora. De facto, é certo serem ímpios e infames
os que medem os seus deveres pelas exigências do
seu apetite e das suae paixões; mas daí não parece
seguir-se que sejam também fracos e desgraçados.
O quê ? — preguntei eu. Acaso pretendeis que
seja poderoso quem nada ousa decidir a seu talante, quem nada faz, nada empreende que não lhe
tenha sido ordenado por aquêle a quem servilmente
obedece ?
— De modo nenhum — respondeu êle.
E que sucederá depois? — continuei eu. Quem
é escravo das suas paixões poderá, porventura algo
praticar deliberadamente ?
Certamente que não. Pois é a paixão que lhe
impõe suas leis, que lhe indica a sua atitude, que
repreende, que castiga, e que tanto se apodera dêle
que o não deixa compadecer-se com sofrimento algum. O que obedece a tal senhora, na verdade,
não pode considerar-se Príncipe nem poderoso;
nem livre é sequer, mas prêsa da mais vil servidão.
Demais, se é poderoso porque faz o que quere,
e não quere o que faz quem obedece às paixões,
não será evidente que nada, absolutamente nada
poderá êle ?
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Na verdade, não tanto está o querer naquilo que
se faz; mas sim no móbil que nos levou a praticar
um acto.
Assim como, quando tomamos um remédio, não
é o remédio mas sim a saúde que buscamos, e,
consequentemente, não alcançámos o que buscávamos se, tendo ingerido um sem-número de medicamentos, não se debelou a doença : unicamente ficou
demonstrado que fraca é a nossa natureza ; — assim
também, o Príncipe não deseja a ignominia que praticou, a não ser em razão da vantagem que dela
espera colher.
Por consequência, se êle não tiver alcançado
aquilo que desejava, quanto maior fôr o ardor que
pôs na vileza tanto mais se verá privado daquilo
que erradamente julgava trazer-lhe vantagem.
De tudo isto não se inferirá que nenhum poder
tinha êle, nem fôrça, nem recursos ?
De resto, não alcançou sequer aquilo que tanto
desejava. Quando pretendia um reino e um império infinitos, só logrou perder a liberdade; se desejava honras e dignidades, só obteve ignominias; se
desejava uma vida feliz, viu-se rodeado de tôdas as
desgraças e misérias.
Não pode estar ilibado de maldade quem, vivendo na abastança, se deixar levar pela temeridade e insensatez; pois o que lhe havia sido dado
para o bem emprega-o êle para o mal, para a iniquidade.
*5?
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Mui perigosos são os cortesãos eloquêntes.
Por conseguinte, quanto mais eminentes se tornam, pela sua eloquência, os que educam os Príncipes, tanto mais do convívio dêles se hão-de afastar ; pois é por obra sua que muitos Monarcas julgam nada haver de mais próprio da função real do
que obedecer ao seu alvedrio, satisfazer as suas
paixões, não se conformando, em seu governo, nem
com as leis, nem com os costumes, nem com as
instituições, nem ainda com a razão, mas cedendo
unicamente ao apetite, à leviandade, à concupiscência, à insensatez.
E chegam a tal ponto que, na opinião dêles,
mais digno será de régio nome quem mais se der
à desonra, à ignomínia e à torpeza, quem se fizer
inteiramente escravo da mais detestável concupiscência.
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Muito mais poderia dizer-so em abôno do que
se afirmou; mas, do que ficou dito, já sobejamente
se deduz a necessidade de afastar esta espécie de
homens do contacto e convívio com o Principe. No
entanto, parece-me que há uma dificuldade grave
em tomar tais providências.
— Que dificuldade ? —preguntaram.
— A que reside na força de atracção do amor
— respondi eu.
O amor que os aduladores parecem votar
ao Soberano.
Nada há como o amor para conciliar almas
amoráveis; de resto, é desumano não retribuir
com amor o afecto com que intensamente de outros somos amados.
— Muito bem — atalhou alguém.
Na minha opinião, disse eu, aqueles que estão
em favor do Rei sentem-se atormentados por uma
i5y
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ardente sêde de amor — o que de muitas maneiras pode manifestar-se. Por um lado, nota-se que
tão atentamente olham para o rosto dele que mais
nada enxergam. Por outro, quando dele se afastam, não podem sofrer a sua ausência. Não há
conversa que lhes agrade, se não redundar em louvor do Rei. Passam noites em claro por sua causa ; a tôda a hora falam dele; e, quando dormem,
sonham com êle, parecendo-lhes ver a sua imagem.
Assim, com sinais tão evidentes de amor, fingem só querer e desejar o que êle pretende e apetece ; segundo os afectos que o emocionam, assim
se sensibilizam êles. E, tudo isso, para darem a
entender que não têm personalidade nem sensibilidade próprias, mas que todo o seu ser está suspenso da vontade do Rei.
Se o vêem alegre, exultam; se acabrunhado,
entristecem-se; se irado, exaltam-se; se apaixonado, todos se tomam de uma concupiscência desenfreada para condignamente servirem a paixão
dêle. Por fim, seja qual fôr a emoção com que o
virem comovido e excitado, logo se mostram vivamente emocionados.
Mais ainda. Haverá palavras que descrevam a
solicitude deles pela saúde e pela vida do seu Príncipe ?
Horrorizam-se, tremem de mêdo, apavoram-se
sempre que o Rei sofre de qualquer enfermidade
ou o vêem exposto a qualquer perigo.
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Por último, e está nisto o sinal mais evidente
de amor, têm inveja e murmuram uns dos outros.
Odeiam-se, portanto, como rivais; e, conquanto
finjam estimar-se, bem desejam à compita dominar.
Poderemos, pois, ao contemplar sinais tão evidentes de acrisolado amor, concluir que os possui
uma entranhada afeição pelo Príncipe a quem
servem ?
— De modo nenhum, disse T.
Portanto, se amam intensamente o Rei, qual
será o motivo que o levará a afastar-se de homens
tão corteses, de porte tão distinto, urbanos, de
quem sabe ser sumamente amado e apreciado ?
— Em conclusão — atalhou o mesmo —: se
conseguirdes, com vossas palavras, demonstrar que
o Príncipe deverá renunciar ao convívio de quem o
ama extremosamente, mais uma prova tereis dado
da vossa grande eloquência.
As modalidades e características do
A concupiscência. Coridáo e Aléxis.

amor.

— E isso — disse eu — o que vou tentar. Mas,
quereria que vos capacitásseis de que é êsse mau
costume de falar, a causa máxima de muitos males humanos. Pois, enquanto a muitas torpezas damos designações honestas, é com a maior facilidade que caímos em baixezas sob a capa de
ii
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uma honestidade fictícia. Por isso se entende vulgarmente que é delinquente em obras o que o fôr
em palavras; e isto torna-se manifesto no próprio
termo e na noção de amor.
De facto, há lá coisa mais honesta do que o
amor ? Há lá coisa mais tôrpe do que aquêle apetite carnal a que dão o nome de amor ? O amor,
na verdade, é um desejo de honestidade, de verdadeira beleza, uma paixão imensa de honra e de
louvor. O apetite voluptuoso, por seu turno, tende
para a torpeza, e, enquanto se não sacia, nada lhe
interessa a beleza e a honestidade.
O amor, porém, admira a beleza, antepõe a honestidade e o decoro a todos os prazeres da vida;
enquanto a concupiscência, põe de lado a honestidade, e macula ainda o próprio corpo, no que
teve de lindo, com a sua fealdade.
Além disto, o amor deseja, a quem ama, a maior
soma de bens, não recusando suportar todos os
trabalhos e arrostar com os maiores perigos; a
concupiscência, todavia, enquanto trata de se satisfazer, por nada reputa tudo quanto lhe possa causar detrimento, ou atrair irresistivelmente.
Por último, o amor quere vêr salvo e prendado o seu objecto, desejando-lhe perenidade de vida;
o apetite do prazer, por seu lado, é por escárneo e
insolência que se chama, a si próprio, beleza, a quem
tanto despreza e a quem traz, com a morte, interminável afronta.
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Como poderá, na verdade, admitir-se que destrua e aniquile eu aquilo a que tanto quero ?
Portanto, se o amor admira a beleza, e a concupiscência a deforma, afrontando-a com insultos
e actos desonestos, e levando-o ao aniquilamento,
daí se segue que não deverá chamar-se amor a tão
nefasta concupiscência, mas antes ódio mortal.
Como, porém, ao amor se segue uma voluptuosidade abrasadora, assim se explica que muitos
indevidamente dêem ao iniquo prazer concupiscível o nome de amor.
Na realidade, os amigos malvados não são amigos, mas bem mais deverão denominar-se perniciosos inimigos.
Basta-nos acreditar que um tal Coridão, de que
fala Virgílio, mais perseguia que prezava um certo
Aléxis, a quem dizia amar perdidamente. Ele próprio se dá a conhecer, e confessa a intenção que o
animava para com Aléxis. De facto, é assim que
se exprime:
« Torva leaena lupum sequitur, lupus ipse
capellam :
Florentem cytisum sequitur lasciva capella.
Te Corydon o Alexi. Trahit sua quemque
volúpias. »
Ora, a leoa segue o lôbo para o despedaçar; o
lôbo a cabrinha para a devorar; a cabrinha vai-se
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ao codesso para o colher e destruir. Logo, Coridão ia atrás de Aléxis para o perder, para o contaminar de indignidades. São, pois, êstes, a quem
chamam amantes, que amam, não para beneficiar
ou enriquecer o objecto do seu afecto, mas para o
despojarem de seus dons e de suas riquezas.
A falsa amizade da adulação afasta da côrte
os bons conselheiros.
Voltando, por conseguinte, ao nosso assunto,
direi que os homens deste jaez, favoritos dos Reis,
são amigos que, com as mesmas preocupações,
atribulam sempre aqueles que amam. Assim é que
se enchem de espanto, velam, armam ciladas,
invejam seus rivais, gemem, e, por vezes, se
lamentam, para dar a entender que estão aflitos
e feridos de cruel amor. A maneira de amantes
que outra coisa não buscam senão o seu prazer,
assim eles, não tanto procuram dignificar o Rei,
quanto pretendem ver aumentados seus cabedais.
Logo, assim como quem ama uma donzela,
não quere beneficiá-la mas, sobretudo, separá-la
de seus pais, privá-la de riquezas e de amigos, destituí-la de todo o auxilio e protecção, e —
o que é bem mais grave — pretende despojá-la de
tôda a prudência, gravidade e pudor, para, com
maior facilidade, tê-la ao alcance da sua concupiscência e da sua impureza, — assim também
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êsses santos varões só amam o Rei porque dese*
jam ardentemente privá-lo de tôda a virtude, honestidade e sabedoria para mais favorecerem seus
infinitos apetites.
Primeiramente tratam eles de o afastar de todo
o auxílio dos homens de bem, vedando o acesso a
todos quantos, pela sua prudência, honestidade e
bondade, se destacam dos restantes.
Mui grande é, pois, a sua aflição, preocupados
como estão com a sua situação própria. Pensam,
acertadamente, que nada há tão contrário à reputação da falsa virtude como a própria evidência da
virtude verdadeira; e que nada tão oposto é a uma
falsa profissão como o escrupuloso desempenho
dela, para bem do Rei e da pátria.
Na verdade, todos os merecimentos falsos e
vãos se desmascaram, logo que aparece a brilhar o
fulgor de uma sólida e pura virtude.
Que artifícios não buscam êles para evitar que
algum varão exemplar, de virtude e prudência singulares, tenha entrada na intimidade régia! A que
esforços se não poupam êles! Quantas fraudes e
ciladas não tramam!
Suponhamos, agora, que se trata de um homem
singularmente probo.
— De facto é bondoso — dizem êles — mas um
tanto grosseiro e, portanto, indigno de ser introduzido no paço. Será, de acôrdo, honesto e de boa
índole; todavia incapaz de desempenhar qualquer
i65
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função. Como iremos nós entregar um assunto
nosso a quem mal cuida dos seus ? Se admiro a
devoção e a inteireza de carácter, também vitupero o engenho obtuso e a estupidez.
E se alguém já provas tiver dado de sua virtude e
merecimentos, de modo a não se poderem obscurecer
êsses dotes com o labéu de tolice, tratam de seguir outro caminho, deformando, quanto possível, a evidência de tal virtude com a suspeita de temeridade. Dizem que assim procederam para bem do Príncipe ; que
a insensatez de tal homem iria fazer perigar tudo.
Se alguém, porém, aparecer que se mostre expedito, apontando, com a maior precisão, os defeitos que viciam a república, logo o apodarão de
nocivo à dignidade real por arrogante e ousado.
Nada se opõe tanto à majestade real como a
demasiada liberdade no falar.
Basta considerar o desprêzo, que dá ao Rei,
quem se não coíbe de o lesar com suas palavras;
portanto, tão violenta e desmedida ousadia deverá
refrear-se ao máximo.
Se, pois, sois avisado, deveis afastar para
bem longe de vós tal raça de homens. Se, na verdade, só vós quereis governar e reprimir, com o
vosso pulso, as paixões dos homens, fazei com que
ninguém tenha a ousadia de se arrogar qualquer
função real. Todos quantos se tenham por espíritos
eminentes, tanto devem ser refreados que bem se
julguem já privados de liberdade.
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Os aduladores, fingindo-se amigos, desaconselham letras e religião ao Rei
E com estas palavras e com outras semelhantes
que se opõem a que o Rei se firme no auxílio das
pessoas de bem; assim obstam a que torne mais
sólida a sua posição, baseando-a em amizades fiéis
e em bons conselhos. Desta maneira, portanto, privam o Príncipe da assistência dos homens de bem,
cercam-no dia e noite, evitando que qualquer pessoa
honesta e corajosa possa a vir a dar-lhe o seu auxílio.
Depois, envidam-se esforços para que o Príncipe
não se socorra das letras. O estudo destas—dizem
êles—debilita a saúde, enfraquece as energias, tirando
ao Rei tôda a coragem.
Além disso, não parecerá bem que o Príncipe
queira elevar-se, como qualquer plebeu, e destacar-se
da massa popular com uma certa cópia de erudição,
entregando-se aos livros e deleitando-se com inépcias
de doutos — alegam êles.
Será acaso com letras que vos haveis de alimentar ?
Serão, apenas, honras que pretendeis com a vossa
erudição ?
Mais desonrado que digno será o Príncipe erudito. Por isso, se tendes em estimação a vossa
dignidade, não vos bastará pôr de lado o estudo
das letras; torna-se também necessário que eviteis
falar e conviver com homens que inteiramente se
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deram a estudos literários. Não os deixeis abeirar-se
de vós senão raras vezes; só quando se tornar
estrictamente necessário. Portanto, deixai-os falar
só enquanto o exigir o assunto em questão. Resolvido êle, mandai-os para bem longe, antes que vossos ouvidos se molestem com seu iníquo falar.
Tais coisas dizem, tais maquinações engendram,
tais opiniões incutem no espírito do Rei, que chegam
a convencê-lo de que é dever seu odiar tôdas as
letras e detestar as mais belas artes.
E, não contentes com este crime, mais malvados
se mostram ainda quando, além de privarem os
Monarcas da ajuda das letras e das disciplinas,
desejam também afastá-los do auxilio divino. Persuadem, pois, os Reis, de que não é a êles que
pertence entregarem-se devotadamente à religião.
Não—dizem êles—que deva desprezar-se a religião:
seria isso um crime mais que infame e execrável;
mas, simplesmente, porque ela não dignifica os Reis,
quando exagerada. Na verdade, não é próprio do
Príncipe, como se de velha devota se tratasse, gastar todo o seu tempo em orações, em votos e em
ocupações de carácter religioso.
Além disso, acrescentam êles, se vos entregardes desmedidamente à devoção, não cumprireis as
vossas obrigações. E, em muitas circunstâncias,
por causa da religião, poreis de lado o zêlo da vossa
dignidade. Quem é muito piedoso perde a coragem,
despreza quanto possa dignificá-lo ou honrá-lo; não
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quere desforçar-se das injúrias, mas sofrer, com a
maior resignação, todos os ultrages — o que não é
próprio de um espirito forte e audaz, mas sinal de
um temperamento fraco e indolente, pouco cioso
da majestade real.
Tende, pois, sempre presente que não sois um
clérigo qualquer, de uma categoria inferior; lembrai-vos que sois Rei, que deveis pôr de parte tôdas
as ocupações religiosas que possam menos dignificar-vos. —
E levam eles o seu exagero a tal ponto que vão
suprimindo, pouco a pouco, quaisquer ocupações
de carácter piedoso. Tão minguada é a medida que
destinam à religião, tão exíguos os limites em que
a situam, que, pela sua parte, privam gradualmente
as almas de religião e fazem tudo quanto podem
para afastar os Reis da união com Deus.
Verdadeiramente, êles não amam o Monarca :
pretendem, apenas, salvaguardar a sua própria tirania.
É esta a fôrça incrível do amor, com que êstes
bons senhores se fazem amar tanto do Rei. É assim
que êles enriquecem e se cercam de tôdas as honras.
Eis o modo como, postas de parte tôdas as pessoas
de bem, cercam o Príncipe de estorvos e de maquinações para governarem, êles sozinhos, em tôda a
república.
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Tão grande é o amor com que se afeiçoam ao
Rei que o impedem de ter contacto e intimidade
com os homens de bem; que o privam do fruto da
sabedoria, contido no ensino dos doutos; que o afastam, o mais possível, de tôda a assistência e auxilio
divinos, quanto deles dependa, para, quando já
livres do temor de seus rivais, poderem, alfim, alcançar, com segurança, o maior fruto daquele amor
que tanto os abrasou.
Nem outra razão há que os force a privar os
Príncipes de todo o auxílio, quer divino quer humano, mantendo-os afastados criminosa, pérfida e
cruelmente — não vão eles libertar-se com uma ajuda
e auxílio eficazes, — a não ser esta de julgarem que
tudo isto poderia impedir que deixassem de exercer
a sua tirania ou que não pudessem continuar a abusar da simplicidade do Príncipe.
Dedicarão afecto ao Rei os que amam os Príncipes, pretendendo privá-los de todo o auxílio divino
e humano, para que, eles próprios, mais livremente
possam apoderar-se de seus recursos ?
Não serão, antes, as riquezas e honras que ambicionam, e as avultadas quantias de dinheiro, que
avidamente cobiçam e que verdadeiramente amam ?
Se o Rei fôr avisado e chegar a compreender
isso, certamente não irá abraçá-los como amigos,
mas mandará afastá-los para bem longe, como traidores (para não dizer mais); pois, de outra sorte,
chegará a verificar, com grande prejuízo seu, que
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não é a si que êles amam mas sim às grandes
riquezas, ao grande poder que alcançaram sôbre os
homens, que se vêem lesados de um modo insuportável.
Quem poderá, na verdade, enumerar todos os
males que, num momento, recaem sôbre um Príncipe despojado de seus bens, privado da cultura das
artes, abandonado até pelo próprio Deus, vendo-se
apenas cercado por crimes de celerados ?
Ê a adulação a culpada de tão grandes males.
Tal Monarca será temerário, insensato e gravemente nefasto.
Em suma: começo por declarar que o primeiro
de todos os males é a temeridade ilimitada e insensata. E, para que melhor possa isto entender-se,
será mister advertir que nem tôda a insensatez deve
rejeitar-se sempre; porquanto interessa saber de
que ignorância deriva e qual a pessoa de que se
trata.
Há uma ignorância medíocre, tolerável, e uma
insensatez suma, detestável. Toleráveis serão, pois,
os ignorantes que, não sendo sábios, não presumem
de tais; detestável será a insensatez daqueles que
presumem saber aquilo que ignoram. Porquanto,
quem não é médico, nem se faz passar por tal, não
trata enfermos nem os mata receitando-lhes medicamentos ; mas quem se arroga o título de médico,
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ignorando a medicina, se é certo que não curará nini
guém, poderá, no entanto, levar a morte a muitos.
Além disso, quando de tal demência enfermar quem não tiver por função exercer o
cargo em que se julga versado, não poderá ser
grande o prejuízo que dessa arrogância resulte. Mas,
quando se manifestar num homem que pode fazer
tudo quanto lhe apetecer, já daí advirão grandes
prejuízos.
Na verdade, se ninguém confiar o leme a um
homem que, desconhecendo a arte de navegar, se
gabar de ser timoneiro exímio, a ignorância dele
não fará naufragar a nau. Mas se lhe derem o timão,
acabará por se perder a si e a tôda a tripulação.
Quanto mais amplos fôrem os poderes conferidos a um ignorante, tanto mais nociva será a sua
insensatez. Ora, como neste mundo não há função
maior nem mais elevada que a realeza, nada haverá
tão funesto como tal temeridade e insensatez, sobretudo quando o soberano, ignorando tudo, se considerar sumamente sábio. E, nêste caso, não é só a
tripulação que se afoga: afunda-se tôda a república.
Daqui se segue que não poderá haver crueldade
como a de um Rei louco e insensato. O valor do
poder não está em possuí-lo, mas, sim, no bom uso
que dele se faça. E o uso conveniente que deve fazer-se de tôdas as coisas, está limitado por uma prudência moderada; portanto, onde não houver pru*
dência, quem, dotado de grandes recursos, os vier
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a utilizar, necessariamente há-de empregá-los com
intuitos perversos e nocivos, em vez de salutares e
honestos.
Assim como se torna ridículo quem, ignorando
música, pretender tocar harpa; assim como se torna sumamente perigoso deixar manejar a espada a
um louco furioso, que andar à sôlta — assim também
tanto maior será a ignomínia, tanto mais funestos
serão os males que trará, para si e para a república, todo o homem poderoso que, pela sua insensatez, não souber usar de suas riquezas e de seus
recursos.
Donde se segue, portanto, que, quanto mais opulento e poderoso fôr o Rei, se, sendo insensato,
presumir de avisado, como costuma presumir, tanto
mais nocivo virá a ser e tanto maiores serão as
desgraças que recairão sôbre a colectividade.
Pois os autores de mal tão grande, como outro
não poderá imaginar-se, são os aduladores. Na verdade, êles louvam o engenho do Príncipe; elogiam
a sua sabedoria; admiram os seus conselhos. Se é
espirituoso, riem-se e aplaudem-no. E levam o caso
a tal ponto que o Rei, envaidecido, com o seu poder e riquezas, começa a perder o tino, rejeitando,
insensatamente, todos os conselhos alheios. Julga-se
esclarecido ao ponto de se considerar capaz de, com
a maior facilidade, governar todo o mundo. Sua
Majestade exulta, envaidecido com pensamentos
tais. Tudo governa e administra com esta insensa-
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tez, até chegar à crueldade de perder e aniquilar a
república. Apagada a luz da prudência, como poderão habitar na alma as restantes virtudes ? Acaso
poderá ter nela lugar a grandeza de ânimo, quando
já não enxergar o que é grande e nobre ? Ela, que
já não cuida de coisas elevadas e generosas ? Ela
que é escrava, não só da vil impureza, mas ainda
de todos quantos servem a ignomínia ? Quem não
terá dado ainda pela insólita humildade de certos
Príncipes, que nada ousam pronunciar contra a vontade daqueles que, com carícias e lisonjas, se imiscuíram na sua intimidade ?
Tais soberanos, se são activos e decididos, uma
vez que repudiam o governo da razão, tão longe
estão de serem fortes e corajosos que nem homens
se haveriam de chamar, mas, sim, animais ferozes
entregues ao ímpeto da concupiscência.
A fortaleza, pois, não está no furor insensato,
escravo dos apetites; está na excelência de um espírito que pugna pela santidade da justiça. Sendo
indolentes e de valor nulo, terão de ser abjectos e
desprezíveis. Horroriza-os o estrépito das armas,
como os atemorizam simples rumores de guerra,
por mais ténues.
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Temperança, sabedoria e fortaleza — triptico da
justiça régia.
Que dizer da temperança ? Poderá ser moderado quem se deixar possuir de uma imensa e desenfreada cupidez, quem se furtar ao medo, ao pudor,
ou à disciplina ?
Os que muito podem nada temem; os que empregam uma linguagem impura e depravada matam o pudor; os arrogantes e temerosos põem de
lado a disciplina.
Como poderá, pois, ser honesto e constante quem
usar de seus recursos, não com fins honestos; mas
para satisfação da sua concupiscência e de seus
múltiplos e variados prazeres ? Será aquele que,
agora e logo, aqui e alem, se deixar levar impensadamente por um acesso de temeridade ? Será
aquêle que se envaidecer, que fôr demasiado insolente, ou que se rebaixar ao ponto de perder
tôda a noção de decoro e de dignidade ?
De facto, a função de justiça não pode, de modo
algum, estar a cargo daqueles que se deixam dominar pelos apetites mais impuros. Como irão reprimir as licenciosidades dos outros se, eles próprios,
se permitem tôda a espécie de baixezas ? Como fará
cumprir aos outros a sua obrigação quem não se
julga com deveres em sua consciência ? Com que
balança irá pesar os méritos dos outros quem
ignora por completo o valor da dignidade ? Como
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poderá, enfim, governar ou outros quem não sabe
governar-se a si ?
Em suma: ninguém poderá fazer justiça se não
fflr avisado, magnânimo e moderado. E que, com
efeito, a sabedoria vê e perscruta tudo o que é
recto, verdadeiro e simples; e a fortaleza leva o
ânimo a pôr de parte, sem vacilações, os ímpetos
da tirania. A temperança, porém, tem por missão
evitar que o espírito se perturbe e se deixe arrastar
pela concupiscência, sujeitando-o ao dominio da
razão. Por consequência, se é a temeridade, a insensatez, a concupiscência quem administra a república, quando deveriam ser a sabedoria, a fortaleza
e a temperança, então, não haverá um vestígio
sequer de verdadeira justiça.
Consequentemente, desde que o Rei seja imprudente e escravo da licença e se entregue a indómitos prazeres, nem um resquício sequer de justiça
conservará. É que não entende qual seja a fôrça
nem o espírito da lei; não ousa praticar o que
pensa, nem ofender os que tem em grande estimação, sendo certo que bem se arreceia do poder dêles.
E se alguma vez chegar a ter tal ousadia, não chegará nunca a executar o que manda a justiça, porque lho não permite a cupidez insaciável daquele a
quem se entregou.
Além disso, como obedece, por um lado, aos
seus apetites, que não pode satisfazer, por outro
aos desejos de todos os seus, acontecerá, as mais
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das vezes, que violará os preceitos humanos e mesmo os divinos. Na verdade, quando tiver exaustas
suas riquezas, então sobrecarregará a república com
impostos desmedidos. Despojará a muitos de seus
haveres para locupletar os seus protegidos; extorquirá a inocentes para beneficiar homens iníquos;
e, por último, lançará mão das coisas sagradas, e
pilhará todos os templos. Êstes serão os dotes de
espírito que tornarão notável o Rei, dedicado a homens
impuros.
Que ilustres amigos de tão ditoso Rei! Êles, que
tanto se preocupam com defender e prestigiar o
Príncipe, a quem se dedicaram, praticando tão notáveis feitos! Que virá, pois, a suceder se êle se vir
privado, por muito tempo, de homens tão gratos e
devotados, que tanto fazem para o dignificar ?
Necessariamente há-de acontecer, que, se os vir
longe da sua vista, definhará com saudades. Grandes, pois, devem ser os merecimentos de tais pessoas,
para lograrem obscurecer tanto o entendimento do
Príncipe, fazendo-lhe perder o carácter e privando-o de tôda a dignidade. Já vedes, agora, quanta
temeridade há por êsse mundo fora ?
Desprezam-se os homens prudentes e honestos,
para prestar maiores honras aos que afastam os
soberanos da virtude e da honestidade, aos que
aguentam a tirania e a exercem por tôda a parte.
Pois envidam todos os esforços para tornar o Rei
indisciplinado, dado inteiramente ao prazer, afeiçoado
ia
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a homens perdidos e depravados, inimigo dos fortes e
dos moderados. Umas vezes é arrogante e presumido ; outras, humilde e submisso, prejudicial e
injusto, usurpando, insolente e temeràriamente, o
nome de virtuoso e de honesto, para tão grandes
males provocar.
Os Reis, educados por lisongeiros, só excepcionalmente poderão ser dignos.
Mas, — poderá dizer alguém — tal nem sempre
acontece. Muitos Príncipes houve, que, não obstante educados de modo semelhante, deram sinais evidentes de virtude, na idade, varonil.
Confesso que é verdade isso; mas penso que tais
excepções deverão ter-se como milagres. Na verdade, a graça de Deus faz com que as mesmas causas não produzam sempre os mesmos efeitos. Por
vezes é tão evidente o influxo de Deus no espírito
de certos Príncipes, que chegam a resistir, com a
maior intrepidez, aos celerados, impedindo-os de
maldosa e impiamente executarem o que pretendiam.
Mas não devemos pensar agora no que uma vez
ou outra sucedeu: o ter evitado Deus, por meio de
graça singular, que tudo se subvertesse; mas, sim,
no que necessariamente há-de acontecer se nos não
assistir a Providência de uma maneira verdadeiramente actual e efectiva.
Quer num caso quer noutro, imaginemos quão
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virtuoso não seria êle se fôsse convenientemente
culto e educado na companhia de homens de bem;
se, mesmo assim, privado do auxílio das letras, impelido por tantas maldades de iníquos, logra ainda
reluzir, mostrando a chama viva da sua benignidade.
Na verdade, se o Príncipe, conquanto cercado
de inúmeras fraudes, cumulado de tantas riquezas, completamente inculto, rodeado dos mais nefandos crimes, chega, contudo, a dar mostras de
uma virtude real; o que sucederia, pois, se, à cultura das artes, agregasse a si a companhia de bons
e esclarecidos homens ?
Certamente, a sua virtude brilharia então com
um fulgor sobrenatural. Mas, como acima ficou
dito, não tratamos daqueles casos, que raras vezes
acontecem, e que, quando de facto acontecem, devem incluir-se no número dos prodígios. Referimonos, sim, àqueles males vulgares, que resultam de
uma educação nociva.
Pechas que maculam o Príncipe dado Inteiramente à adulação.
Consequentemente, para combatermos todos os
vícios que nascem desta educação, começaremos
pelo facto de, sendo o Príncipe criado com modos
mui efeminados e educado com todo o confôrto,
necessáriamente vir a ser débil e indolente, ocioso,
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doente, dado ao prazer e incapaz de suportar trabalho. Depois, ouvindo palavras impuras de homens
depravados, será ainda arrogante, altivo, desumano, e atribuir-se-á a si mesmo uma espécie de
divindade. Afeiçoado, como é, aos celerados que
com êle vivem, nem sequer guiará os seus súbditos ; ale'm disso, deixar-se-á levar pela mais violenta
ira e insensatez.
Assim acontecerá, pois, que o Príncipe, no qual
se requere a maior sabedoria para bem poder desempenhar-se da sua função, uma vez que pelo seu
feitio, por seus cabedais, por seu mando, por seus
vãos pensamentos, por suas palavras impuras, começar a ensoberbecer-se, acabará por perder todo
o tino. E, para que nada falte à sua loucura, permanecerá na ignorância mais crassa, na cegueira
mental mais miserável, arrogando-se, com a maior
insolência, a mais elevada sabedoria.
Depois, corroê-lo-á a inveja. Nada há tão ligado
à arrogância como o despeito de ver virtudes
alheias; porquanto julgará que o esplendor da verdadeira dignidade irá deslustrar e obscurecer a sua.
Daí provém o ódio mais entranhado a tôdas as
pessoas de bem; aí nasce também o temor. Não
se contentando com odiar as mais elevadas virtudes,
tem-nas como suspeitas, julgando que, de lá do alto,
cairão para o prejudicar.
Da inveja, porém, do ódio, do receio, da desconfiança, provém uma crueldade extrema que, es180
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quecendo a natureza humana, muito se empenha
em degraçar os homens. Uma certa luxúria ainda,
agreste, liberta das peias da justiça e do pudor,
exasperada pela adulação, fá-lo baixar à mais miserável degradação; e, para onde quere que o leve,
incita-o com a maior violência.
Êstes são os defeitos, quando as coisas lhe correm bem. Na adversidade, pore'm, sobretudo quando
repentinamente rebenta a guerra, que esperança
poderá acalentá-lo, a êle que não tem o corpo
afeito a trabalhos duros, nem o espírito robustecido
com a virtude, que não se fez cercar de homens
fortes, nem nunca pensára em valer-se do auxílio
divino ?
Por conseguinte torna-se lícito afirmar que, então,
desconfiará êle de si e dos seus. Tremerá de medo
ao ouvir qualquer rumor, receoso do inimigo, temendo ciladas dos seus, hesitando em seus receios.
Não é o modo como, no meio de tantos perigos,
há-de salvaguardar a honestidade que o preocupa;
só pensará no preço por que há-de remir cobardemente a sua vida.
Enumeremos, ainda, se quiserem, as restantes
pechas que hão-de necessàriamente macular o Príncipe que vive intimamente com homens tão perversos.
Não contente com rejeitar bons conselhos, repudia ainda o auxilio divino. As mais das vezes é
pródigo do que é seu, cobiçoso do alheio, implacá1S1
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vel na sua ira, contumaz no seu ódio, feroz, insensatamente pernicioso, devotado aos poderosos e
altivos, leviano, inconstante, inepto, abandonado
dos amigos, detestado por todos e, frequentemente,
consternado com a consciência dos seus crimes.
Estado a que reduz a república a licença de
um governo insensato.
Tal é a situação dos Reis que, pondo de parte
os homens de bem, dão ouvidos a aduladores.
Vejamos agora, em breves palavras, qual a situação da república.
Para não dizer mais, direi, apenas, que se vê
tolhida a liberdade de todos, — o que, de maneira
nenhuma, será para admirar, pois não pode haver
qualquer espe'cie de liberdade onde nem sequer livres são aqueles, aos quais tudo está sujeito; a não
ser que considereis livre quem vive ao arbítrio de
outrem, quem não logra manifestar o que sente,
quem cumpre todos os desejos da pessoa mais insconstante, quem depende dos mais vãos caprichos
do Principe, quem se adapta e acomoda á vontade
dêle.
Os aduladores, na verdade, não são homens livres, mas escravos mui dissolutos; e o Principe,
que se aproveita da ajuda dêles, além de servo da
desonestidade, da maldade, da torpeza, está tambe'm sujeito àqueles ministros da iniquidade; e tanto,
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que nada ousa fazer que lhes possa desagradar a
êles. E assim, pouco a pouco se vai rebaixando e
humilhando ao ponto de se sujeitar àqueles mesmos
que antes havia erguido do nada e colocado numa
situação para que não tinham qualquer merecimento; muitos actos pratica ele servilmente para
os não ofender.
Por conseguinte, se o Príncipe não tem liberdade, nem livres são os seus favoritos, como e que
o povo, oprimido pelo domínio dêles, há-de ter qualquer resquício de liberdade ?
Acaso não será evidente que a república, que
êles dirigem, de tal maneira a governam que lhe
tiram tôda a liberdade ?
Com efeito, como se tratassem da salvação e
dignidade próprias, é com o maior cuidado que se
empenham em quebrar os ânimos de todos, em oprimir os espíritos, não se dê o caso de alguém ousar
praticar feito algum ilustre, contra vontade dêles.
Prejudicam, portanto, grandemente todos aquêles
em cujas almas algo existe de generoso e de elevado, desgraçando-os por todos os meios ao seu
alcance.
E esta a razão porque de modo nenhum se
conformam com que qualquer outro possa ser ricó;
pois receiam que, envaidecido com suas posses,
pretenda praticar algo de notável. De sorte que,
ao onerarem a república com pesados tributos, além
de pretenderem apoderar-se dos haveres do povo,
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tentam impedir que alguém possa tornar-se opulento. Tão pouco atendem êles à liberdade alheia,
que não levam a bem que alguém se apresente
com a cabeça direita, que livremente use da palavra. E, uma vez oprimida a liberdade, lá se vai
a grandeza de ânimo e todo o poder de engenho.
De resto, todo o espirito que fôr oprimido pela
tirania, nada poderá fazer de grande nem de notável ; nem há inteligência que, martirizada com frequentes flagelos, possa ver a verdade. Interessa,
portanto, que todos sejam, além de indolentes e
cobardes, insensatos e impertinentes também.
Assim, posta de parte a virtude, e quási extinta a luz da razão, quem irá pegar em armas
para defender a pátria ? Quem estará disposto a
correr qualquer risco por um povo de que não participa, do qual nenhuma vantagem espera, nem
honras, nem louvores ? Quem poderá lobrigar, no
meio de tal escuridão e de tão densas trevas, a
tarefa que lhe incumbe na vida ? Quem, no meio
de tantos exemplos de maldade, coibirá a sua concupiscência de, logo que possa, praticar as maiores
torpezas ?
Assim, se algum cidadão houver ainda com
alguma coragem, porá tôda a sua fúria e insensatez, todo o seu esfôrço, em rebentar com tôdas as
algemas da justiça. E assim, no fim de contas, nenhuma virtude florescerá em tal reino, mas tudo
se deixará contaminar dos mais desregrados vícios;
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porquanto, como todos os súbditos imitam os actos
dos Príncipes, bem mais fácil será imitar os crimes do que os actos de virtude.
Portanto, se o Príncipe fôr nefasto, também a
república inteira se há-de conspurcar com inúmeras iniquidades. Já atrás se disse como a oprimia a miséria mais desgraçada e a vexava a maldade régia. E que, na verdade, quando o dinheiro
de todos se concentra nas mãos de poucos, tôda a
república se vê a braços com a mais extrema penúria.
E, como isto não chega, sobrevêm invejas,
ódios, ofensas graves e injuriosas, indignidades e
perturbações que revolucionam a república e provocam mútua carnificina. Ajuntemo-lhes, ainda, as
faltas de palavra, os dolos, as fraudes, as ciladas,
os furtos e latrocínios a que se dão os homens
necessitados, no desespêro da sua miséria. Há, por
fim, o desejo de tudo quanto é novo, as revoltas
entre os cidadãos, abomináveis traições à pátria,
prestes a soçobrar, e todos os outros males que
acompanham o reinado de um monarca estulto e
desregrado. Não há crime nem iniquidade tão nefasta,
que imaginar se possa, como uma multidão carecida de soberano esclarecido.
Portanto, uma vez que a república está privada
do patrocínio da sabedoria, e carecida da garantia
da virtude, entregando-se à voracidade de celerados, que a vexam e rapinam; uma vez que não há
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ordem, nem vergonha, nem lei, nem disciplina que
refreem a cupidez; uma vez que encarceraram a
virtude, faltando o ar à inocência, enquanto a maldade exulta vitoriosa ; uma vez que os pobres invejam os ricos, e os ricos, por sua vez, desprezam e
insultam os desgraçados, e uns e outros mutuamente se odeiam, acerba e ferozmente, — que poderá fazer-se para que a república inteira se não
dilacere com dissensões internas, não se deixe vencer do inimigo nem atacar por tantos males
mortais ?
A ignorância da gramática. Perigos e males
que resultam dos vícios de linguagem.
Acabo de expor, o mais sucintamente possível,
o estado a que reduziram a república a licenciosidade de homens perdidos e o desregramento de
um Rei insensato. Vou agora revelar-vos o que, há
pouco, me acudiu ao pensamento, se bem que tenha um certo acanhamento em confessar a minha
incapacidade.
— A que incapacidade fazeis referência ? — preguntou T.
— Refiro-me àquela que, em grande parte, é
responsável pela ruína de tôdas as nações, e que
nos fêz pecar muitas vezes durante esta dissertação.
— Qual é ela, pois ? — insistiu êle.
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— A ignorância da gramática, que no meu entender, é a origem de todos os males.
— Muito vos devem os gramáticos, — interveio T, rindo-se, — quando afirmais que uma república não pode subsistir sem o seu auxílio. Torna-se portanto necessário, que divulguemos os
encantos da gramática e chamemos à vida todos
os Ciprianos, os Diomedes e Lourenços, já assaz
delidos da memória para nos virem a dar tal ajuda.
— Pois creiam que assim é, dado que se tenham comportado como perfeitos gramáticos, enquanto viveram; porque, de outro modo, não haverá razão para os molestarmos nem para os
furtarmos à paz do sepulcro.
— Mas que poder é esse, — disse T, — o dos
gramáticos, que pode fortalecer a república ?
— Não achais que a gramática ensina a falar
com correcção ? Portanto, quem fala mal vai contra os preceitos gramaticais.
— Pois sim, continuou êle. Mas que tem isso
que vêr com a nação ?
— Tem muito — respondi eu. Como já atrás se
disse, os vícios da linguagem e a imperfeição da
frase, são um mal mais que vulgar. Na verdade, é
muito prejudicial ocultar torpezas sob designações
honestas. Muitas vezes sucede vêr-se manchado e
desonrado quem se deixou ir no engôdo de têrmos
aliciantes e dignos, vangloriando-se com baixezas
mascaradas de cândidas donzelas.
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Por isso penso que, quem pretender formar
uma república modelar, deverá primeiramente promulgar uma lei proibindo que se dêem designações honrosas a infâmias; não se dê o caso de
tais vícios de linguagem virem confirmar ignomínias. E uma vez que o avaro cobre a sua avareza com a capa da frugalidade; uma vez que o
pródigo oculta a sua temeridade e desregramento
sob o nome de liberalidade; uma vez que o tímido
pretende chamar-se prudente e cauteloso, e o ousado forte e magnânimo — pondo de parte muitos
outros vícios enfeitados dêste jaez — não lhes é fácil, a nenhum dêles, ter consciência das deformidades de que enfermam.
Mas, se nestes aleijões bem tivessem atentado,
possivelmente teriam feito todos os esforços para
se reabilitarem. E como não atentaram, é o brilho
falaz de tais denominações, que os leva ao engano;
e assim, julgando, por vezes, proceder com a maior
decência, praticam as maiores torpezas e indignidades. De resto, êste pecado de falar incorrectamente também acabamos de o praticar nós, desde
que vimos dissertando, quando demos os mais
pomposos nomes ás maiores iniquidades.
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Com tal disciplina régia, são falsas as denominações de República e de Rei.
— Onde é que estão essas incorrecções ? —
preguntou T.
—• Vou dizê-lo já — respondi eu. Em primeiro
lugar, começámos por chamar república a uma coisa que, de público, nada têm. Seria, de facto, coisa
pública se redundasse em proveito de todo o povo;
pore'm, como se atende, não ao povo, mas ao proveito de um só ou de alguns, melhor se denominaria privada que pública.
Depois, se, no dizer de Aristóteles, a república
é a ordem, a medida e a disposição de muitos que
habitam numa só cidade, certamente, desde que
falte a ordem, a medida, a equidade e a razão,
desde que tudo se perturbe e confunda temeráriamente, já a república, de modo nenhum, poderá
manter o seu carácter. Nem sequer o nome de
cidade merecerá, se nela dominar uma cupidez desenfreada e uma louca administração: porquanto,
a cidade consta de uma multidão de homens livres,
irmanados numa igualdade de direitos. Portanto,
desde que não haja liberdade, nem se faça justiça igualmente a todos, nenhum povo poderá ter
o nome de cidade; será, sim, uma teoria desgraçada
de escravos que inteiramente se consagram aos
prazeres de alguns.
Além disso, demos, por vezes, o nome de go189
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vernadores a muitos que, não pondo limites à sua
concupiscência, muito menos poderiam pô-los à
república. Por último, é intuito meu penitenciar-me
de tantas vezes ter abusado do nome de Rei.
Na verdade, só pode chamar-se Rei a quem
reger tôda a república; ora só rege a república
aquêle que a desvia de maus caminhos, conduzindo-a, com o seu esfôrço e dedicação, para uma
senda feliz.
Portanto, só quem se esforça, no limite das
suas forças, por manter salva e incólume a república, e por cumulá-la de todos os bens; só quem
coloca a salvação do povo acima dos prazeres e
comodidades; só quem se preocupa, com atenção,
zelo e tino, com o govêrno e protecção de seu povo,
— só esse merecerá o nome de Rei.
Agora, o que desprezar a justiça, o que repudiar a prática da virtude e da continência, fazendo
convergir tudo para sua vantagem, e entregando
os cidadãos à rapina e aos vexames de meia dúzia
de homens perversos, de modo nenhum será Rei
mas Tirano.
E esta a diferença que estabelecem os doutos
entre um Rei e um Tirano. O Rei atende, primeiro,
à salvação do povo, e só depois cuida do seu bem
e da sua salvação. Muitas vezes não poderá defender a república, se não se salvar prèviamente a si. O
Tirano, porém, orienta todos os seus desígnios para
o que lhe convém a si e lhe dá prazer. Depois, como
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só pode dispor de todos os bens quando tiver dominado, por completo, o povo, tratará de perder a todos,
pondo em último lugar o cuidado de salvar a pátria.
Consequentemente, se deve ter-se como tirano
qualquer Príncipe que, em tudo e sobre tudo, não
pugne pela felicidade da república, ainda que, muitas vezes, defenda acèrrimamente o povo, — que
nome daremos nós a quem desprezar a salvação
da república em proveito dos seus apetites, levando-a
à perdição com a sua temerária insensatez?
Mas nós, levados pelo costume, temos tendência
para abusar das palavras, e mais nos leva a tal o
receio de ofender os poderosos, sem disso tirarmos
qualquer vantagem.
Da virtude e sabedoria realengas. Como há-de
educar-se o Infante. O estudo da filosofia
e a escola estóica.
Alonguei-me, talvez em demasia, no propósito
que fizera de descrever a disciplina com que soem
educar-se os filhos dos Reis; mas, em parte, o ódio
a esta espécie de homens que contaminam os Príncipes, com seus crimes, e, em parte, a vossa benevolência, levaram mais além o meu discurso.
Portanto, para chegarmos à conclusão que justificou tôdas destas nossas referências, recordai-vos
do que a princípio afirmámos.
Ficou demonstrado que nenhuma função poderá
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brilhantemente desempenhar-se sem uma disciplina
conveniente. Ficou demonstrado que não há cargo
mais elevado, digno, pesado ou difícil, como o de
ser Rei; que nenhum outro há em que possa pecar-se tão perigosa e tão perniciosamente. Logo, requere-se a maior sabedoria e a maior virtude, para se
desempenhar a função de Rei.
Já provámos, porem, que se torna difícil cultivar
a virtude e a sabedoria levando uma vida fácil e
dada a todas as delicias e riquezas, meiguices e
carícias.
Também provámos — se bem que indispensável
não seria que o tivessemos feito — que nenhum
fausto, comodidades ou deleites devem permitir-se
na educação que costuma dar-se aos príncipes reais.
Donde, se a todos é necessária a sabedoria, bem
mais indispensável se torna para aqueles que hão-de
vir a ser Reis. A uns, para se orientarem e governarem ; ao Soberano, porém, para se orientar a si,
e para governar cabalmente grandes multidões de
,r
\ homens. Aos outros nada impedirá, em absoluto,
que se entreguem à sabedoria; mas, aos Reis, deparam-se-lhes muitas ciladas. Tanto as paixões como
a linguagem soez de muitos, desviam-nos da prática
da virtude e da verdadeira dignidade.
Quaisquer cidadãos, quando erram, obram em
seu próprio prejuízo e no de alguns; e lá estão os
tribunais para os levar ao cumprimento do dever,
cóibindo-os em seus desregramentos. Agora as ini193
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qiiidades que os Reis praticam, como não temem a
justiça por se encontrarem fora da lei, provocam o
aniquilamento da república.
Portanto, quanto maior é a missão deles, quanto
mais difícil a prática da virtude, quanto mais ardilosas as ciladas que se lhes armam, e quanto mais
perigosos os seus pecados, que poderão arruinar a
comunidade, tanto mais sólidos hão-de ser os alicerces em que se hão-de fundamentar, tanto mais eficientes os meios com que se hão-de defender, afim
de não arrastarem consigo, se caírem, a república
para uma calamitosa ruína.
Porém, se, não contentes com porem-se à
margem de tôda a disciplina, se entregarem nas
mãos de pessoas pervertidas, e derem ouvidos às
palavras deles, que os levarão para tôdas as torpezas, é bem de ver qual não será a sua insensata
loucura. Mas se o Rei, para se precaver contra
todos estes males, pretender manter e defender a
dignidade de seu tão ilustre nome, deverá possuir
um espírito de tal maneira sagaz e culto, deverá
ser tão prático e experimentado, que possa descobrir,
com clareza, o bem e a verdade; que possa desmascarar as falsas insídias; que consiga ver, com nitidez, o que requeira a salvação da pátria e que saiba
administrar com notável energia.
Para uma coisa e outra, isto é: tanto para a
cultura da inteligência, como para o fortalecimento
da vontade, é verdadeiramente admirável o influxo
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que tem o estudo das artes. Além de aguçarem o
intelecto e de o ilustrarem, aumentam a coragem
e a boa disposição. De resto, não e' verdade que tais
estudos nos tornem pusilânimes e ociosos, como injustificadamente receiam alguns. Muito pelo contrário:
tornam-nos activos, atentos, ávidos das maiores
honrarias e dignidades.
Todavia, alguns, ignorantes, que se votaram ao
estudo da filosofia, deixaram-se lograr pela sua
pouca visão e pusilanimidade. Tão acanhado e
obtuso é o espírito dêles, tão débil e abjecta a sua
vontade, que não há interesse intelectual que os desperte para agir, nem avidez de honras que os incite
a actuar. E que os labores de alevantado engenho
não podem servir de adôrno a mediocridades, mas
só àquêles que são argutos e de índole virtuosa.
Do mesmo modo que um vestido riquíssimo,
deslumbrante em seus enfeites e jóias, faz realçar
muito a beleza de uma formosa donzela, ao passo
que, vestido por uma rapariga feia, longe de lha dissimular, mais faz salientar a sua fealdade, — assim
também os altos estudos cultivam as inteligências
esclarecidas, enriquecem e enfeitam com virtudes
os ânimos mais robustos, enquanto que não beneficiam nem adornam as almas impuras e depravadas, mas, pelo contrário, tornam mais evidente
ainda a maldade e deformidade delas.
Além disso, tal prática induz a muitos ao erro,
porque não logram distinguir as várias espécies de
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disciplinas, atribuindo a uma o que é apanágio de
outras, até ao ponto de haver determinada ciência
que tolhe os sentidos e embrutece as inteligências
— defeito êste que muitos atribuem à escola estóica,
mas que, no entanto, não pode quadrar às outras.
D. Jerónimo manifesta o seu acordo com os
Académicos e Peripatéticos. O amor e o
ódio nas pessoas sensatas, cujas virtudes
exalta.
De boa mente me inclino para a opinião do nosso
M. Não concordo com a doutrina que pretende desarreigar tôdas as nossas inclinações inatas, mas
sim com aquela que nos ensina a usar delas, indicando-nos, com maior rigor, o fim para que nos
foram dadas — tal como pretendiam as antigas escolas Académica e Peripatética.
Nada há inato em nós que não nos possa ser
extremamente útil, desde que compreendamos devidamente o modo como havemos de comportar-nos
e o fim para que nos foram infundidas tais tendências. E' nisto, pois, que está a diferença entre sensatos e insensatos.
Os insensatos não têm qualquer espécie de
moderação nem chegam a fazer idéia de como devam proceder. A si mesmos se desgraçam, abusando
de tudo quanto lhes foi dado para se salvarem. Os
sensatos, porém, são comedidos em seus anseios e
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razoáveis em seus apetites, tendo noção do fim
para que devem tender.
Assim é que tôdas as suas tendências as orientam êles para se salvarem e dignificarem. E como
cada um deles tem o seu plano, atrai-os e excita-os
tudo quanto se lhes apresente com o carácter de
perfeição.
É com anelos tais que os sensatos, a cada
passo, se deixam atrair tanto mais irresistivelmente
quanto mais firme e constante fôr a convicção deles, seguros de não errar.
Além disso, acalentam, no seu peito, afectos de
intenso amor e do mais entranhado ódio. Pois se,
de facto, a formosura excita o amor e a fealdade
o repele, também a beleza do que é digno e honesto far-se-á certamente amar dos sensatos que a
observarem; enquanto a desonra e a vileza excitarão nêles, ao contemplarem-nas, o mais violento
ódio. E uma vez que é hábito deles contemplar
tudo quanto seja digno e honesto e descobrir quanto
haja de indecoroso, necessàriamente hão-de deixar-se
atrair pelo amor da honra e pelo ódio da torpeza.
Quem ama intensamente o amor e odeia violentamente o ódio, não há sono, nem torpor, nem
inércia, que o atormentem. O amor, com efeito,
excita e estimula o espírito, tomando-se de paixão
pela formosura, que nos causa admiração. O ódio,
porém, abrasa-o, incitando-o violentamente a repelir torpezas, que tanto odeia.
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Consequentemente quem fôr sensato, não será
mole, nem lânguido, nem indolente, nem preguiçoso ; mas activo, ardente, ousado, vivo e pronto para
arrostar com todos os perigos que lhe pode custar
a honra. Será magnânimo e constante; é que não
há crueldade tão calamitosa como a torpeza. Portanto, lutará ardorosamente até alcançar a dignidade, preferindo, de boa vontade, correr os perigos
mais graves a deixar-se macular, por pouco que
seja, na sua honestidade.
E depois, como entende que tôda a beleza da
honra se encontra na moderação de espírito, será
sempre moderado e bem orientado na sua vida e
costumes. Não há beleza nem formosura como a da
justiça, nem encanto que mais louvor mereça como
o da honestidade- E como todos os esforços das
pessoas sensatas tendem para a honestidade, nunca
poderá dar-se o caso de injuriarem quemquer que
fôr ou, quando deles depende, consentirem que
outrem o faça; porquanto, muito acertadamente entendem que não há dor nem sofrimento algum
que possam comparar-se à maldade torpe da iniquidade. Preferirão, pois, perder a vida e padecer
os mais atrozes sofrimentos e cometer a mais pequena fraude.
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Volta a insistir-se na verdadeira disciplina régia.
O sábio será virtuoso. O cego Polifemo.
Torna-se, portanto, necessário, a quem se der
verdadeiramente à sabedoria, que se faça adornar
das mais elevadas virtudes, não se esquecendo de
que nada haverá de bom na vida, se não se obedecer aos ditames da sabedoria.
Não há nobreza de sangue, nem heroísmo, nem
beleza, nem riquezas, nem poder, nem ainda coisa
alguma das que vulgarmente se denominam boas,
que possam salvar quem delas usar temerária e
insensatamente. E até, como já antes demonstrámos com certo desenvolvimento, quanto maiores
forem as riquezas, tanto mais calamitosas e funestas hão-de ser as desgraças que recairão sôbre
aqueles que nadam na abastança. Serão mais insolentes ainda na sua arrogância, mais ciosos da sua
inconstância, e pecarão quando menos o pensarem.
Consequentemente, assim como o cego Polifemo, de que nos fala a fábula, quanto mais forte e
feroz era, — uma vez que agia sem tento — mais
vezes ia de encontro a rochedos, mais vezes se
precipitava em abismos, e mais gravemente se
feria; assim, também, quem disfrutar de grandes
recursos, mas carecer de sabedoria, quanto maior
fôr a sua fortuna e o seu poder, tanto maior será a
fúria que o há-de incitar e mais graves as desgraças que o oprimirão.
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Donde concluir se pode, como muitas vezes se
repetiu já, que o poder e o império máximos dos
Reis requerem, com tôda a razão, a mais completa y
sabedoria; pois, se assim não fôsse, seriam eles os
mais desgraçados de todos, perecendo a república
vergonhosamente com a temeridade deles. E, desde
que as coisas assim são, quem poderá tolerar a
insensatez daqueles que, além de descurarem o empenho de nos darem um Rei sábio, o tornam cada
vez mais violento e insolente, ameaçando, com a
loucura dêle e com a maldade daqueles com quem
vive, perverter tôda a república ?
Desta sorte torna-se, pois, evidente, que não
basta uma preparação vulgar ^>ara bem se desempenhar a função real; nem vejo como possa o soberano tornar-se sábio, uma vez que seja educado
com demasiada brandura e se veja rodeado de impuros chocarreiros e impelido para a fraude com
as lisonjas e carícias dos aduladores.
Portanto, o meu maior empenho, além de tudo
o mais, é que o soberano se dê ao estudo das artes ^
mais nobres, afim de alcançar a sabedoria e melhor
se fortalecer em sua missão.
Agora, vós, se não estais de acordo comigo,
considerai a outra disciplina.
Essa, que nasceu e envelheceu no meio de maus
costumes, donde dimanam, como de fonte infectada,
tantos males para a república, — essa, pois, a meu
ver, deve repelir-se com tôda a energia, não se dê o
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caso de ir contaminar, com injuriosas afrontas,
a índole rara e o notável espírito do nosso Príncipe.
S
Portugal, pedindo a Osório que se manifeste,
expõe as vantagens que o regime republicano
parece ter.
— E' mui acertada, disse Portugal, a vossa maneira de ver. Mas, antes de entrarmos em maiores
minúcias àcêrca da disciplina real, seria com o
maior prazer que tomaríamos conhecimento da
vossa opinião sôbre se será preferível uma república livre a uma monarquia.
Muita coisa se tem dito a favor de uma e de
outra; mas a minha maneira de ver foi sempre a
de não crer que estado algum republicano possa
levar vantagem ao monárquico. No entanto, tomo
em conta tudo quanto dizeis, tendo presentes no
meu espírito tôdas as desgraças que origina esta
má educação dos Príncipes; e julgo que bem se
houveram os que nasceram numa cidade livre.
Em primeiro lugar, não pode negar-se que o
desmedido poder de um único Príncipe é contrário
à liberdade de todos. Onde não há liberdade, dificilmente podem medrar as duas virtudes a que, há
pouco, vos referistes: a agudeza de engenho e a
grandeza de ânimo. O espírito, quando dominado
por um só homem, atormenta-se com as mais gra200
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ves apreensões; o ânimo, quando oprimido pelos
grilhões da servidão, não pode olhar para o alto.
Portanto, não há espírito, por mais inteligente, que
possa ambicionar honras ou dignidades, se o lançarem no meio de trevas ou o acabrunharem. E
como, quemquer que tenda para a virtude, deseja
tornar-se extremamente digno, daqui se segue que
quem perder a esperança de quaisquer honras, deixará de ambicionar virtudes honestas. Ora, num
estado monárquico, não se torna fácil a qualquer
ver-se elevado às honras do mando; numa república livre, porém, todos de boa mente tudo
fazem e tudo suportam por amor dela, porque de tal,
em certo modo, participam.
No reino, como poucos são os chamados para o
governo, e como todos os restantes nem a ele
podem tender nem dele disfrutar, segue-se que poucos são também os que se arriscam a terçar armas
para o defender. Ninguém se julga na obrigação de
se bater em duelo para defender cabedais alheios.
Todavia, numa república livre, todos quantos são
valorosos, ilustres, todos quantos, de qualquer
modo, se destacaram, podem aspirar, como prémio,
às dignidades mais elevadas. Num regime monárquico, porém, não se concedem prémios aos homens
que, pelo seu valor, bem os mereceriam. Porquê ?
Primeiramente, porque a isso obsta a extensão do
poder real, que não poderá, com facilidade, levar a
bem que qualquer outro possa equiparar-se-lhe em
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dignidade. Depois, não o permite a altivez dos
nobres; não o permite o desaforo dos aduladores,
nem o permitem muitas outras pechas que são inimigas do verdadeiro valor. Assim, perdida a esperança de alcançar qualquer posição elevada, a virtude enfraquece e a coragem perde a energia.
Acresce ainda a seguinte circunstância. Se o
Rei fôr cobarde, subverterá logo, com a sua indolência, toda a república, e corromperá os costumas;
se corajoso, se pretender glorificar-se, terá inveja
dos que se salientarem pelo seu valor. Acontece,
pois, que os ânimos de seus súbditos, ou os entorpece a preguiça, ou os oprime a inveja ao ponto de
ninguém poder ser alçado às dignidades mais elevadas.
Alem disso, os prémios concedidos, nas repúblicas livres, aos homens de valor e activos, são plenos
de honra. E que ali ninguém pensará que quem
tiver alcançado uma situação honrosa possa ser
chocarreiro, bajulador ou enfermo de alguns daqueles vícios com que muitos gozam de favor perante o
Rei.
Mas, como esses — os que têm grande aceitação
junto dos soberanos — muitíssimas vezes alcançaram
essa situação por meios ilícitos, sucede que também
os outros, justamente galardoados por seus merecimentos, são alvo de suspeitas de idênticas desonestidades. E tantas são elas que dificilmente poderá
encontrar-se um alto cargo, em todo o reino, que
202
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não se tenha deixado contaminar por qualquer
laivo de desonestidade. E até que ponto pode isso
chegar ?
Numa república, pois, como a todos é igualmente permitido ascenderem à dignidade suma,
todos porfiam entre si e se lançam na luta honestíssima da virtude. Assim, acontece que muitos
homens se encontram, prudentes em seu conselho,
graves, de bons costumes, activos e virtuosos.
Agora numa monarquia, desde que a nobreza
se encontre satisfeita com a dignidade em que está
investida e se torne altiva com o lustre da sua linhagem, não se julga ela obrigada a grandes esforços
para alcançar a virtude. Os outros — os plebeus,
ao advertirem que lhes e' vedado o caminho para
a honra da nobreza, põem de parte tôda a prática
da virtude e da honestidade.
Assim, sucede, pois, que, se os nobres desprezam, com insolente arrogância, a virtude, também
os plebeus a abandonam, descrentes de a alcançar. Acabar-se-á a emulação entre os homens,
quanto à virtude. A honestidade perdeu o seu fulgor, campeando, infrenes, a sordidez e o vício.
De resto, como ninguém pode saber mandar se,
antes, não tiver obedecido, como ninguém pode morigerar os hábitos dos outros, se nunca tiver sido
comedido, há-de então admitir-se que bem governe o soberano se nunca aprendeu a obedecer ?
Ora, segundo a educação que geralmente lhe
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dão, o Rei nunca obedece a ninguém, pensando só,
desde pequenino, que há-de mandar em todos.
Nos regimes republicanos, o poder supremo está
na lei, que a ninguém concede graças nem de ninguém recebe ofertas, não se tomando de ira, inveja
ou ódio, nem se volvendo misericordiosa. Neles
geralmente faz-se justiça, atribuindo a cada coisa o
seu valôr. Nas monarquias, porém, como as leis
mais se situam no arbítrio de um só homem, necessariamente há-de haver muita injustiça, não
ponderando os legisladores o que convenha ou seja
razoável, mas atendendo à vontade do Rei.
Por fim, uma vez que numa república livre se
põe o máximo empenho em conservar as leis, e
como é função da lei fazer justiça a todos, por
igual, não será fácil haver um cidadão tão poderoso
que despreze as sanções legais ou pretenda extirpar os vínculos jurídicos que os adstringem a
todos.
Nas monarquias, não só o Rei como também
os próprios cortesãos e aios do paço, parecem
estar à margem da lei; nada há, então, que refreie o
seu poder nem a sua desmedida cupidez.
Portanto, se numa república livre é mais completa a liberdade pública, mais elevado o culto da
inteligência, mais notável a prática da virtude; se
é maior a esperança da honra e dignidade, mais
acendrado o amor da pátria, mais santa a autoridade da lei; se nela maiores precauções se tomam
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contra a tirania — nada, certamente, deverá o homem tanto desejar, desde que pretenda dignificar-se e viver uma vida feliz, como viver sempre
numa república livre.
E isto, que acabo de expor, o que, por vezes,
me leva a duvidar desta questão. Por isso, mui
grato vos ficaria eu, bem como o Távora e o Menezes, creio eu, se nos desseis a conhecer a vossa
opinião. Porquanto, se bem que nos livros dedicados à nobreza que, quando jovem, editastes, dizíeis
preferir o regime monárquico, pode, no entanto,
ter acontecido que a idade, que ora tendes, e um
estudo mais profundo da questão, vos tenham
levado, possivelmente, a mudar de parecer.
D. Jerónimo, declarando deverem manter-se os
regimes vigentes, prefere, em principio, a
monarquia. Vantagens do poder real. Sócrates.— Atenas, Tebas, Esparta, Cartago e
Roma.
repúblicas italianas. Veneza.
— Levais-me para um assunto moroso, que
não é estranho ao nosso intento — respondi eu.
Embora tenha de me alongar mais do que seria
meu desejo, darei, contudo, satisfação ao vosso
pedido, procurando, na medida do possível, ser
conciso e breve.
Em primeiro lugar deve advertir-se que, se é
certo poderem facilmente levantar-se, com sabe2o5
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dória e virtude, tôdas as repúblicas que se encontrem periclitantes e prestes a cair, e se não pode
negar-se que, no seu género, sejam mui acertadamente governadas, contudo nenhum homem honesto poderá desejar que qualquer transformação
se faça na república actual, uma vez que tal não
poderia executar-se sem corromper os costumes
nem trazer os maiores prejuízos aos cidadãos. Todo
o nosso esfôrço deverá, sim, orientar-se no sentido de ilibar o poder, que ora nos governa, de
tôdas as ciladas, cercando-o da mais sólida protecção.
Consequentemente, assim como compete a todos quantos nasceram numa república livre arrostar com os maiores perigos, para aguentarem a
república na mesma situação; assim também nos
pertence a nós, que nos habituámos a obedecer
aos monarcas, arriscar a nossa vida, tanto em defesa da república, como para salvar a dignidade
do Soberano.
De maneira que tão criminoso será querer entregar todo o poder a um só cidadão, numa repú|
blica livre, como combater a realeza, pretendendo*
destronar o próprio Rei, numa monarquia.
E que, na verdade, tanto uma coisa como outra
destroem a harmonia e trazem a morte à pátria.
De resto, é muito mais difícil do que possa pensar-se, fundar uma república com uma liberdade
tão nivelada que não vá, de qualquer modo, ofen206
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der a liberdade comum. Pois se os cidadãos, que
nela viverem, não forem devidamente comedidos
nem disciplinados de modo a guardarem respeito
às leis, nem tiverem sido criados, desde a infância
dentro do espírito das instituições civis, não haverá liberdade, nem salvação, nem república alguma que manter se possa. Bem bastam, na verdade, as perturbações internas das repúblicas, com
o cortejo de calamidades que acarretam, para atestar a verdade do que afirmo. E, por fim, acabarão por sentir-se oprimidos pelo feroz domínio
de miseráveis tiranos. Ora não há nada que tão
bem mantenha a harmonia num povo como entregar o governo a um só homem, mui virtuoso; nada
poderá promover melhor a união de todos.
De facto, quando muitos lutam para obter o
poder, querendo-o para si só, logo se originam tumultos e sedições que dilaceram gravemente a república ; ao passo que, se todos obedecerem ao
mando de um só, torna-se muito mais fácil a uma
só mão manter a paz.
Mas se, — como Sócrates pretendia — quem
bem governa um povo, deve, dentro dos limites das
suas possibilidades, unificá-lo, isto é: uni-lo, em
todos os seus elementos, por meio de apertados
laços, numa unidade perfeita ; — poderá imaginar-se coisa mais útil, para irmanar todos os cidadãos num só amor, do que o governo de um só
Príncipe supremo ? E que dele não terão inveja
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todos quantos se evidenciarem, nem serão fáceis
as revoltas internas; porque o Rei, a quem todos
dão acatamento, poderá evitar tal crime com a sua
autoridade, com o seu poder.
E para se ver quanto valha o poder real para
promover uma paz duradoira em toda a nação,
basta considerar que todas as repúblicas, que dominaram, recebiam este forte laço de união da
autoridade real.
Assim foi que, em Atenas, o Príncipe, que
dava o nome ao ano, com os restantes, que anualmente se nomeavam, gozava em certo modo, de
uma dignidade real, dando-se a um deles o nome
de Rei. Em Tebas, lá tivemos os beotarcas anuais.
Em Esparta houve sempre Reis que governaram
com a maior autoridade, administrando justiça a
todos com equidade, evitando as perturbações e
revoltas internas, provocadas por vários Príncipes.
E os cartagineses ? Acaso não elegiam eles,
cada ano, dois sufetas (assim chamavam eles ao
poder supremo da cidade, empregando um têrmo
oriundo da língua fenícia e hebráica), que tinham
honras reais ? E os romanos ? Haverá alguém que
ignore o poder régio dos cônsules ?
Coíbimo-nos de fazer mais enumerações;
basta fazer notar que, em todos aqueles povos, só
um, ou poucos, foram investidos em dignidades tão
elevadas que pouco àquém estariam da majestade
e da grandeza do poder real. Todos os outros po108
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vos, que careceram de autoridade real, não chegaram nunca a alcançar grandes vantagens; mas,
dentro de pouco, abalados por revoltas internas,
ruíram, prejudicando todos os cidadãos.
Lembrai-vos, pois, do avultado número de repúblicas que se fundaram em Itália, depois de o
Império Romano ter sido assolado pela barbaria;
vêde que bem poucas se puderam salvar.
Que causa poderemos nós aduzir senão estas
nefastas divergências, surgidas entre os cidadãos,
devidas ao facto de nenhuma delas ter conseguido
impor-se ao ponto de todos obedecerem sem recalcitrar ?
E por isso que nunca me cansarei de louvar a
cidade de Veneza, a mais prudente de tôdas, que,
ao adoptar acertadas medidas para conservar o seu
poder, nada encontrou tão prudente como pôr à sua
frente um Principe supremo, virtuoso e digno, para
o qual todos olhariam. É que assim, sujeitos à autoridade dele, torna-se-lhes mais fácil fazer justiça e
manter a própria nação. Aquele soberano, se bem
que não tenha o nome de Rei, possui no entanto,
autoridade real; com ela conte'm invejas, refreia ambições, estabelece uma concórdia firme e duradoira
no Senado, tornando-se-lhe fácil unificar a todos
dentro de um espírito recto de justiça.
De tudo isto se conclui que nada há, para conservar indefinidamente uma república, como o regime
monárquico. Na verdade, nada há como a concórdia
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para a estabilidade da república. E nada também
que melhor fundamente essa concórdia como a autoridade e a jurisdição de um só Príncipe soberano.
Será tirano, e não rei, o Monarca que tolher a
liberdade de todos.
Quanto ao afirmardes que o governo monárquico
é contrário à liberdade comum, tomais como obra
de um Rei o que é unicamente crime de um Tirano.
Uma vez que é próprio dos Tiranos manterem-se
na sua situação, não pelo seu valor, mas pela cobardia dos seus (pois verificam que a soberba e a
desumanidade são grandemente importunas a todos,
sobretudo àquêles que diariamente são vitimas delas);
uma vez que, verificando isto, se convencem de que
não podem fazer-se amar, lançam então mão de
outros recursos: fazem-se temer, incutindo terror a
todos quantos querem aterrar. Daqui se segue que
dissipam seus haveres, quanto de si dependa, e oprimem, com a sua autoridade, que bem pouca é, a
todos; não se dê o caso de alguém levantar cabeça
e conseguir lobrigar, no meio das trevas da escravidão, algum raio de liberdade.
Ora, não pertence ao Rei tolher a liberdade,
mas trabalhar por conservar e defender a de seus
súbditos, até ao ponto de, tornando-se necessário,
chegar mesmo a pôr em risco a sua vida. Não lhe
compete empobrecer, com violências ou injustiças,
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os cidadãos; mas, unicamente, pôr côbro a violências,
vingar injustiças e defender os haveres dos cidadãos
com a mais recta justiça.
De resto, não lhe fica bem ter inveja dos inteligentes nem desanimar quemquer que fôr; mas, sim,
favorecer os mais talentosos e encorajar os cidadãos,
por meio de prémios, à prática da virtude e da
dignidade.
Que maneira terá ele melhor que esta para tornar florescente a república e para firmar bem a sua
situação ? Na verdade, se o dever do Rei está em
cumular de bens a república, em protegê-la solidamente, em adorná-la de bons costumes, em dignificá-la; numa palavra: se o dever dêle está em
torná-la feliz, o que não poderá acontecer se os cidadãos não forem livres nem magnânimos ? Haverá
alguém que não veja que todo o empenho e ambição
do Rei devem consistir na defesa da liberdade pública ? Caso contrário, seria o mais indigno do nome
de Rei.
Numa monarquia bem governada, os cidadãos
sabem que defendem os seus interesses,
quando lutam. A virtude tem o seu galardão.
Todavia, vós afirmais que ninguém irá pegar
em armas, senão contrafeito, em defesa de uma
república de que não participa. Na verdade, assim
é; o poder do Rei, porém, não é exclusivo dêle mas
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pertença de tôda a nação; pois o soberano protege
todos os súbditos, ajuda-os com o seu patrocínio,
auxília-os com a sua protecção, fortalece-os com a
sua virtude, livra-os de tôdas as injustiças e ignomínias, sustentando a muitos com a sua liberalidade.
Portanto, desde que lancem mãos das armas,
mui avisadamente entendem eles que pugnam em
seu interesse e não no alheio; e o interesse dêles
consiste em tudo quanto decididamente concorrer
para a sua salvação e conservação. Donde se segue
que nada há tão próprio de uma república como a
autoridade de um Rei eminente.
Quanto aos prémios a que vos referis, destina- •
dos aos que se destacassem na prática da virtude,
nunca os houve maiores nem mais valiosos que
os instituídos pelos que bem mereceram denominar-se Reis e que bem governaram. Nem mesmo é
próprio de um Príncipe digno atribuir ilegitimamente a cobardes e aduladores, honras, dádivas e
prémios devidos a varões valorosos e sábios, quer
em vantagem de seus próprios cabedais, quer para
aumento da sua dignidade. E se alguém houver,
tão dementado, que conceda benefícios e galardões
à iniquidade, à temeridade, e à insensatez, pondo
de parte a virtude e a gravidade, não será êsse
certamente digno do nome de Rei; será um louco
furioso que dissipará, com a sua intemperança,
todo o erário público. Ora nós não tratamos aqui
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da temeridade nem da insensatez, mas da moderação
e da sabedoria do Rei.
Também dizíeis que tal nem sempre acontece;
que, geralmente, sucede o contrário do que deveria
acontecer.
Mas que interessa isso, para o nosso caso ? Na
verdade, pretendemos apenas demonstrar o que
poderá e deverá fazer-se no reino, e como, por
vezes, se faz na realidade. Mas, se numa monarquia
mal governada, virmos esgotado o tesouro real e
toparmos impunes os maiores criminosos, lembremo-nos de que não menores são as iniquidades que
se observam numa república livre, mal constituída ;
geralmente, são elas até mais graves.
Donde se infere que, nesta, há menor decôro,
maior licença; e que cada qual, tanto mais ousado
é, quanto mais poderoso, chegando-se ao ponto de
muitos levarem para suas casas o tesoiro público
e abusarem dos impostos, como se de coisa própria
se tratasse, para darem largas aos seus apetites.
E, como se não lhes dissesse respeito a eles, permitem que a maldade e a iniquidade dos outros
tudo consuma e esgote.
Sestro é esse o vosso de querer comparar uma
república de bons costumes a um reino dissoluto.
Porquanto, seja qual fôr a república de que se trate,
desde que se fundamente no direito e tenha bons
costumes, sobrepujará, em dignidade, os maiores
impérios, não instituídos na praxe dos bons costumes,
21 3
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nas leis e nas virtudes mais eminentes. Não poderá
considerar-se reino aquêle que se firmar no poder de
homens dissolutos e fôr governado pela libertinagem
dementada de um só Príncipe; será, apenas, uma
execranda tirania. Num reino, pois, não se amontoam bens nem fortunas com adulações, com chocarrices, nem com torpezas, maldades, fraudes ou
mentiras; mas tudo quanto fôr proveitoso, útil, tudo
quanto fôr digno e honroso será entregue ao são
arbítrio de homens prudentes, corajosos e adornados
de tôdas as virtudes. Na verdade, o Rei toma a seu
grande cuidado ponderar bem os merecimentos de
cada qual, galardoando condignamente a virtude.
Assim é que os homens, levados, em parte, pelo
amor que consagram ao Rei (é verdadeiramente
admirável a grande afeição que votam ao régio
nome aqueles que estão sujeitos ao poder real) e
atraídos, em parte, pela esperança dos dons e ofertas que aquêle proporciona aos que esforçadamente
servem a nação, arriscam-se heroicamente aos maiores perigos. Não há risco algum que os possa impedir de tentar os mais ilustres feitos e de suportar
os mais duros trabalhos, por amor da dignidade.
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O Rei digno de tal nome nunca poderá acobardar-se: será sempre corajoso e conferirá
prémios eminentemente dignos.
De resto, dizeis ainda que o Rei, sendo cobarde,
corromperá a república com a sua moleza e que,
sendo forte e destemido, invejará os homens ousados. Mas, se tal suceder, duma maneira ou de outra
algum bem advirá.
Na verdade, o Príncipe, sendo cobarde, não terá
inveja dos ousados; sendo ousado, não deixará cair
por terra a república. Além disso, o termo «cobardia» de modo nenhum poderá aplicar-se ao Rei;
pois quem fôr cobarde e indolente nunca poderá chamar-se Rei, mas unicamente escravo vil de quantos
abusam da sua negligência e da sua preguiça. Mas se
fôr audaz e atento, afeiçoar-se-á aos ousados e activos, cumulando-os de honras e de dádivas. Nada
há, na verdade, que tanto una os corações, no mesmo
afecto, como a semelhança de virtudes. A inveja
não é parceira da virtude, mas inimiga de tôda a
honestidade.
Portanto, aquele que governa, uma de duas :
ou é corajoso ou cobarde. Se cobarde, nunca poderá denominar-se Rei; se corajoso, será alheio a
quaisquer suspeitas de inveja. E tão grande será a
sua largueza de vistas que não poderá ter inveja
de nenhum daqueles que estão sob o seu mando.
O Rei, portanto, dirige as almas, estimulan2|5
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do-as para a virtude; é o mestre de tôdas as profissões, o arquitecto de tôda a honestidade, que faz
convergir as virtudes, as acções, os esforços mais
nobres de todos para o bem da república. Para glorificação dela fará também tender todos os actos e
grandes feitos alheios.
Assim como o general não inveja o valor dos
seus soldados, vangloriando-se mesmo com feitos
alheios, assim também o Rei, conquanto tenha
abaixo de si capitães generais mui ilustres, e entregue o governo da república a homens eminentes,
nem por isso se deixará roer de inveja quando fizer redundar os louvores deles em glória sua. Porquanto, muitas vezes sucede que tôdas as virtudes
dos cidadãos dimanam da sua; e o melhor uso que
poderá dar-se à virtude e que maior utilidade poderá trazer à república está contido na moderação
e na sensatez dêle. Não será êle quem irá opor-se
às virtudes; será êle, sim, que as excitará, que encorajará os ânimos de todos, para que se tornem
atentas sentinelas da salvação pública. Não será êle
quem estorvará as grandes inteligências; pelo contrário, estimulá-las-á com prémios, deixando-as à
vontade e livres para perscrutarem e desvendarem
os segredos recônditos da natureza.
Portanto, falta-se à verdade quando se diz que,
nas monarquias, se põem de parte as duas mais
altas virtudes: a cultura da inteligência e a grandeza de ânimo. Ora, pelo contrário, é sob o impé216
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rio de Reis dignos que florescem ambas com mais
esplendor e que todos podem aspirar, sem qualquer perigo para a república, às mais altas honras.
Numa república livre, porém, os mais argutos
e esclarecidos, como tudo lhes corre de acordo
com o seu desejo e como se encontram na posse
das mais altas dignidades, atingem, muitas vezes,
as raias da tirania, chegando a subverter a república. Ao passo que, num reino, tal é o culto pela
virtude, que dificilmente poderá pervertê-la qualquer excesso ou torná-la nociva qualquer desvio
dos bons princípios. A extensão, pois, do poder e
da dignidade régia, fàcilmente moderará qualquer
temeridade; e de tal maneira temperará a grandeza
de ânimo que não a deixará cair em fraude.
Também não posso estar de acôrdo convosco
em sustentar que carecem de dignidade os prémios
conferidos pelos Monarcas. Haverá coisa mais honesta que ser galardoado com dádivas e obséquios
por um Príncipe esclarecido que nunca preferiu
qualquer prazer vil à virtude? Tais dádivas, tais
obséquios, pois, constituem testemunho de virtude
e não indício da mais leve mancha.
Agora, quanto a afirmardes que, no Reino, não
há entrada franca para as mais altas dignidades,
ainda teimais em vos referirdes à temeridade e insensatez de um Príncipe demente, e não à moderação de um Rei magnífico e esclarecido ?
Ora, se o Rei fôr verdadeiramente digno de tal
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nome, não irá preferir honras vãs, riquezas desonestamente acumuladas, ou fulgores de falsa celebridade, ao brilho da virtude; cumulará, sim, dos
mais valiosos benefícios todos aqueles em que
brilhar o fulgor da virtude, seja qual fôr a sua
condição de nascimento. Cá temos, pois, a tal
emulação louvável que, como dizíeis, tornou poderosas, dominadoras, as repúblicas que eram exíguas.
A nobreza, pois, receando perder a dignidade
que herdou de seus avós, temendo deixar-se ultrapassar pelos novos, porfia denodadamente. Os homens de baixa condição, por seu turno, lutam por
todos os meios para saírem da obscuridade e fazerem sombra à nobreza com o seu valor. E é o Rei
que, como justíssimo juiz de jogos, distribui prémios em razão da virtude e não segundo a condição ou riqueza. Assim é que se despreza a inacção, que se castiga a insolência, que se odeia a
maldade e se tem como desonra a avareza, até
ao ponto de, extinta a iniquidade, só as virtudes
florescerem viçosas.
O Príncipe devidamente educado saberá mandar, porque aprendeu a obedecer. A tirania.
Dizeis também que ninguém poderá mandar se,
antes, não tiver obedecido. Mui acertadas são
vossas palavras; mas creio bem que o vosso en218
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gano está em não terdes demonstrado que o Rei
nunca tenha aprendido a obedecer. Ora vejamos.
Em primeiro lugar, se o educam como convém,
está sujeito ao mando de seus pais. Depois, à erudição de seu mestre e aos avisos e conselhos das
pessoas prudentes. Se o pudor e a vergonha o retraem, incita-o a aspiração à honra.
Portanto, não terá que obedecer a um só, mas
a muitos. E escravo da piedade, da modéstia, do
pudor, da honestidade, antes de chegar à condição
de administrar o império. Não se julgará dispensado de cumprir as leis: reputar-se-á, mesmo, muito
mais vinculado que todos os outros, não só para
refrear os seus apetites, mas ainda para mais facilmente manter os súbditos dentro dos seus deveres,
na esteira do exemplo que lhes dá.
E também nisto que está a grande diferença
entre o Rei e o Tirano. O Rei confessa-se adstrito
à lei; o Tirano, porém, põe tôda a sua dignidade
em ferir de morte tôdas as leis. Anseia por um
poder infinito, como o não pode permitir a lei. O
poder do Rei é legitimo; não viola, de modo algum,
o direito, mas deixa-se limitar pela lei e pela razão.
No poder legítimo, não há maldades, nem violências, nem desregramentos de concupiscência, nem
de ira, nem ambições temerárias, mas há leis, costumes, há uma disciplina bem ordenada em que se
contém a salvação e a dignidade da república. Mas
se a república cair nas mãos de um Príncipe des219
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regrado e perdido poderá, depois da morte dêle
(como soe acontecer) refazer-se, recorrendo à acção
de um Príncipe justo e benéfico. Ora uma república, entregue ao poder de muitos, desde que os
costumes se hajam pervertido, de maneira nenhuma poderá manter-se sem que o próprio Rei se
desgrace.
Prova-se que, além de possível, é mais vantajoso o govérno de um só —o Rei.
Contudo, possivelmente, direis que não há homem, por mais inteligente e industrioso, que, sozinho, possa tratar de todos os assuntos com acerto,
virtude e justiça. Como se fôsse difícil, aos Reis,
reunir, para seu conselho, uns tantos homens dotados de régia virtude, convocá-los para, em certo
modo, governar o reino e, de harmonia com a opinião de todos, determinar o que mais convenha fazer! Não terá isso valor nenhum?
Ora numa república livre ninguém há que tanto
envide todos os esforços no sentido de beneficiar e
salvaguardar a república. De facto, um trata da
sua vida particular; outro põe o desejo das suas
conveniências acima do bem comum; outros ainda
mais se preocupam com saber quanto façam ou
valham os outros que com cuidar da república e
do bem de todos. Na verdade, enquanto cada um
deles trata só do que é seu e não admite que al220
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guém haja que queira fazer sacrificios, arrostar
com trabalhos e expor-se a perigos pela salvação
de todos, acontece que todos dão ao desprêzo os
interêsses da nação ou, pelo menos, não os guardam com aquele cuidado, esfôrço e vigilância que
põe cada um dêles em suas coisas. Ora o Rei age,
pensa e põe tôdas as suas fôrças e cuidados em
defender o reino, em conservá-lo e livrá-lo de todo
o mal. Além disso, como ninguém pode bem desempenhar uma função se nela muito se não houver exercitado, exige o bem comum que haja um
só homem que outra ocupação não tenha, nada
mais pretenda nem o preocupe senão quanto diga
respeito à utilidade pública. Nas repúblicas livres,
porém, cada qual, entregue aos seus cuidados, vê-se muitas vezes impedido, pelas suas conveniências
particulares, de cuidar do interesse público. Ao
passo que o rei, se fôr dotado de boa índole, e tiver sido convenientemente educado, só na função
régia se exercitou, desde os seus primeiros anos, só
essa arte aprendeu. Impôs-se a si mesmo a tarefa
de, enquantos todos dormem e repousam, só êle
estar de atalaia, só êle trabalhar, só êle correr os
maiores riscos para afastar todos os perigos que
possam ameaçar a pátria que entregaram aos seus
cuidados.
Por último, no regime republicano, nem todos
estão sempre de acordo quanto ao bem público; o
que fará com que, frequentemente, uns sirvam de
221
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empecilhos aos outros. E se há uns diligentes e activos, outros virão retardá-los com a sua timidez e
negligência; e lá se perde a ocasião de bem administrar, lá se vão as oportunidades de promover o
bem comum.
O Rei, porém, como é êle só que goza do poder
supremo, como é a êle que todos seguem com
grande empenho e interesse, pode, com a maior
facilidade, aproveitar todas as oportunidades que
ocorrerem. Pode cuidadosamente instar e insistir;
pode proporcionar, a êste ou àquêle, dinheiro, graças ou favores; pode encorajar a todos com a esperança da glória e da honra, não perdendo qualquer
ocasião para atemorizar o inimigo ou para dilatar
e glorificar o império.
Portanto, como não pode haver concórdia tão
perfeita, nem vida tão tranquila, nem tão valioso
prémio para a virtude, e, como não pode haver,
consequentemente, suplícios tão atrozes para a maldade, nem tão grande empenho em defender a república, como há num reino bem constituído, daqui
se conclui, pois, que não há estado republicano que
com êle se compare.
Assim é que Homero, mui acertadamente, pôs
o regime monárquico muito acima do poliárquico.
Por isso é lógico que um só Príncipe, eminentemente sábio e virtuoso, brilhe numa república. Na
verdade, nada há tão vantajoso para todos, tão
duradouro, tão útil para a cultura das artes, tão
222
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seguro para a tranquilidade das almas, nem ainda
tão apto para imitar o govêrno do nosso Supremo
Rei.
Com efeito, um só é o Monarca que rege, que
governa, que preside a todo o universo; um só é O
que dirige, com poder eterno, o céu e tudo aquilo
que nele se contém. Consequentemente, o Rei há-de
ser engenhoso, magnânimo, erudito, ávido da verdadeira honra, digno, preocupado com a salvação
de todos; e mais importa ainda, que seja religiosamente casto e conhecedor dos direitos de Deus. Se
assim for, não haverá república alguma tão prendada como a que fôr governada por ele.
Embora, numa cidade livre, todos estes predicados possam encontrar-se num só cidadão, ou em
vários, contudo tais qualidades não trarão tão
grande fruto para o bem comum como trazem num
reino em que estão reunidas na pessoa do Príncipe
supremo. E' com o mando dêle que todos se conformam, é com os desejos dêle que todos se inflamam,
é com a ambição dêle que todos se empenham. E
de tal modo que tiram o maior fruto do govêrno
dêle.
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Pregunta-se a D.Jerónimo se a monarquia deverá ser hereditária ou não. Aduzem-se argumentos a favor da electiva. Vergilio. Os reis
persas. Ciro e Dario.
Quanto a êste assunto, considero-me satisfeito —
disse M. Mas desejaria também que me dissesseis
qual das duas coisas julgais melhor ou mais útil:
nomear o Rei por sufrágio livre do povo, ou, pelo
contrário, transmitir, por herança, o reino ao filho
mais velho ?
De facto, o sistema de eleger o Rei, que vigora,
por vezes, na Sarmácia e que vigorou na Panónia
inferior, parece trazer muitas comodidades. Cuido
que a felicidade suprema está, primeiramente, em
termos o Rei que desejamos. Todavia, nem sempre
os filhos seguem as pisadas dos pais. De um Príncipe clemente e benigno, extraordinariamente instruído, provém muitas vezes, um filho mau por
temperamento, devasso nos costumes ou depravado
pela educàção.
Ora, não poderá proporcionar-se tão grande desgraça ao género humano como a de coíbí-lo de
buscar um homem digno, tanto por temperamento
como por seus costumes e pela educação que recebeu ; homem que bem saiba governar a república,
libertando-a de todos os males que a cercam.
Portanto, se se tivesse dado liberdade aos povos
para elegerem quem quisessem, muitas mais vezes
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teriam gozado da firmeza e acêrto de um governo
forte; e, então, estaria a felicidade dêles dependente
do juizo que emitissem. E como tal não se dá, estão
à mercê do acaso e da fortuna.
Para mais, não e natural que os bons obedeçam
aos maus, os fortes aos tímidos e os sábios aos
temerários. Ora, desde que os Reis se não elejam
mas já nasçam tais, necessàriamente há-de acontecer, quási sempre, que os homens virtuosos e esclarecidos hão-de suportar as loucuras dos Príncipes
insensatos, desprestigiando-se a república com a
maldade e a iniquidade dêles. Além disso, contraria-se o direito, privando o povo das suas regalias.
Não será Rei, mas Tirano, quem governar contra a vontade de todos; pois o Rei rege homens
livres, e não escravos. E só serão livres aqueles
que escolherem o seu dirigente e não os que, quer
queiram quer não, forem compelidos a obedecer.
Resta acrescentar ainda que o eleito, em razão
do seu merecimento, poderá ser mais benigno e
humano para com o povo. Porquanto, lembrando-se, por um lado, da sua situação anterior, desejará ser benevolente para com aquêles com quem
esteve em igualdade de direitos; por outro, julgando-se obrigado a render graças ao povo, que o elevou a tão alto lugar, porá todo o seu afã, todo o
seu interêsse e benignidade, em alcançar a felicidade para todos.
Aquele outro, porém, que nunca foi educado à
i3
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maneira dos outros homens, desconhecendo, por
completo, as necessidades, os cuidados, as canseiras que afligem a todos os restantes, correrá o perigo
de, esquecendo-se de que também é homem, pôr de
parte a humanidade com que deverá tratar a todos.
Não há nada que tanto convide os homens a
serem misericordiosos como o ter experimentado a
própria miséria humana. Daqui se infere que acertadas são as palavras que Vergílio põe na bôca de
Dido:
*Non ignara mali, miseris sucurrere disco» (')
Demais, se está estabelecido pelos homens esclarecidos que ninguém poderá dirigir outros se, antes,
não tiver obedecido, muito mais hábil e apto será
certamente para mandar quem tiver obedecido ao
Rei, quem tiver cumprido as leis; quem tiver obedecido aos magistrados, quem se der ao culto da
honra e do dever, quem cumprir sempre, virtuosa
e cuidadosamente, os preceitos daquele a quem
todos, desde crianças, julgam dever-se não só obedecer mas ainda reverenciar, como se de Deus se
tratasse. Por último, a tal educação defeituosa que,
segundo afirmais, corrompe os Príncipes Reais, não
costumam dá-la vulgarmente os homens a seus
(') «Como já fui desgraçada, sei acudir à desgraça
alheia».
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filhos. Assim, necessàriamente acontece serem êstes,
por vezes, muito mais virtuosos e mais sábios que
os Príncipes Reais.
Outrora os Reis persas denominavam-se magnos
por possuírem inúmeras províncias e disporem de
inesgotáveis recursos, contudo, segundo o que mais
de uma vez vos ouvi dizer a vós, citando um testemunho de Platão, só dois deles teriam merecido tal
cognome.
Um foi Ciro, filho de Cambises, que fundou o
império da Ásia, na Pérsia; o outro, foi Dario,
filho de Histaspes. E dizeis que o motivo aduzido
pelo mesmo sapientíssimo varão estava no facto de,
não sendo nenhum deles de sangue real, ambos
terem sido cuidadosamente educados no espírito das
leis e da disciplina com que, outrora, se criavam as
crianças, nascidas em lares honestos. E foi assim
que, tanto um como o outro, puderam chegar à
dignidade do poder supremo. Os seus filhos, porém,
e os que depois dirigiram o império persa, efeminados pelo convívio com mulheres, envaidecidos
com lisonjas de aduladores e tão conspurcados de
iniquidades, se bem que lhes chamassem magnos,
foram, quási todos, pusilânimes e mesquinhos, não
cuidando da grandeza nem da majestade reais.
Tão grande, pois, é o impulso da educação dada
em criança que, faltando ela, ninguém chegará a
produzir algo de digno.
Portanto, uma vez que os homens, na sua maio227
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ria, são educados honestamente e criados com os
maiores cuidados, haverá alguém que não preveja
que, entre eles, hão-de ser maiores os anseios de
virtude e de moderação ? Resta acrescentar ainda
que, se alimentassem esperanças de reinar todos
aqueles que se evidenciassem pela sua virtude e se
pudessem igualmente aspirar, todos eles, a tal função,
seria muito maior o ardor e a diligência com que
os mais animosos e esclarecidos se empenhariam
na mais acrisolada virtude e na mais eminente
sabedoria. Tomar-se-ia assim mais fácil a eleição
do futuro Rei.
Poderá imaginar-se coisa mais fácil e proveitosa
que escolher, de entre uma multidão, um que se
imponha a todos pelo brilho das mais nobres virtudes ? Se a própria natureza exige que há-de ser o
mais esclarecido que há-de mandar sobre todos os
outros que não tiverem alcançado o mesmo grau
de sabedoria e que só êle há-de governar, será
contra os preceitos da natureza que os sábios tenham
de submeter-se ao mando e ao critério de um homem
insensato e completamente enlouquecido.
Por conseguinte, como pode acontecer que um
temerário e insensato suceda, pela fôrça do destino,
a um Soberano prudente e esclarecido; e como
dificilmente se dará o caso de, ao tempo em que
tomar as rédeas do govêrno para reinar desastrosamente, muitos homens não haver pela nação fora,
que se tenham tornado notáveis pelo seu saber e vir228
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tude; nada poderá, pois, desejar-se tão utilmente,
como permitir que a eleição do Rei se faça por
livre sufrágio do povo. De outra sorte, iremos cair
nas mãos de um Calígula, de um Heliogábalo, de
um Nero, e, por fim, na própria truculência e ferocidade das tiranias.
E por estas razões, portanto, que, por vezes,
me sinto levado a julgar que nada há tão vantajoso
como, de entre todo o povo, eleger um varão sagaz,
sábio, corajoso, honesto, todo dado à honra; um
homem que se inflame no desejo de salvar a todos, que defenda e conserve a república com a sua
prudência, e que mui bem se desempenhe da função
real. Pelo que, nada nos poderá ser tão grato como
sabermos a vossa opinião a êste respeito.
O eminente prelado de Silves manifesta-se adepto
do sistema hereditário. Refere-se à tirania
grega e ao despotismo dos césares.
Passo a expor o que penso — disse eu — não
com o desenvolvimento que requereria a questão
que propusestes; porquanto é bastante duvidosa e,
ao expô-la, os argumentos que podem aduzir-se a
favor da opinião contrária, torná-la-ão facilmente
discutível.
Contudo, para cabalmente poder dar resposta
a tudo quanto preguntais, é forçoso assentar em
que, se quizerdes passar revista a todos os males
229
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que provêm de uma ou de outra opinião, não haverá
argumento que não ponhais de parte, nem sentença
que não rejeiteis legitimamente.
Que fazer, pois ? Obedecer ao preceito dos
sábios, isto é: de entre dois males, escolhamos o
menor.
Vejamos, por conseguinte, o que será que mais
Convenha aos nossos costumes, à nossa república,
à nossa raça e ao nosso temperamento. Vejamos
qual delas menores males traz e será para ela que
nos encaminharemos.
Posto isto, vejamos se a eleição, que insinuastes,
não trará males maiores do que aquêles a que fizestes referência. Em primeiro lugar, o povo não é tão
avisado que escolha sempre para si um Príncipe
que ponha o bem comum acima dos seus interêsses
particulares.
Na verdade, muitas vezes carece de prudência,
de gravidade, e constância; outras, quer por êrro
e insensatez, quer por receio ou mêdo, quer ainda
por uma espécie de leviandade, quer por ódio ou
inveja, é levado, afastando-se da recta razão, a
dedicar-se a uma virtude falsa em vez de se entregar à virtude verdadeira.
Acresce ainda que a verdadeira virtude não se
vende, não se insinua fraudulamente nos homens,
nem busca, com demasiada diligência, a popularidade ; mas, contente de si própria, bem despreza
ela a aura popular. Ora, quem quere captar o povo,
23o
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quem deseja cair nas graças de todos, conquanto
orgulhoso, insolente e injusto, apresenta-se, no entanto, como modêlo de modéstia, de moderação e
de justiça; assim, fingindo de virtuoso, cativará a
todos, conseguindo da insensatez deles tudo quanto
deseja.
O povo, na verdade, entende que o poder deve
tê-lo a virtude; mas, como não sabe distinguir a
verdadeira da falsa, e como aquela está geralmente
oculta, ao passo que esta se mostra por tôda a parte,
é bem fácil suceder que tome a falsa por verdadeira,
cumulando-a de todos os bens e prestando-lhe as
maiores honras.
Haverá, pois, coisa alguma que, em maldade e
iniquidade, se assemelhe à falsa virtude ? Certamente
que não há nada.
Essa escolha livre portanto, a que vos referis,
dará lugar a que os homens mais funestos e prejudiciais perturbem a república, a seu talante, e a
privem de seus bens.
Recordai, se vos apraz, tôda a história da antiguidade. Lá vereis que foi esse o caminho que trilharam quási sempre os tiranos, para chegarem ao
poder. Fingindo, pois, de virtuosos, de mansos e
afáveis, aliciaram o povo, alcançando para si um
governo que haviam de tornar intolerável, e do qual
abusaram desmedidamente, em prejuízo de todos.
Não foi assim que Cipsilo, Pisístrato, Dionísio,
Fálaris, Alexandre, Nicodes, além de muitos outros
i3i
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tiranos gregos, oprimiram Corinto, Atenas, Siracusa,
Agrigento, Feris e Gicion ? Não foi assim que os
Césares despojaram inopinadamente os romanos
de tôda a liberdade ? Não foi êsse o caminho que
tomaram tantos loucos e malvados para invadir o
império romano, com o fito único de, uma vez no
poder, perderem todo o mundo ? Acaso ignorará
alguém que quási todos os tiranos, alçados às maiores honras com o sacrifício da liberdade pública, se
fixaram na temeridade e na insensatez do povo para
chegarem ao poder ?
Demais, quem há que não veja as graves dissensões oriundas de tal licença popular, de tão desmedida liberdade ? Nada há que tantas discórdias
provoque como o desejo de reinar; sobretudo quando
as rédeas do poder tiverem sido dadas a alguém
com fama de acrisolada virtude. Será então que os
homens, sequiosos de tão alta dignidade, pelejarão,
não tanto pelas riquezas quanto pela honra de mandar, preferindo morrer a sujeitarem-se, de qualquer
modo, ao domínio de estranhos, a quem nenhum
valor reconhecem. Aqui começam os tumultos, os
morticínios, as ciladas ; daqui partem as desavenças
entre os cidadãos; daqui provêm matanças sangrentas. Aqui toma alento o incêndio que há-de
queimar e destruir a pátria inteira.
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A ambição de reinar. Perigos e desgraças das
monarquias electivas. Ciro e Dario.
Que essa cobiça de reinar é cega, mostram-no
eloquentemente as atrocidades horrendas cometidas
por certos Príncipes.
Filhos que mataram os pais; pais que trucidaram os filhos horrorosamente; amigos que atraiçoaram amigos. Não houve laços de sangue, não
houve normas de direito natural, nem qualquer
preocupação de fidelidade aos pactos que os tivessem impedido de se eliminarem uns aos outros,
quer com armas, quer com venenos, se bem que
muito amigos fôssem, para só êles se verem, sozinhos, a governar.
E isto atestam-no tanto antigas tradições, como
casos que, dia a dia, se apresentam. Desde que st?
dispute o mando, não há qualquer preceito humano
ou religioso que possa salvaguardar as vidas; e originam-se lutas internas e chacinas mútuas, não só
entre aquêles que desejavam reinar, como também
no seio de tôdas as repúblicas que se vêem coagidas a suportar o governo deles.
Ora, se em qualquer povo, nada há que tanto
deva evitar-se como provocar tumultos, e se nada
há que tantas discórdias provoque como esta desenfreada paixão de reinar; que alvorôço não viria
alevantar quem, menosprezando a liberdade que
compete ao povo, determinasse que só a si compe•233

DA

INSTITUIÇÃO

REAL

lia governar ? Quantos rumores de guerra se não
fariam ouvir ? Quão insensato e louco se não mostraria ?
Quanto ao afirmardes, porém, que muitos aparecerão adornados de tòdas as virtudes, desde que
se estabeleça tão grande dignidade como prémio,
deve notar-se, em primeiro lugar, que, no reino, bastantes galardões há, e valiosos, que incitam à prática da virtude. Demais, se é certo que a virtude,
a princípio, se deixa aliciar por prémios, mais tarde,
à medida que gradualmente vai progredindo, já não
se mostra interessada por galardões humanos e caducos, mas só atende aos benefícios divinos e eternos.
Os justos, portanto, que, de todo o coração,
verdadeiramente praticam a virtude, não se deixam
atrair por qualquer ambição de reinar; mas, unicamente aliciados pelas delicias da própria virtude,
aspiram a possuí-la em tôda a sua plenitude.
Os iníquos, porém, os que fingem de virtuosos,
sentem-se abandonados por tal esperança. Não é
tão intenso o esfôrço deles, nem tão completa a sua
dissimulação, nem tão perfeita a ilusão de virtude
que, com grande prejuízo para a república, cheguem a alcançar o mando, como imaginavam que
haveriam de alcançar.
Mas afirmais que o povo se sente privado de
um direito, que é seu, uma vez que o forcem a suportar, contrafeito, o domínio de alguém.
Ora tudo aquilo que é sancionado pelos costu234
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mes e pela prática de mui dilatados anos, admite-o
o povo com o maior gôsto; com mais justo motivo
ainda, concordará com a sucessão real legitima,
com que se não sente despojado de seus direitos.
De resto, quem tiver herdado a coroa não poderá
considerar-se Rei, antes de jurar que há-de governar o povo com justiça e segundo as suas leis.
Assim o povo, reconhecendo-o, acabará por dar
o seu apoio àquele que jurou ser fiel a Deus e se
obrigou a obedecer a seus mandados.
Contudo, — insistis vós — o Príncipe seria mais
humano e clemente se tivesse sido eleito por todos
os cidadãos; porquanto, lembrando-se da sua vida
passada e ponderando o benefício recebido, mais
facilmente se empenharia em promover o bem
do povo.
Tal objecção só colheria se o povo nunca se
tivesse enganado ao eleger alguém. Mas se, na realidade, se verifica que, por via de regra, prefere os
injustos e os ingratos, quem duvidará de que tal
não suceda agora também ?
Na verdade, todo aquele que, de repente, se vê
transportado da maior pobreza e da mais obscura
humildade à mais alta situação, enche-se de vaidade e de glória; e quem se sente empenhado com
altos favores, querendo sentir-se desobrigado daquilo que deve, esquece-se do bem recebido e torna-se grandemente nocivo àquêles mesmos que o
enalteceram; pois a soberba e a insolência fazem
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com que nada possa tão dificilmente suportar como
pensar que deve, tudo quanto recebeu, à obra e graça
de outrem.
Quanto às referências, que fizestes, a Ciro e Dario, trata-se de casos raros que, na verdade, só se
teriam tornado mais frequentes se todos quantos
subiram duma situação modesta ao fastígio do
poder, se tivessem mostrado extremamente engenhosos e esforçados, como foram aqueles. Mas, como
não é isto que geralmente acontece; como e o crime
que, mascarado de virtuoso, supera a verdadeira
virtude na luta pelo poder, não há dúvida de que é
a temeridade do próprio povo que o torna desumano
e cruel, em vez de clemente e humano. Acaso não
foi o povo que elevou a tais honras os tiranos que,
como atrás dissemos, se fizeram recomendar pela
sua insensatez e desumanidade, pagando-lhe com
as mais variadas e graves desgraças ? Porventura não
será verdade que todos quantos, por graça dos
Príncipes, alcançaram honras e haveres, tanto mais
cruéis se tornaram quanto mais completa era a penúria de que se ergueram, chegando até ao ponto
de abandonarem e desprezarem aqueles mesmos
com quem antes intimamente haviam convivido ?
Que fariam então, se alcançassem o poder, aquêles que, dotados de médios recursos, já tanto se
envaidecem que ninguém pode aguentá-los ? Certamente enlouqueceriam, provocando, nos seus acessos de fúria, grande mortandade entre os cidadãos.
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E que a honra inesperada, quando cai em pessoa
de virtude pouco sólida, quanto maior ela é, tanto
mais a priva de senso e de prudência.
Volta a insistir-se na vantagem do regime monárquico hereditário. A formação que o Infante D. Sebastião deverá ter.
Dissestes também que os Príncipes Reais não
suportam o mínimo esforço, nem se sujeitam a
qualquer disciplina, não chegando, por isso, a poder
dar o mínimo sinal de virtude ou de modéstia.
É certo que assim acontecerá se tiver sido educado como dissemos ; mas se fôr empregada aquela
disciplina que convém, em extremo, ao futuro *
Rei, não haverá ninguém tão forte, constante, moderado ou clemente.
Com efeito, tal Soberano entregar-se-á afanosamente ao trabalho; suportará o calor e o frio, nas
caçadas; aguentará a fome e a sede, em suma:
será moderado em tudo. E, ao lembrar-se da fragilidade humana, terá sempre presente a idéia de
que também êle é homem.
Assim, nunca se tornará vaidoso com a pompa
das cerimónias da côrte, como dizeis; pois muitas
delas as suprimirá êle, não se envaidecendo, de
maneira nenhuma, com as que necessariamente
hão-de permanecer, e que terá como justo preito
ao mui poderoso nome de Rei.
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No entanto, — insistis vós — ninguém pode governar devidamente, se, antes, não tiver obedecido
ao mando de outrem.
Assim é, de facto. Mas, como já disse, tambe'm
os Príncipes Reais, quando convenientemente educados, obedecem a muitos superiores, antes de subirem ao poder. Na verdade, é com piedade e
veneração que se submetem a seus pais, que respeitam seus mestres e aios, que reverenciam as pessoas mais velhas e graves. Obedecem a seus conselhos e avisos, prestam culto ao pudor e à honra.
Desejo ardentemente que, acima de tudo, se inflamem na ambição da mais elevada glória, desde os
mais tenros anos.
O maior indício, pois, de índole real, residirá
no mais ardente anelo de honra e de glória. Por
isso, uma vez que muitos são os superiores a quem
obedecem, uma vez que tantas são as disciplinas
com que se educam, bastante aprenderão os Infantes a obedecer se, pelo menos quando se tornar
necessário, os instruírem no desempenho da função
real. De resto, assim como ninguém poderá ser
artista consumado se não se tiver exercitado,
desde pequeno, na sua arte, assim também a arte
e a ciência de reinar só poderá aprendê-la convenientemente quem nada mais tiver feito, desde
criança, se não tratar de vir a ser, a seu tempo, *
um óptimo Rei.
Com muito acêrto, pois, estabelece Quintiliano,
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quando se põe a educar um orador fictício, que
todos quantos alimentam a esperança de que uma
determinada criança haja de vir a ser um eminente orador, farão com que tôda a educação
dela tenda para aquêle fim, até ao momento em que
o seu educando tome lugar eminente no meio dos
oradores. Certamente, quando se trata de Reis,
tanto maior será a diligência a empregar quanto
mais elevada é a dignidade dêles e quanto
maior é o número de indivíduos a quem diz respeito a sua educação, dado que bem se desempenhem êles da sua função, e quanto mais graves
os prejuízos que poderão causar à república, se
prevaricarem em seus deveres. Com efeito, esta
disciplina não é tão ligeira que não precise de bem
se firmar em sólidos alicerces, a partir da infância do futuro Rei.
Portanto, assim como, quando carecemos de
um artista qualquer, não recorremos a um que só
então tenha começado a aprender, mas, sim, a outro que nada mais tenha feito durante a sua vida
senão esforçar-se por se tornar exímio, assim também, na minha opinião, não devemos desejar um
Rei que nunca suspeitou haver de ser tal, mas
sim quem tiver sido instruído, desde os seus primeiros anos, em todas as disciplinas reais e fôr
adornado das mais altas virtudes. Consequentemente, se o povo, nas eleições, nem sempre se
pronunciou pelo mais justo, pelo mais honesto e
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pelo melhor, deixando, muitas vezes, levar-se pela
paixão, pelo ódio, pela inveja e pela temeridade ;
se, em primeiro lugar, deve atender-se à concórdia,
não havendo o mínimo pretexto que justifique discórdias ; se todos os perigos que, por vezes, êsse
costume (inveterado em muitos povos) acarretou à
comunidade, facilmente podem desvanecer-se, recorrendo a uma instituição exemplarmente constitituída, — certamente será lícito concluir que será
muito mais seguro para a paz e muito mais vantajoso para a virtude cultivar o espírito régio dos
Príncipes Reais que, com frequência, mui eminentes se tornam com o ensinamento de tais disciplinas. Desta sorte, o Príncipe, estimulado pelo exemplo de seus cortesãos, incitado pelo desejo de honra, diligentemente se desempenhará de seu cargo.
Bem melhor é isto, portanto, e mais conveniente do que entregar o governo a um outro que
talvez esconda, dentro de si, inúmeros vícios e que
de bastante força de ânimo careça para suportar e
manter um grau tão alto de dignidade. O varão,
pois, que tiver sido astuto e malicioso não poderá
emendar-se com a disciplina; ao passo que as
crianças, (mormente as que nascerem de régia
estirpe) sendo doces e clementes por natureza, é
com a maior lacilidade que se domam. Assim,
pela educação e pela disciplina, poderão os educadores orientar o Infante menino no sentido que
lhes aprouver. Porém, se diverso tem sido o pro340
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ccdimento de outros povos, que sigam eles os seus
costumes; mantenhamos nós, cuidadosamente, os
nossos.
E certo que tanto uma coisa como outra podem
muito bem fazer-se. Mas a mudança de um costume já seguido e inveterado, como dizia eu a respeito da situação da república, nunca poderá fazer-se sem prejuízo das coisas e dos costumes.
Contudo, quanto a nós, nada me parece tão cómodo como este costume de a natureza nos dar os
nossos Reis. Porquanto, se ninguém há que leve
a bem deixar-se exceder por qualquer, e se, por
quaisquer vantagens e dignidades, tantas vezes e
tanto porfia a nobreza, a ponto de só o Rei, com
a sua autoridade, que entre nós foi sempre eminente e mui santa, poder abafar tumultos e sanar
discórdias, — o que sucederia então se quemquer
que fôsse pudesse chegar a alcançar o poder supremo, contra a vontade de todos ?
Aqui tendes vós o meu pensar àcêrca desta
questão. Se nos é lícito a nós impetrar que se crie,
que se eduque e que se instrua o nosso D. Sebastião naquelas disciplinas em que convém instruí-lo;
então não haverá qualquer ponto de controvérsia.
Uma vez que, de natureza, é êle dotado de um
engenho esclarecido e singular, é de esperar que,
se o educarem com as régias disciplinas, tão grande Rei venha a ser êle como melhor não poderia
eleger o povo.
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Lamenta-se a ausência do duque de Aveiro.
Suspende-se o colóquio, que terá seguimento no dia seguinte.
Ao acabar de pronunciar estas palavras, rematou Portugal:
— Bem quizera eu que João, Duque de Aveiro,
tivesse podido assistir a esta nossa exposição;
grande prazer experimentaria êle, sem dúvida.
— No entanto—atalhei eu — pela minha parte,
conformo-me com a sua ausência. E que, estando
presente, poder-nos-ia aterrorizar com a sua inteligência, que é bem fulgurante, e ter-nos-ia impedido também de darmos largas ás nossas considerações. De resto não seria muito consentâneo
com a idade e com a autoridade dêle prender-se,
durante tanto tempo, com as nossas questões.
No entanto, dar-lhe-emos conta das nossas discussões afim-de, sem aquela moléstia de que falais,
participar também êle connosco e experimentar
prazer.
Ditas estas palavras, levantámo-nos e saímos
dos jardins, um por um, mas não sem prèviamente
termos assentado em nos reunirmos, no dia seguinte. mais cedo, naquele mesmo local.
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No dia seguinte, depois de cumpridos os nossos
deveres religiosos, dirigimo-nos para os jardins,
indo ocupar os lugares do costume. Então falou
Portugal.
— Na discussão de ontem — disse — tratou-se
unicamente da disciplina viciosa que pode causar a
morte a muitas repúblicas. Dela, portanto, nenhum
fruto colheremos a não ser que vós (e nomeou-me
a mim), do mesmo modo que vos ocupastes da disciplina perniciosa, discorrais agora àcêrca da honesta disciplina. E bem fácil, na verdade, incriminar os males e os vícios quanto se torna difícil
topar o bem e a verdade, topar aquilo que
nos proporcione a máxima utilidade. Contudo, não
é desejo nosso investigarmos o que é fácil, evidente, que está ao alcance de todos ; inquirimos, sim, o
que é árduo, difícil, e que poucos poderão expor.

243

DA

INSTITUIÇÃO

REAL

Declara-se haver muitas nações mal doentes,
sendo difícil dar-lhes remédio.
— Como se também eu não fôsse um, de entre
tantos, que melhor sabe censurar o que é repreensível do que determinar o que é honesto e louvável
— atalhei eu — enxergo, todavia, a gravidade de
uma doença de que enfermam muitos povos e nações. Quanto ao remédio a dar a tão grande enfermidade (confesso a verdade) ignoro-o. Com efeito,
quem procura remédio para uma doença grave, só
por isso, não é médico ; dá simplesmente a entender
que se torna necessário um médico esclarecido para
debelar e curar completamente tão grande mal.
Pertencia-me a mim denunciar a gravidade da
doença; pertence-vos, agora, a vós, se julgais que é
caso disso, buscar o remédio alhures.
— De nada vos servem as vossas desculpas—.
observou T. — pois não buscaremos outro médico
sem que primeiramente nos digais, vós mesmo, o
que pensais dever fazer-se para a salvação do
reino. Consequentemente, nada de tergiversações
nem de escusas com o vulgar e comum pretexto da
ignorância.
— Que quereis vós, — respondi eu — se me não
sinto capaz de satisfazer ao vosso pedido ?
— Seria iníquo — atalhou ele — algo implorar
de vós que estivesse acima do vosso engenho e das
vossas faculdades; mas contentar-nos-emos, no
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caso presente, com o que souberdes dizer-nos, desde
que, propositadamente, nada omitais que possa interessar ao nosso intento.
D. Osório, instado, procura fazer a diagnose.
O que significa o nome de Rei.
— Nestas condições, — continuei eu — de boa
mente tentarei tudo quanto estiver ao meu alcance;
e, para melhor poder fazê-Io, volto a definir o termo de Rei.
Como atrás dissemos, o Rei é o reitor e dirigente *
máximo, perpetuo e único de todo o povo. Daqui
poderemos, desde já, fazer uma ideia, não só do esplendor e da dignidade da régia função, e ainda da
extensão do nome real, como também da dificuldade que há em conservar e defender tal missão.
Se já não é pequena virtude orientar o espirito, pôr
medida ao prazer, reprimir a ira, sujeitar as inclinações à razão, que tarefa não será essa de sabiamente reger, disciplinadamente orientar, justa e
virtuosamente defender não só um povo, mas muitas cidades e nações, que tanto divergem entre si
pela sua própria natureza, pelos costumes, leis e
instituições ? Que é governar, senão dirigir rectamente os que se entregaram à vossa protecção para
o fim a que tendem ? Que é dirigir, senão sujeitar
à razão aquele desregramento mui contrário à natureza de tão elevado cargo ?
•24S
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Portanto, uma vez que todos anelam viver uma
vida florescente e feliz, uma vez que ao Rei pertence orientar todos quantos estão sob o seu mando,
resta-lhe, a ele, envidar todos os esforços no sentido
de conservar incólume e de dotar de todos os bens, -«
que fazem a vida feliz, tôda aquela república confiada ao seu patrocínio. Nunca buscará, portanto,
a sua vantagem própria, mas atenderá sempre à
salvação, ao bem-estar e à utilidade do povo.
Assim como o me'dico, enquanto tal, outro propósito não tem senão salvar o doente, assim também o Príncipe a nada mais deverá atender senão
à felicidade da república, mesmo até ao ponto de,
sempre que se torne necessário, desprezar seus
bens e expor a sua vida, contanto que, assim, sirva
a república. Na verdade, êle não é nenhum mercador que dissipe todos os bens, que possa haver, em
esquisitas iguarias ou em prazeres torpes. Não é
também nenhum tirano que abuse do trabalho de
seus súbditos só para dominar ou sentir prazer. É
unicamente Rei; isto é: tutor, patrono e pai da pátria. l odos os seus pensamentos e cuidados, portanto, tenderão para a salvação dela; frequentemente terá de sacrificar suas vantagens e prazeres
em proveito da república.
Na verdade, está em primeiro lugar a grandeza do
cargo. De facto, se nenhum há na vida tão elevado
nem tão magnífico, nenhum há também prêso de tão
grandes cuidados, preocupações, atenções e disvelos.
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Há, depois, a fidelidade a que se obrigou, que
não pode violar sem se tornar re'u de nocivo e nefando crime; violará, contudo, essa fidelidade, sempre que algo preferir ao bem público. Tal lei e condição colocaram-no em tão elevado grau que verterá,
com gosto, até o próprio sangue, se fôr causa disso,
pela pátria que o elevou a tão grandes honras.
Por fim, há ainda a santidade e religião do próprio nome; pois, ao nome de Rei, foi Deus que lhe
deu a santidade e divindade, sendo, por isso, o
mais digno de veneração.
Com efeito, o Rei desempenha na terra uma *
função divina; é vigário e administrador do Supremo e Sempiterno Rei (que governa, com Seu
eterno Mando, tudo quanto existe nos céus e na
terra). Donde se infere que ninguém poderá sàbiamente governar se não puser tôda a sua alma no
Rei Supremo de todo o mundo e se não se comportar a exemplo dÊle. Portanto, se Deus, quer na
disposição do mundo, quer na ordem do firmamento,
quer no governo de tudo aquilo que os nossos olhos
podem observar, não atende à sua comodidade,
mas, atraído pela sua imensa bondade, tudo delineia,
empreende e faz para vantagem do género humano,
também se faz mister, a quem desejar manter a
dignidade de Rei, que nunca desempenhe a sua
função em proveito próprio, mas que oriente todos
os seus esfoorçs para a utilidade pública.«
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O Monarca, no cumprimento da sua missão,
não deve ceder a laços de sangue ou amizade. O bem comum prevalece ao particular.
Daqui se conclui que, por ve/es, não pode o
nome de Rei compadecer-se com o de íntimo, de
cortesão, de amigo, de parente ou de pai. Pois se
se der o caso de ter o Rei de faltar à sua obrigação, por haver de ter em conta a razão de parentesco ou de intimidade, ponham-se de parte todos
os parentescos, tôdas as relações de consaguinidade; renuncie-se à própria sensibilidade. Se assim
não fôr, dará ele cabo do nome de Rei.
llrge a lei; obriga-te a própria salvação da república a ir contra teus cortesãos e parentes ou filhos, a dar mesmo a morte a qualquer deles. E se,
enternecido pelos laços de sangue ou de amizade,
te desviaste do recto proceder, violaste o direito
humano, faltaste à tua palavra e ao teu dever, estabeleceste a discórdia entre os homens e agravaste,
ímpia e sacrilegamente, a divindade de Deus. Consideraste, pois, mais grave o nome de parente e de
amigo que o de Rei, que tão perto está da dignidade celestial. E se tanto prezas o nome de amigo
ou de parente que chegas a desprezar o nome de
Rei, cultiva, pois, essa amizade; abraça-te aos teus
parentes; compraz-te com os teus filhos. Confessa
que não tens espírito ou ânimo para compreender
quanto valha o nome de Rei nem para manter
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a sua dignidade, e afasta-te da governação do
reino. Muito mais tolerável será seres despojado
de todos os bens do que suportares a infâmia e a
torpeza de tão grande perfídia.
Pois quê ? Acaso te elevou o povo a tão grande
dignidade, acaso te colocou num lugar tão perto
de Deus para o perderes, faltando à palavra dada ?
Foi para arruinares a república ? Foi para trazeres
a desgraça àqueles que tanto te honram ? Pois desgraça a república quem despreza, por amor dos
seus, as leis e tribunais, em que se contem a salvação da república.
Pregunto eu, agora: Tão grandes riquezas, tão
elevadas honras, tão alta dignidade, deve-las tu,
por acaso, a estes homens por amor de quem calcas
aos pés tôda a justiça ?
Certamente que não; porquanto é o povo, que,
há tanto tempo, elege os Reis, que te mantém, que
te cumulou de honras quási divinas, que confiou a
sua vida e bem-estar à tua palavra, que humildemente se dirige a ti, que te ama com entranhado
amor e confiança.
Que razão haverá, pois, que te leve a pôr de
parte aqueles de quem tudo recebeste, que te fizeram grande e honrado, para condescenderes com
quem tanto mancha o teu nome ? Já és parcialmente
culpado em admitires, na tua intimidade, quem não
tem na devida conta a reputação do teu nome; em
dares uma educação tal a teus filhos que te leve,
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por causa deles, a desprezar as leis e instituições
pátrias.
Mas, já que os bons Príncipes nem sempre são
tão felizes que não se enganem, por vezes, na escolha das pessoas, já que a disciplina nem sempre
pode ser tão severa que reprima a concupiscência;
devem eles ter como certa a obrigação que necessariamente lhes incumbe de nenhum laço de parentesco admitirem que os impeça de severamente
punirem qualquer fraude, maldade e agravo, até ao
ponto de nem os seus próprios filhos pouparem.
Todo aquêle que carecer de justiça deverão tê-lo
como estranho a si mesmos. Tanto devem valer,
para êles, o uso, o costume, a comunhão de sangue
quanto lho permitirem as leis e o direito. Logo,
porem, que começarem a ver violado pelos seus, o
direito que a todos obriga, usem sem demora de
severidade para com êles; para que todos saibam
que não lhes pode agradar o que fôr contrário à
equidade e à justiça. I)e outra sorte, pois, deitarão
a perder o povo que lhes foi confiado, e tornar-se-ão
nocivos, mesmo àqueles para quem usam de indulgência. Nunca mais poderão curar a ferida (e tão
grave é ela) da maldade de que enfermam os espíritos dêles e, com tal impunidade, incitarão os
outros ao crime, como também êles próprios ficarão,
para sempre, marcados com esta afronta, ofendendo
gravemente ao mesmo Deus, a quem representam
cá na terra.
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Tenha-se, porém, sempre bem presente o que
preceitua o direito divino e o humano, o que manda
a própria natureza humana, a-fim-de se antepor
sempre o bem comum às vantagens particulares;
de um modo especial, porém, quando a isso obrigar
promessa que publicamente se fêz. Donde, se um
juiz ou um magistrado, quer por interêsse particular,
quer por obedecer a seus parentes e amigos, não
atender, nunca e em caso nenhum, ao bem público
e, faltando à promessa que fêz, desprezando a maldição em que caiu, violar todos os direitos — não
só deverá considerar-se demolidor do bem comum,
mas traidor, que pouco se importa com Deus. Porquanto não deve haver laço de parentesco que possa
afastar do seu dever o que desempenha funções
públicas; de outra sorte, além de injusto para com
os homens, será malvado para com Deus.
E assim, se é ímpio e malvado o magistrado
que der atenção, no desempenho das suas funções
públicas, ao nome de qualquer outro, além daquele
que publicamente lhe impôs a palavra a que se
obrigou, que diremos nós do Rei, se outro nome
houver que mais preze que o de Rei ? Certamente
nenhum outro crime haverá com tanta perfídia e
maldade.
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A grandeza do régio nome, que é de origem
celestial, requere uma sabedoria singular e
ardida.
Mas, a que propósito referimos nós tudo isto ?
Para que devidamente entendais quão grande é o
nome de Rei. Que tal é a sua grandeza, o seu brilho e esplendor, que se ensombram e desaparecem
todos os outros nomes, mesmo os de parentesco
ou de amizade mais estreita. K tão acima está êle
de todos quantos desempenham funções públicas
que tudo se refere à grandeza dêle.
Resta-nos, portanto, atribuir ao céu a origem
dêste nome, já que da terra, segundo parece, não
pode êle provir. Ora, é próprio de Deus não ceder
a favores, não se inflamar em paixões ou desejos,
não se render ao amor, nem, por fim, desviar-se,
por qualquer perturbação de ânimo, da recta razão
nem dos ditames de sua consciência. E é próprio
da benignidade divina esquecer-se das próprias vantagens para só atender às de todos. E próprio da
virtude de Deus conjurar todos os perigos, manter
a república, entregar-se às empresas mais árduas
e prover à paz e tranquilidade da pátria.
Em duas palavras: é próprio da virtude divina,
e não da humana, tornar feliz toda a república.
Compele, pois, ao Rei, como artífice de tão grande
e nobre alma, dirigir todos os seus deveres c ambições para aquêle fim, no intuito de cumular abun2.S2
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dantemente a república de todos os bens que respeitam, tanto à manutenção e adorno do corpo, como
à conservação e formosura da alma.
Mas, se alguém pensar que isto poderá alcançar-se sem um certo espírito ou intento de -natureza
divina, deverá ter-se como privado de razão.
Portanto, torna-se mister, em primeiro lugar,
que aquele a quem incumbe tão nobre e tão pesada
tarefa seja dotado de sabedoria divina, sem a qual
ninguém poderá ser feliz; pois se a felicidade consiste só na virtude, o complexo inteiro de virtudes
está contido na sabedoria. E, se, para cúmulo de
felicidade, devemos fruir também dos outros bens,
é ainda a sabedoria que prescreve o devido uso e a
moderação a observar em todas as coisas.
Se a sabedoria é indispensável a todos os homens
para poderem aspirar àquilo para que os chama a
natureza, que sabedoria se não requererá no Rei, a
a quem foi dado o encargo tão grande de não só
obter a felicidade para si, mas, ainda, de tornar felizes todos aqueles que estão sujeitos ao seu mando ?
Não bastará, certamente, uma sabedoria qualquer;
far-se-á mister que seja singular e quási divina.
Nem mesmo tal será suficiente; pouco importa
que se saiba discernir a verdade da falsidade, se
não iormos dotados de ânimo virtuoso que nos leve a
praticar, firme e diligentemente, tudo o que de útil
e honesto nos ditar a razão.
I odo o homem que, dotado embora do mais
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esclarecido engenho, não lograr praticar, de medroso, o que o espírito lhe ditar claramente como
mais conveniente, está tão longe de colher fruto da
sua sabedoria que mais miserável tornará a miséria em que se encontrava.
Haverá coisa mais terrível do que ter a visão
nítida de uma calamidade iminente, e não poder,
de modo nenhum, afastá-la ?
Acresce ainda, para maior cúmulo da desgraça,
que o temor torna muito mais grave e amargo
tudo quanto a experiência dos sentidos nos vem
dar, depois, a entender que não era tanto. Na
verdade, não há nada tão áspero e dificultoso
de sofrer que a natureza humana não possa suportar. O temor, todavia, tudo faz parecer insuportável .
Assim sucede, muitas vezes, serem bem mais
desgraçados os que, muito antes, pressentiram um
mal futuro, do que aquêles que efectivamente o
experimentaram. Os sentidos, por vezes, recreiam-se com a contrariedade presente, enquanto o temor, com frequência, acabrunha e tortura a alma.
O hábito e a paciência tornam os males, de
dia para dia, mais ligeiros; o temor, porém, dia
a dia tudo torna mais amargo. Portanto, aquêle
que ambiciona ser feliz, necessariamente há-de ter
um ânimo forte e corajoso, para que nenhum receio o impeça de executar o que lhe parece útil
e honesto, e tenha sempre o seu espírito sossegado
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e tranquilo. Haverá coisa mais triste e funesta do
que pressentir, sem fôrça de ânimo, as coisas mais
cruéis e horríveis ? Os que carecem de forte coragem, quanto mais esclarecido fôr o seu espírito,
que os levar a, claramente, prever os acontecimentos futuros, tanto mais dura e amarga vida
levam; pois têm receio de todos os rumores, temem todos os tumultos, afligem-se com eternos
cuidados, enchem-se de tremuras, tornam-se pálidos e espavoridos.
E se a todos aqueles que querem levar uma
vida feliz se torna necessária a grandeza de ânimo,
muito mais necessária será ela, certamente, aos
Reis que tomaram sôbre si o encargo de reprimir,
com o maior vigor, as fraudes e o de susterem,
com o maior heroísmo, os ataques furiosos dos
inimigos; não só para terem o espírito sossegado e
tranquilo, mas também para viverem, todos os
outros, entregues, benevolentes, à protecção deles,
uma vida sem receios nem cuidados.
Não são poucos, nem ligeiros, os perigos com
que se defrontam os Reis, mas inúmeros e graves:
em parte, provocados por inimigos externos. Todos
eles devem conjurar-se com a intrepidez. Faz-se,
portanto, mister que seja corajoso e intrépido, dotado de um certo vigor divino, pois, de outro
modo, nunca estará em seu juízo, nem poderá, vez
alguma, conjurar o medo que atemoriza todos os
seus.
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O Soberano há-de ser virtuoso, casto, manso,
moderado e grave.
iMui difícil se torna explicar em que consista o
decôro da honestidade, o exemplo da ordem e da
moderação, o fulgor da dignidade, que necessariamente hão-de brilhar naquele para quem todos
olham, a quem todos imitam e tomam como modelo em seu proceder. Como poderá refrear as
tendências dos outros quem não logra refrear as
suas ?
— Que castigue, aplicando penas e suplícios,
— dir-se-á—a todos aqueles que faltarem ao
cumprimento das leis.
Mas, primeiro que tudo, é indecoroso castigar
outrem por praticar aquilo mesmo que nós próprios praticamos.
Além disso, o medo, por si só, nunca constituiu
reduto seguro para a defesa da república. De resto, a missão que se firma em violências e ameaças
não pode ser duradoura. Na verdade, se alguém se
deixar amedrontar, por algum tempo, indo ocultar-se, receoso, muito maior será a violência com
que se manifestarão as suas paixões latentes, comprimidas, e muito mais graves serão as perturbações que em tudo irá causar a sua intemperança.
Por conseguinte, se o Príncipe houver determinado dotar a república de bons costumes, ser-Ihe-á necessário, não tanto fazê-lo com ameaças e
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sanções legais, como, sobretudo, com notáveis exemplos de continência e de moderação.
Do mesmo modo que as leis iníquas dos Príncipes envenenam a república e tudo contaminam
com o seu mau exemplo, assim também o decoro
e a pureza dos Príncipes facilmente desviarão a
república da intemperança das paixões, (donde
provêm todos os males) para a estima da honestidade.
Vêde, portanto, qual não deverá ser o brilho
que deverão espargir a honra e a honestidade daquele que — além de reprimir tôdas as inclinações
da sua alma, para não colidirem entre si, nem
perturbarem, com movimentos desordenados, a
elegância e a dignidade do seu espírito, — deve
também envidar esforços para se tornar amado e
imitado de todos quantos lhe estão sujeitos, para
os tornar unidos num só pensamento e no mesmo
amor. Isto não poderá alcançar-se sem uma certa
prudência divina do Rei.
Não será êle, portanto, desregrado, nem irascível, nem leviano e inconstante, nem dissoluto, se
quiser desempenhar-se bem da sua missão de Rei;
mas será, pelo contrário, casto, manso, moderado,
grave e dotado de tão honestos predicados que suscite a admiração de todos, aliciando-os a imitar
tão grande honra e dignidade.

'7
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A missão da alta justiça régia.
Que direi eu da justiça ? Em sua honra se empenham todos os pensamentos e cuidados do Rei,
todos os seus trabalhos, diligências e preocupações. Foi ela que, logo de comêço, criou os Reis,
que os adornou e elevou ao mais alto grau da
honra e da dignidade. É ela que sara as feridas
dos povos. E ela que reprime todos os movimentos ; é ela que traz a paz e a tranquilidade. É ela
que fortalece a república; que enriquece e dilata o
império; que adora, devota e santamente, a divindade de Deus.
Não há sacrifício tanto do agrado de Deus
como a missão da justiça; não há geração, nem
cidade, nem multidão de homens, nem, por fim,
laiv algum que possa salvar-se sem justiça. Foi a
justiça que uniu o ce'u à terra; que abraçou, por
amor, as mais altas montanhas aos mais profundos vales; que reuniu, numa só aliança, tôdas as
partes do mundo. E, pois, por fôrça da justiça
que tão diversas coisas estão unidas entre si pelo
vínculo de uma só lei, que tão bem se harmonizam, constituindo o ornamento tão admirável de
todo o mundo, do qual tantas são as utilidades que
dimanam.
Por conseguinte, que coisa haverá que mais
fruto possa dar, ou que mais honra e glória possa
trazer, do que imitar, na terra, a ordem e o modo
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com que o Supremo Criador e Senhor de tôdas as
coisas rege e governa ? Portanto, todos os que fazem justiça hão-de ser extremamente queridos de
Deus; os que a violarem, pelo contrário, como
muito se afastam d'Êle, hão-de necessariamente ser
de Deus odiados e detestados, e por Êle castigados com as mais cruéis penas.
E se a todos os que querem ser felizes se faz
mister praticar a justiça, muito mais preciosa será
ela, certamente, para o Rei a quem incumbe, sobretudo, a missão de, além de êle próprio ser justo,
honrar tôda a república com o adorno da justiça,
a quem pertence difundir, para muito longe, como
se fôsse um sol que iluminasse o mundo, a luz esplendorosa da equidade.
O Rei justo será fiel, manso, liberal e zeloso.
Que hei-de dizer eu, agora, da fidelidade, da
mansidão, da liberalidade e das restantes companheiras da justiça ? Será, acaso, forçoso, ter-se
como Rei quem falta à sua palavra ? Quem é
áspero e demasiadamente irascível ? Quem se dá à
avareza, antepondo o seu dinheiro à salvação da
pátria e às vantagens de todos os cidadãos ? De
modo nenhum. Torna-se, portanto, necessário que
a todos leve o Rei vantagem com estas virtudes,
para que nele todos vejam um exemplo eloquente
de fidelidade e probidade para ser imitado.
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Devem estas virtudes vir acompanhadas do
maior afã, da maior presteza e diligência, sem
o quê nada poderá fazer-se bem, nada poderá gerir-se ou administrar-se com louvor.
Na verdade, nenhum lavrador será bom se não
fôr cuidadoso e activo, nem verdadeiramente dado
às coisas rústicas; assim também aquêles que
criam gado, se não forem diligentes e zelosos,
nenhum fruto colherão da sua tarefa. Do mesmo
modo quaisquer artífices, se não velarem até alta
noite nem se entregarem deveras ao trabalho, dentro da profissão a que se dedicam, que poderão
êles fazer digno de valor e de estimação em sua
arte ? Porventura o mercador preguiçoso poderá
alguma vez obter grande lucro ? Que honras de
heroísmo ou de intrepidez poderá alcançar o soldado que fôr pusilânime e cobarde ?
De facto, todo o valor do general de um exército está na sua admirável celeridade, na sua vigilância e atenção; pois se não vigiar, se não trabalhar, prevendo, em espírito, tôdas as eventualidades ;
se não Frustrar os planos do inimigo e desempenhar,
por si só, várias tarefas militares em várias circunstâncias, nunca poderá ser grandemente honrado
nem glorificado.
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O Rei será diligente em seu govêrno. Demóstenes, Homero e Epaminondas.
Que direi eu da aplicação às artes mais nobres ?
Nelas jamais alguém progrediu sem trabalho atento,
sem diligência ou viveza. A honra e, (direi mesmo)
a vida de tôdas as artes, disciplinas e ofícios está
na diligência empregada. Se puserdes de parte a
diligência, tudo jazerá por terra e, em letárgica
modorra, tudo acabará por se mergulhar nas sombras e na escuridão. Pois o ócio, a inércia e a
moleza são uma espécie de veneno dissimulado
que, pouco a pouco, infecta e torna lânguidas as
virtudes, ferindo de morte a honra e levando ao
esquecimento as mais elevadas artes.
Deve, entretanto, advertir-se que tão necessária é
a diligência em tôdas as artes, tendentes ao bem
comum, que, quanto mais ilustres, tanto mais aturada deverá ser a diligência a empregar.
Razão tinha, pois, Aristóteles em afirmar que
de modo nenhum podia conformar-se com ser vencido pelo afã dos artífices, que se erguiam cedo,
porquanto êles trabalhavam para ganhar o pão de
cada dia.
Demóstenes, porém, dedicava tôda a sua actividade à ambição de glória eterna e à salvação da
república. Portanto, como muito mais nobre era a
sua arte e muito mais nobre o fruto que se propunha, julgava êle, mui acertadamente, que muito mais
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atento e vigilante que qualquer outro devia estar êle.
Se, por consequência, é certo que a maior vantagem das artes reside na diligência e que, quanto
mais eminente fôr a arte, tanto mais aturados deverão ser o cuidado e o empenho; se é certo ainda
que nenhuma função há, entre as coisas humanas,
que possa comparar-se à excelência, à dignidade da
função real — torna-se evidente que nenhum outro
artífice deverá, justa e razoável mente, tão aturado
empenho, tão grande atenção e diligência empregar. Avisadamente disse Homero:
uFas non est Regi tota sub nocte soporem
Carpere, cum tanta curar um mole prematur» (')
E não menos acertadamente, também, Epaminondas. Uma vez que os tebanos celebravam um
dia festivo, entregando-se, descuidados, a libações
de vinho, Epaminondas era o único que estava vigilante, correndo, armado, de um para o outro lado.
«Então que fazeis vós — disse-lhe um aio qualquer — que sois o único que não participais nesta
festa pública?».
* — É verdade isso — respondeu êle — mas o
(') «Náo é licito ao Rei passar a noite inteira mergulhado em sono profundo, quando tamanhas incumbências o
oprimem».
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meu dever é estar atento, para descansarem protegidos, os meus cidadãos, e abster-me de vinho para
poderem eles beber à vontade, sem qualquer receio».
Mui nobres são, sem dúvida, tais palavras e bem
dignas de tão ilustre Príncipe. Entendia êle que
nada há tão consentâneo com a dignidade de Príncipe como pôr a maior atenção e vigilância no
desempenho da sua função; pois nada há que tanto
possa deformar a dignidade régia como o repouso
e a negligência.
Haverá coisa mais infame e detestável do que
estar o Rei dormindo enquanto os artífices, agricultores e mercadores estão entregues à sua faina ?
Pois quê ? Acaso exercem eles uma profissão mais
elevada e mais nobre ? Será mais grave e mais
difícil o cargo que desempenham ? Serão maiores
os perigos que os circundam ? Acaso poderão êles
acarretar maior dano com as suas prevaricações ?
Esperarão êles, então, prémio maior e mais valioso
para o seu trabalho ? Certamente que não.
Haverá, pois, indignidade maior que entregar-se
o Rei, tão inteiramente, à preguiça, enquanto os
humildes e obscuros, geralmente pouco medrosos,
não podem conciliar o sono unicamente com a mira
de ganhar dinheiro ? Êle, a quem incumbe tão
pesado encargo, a quem rondam tantos perigos;
que tomou sôbre si a missão de manter a república,
de defendê-la de tôdas as calamidades, e de torná-la opulenta e cheia de tôdas as riquezas ? Passar
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todo o dia a dormir, êle, a quem estão destinados
prémios imortais, se bem governar a república ?
E isto, portanto, que deverá bem assentar-se e
fixar-se em nossa memória, como se fôsse uma
espécie de decreto público. Se a preguiça é torpe
para qualquer, muito mais grave será o labéu de
torpeza que trará ao Rei, e mais indelével será a
mancha com que o maculará.
E, para não dizer mais, haverá calamidade
comparável a esta de mais amar o avaro o seu
dinheiro que o Rei o seu reino ? O amor, na verdade, costuma dar-se a conhecer por obras; portanto, se o avarento, para amealhar a maior cópia
possível de dinheiro, nunca se pode dar ao descanso ; se trabalha noite e dia para dar pasto à sua
insaciável cupidez, se até a muitos perigos se expõe ;
haverá indignidade como a de não haver estímulos
que bem mais incitem o Rei ao desejo de defender
o reino ? Pois bastante prova disso dará êle se como
preguiçoso se comportar; se der ao desprezo o
tesouro público ou se não der satisfação ao que a
pátria dêle exigir.
Atributos do Monarca diligente: fidelidade,
patriotismo e devoção religiosa. Recorda-se
Homero.
Três são os predicados que poderão tornar diligente o soberano, sem os quais bem indigno será
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êle de usar o nome de Rei: a fidelidade, o amor
da pátria e o afecto à religião.
A fidelidade contém em si a vida inteira. Se
ninguém houver, neste mundo, em quem confiemos
ou a quem entreguemos nossos haveres, salvação e
dignidade; se ninguém houver que possa ouvir as
nossas confidências; se sempre tivermos receio
de que nos armem ciladas; — teremos uma vida
odiosa e nefasta, cheia de cuidados e grandes
flagelos.
E se é certo que, a cada passo, muitos crimes
praticam os malvados, nenhum há, contudo, tão
tenebroso e nocivo, digno do mais cruel castigo,
como a perfídia. Faz desaparecer todo o conceito
de sociedade, a reciprocidade de deveres e a tranquilidade dos espíritos; e, faltando isto, nada resta
que nos leve a desejar viver, pois é muito melhor
morrer do que passar uma vida cheia de temores,
de frequentes e grandes cuidados.
Portanto, nada devem tomar tanto a peito aqueles que pretendem conservar a dignidade da sua
função e que receiam o labéu da ignomínia; nada
devem eles tanto cultivar como esta fidelidade.
Quanto mais sublime é o objecto em que cremos, tanto mais diligentes devemos ser em dar-lhe
fé. E nada há tão nobre como a salvação dos
homens, como a conservação da república, como a
defesa e a tutela das nações. A ninguém, pois,
como aos Reis, compete cultivar a fidelidade com
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tanto cuidado e solicitude. A ninguém como a êles,
foi confiada a salvação de tantos homens.
Portanto, o Rei, ao meditar consigo mesmo na
importância da emprêsa que lhe foi atribuída, na
grandeza do governo que tem a seu cargo, no pêso
do encargo que tomou sôbre os seus ombros, ao ver
quanto depende da sua vigilância a conservação da
república, certamente não poderá dormir. Porquanto,
se qualquer devedor, não tendo perdido ainda tôda
a vergonha, se enche de preocupações, ao aproximar-se o dia do pagamento, pensando em cumprir
o que prometera, receoso de prejudicar a sua reputação se não pagar no dia aprazado, — quanto se
não há-de preocupar o Rei, obrigado por tão grandes compromissos, ao pensar na infâmia eterna em
que incorre, se não der cumprimento àquilo a que
está obrigado ?
Com efeito, à pátria deve ele cuidados, inquietações e vigilância; deve o singular e grande encargo da salvação pública; deve a mais segura
protecção, o mais forte baluarte para defesa dos
perigos.
Por conseguinte, se ele pensar que é dever seu
guardar santamente a fidelidade, e muito recear
que o tomem por pérfido, essa preocupação, só por
si, incitá-lo-á a cumprir, zelosa e diligentemente,
tôdas as suas obrigações pela salvação da pátria.
Que direi eu do amor ? A amizade aguça o engenho, estimula, incita à acção, não se compadece
2 fifj
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com a indolência. Ora é próprio do bom cidadão,
do homem sensato, antepor o amor da pátria aos
laços de parentesco.
Na verdade, viemos a êste mundo dentro das
instituições e leis da pátria; fomos educados nas
disciplinas humanas e instruídos em todos os segredos da nossa profissão.
Ora, aquêle, deram-no-lo nossos pais, nossos parentes, nossos amigos. E por virtude dêle que conservamos a vida e a humanidade; é ele ainda que
nos abraça a todos com o laço do mais santo parentesco; e ele que, mantendo-se puro, tomará à
sua conta a defesa dos nossos bens.
É com razão, pois, que os justos têm tal afeição na conta de mãe santíssima, pela qual julgam
dever dar-se a vida. Se qualquer cidadão maior
amor deve dedicar à pátria que a seus parentes,
que a seus filhos e a seus pais, ao ponto de pôr a
sua maior glória em por ela derramar o seu s"ngue; que competirá, então, aos Reis, a quem tal
afecto elevou às maiores honras e, em certo modo,
colocou no número dos seres celestiais ?
Se bem que em tal façam convergir todos os
seus anelos, nada descurarão para cultivar esta
afeição, pois que se convencerão de que nunca lhe
poderão pagar na mesma medida.
Além disso, tal como os artífices se deleitam
com as suas obras primas, assim também o Rei, que
se mostrar eminente em tôdas as virtudes, quanto
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mais afinco puser na conservação e engrandecimento da república, com tanto maior ardor a amará
êle. Não poderá deixar de estar alerta, de vigiar,
trabalhar, de correr perigos, de sofrer por ela alegremente todos os sacrifícios, de desejar mesmo
ardentemente a morte (se necessário fôr). De resto,
a própria religião não lhe permitá exercer o seu
oficio negligentemente.
Bem sabe, quem pura e castamente cultiva a religião, que nada há tão agradável a Deus como suportar os mais duros sofrimentos pela salvação de
todos e sacrificar a própria vida pela pátria, quando
o bem comum o exigir.
Pondes já em vosso pensamento quão grande e
elevado seja este cargo ? Quão santo e augusto seja
o nome do Rei ? Quanto o ilustrem as virtudes
divinas ?
Tão alta função não pode desempenhar-se com
uma virtude medíocre. Faz-se mister uma sabedoria divina, uma admirável elevação de espírito,
apreciáveis dotes de modéstia, fulgurações de justiça celestial, a maior fé, a maior caridade, incrível
vigilância, empenho e aplicação, para exercer tão
grande, tão ilustre e tão divino cargo. Podeis crer
que é divino este cargo, não por virtude ou por
graça dos homens, mas por virtude e graça de
Deus.
Será, portanto, Rei, se louvàvelmente se desempenhar de sua função, como se fôsse um Deus
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na terra, merecedor do maior culto e veneração.
Homero chama aos Reis «pastores dos povos», dizendo-os gerados por virtude de Júpiter. E mui
acertadamente o faz.
Na verdade, os pastores de bois e de gado não
são toiros nem carneiros, mas homens. Portanto,
tanto os homens sobrepujam os irracionais de que
cuidam, quanto convém que os Reis levem vantagem aos homens que apascentam e governam. Ora,
os que muito sobressaem entre os outros homens,
certamente deverão ter-se como divinos; por isso
não foi sem razão que Homero atribuía a Deus a
génese dos Reis. Donde se segue que nada há tão
próprio dos Reis como darem-se à religião e à santidade; porquanto a virtude real provém de Deus,
e por isso é para o seu culto e glória que devem tender, com o maior empenho. Mas falaremos de religião
noutro lugar; prossigamos, agora, no que mais urge.
Indaga-se a melhor maneira de educar o Príncipe. Os três requisitos vulgares: aptidão
natural, determinada disciplina, aplicação
exercitada. O entendimento.
Uma vez que todas estas virtudes, que acabo
de enumerar, tão necessárias se tornam aos Reis
que, sem elas, não poderão desempenhar-se cabalmente da sua função, segue-se que tôda a educação régia deve prepará-los para elas.
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E é exactamente isto o que, por via de regra,
não sucede; e até mesmo se dá o caso de muitos
se esforçarem por que nem um só resquício de virtude neles assome. E que a vida ociosa e regalada
não traz virtude mas indolência.
E como o fausto real, como os desmesurados
proventos, como as paixões inatas, excitadas por
carícias e afagos, induzem tanto a tão nocivos erros,
extinguindo nêles tôda a índole virtuosa, torna-se
indispensável dar aos Príncipes uma educação esmerada e proporcionar-lhes os mais eficientes recursos espirituais para se defenderem de tão temerária
insensatez. Não é assim, contudo, que costuma fazer-se.
Como se tal não bastasse, há ainda aquêles devassos (os cortesãos de que falámos atrás). Instigam o Rei, apoderam-se criminosamente da fraqueza dêle, tornam-no brando, privando-o de todos
os recursos divinos e humanos e fazendo-o muito
mais temerário, insensato, arrogante e nocivo do
que êle, por si só, poderia vir a ser.
Portanto, além de se não sentir ilibado de quaisquer erros, muito mais impelido se sente ainda,
com as armadilhas, para as mais perniciosas fraudes.
— Agora porém, — disse T., — sempre quero
ver qual o remédio que dais a tais males.
— Certamente, — respondi eu — não irei buscar
nada de transcendente ou de esquisito, mas valerme-ei daquilo que pode ocorrer a qualquer.
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— Tanto mais gratos vos ficaremos nós — replicou T. — se nos apresentardes um reme'dio que,
além de salutar, seja fácil e acessível a todos.
— Se é salutar ou não,—retorqui eu—ver-se-á depois. Mas que seja fácil, imediatamente o verificareis.
Pregunto-vos eu agora: Se um enfermo, entregue aos cuidados de um médico pouco perito, recorre a outros mais experiente, ao ver que a doença
longe de ceder, mais tende a agravar-se com os
remédios preceituados, — que julgais vós que deverá fazer aqueloutro médico que veio substituir o
primeiro ? Eu, por meu lado, penso que deve alterar, por completo, o tratamento, anulando o dano
causado pelos primeiros remédios com o emprêgo
de outros contrários. Se outro é o vosso parecer,
indicai-nos mais perfeita mèzinha.
— Não somos tão versados na medicina, — respondeu T. — ao ponto de podermos indicar caminho
melhor; no entanto, gostava eu de entender o alcance
do que acabais de declarar.
Entende-lo-eis imediatamente — atalhei eu.
Recordais-vos de tudo quanto dissemos (e não
foi pouco), da educação branda e efeminada dos
Principes ? Lembrais-vos dos afagos e carícias com
que os amolecem as damas ?
Recordais-vos, acaso, da maldade dos bajuladores,
que impedem os soberanos, com as peias que lhes
põem, de alcançarem o mais ténue fulgor de virtude
e de probidade ?
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— Sim, lembramo-nos de tudo isso, — respondeu.
Mas que se segue daí ?
Que julgareis de rejeitar — creio eu — tal maneira de educar o Príncipe, pondo-a de parte por
infame, odiosa e pestilenta.
— Pois é esse o nosso parecer — acudiu êle.
Resta, portanto, acrescentei eu — que, para tão
grande mal como êste, devem buscar-se remédios
opostos, afim de verificarmos, pela prática, se a
doença pode debelar-se ou não com tanta facilidade.
— Tentai então a experiência, para chegarmos
a saber qual seja o melhor e mais salutar — declarou T.
— Não irei alongar-me por mais tempo — continuei eu — mas começarei por advertir, que na
aprendizagem de quaisquer artes, deve cuidadosamente investigar-se o temperamento das pessoas
que pretendemos ensinar. Para que alguém leve
vantagem aos outros em qualquer disciplina, requerem-se três coisas: em primeiro lugar uma aptidão
natural; depois uma determinada arte e, por fim,
aplicação e grande exercício. O que mais importa
é saber-se o alcance do entendimento. Na verdade,
se o engenho não seguir determinado caminho ou
norma racional, quanto mais esclarecido fôr, tanto
mais temeràriamente cairá, dando maiores argumentos à temeridade e à insensatez. Pois a razão,
como a arte, como a disciplina, será inútil sem
estudo nem orientação. Contudo, deve entender-se
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que dificilmente se encontrará um espírito tão obtuso
e acanhado que não possa, de maneira nenhuma,
desbravar-se e desenvolver-se com a aplicação a
uma arte determinada na qual se exercite. Os que,
porém, forem dotados de maior argúcia, maior
facilidade terão em aprender, mais depressa atingirão a perfeição, muito maior e mais sazonado
fruto colherão estudando e meditando na arte que
tiverem escolhido para si.
O temperamento que deverá ter o Infante Rei.
Será discreto e comedido, corajoso e magnânimo.
Para determinarmos, desde já, qual o engenho
e a indole a desejar no Príncipe, começarei por
dizer que o quero de espirito activo, vivo, curioso,
e dotado de memória tenaz. Que muito busque,
investigue, que deseje saber, e que fixe na memória tudo quanto ouvir dizer. Que, além disso,
deseje honras sem medida.
Certamente não iremos exigir, numa criança,
uma virtude perfeita mas, sim, encontrar nela matéria susceptível de se tornar virtuosa. Ora, quanto
mais ardente fôr a tendência inata do nosso espírito
para as honras, tanto mais honestos e sazonados
serão os frutos que colheremos, desde que demos
ouvidos à recta razão. Mas a medida a guardar em
ambicionar glória está, muitas vezes, em refrear a
18
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impetuosidade do nosso espírito, outras, porém, em
estimulá-lo, se fôr indolente. Contudo, é mais fácil
manter, na devida medida, um temperamento irrequieto e activo do que avivar um indolente.
Por isso prefiro um Príncipe que precise de ser
refreado a qualquer outro que careça de estímulos.
Além disso deve ter pejo. Ns verdade, tal índole,
muito mais ambicionará honras honestas quanto
maior fôr o receio que tiver de infâmias e ofensas
tôrpes.
E desejo também que, algumas vezes, se deixe
êle tomar um tanto de ira; pois o zangar-se será
um incentivo para a indolência e preguiça. É que é
difícil encontrar-se um indolente que seja enérgico
em reprimir crimes ou corajoso e intrépido para
a guerra.
Deve, ainda, ser afável e transigente, sujeito aos
costumes, alheio a quaisquer suspeitas de teima ou
obstinação. Nada de bom poderá esperar-se de um
Príncipe demasiadamente cioso dos seus direitos,
intransigente nas opiniões a que obstinadamente
aderiu.
Por fim, é de desejar também que seja benigno
e clemente, por temperamento, e mais propenso à
bondade e mansidão que à ira e azedume; pois a
clemência, a mansidão, a liberalidade e tôdas as
outras virtudes próprias de um coração clemente,
convém ao máximo que as possua o Rei, a quem fazem
sumamente amado e mui próximo de Deus.
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Mas, em primeiro lugar, devemos esforçar-nos
por ter um Rei extraordinariamente magnânimo, e
adornado de notável comedimento; pois, de outro
modo, não se arreceariam dêle os inimigos, nem
seria querido dos seus cidadãos.
E, se é certo que a grandeza de ânimo desmedida leva à fúria, concitando os mais torvos ódios,
é inegável também que a moderação, sem grandeza
de ânimo, é mais negligência e libertinagem, sendo,
por isso, justificadamente dada ao desprêzo.
Portanto, para evitar que o Rei não seja odiado
dos seus, nem, com justo motivo, dos dissolutos
desprezado, uma e outra coisa se tornam necessárias. Que seja discreto e comedido, sem sombra
de timidez; corajoso e magnânimo, sem qualquer
labéu de temeridade. Porquanto a essência, o carácter destas duas virtudes está em desejar louvores
e recear ignomínias. O desejo de honras torna o
espírito mais aberto e elevado, enquanto o receio
de ignomínias consolida o pudor e a vergonha.
E é daqui que dimanam os mais deleitáveis
prazeres e as mais justificadas dores.
Na verdade, quem alcança o que ardentemente
ambicionava necessariamente há-de sentir prazer;
e quem cair naquilo que receava, necessàriamente
há-de experimentar dor. Assim é que sucede desejar
ardentemente honras e sentir-se extraordinàriamente
atormentado por ignomínias desonrosas quem fôr,
de natureza, magnânimo e pudico.
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A tendência para o prazer está de tal modo
enraizada em nossas almas que não pode extirpar-se; e tão radicado está também em nós o receio
da dor que não pode aniquilar-se. Contudo, a razão,
ou uma disciplina conveniente, podem tornar vantajoso um prazer fútil e vão, e levar a sofrer, resignadamente, dores corporais com receio de que
outras maiores possam infligir-nos.
E isto, portanto, que devem tomar a peito os
que têm a seu cargo a educação do Príncipe: Não
anteporem qualquer prazer corpóreo ao da honra e
da glória; não se arrecearem mais da dor corporal
que da desonra e da ignomínia. Assim acontecerá,
pois, que todos os cuidados e preocupações dêles
estarão em alcançar e desfrutar tudo quanto seja
honesto; e por nada terão a morte ou quaisquer
sofrimentos corporais para praticarem e conservarem a honestidade.
Queremos um Rei são e escorreito. Os soberanos persas e etíopes. Arquidamo—Tideu —
Hércules — A frugalidade e a ginástica.
Mas, antes de tratar da maneira como se há-de
cultivar o espírito, algumas palavras vou dizer ainda
da constituição do corpo.
Não é prudente dar-se a virtude à guarda de um
corpo doente e débil. Na verdade, de entre as mais
nobres funções dela, muitas dependem do concurso
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do corpo. Ê por isso que, outrora, os persas afirmavam que algo de celestial e divino havia nos Reis.
Envidavam todos os esforços para que a figura e
porte deles não fôsse desagradável nem disforme.
Portanto, se os Infantes apresentavam alguma deformidade ou aleijão, entregavam-nos aos cuidados de
certas damas afim de, enquanto os corpos estavam
tenros e podiam corrigir-se, devidamente os formarem, levando-os, lenta e suavemente, à normalidade.
Julgavam indigna do nome de Rei, que tinham pelo
mais santo, qualquer deformidade ou defeito notável
do corpo.
Antigamente os etíopes, que habitavam para
além do Egito, elegiam Rei o que excedesse a
todos em estatura. Afirmavam que só era justo que
suplantasse a todos em autoridade aquêle que se
evidenciasse pela sua figura e dotes físicos; e, uma
vez que a grandeza de ânimo era coisa que os
olhos não podiam ver, só atendiam à superioridade
extrínseca do corpo.
Também os espartanos se não afastavam muito
do pensar etíope, pois, quando o rei Arquidamo,
que os governava, desposou uma mulher de pequena
estatura, multaram-no com pesada soma de dinheiro,
por ter tomado como esposa uma dama cujos filhos
haveriam de ser forçosamente baixos. Julgavam
indigno do império espartano ter um monarca que
não honrasse o nome régio pela estatura e porte do
seu corpo. Se bem que o facto de o Rei ser alto e
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formoso pouco interesse à função real, no entanto
eram de louvar no desejarem ter um soberano de
grande estatura e esbelto, simplesmente porque julgavam que nada de disforme ou de mesquinho poderia tolerar-se no Rei.
Portanto, se se tinham por ofendidos na pessoa
do Rei com um defeito que não obstava ao bom governo real, quanto maior não deverá ser o vosso
cuidado para que nada haja no corpo do Príncipe
que possa impedí-lo de bem desempenhar a sua
função ?
Embora o Rei seja pequeno de estatura, como
— no dizer de Homero — era Tideu, ainda que
pouco deva à formosura, como dizem a respeito de
Hércules, nem por isso corresponderá menos ao
que dele esperam os homens. Agora se fôr débil e
doente, de modo nenhum poderá suportar o peso
do govêrno.
Se é certo que não há forma de fazer crescer
um corpo pequeno, nem de corrigir um rosto desfeado, contudo já está em nossa mão, a maior parte
das vezes, o gozarmos de boa saúde e sermos robustos ; pois é bem fácil abstermo-nos de excessos na
comida e aumentarmos as nossas fôrças, trabalhando e praticando exercícios físicos.
Se vos apraz, empenhemo-nos em afastá-lo das
damas muito ricas e dos homens sumamente delicados, dado que não queiramos que nos enfraque.
çam o nosso Rei com uma educação desmesurada27S
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mente amolecida. Com efeito, não ignorais quão
importante seja o empenho que deve pôr-se no princípio e no fundamento de quaisquer empresas ;
porquanto, geralmente, tais são as consequências
quais tiverem sido os princípios. Portanto, vejamos
se podemos rogar àquêles que não nos atulhem o
Rei de iguarias, nem o amoleçam com unguentos e
olorosos aromas, nem o tornem efeminado com
imoderados prazeres e carícias, mas que o deixem
crestar-se do sol e fortalecer-se, pouco a pouco, com
a dureza do trabalho.
Não quero ser desumano ao ponto de desejar
que os Príncipes se alimentem daquele masturço
que usavam outrora os persas, segundo narra Xenofonte, como conduto na alimentação de seus filhos. Nem há razão para termos um critério tão
esquisito de robustez e de saúde. Transijamos um
tanto com os costumes, atendendo um pouco aos
tempos em que vivemos, e perdoando às damas a
sua fraqueza; no entanto, com a condição de não
tanto empenho porem em alimentar exageradamente o Rei, pois não estão a engordar nenhum
patinho mas a criar o defensor da república. Ora
o excesso nas comidas provoca indigestões, debilita
as fôrças, obscurece o entendimento, enfraquece a
vontade, gera a preguiça, a inacção e o torpor, e
acaba por abreviar a vida.
Portanto, se havemos mister de um guarda, de
um defensor são e valente, sagaz para nos defender
2
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dos males e magnânimo para conjurar perigos, haverá coisa que convenha menos como adoptar uma
educação que traz ao corpo as mais variadas doenças, que entorpece o espírito, e — o que é muito
mais grave ainda — que deforma o Príncipe ignominiosamente ? Nada há tão desagradável e que
tão funesto seja como ter um soberano que passe
o tempo a dar arrôtos, a bocejar, a ter náuseas e
a cair de sôno e de preguiça.
Pensava Platão que não podia atribuir-se valor
nenhum aos Sículos nem aos italianos naquele
tempo em que percorria aquelas regiões; e a razão disso estava no facto de se banquetearem lautamente duas vezes ao dia.
E, na verdade, muito bem via êle, pois o corpo, repleto de alimentos, ajoujado com a ceva,
não só se torna completamente surdo aos ditames
da virtude, como também deprime o espirito, extinguindo qualquer resquício de honestidade.
Isto sem falar na deformidade corporal que
causam a gordura e a adiposidade excessivas;
pois mui proeminente se torna o abdómen, incham
os lábios, assopram-se as faces, enterram-se os
olhos, tornando-se grosseira a figura. Ir-se-á afastando tanto da forma humana que chegará a parecer, não um homem, mas um monstro humano.
Ajuntemos-lhe ainda o pêso exagerado, que dificilmente lhe permitirá deslocar-se. Quem, pela
sua exagerada gula, assim se tornar nédio, muito
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virá a sofrer com tão pesadas banhas, começando
por ficar manco ou côxo e acabando por se sentir
tomado de todos os membros.
A tirania da gula dá lugar a mau govêrno.
O prazer pressupõe desejo. Dario e Alexandre Magno. Livremos o Infante do ócio, habituando-o ao trabalho.
Que direi eu de tão miserável escravidão ? Miserável e detestável é ela que põe de parte a honestidade, impelindo-nos tirânicamente para a torpeza. Mas a gula é uma senhora tão dominadora
e impertinente que, no momento mesmo em que
se trata da salvação do povo inteiro, quando se
torna instante e urgente a tarefa de reinar, é nesse
momento preciso que desvia o homem da preocupação de salvar a república para encher e satisfazer
o ventre e o seu mui torpe apetite.
Logo, nem na paz nem na guerra nenhum encargo honesto pode desempenhar quem servir a
gula; porquanto, já no desempenho da sua função,
obedecendo à ordem do seu insaciável estômago,
abandona repentinamente o seu cargo, e totalmente se entrega à satisfação daquele tão impuro
apetite.
Portanto, uma vez que êste vício bem grandes
males traz à coisa pública, e muitos mais ainda
quando oprime os Príncipes ; já que, em tudo, o
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mais importante está no comêço, quer para viver
honestamente, quer para agir criminosamente, empreguemos todos os nossos esforços para que as tais
damas ou êstes senhores, que pouco divergem dos
costumes delas, não nos habituem o nosso Rei a
só pensar em festins, isto é: que não tornem o
Soberano com a sua aturada influência, lânguido,
enfêrmo, inactivo, preguiçoso ou disforme. Que
entendam, no fim de contas, que a verdadeira saúde
e robustez dependem de uma alimentação moderada e dos exercícios físicos. E esta norma de vida
tão necessária é para a saúde e para a aquisição
de forças, como também para o prazer.
Com efeito, nenhum prazer haverá se antes não
tiver havido esfôrço: o alimento não será agradável
se não tivermos fome, nem a bebida nos dará prazer algum se não sentirmos sêde. Uma vez saciadas
a fome e a sêde, lá se vai o prazer de comer e de
beber. O descanso, porém, que prazer nos poderá
proporcionar, se o corpo se não tiver fatigado antes
com saltos, corridas, lutas, passeios ou qualquer
outra espécie de esfôrço ?
E, para não dizer mais, direi apenas que todo
o prazer completa um desejo precedente.
Corre fama que Dario, vencido duas vezes em
combate por Alexandre Magno e já cansado da
fuga, tendo-o forçado a sêde a beber água enlodada
e inquinada por cadáveres, declarou que nunca
bebera com tanta satisfação durante a sua vida;
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porquanto nunca se havia dessedentado porque
nunca havia esperado pela sêde.
Donde se conclui que todos quantos viverem no
meio da maior abundância, se pecarem por intemperança, nunca poderão experimentar nenhum
prazer. De resto, como as coisas humanas não permanecem sempre no mesmo estado, talvez aconteça,
por vezes, que o Rei se veja forçado a suportar os
maiores trabalhos, os quais, certamente não poderá
suportar se, desde o berço, tiver sido educado de
maneira a não aguentar nenhum esfôrço, a não
sofrer a mais ligeira contrariedade, nem a dispender
a mínima energia.
Todos os trabalhos, com o hábito, se tornam
leves, fáceis e agradáveis; mas tornam-se pesados
e difíceis de suportar para os ociosos e delicados,
que, de maneira nenhuma, podem aguentá-los.
Por isso, se o Rei fôr tenro e delicado, não
só não gozará de prazer algum, como ainda, por
vezes, se verá atormentado pela mais pungente dor.
Deve entender-se, finalmente, que a felicidade
nesta vida não está na ociosidade que, na verdade,
tantos homens buscam, mas no trabalho honesto.
Tanto é certo que a natureza humana não se acomoda
ao ócio que, se tudo nos sobrar para vivermos uma
vida feliz, ao ponto de nada termos que fazer, tal
viver mais será morte que vida; o que se manifesta,
com tôda a clareza, nas crianças.
Na verdade, elas querem ter todos os seus movi283
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mentos livres, correm de um lado para o outro,
recreiam-se com jogos movimentados, mostrando
com choros e queixumes, se dêles os afastam, que
maior prazer auferem da actividade que do repouso.
Quereis, portanto, experimentar se com estes argumentos trazeis para o vosso lado as damas elegantes
e, mesmo, os homens abastados, e se chegais a
persuadi-los de que não nos devem efeminar o Rei
com exageradas carícias, mas, sim, educá-lo de
maneira a suportar todos os trabalhos, de cara
alegre ?
— Mas que argumentos ? — disse T.
Aquêles que dizem respeito à saúde e ao vigor
do corpo, ou à esbelteza e formosura, ou ao gôzo
dos prazeres — atalhei. Aquilo que se disse dos
cuidados, da vigilância e solicitude (que devem ter
os Reis ao cuidarem da salvação pública), não chegará sequer ao conhecimento dêles.
Provai-lhes, pois, a êles, que a maneira como
pensam criar o Rei é totalmente contrária a seus
desígnios; porquanto, vai debilitar a saúde do Rei,
deformar-lhe a figura, embotar-lhe a sensibilidade,
e dar azo, inconsideradamente, a inúmeros sofrimentos que êle, de modo nenhum, poderá aguentar.
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A formação espiritual do futuro Rei requere uma
virtude e empenho singulares. Quem deverá
ser aio do Príncipe. A grandeza de ânimo e
a moderação. O constrangimento pelo medo.
E foi isto, o que se refere à formação do corpo,
que julguei dever tratar em primeiro lugar. Voltemo-nos agora para a cultura do espírito.
Não há palavras que possam descrever o cuidado,
a diligência, a vigilância, a piedade e a devoção
com que há-de invocar-se o auxílio divino, para
levar-se a bom têrmo tal empresa. Com efeito,
assim como os agricultores põem o seu maior desvelo nos mais tenros rebentos plantados, diminuindo
o zêlo à medida que vão crescendo e se vão tornando árvores adultas, por verem que elas já se
podem defender, por si mesmas, com o vigor e firmeza do seu tronco, — assim, quem toma a seu
cargo a educação de homens, é enquanto estão ainda
tenros os espíritos, aceitando fàcilmente as opiniões
que neles quisermos incutir, que deverá empregar
todo o esfôrço e cuidado, para que se formem como
convém e adquiram os mais sãos princípios.
E uma vez que a virtude atinja o estado adulto,
uma vez que tenha provado a suavidade da verdadeira honra, já não carecerá de tantos cuidados,
pois a própria honestidade crescerá por si mesma,
afagando-se a si própria e desentranhando-se em
frutos salutares à república.
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Contudo, não importará tanto saber qual a disciplina ou o ensino a dar a uma criança qualquer,
porque as paixões delas poderão dominar-se mais
fàcilmente. Com efeito, não serão tantas as ciladas
que se lhes armam, nem a concupiscência delas
poderá fàcilmente ser prejudicial à república.
Agora, tratando-se do Rei, é do valor e da virtude dêle que dependem o engrandecimento e a felicidade da república. E muito mais difícil educar-lhe
o espírito, a êle que de tão grandes riquezas desfruta e que tantas vezes cai nas emboscadas dos
seus aduladores. Os seus apetites, como podem
ser tantos e tão grandes, causam perturbação à
república e lançá-la-ão por terra. Pois os Reis,
quando prevaricam, não se contentam com pouco:
quanto maior é o poder e mais ampla a liberdade,
tanto mais desenfreada se mostra a sua cupidez e
tanto maiores as desgraças que trazem a todos.
Portanto, como atrás ficou dito, se, para dirigir
e governar um povo, se requere a maior sabedoria,
a mais comedida temperança, a maior diligência, a
mais perfeita virtude, o mais elevado grau de justiça e de equidade — não será com uma virtude
nem com uma diligência vulgares que poderá manter e levar a bom têrmo tão árdua tarefa.
Que imaginamos nós que poderá suceder se
se apoderarem do espírito do Rei uma temeridade,
uma injustiça sem limites, o maior desprêzo pela
honra ? Fatalmente há-de acontecer que tudo se
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confundirá então, que tudo se perturbará e ruirá na
mais completa desgraça. Em assunto tamanho,
portanto, não pode admitir-se a mínima negligência
ou descuido.
Nenhum erro poderá ser pequeno, se cometido
nos primórdios da educação régia; pois muitas
daquelas coisas que, a princípio, se tomam por
inofensivas e jocosas, vêm, por fim, trazer os
maiores males e causar os mais confrangedores
prantos. Não se pense que há-de ser pequeno o
prejuízo que a desgraça de uma negligente educação
do Príncipe Real há-de acarretar à Nação; deve,
sim, prever-se o dano que há-de trazer a todos o
desregramento da concupiscência do Rei, quando
atingir a adolescência. Por conseguinte, quanto mais
elevado é o cargo, quanto mais frequentes são as
armadilhas e mais graves os perigos, tanto maior
deverá ser a diligência em criá-lo, orientá-lo e
instruí-lo, e em livrá-lo do contágio de tôda a
torpeza.
Por isso, o primeiro empenho estará em descobrir, em tôda a república, um homem grave,
sábio e virtuoso que dirija e modere os seus afectos.
A tarefa, porém, que incumbe a êste, consistirá em
dotar o menino Rei de uma índole eminentemente
virtuosa e morigerada, tanto quanto estiver ao alcanc^ de suas fôrças.
Na verdade, já por mais de uma vez afirmámos
que todo aquêle que pretende vir a ser um homem
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notável, deverá começar por adornar-se de duas
virtudes: a grandeza de ânimo e a moderação.
Ora, todo o apetite desordenado deve refrear-se
de três maneiras: com o temor, com a lei e com a
disciplina. Como a infância não está sujeita ainda
às leis, e como a disciplina exige um espírito já mais
feito, inflamando-o na ambição das mais elevadas
artes, só resta que as crianças se coíbam unicamente pelo mêdo.
Há, todavia, duas espécies de mêdo : o temor da
desonra, da ignomínia, e o receio da dor, do sofrimento. No entanto, quer um quer outro, devem
levar ao constrangimento, quando se tornar necessário ; contudo, devem envidar-se esforços no sentido
de, tanto quanto possível, reprimir os Príncipes
reais não tanto com o receio do castigo corporal
como, de preferência, com o temor da ignomínia.
Porquanto, o mêdo da dor, desde que ultrapasse
uma certa medida, quebra e debilita a coragem
moral, impedindo-nos de tender para a dignidade;
o temor da ignomínia, porém, é sinal de excelente
índole.
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O Infante fugirá do mal mais por recear a infâmia do que por temer castigo. A educação
torná-lo-á digno e respeitador, afastando-o
da obscenidade. O pudor requerido na ama.
Ciro Magno moribundo. Arcádio e Honório.
E meu desejo, portanto, que, logo de início, se
eduquem os Príncipes de modo a fugirem do mal,
mais por temerem a infâmia do que por recearem
castigo, pois, se todos nós tendemos naturalmente
para o prazer, muito mais tendem as crianças. Pelo
que toda a disciplina delas, quanto lho permite o
entendimento, deve basear-se no prazer.
Assim é que os gregos chamam «paideia» e os
latinos «ludus» (escola) a esta educação infantil,
porque, em parte, se inculca e ensina à maneira de
jôgo, para mais facilmente se fixar e imprimir no
espírito deles. E tanto maior diligência deve empregar-se na educação dos Príncipes, quanto mais
melindrosa é a repugnância deles.
Assim como os doutores (no dizer do Poeta máximo) adoçam a bôca às crianças com bolo doce,
a fim de os fazerem aprender os primeiros rudimentos, assim os Príncipes Reais devem atrair-se
ao gozo da dignidade, para, pouco a pouco e com
maior facilidade, se educarem na sua missão.
Com muito empenho deverão afastar-se da iniquidade, receando cair em ignomínia; contudo,
guardar-se-á a devida medida, não se dê o caso de
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demasiadamente se inflamarem num desejo vão de
louvor ou de se retraírem com um exagerado receio
de censura, vindo a perder a esperança de alcançar
a dignidade. Porquanto, nenhum espírito arrogante
e altivo até à insolência ou abjectamente subserviente poderá, de modo nenhum, aspirar à digni-'
dade real. Por isso, tôda a sua educação tenderá
para a dignidade e grandeza da função régia.
Por conseguinte, assim como se tornam úteis às
crianças, futuros artífices, os jogos que mais aptos
e expeditos os façam para a arte que hão-de exercer (como já atrás dissemos), assim também será
brincando que o futuro Rei aprenderá, quando menino, a ser justo, liberal, a ser comedido e virtuoso.
Será na prática de qualquer certame honesto que
desejará fazer-se louvado.
Ponha-se, portanto, o maior empenho em não
lhe narrar contos que muito se afastem deste nosso
ponto de vista. Contem-lhe, sim, histórias donde
venha a depreender que a maldade e a injúria são
nefastas, odiosas e detestáveis; que as sanciona o
suplício eterno. Da sua bôca não devem sair insolências nem obscenidades; e deve-lhe mesmo custar
muito ouvir obscenidades da bôca dos outros. E
para isto, de facto, muita importância têm as qualidades da ama.
Por isso, quisera eu que, em tudo, se seguissem
as leis da natureza, que também dotou as Rainhas,
como tôdas as outras mulheres, de dois seios para
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amamentarem os filhos que houverem de dar à luz.
Mas se tanta é a fôrça do deleite e tal a perversão
de costumes que, tanto a Rainha como quási tôdas
as mulheres, de bom grado preferem partilhar com
outras o suave nome de mãe, para não suportarem
a mínima fadiga com a amamentação, ponha-se, ao
menos, o maior cuidado em não se escolher uma
ama que não tenha pejo de ouvir obscenidades.
E que, a êle, ficar-lhe-ão gravadas para sempre,
na memória, as imagens que tiver percebido enquanto criança de mui tenra idade. E se estiver
mal acostumado a pronunciar palavras obscenas,
muitas serão as inconveniências e obscenidades que
praticará. Pois os hábitos e costumes vulgares vão
atrás da linguagem usada; e parecerá leve e desculpável a maldade que, repetidas vezes, nos sai da bôca.
E, ainda que outro inconveniente não acarretasse
esta linguagem imunda senão a perda do pudor, já
isso, de si, seria um mal tão grande que palavras
não haveria que o descrevessem.
Na verdade, perdido o pudor, lá se vai todo o
atractivo da dignidade e da honestidade. Mas, para
conservar aquele, é da maior utilidade não só amar
seus pais com tôdas as veras e recear ofendê-los
(não é só ao mestre e aio que deve ter mêdo), mas
também honrar os anciãos, veneráveis pela sua
autoridade e prudência. E, para lhes não causar
incómodo, deverá, muitas vezes, abster-se mesmo
de divertimentos lícitos.
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Pois é muito acertado o que, a êste respeito, escreveu Xenofonte. Quando Ciro Magno se sentia já
prestes a morrer, falando a seus filhos, além de os
aconselhar, repetidas vezes, a praticarem tôdas as
virtudes, recomendou-lhes, sobretudo, que cuidassem
sèriamente de ser pudicos e modestos. Dizia-lhes
êle: «Meus pais, segundo os seus hábitos e tradições, ensinaram-me sempre a dar passagem, a ceder
o lugar, a dar a palavra às pessoas mais velhas:
não só a meus irmãos, mas a todos os cidadãos. Também a vós, meus filhos, vos ensinei eu, desde os
mais verdes anos, a dar precedência, lugares de
honra, aos que forem mais velhos. Lembrai-vos de
que só deveis julgar-vos superiores aos mais novos
que vós. Por conseguinte, não é novo nem insólito
isto que vos prescrevo: é um costume legítimo, já
antigo e admitido por todos».
Tais foram os conselhos, tais as palavras que,
já moribundo, dirigiu a seus filhos êsse tal Ciro.
Pelo seu valor, com princípios de vida modestos,
êle chegou a formar um império que atingiu os
extremos limites da Ásia. De suas notáveis virtudes
dá testemunho a sagrada Escritura, tendo sido o
seu nome condignamente celebrado por Isaías muitos séculos antes de ter nascido. Não pensou que
poderia decair a dignidade real se os anciãos não
quisessem prostrar-se aos pés de seus filhos; pelo
contrário: pensava que os seus filhos nunca poderiam ser dignos do régio nome se, quando meninos,
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não se levantassem na presença das pessoas idosas,
veneráveis pela sua gravidade. Porque entendia este
sábio varão que o fundamento mais firme da virtude real estava no pudor e no recato da infância.
Que, às crianças, não convinha mandar, mas serem
mandadas; que deviam reverenciar e não atemorizar
os outros; que deviam levantar-se ao passarem as
pessoas idosas, e não se envaidecerem com suas
lisonjas.
Ora tal preceito, quer inculcado por Ciro a seus
filhos, quer imaginado por Xenofonte como modêlo
da verdadeira educação real, tenho-o eu como divino; no entanto, vós próprios podeis verificar quão
longe esteja dos nossos costumes.
Teodósio Magno mandou vir, de Roma, um homem eminente, de grande renome no tempo pela
sua erudição e eloquência, chamado Arsénio, afim
de instruir, em todas as artes e disciplinas, seus
filhos Arcádio e Honório, que lhe haviam de suceder no império. Tendo partido, pois, para Constantinopla, o mestre tomou posse do cargo, e começou
a instruir os Príncipes. Certo dia, porém, querendo
Teodósio ver, com seus olhos, como eram ensinados
seus filhos, foi ter com eles numa ocasião em que
Arsénio se desempenhava do seu oficio. Foi topar
seus filhos assentados em sólios, e Arsénio de pé.
Ao ver tal, grande foi a ira que se apoderou dele.
Mandou aos filhos que se levantassem e ao mestre,
por sua vez, que se assentasse. A êles ordenou-lhes
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que nunca se sentassem na presença do mestre, e
àquele que os zurzisse severamente sempre que o
julgasse oportuno, não fechando, de modo nenhum,
os seus olhos aos erros deles.
Foi isto, na verdade, o que preceituou a seus filhos e ao professor deles aquêle intrépido e virtuoso
varão, que tinha o mundo todo debaixo do seu mando. E se nisto lhe tivessem êles obedecido, certamente teriam seguido as suas pisadas, e o Império
não teria soçobrado tão gravemente. Mas, como o
pai, ocupado em emprêsas guerreiras, teve necessàriamente de se ausentar, ficando os Príncipes à
mercê das damas e fidalgos, puseram fora o mestre
e entregaram-se ao amolecimento dos prazeres. De
maneira que nenhum deles pôde aspirar às honras
de que havia disfrutado o Augusto Príncipe, seu pai.
Dito isto, voltemos ao ponto que deixámos.
A modéstia na pessoa do Rei e naqueles que o
cercam. A verdade. A maldade da mentira.
Dado que, na educação do Rei, deve atender-se
muito à modéstia, creio que bem contribuirá para tal
virtude fazer cercar o Infante de homens graves,
prudentes e respeitáveis, que respeitará como a seus
pais e incutir-lhe receio de ofender o mestre, não
se dê o caso de, começando a desrespeitá-lo, se
torne vão todo o esfôrço dêle em ensiná-lo.
Além disso, é desejo meu que se vede a entrada
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a chocarreiros. É que as brincadeiras despropositadas dêles fazem perder o pudor; a sua verbosidade, de atormentar os ouvidos, chega a arrastar
até muitos homens honestos. Ora, tanto uma como
outra coisa afastam-se muito dos hábitos e preceitos
reais.
Na verdade, o Príncipe digno saberá distinguir
a urbanidade da loquacidade chocarreira; e, se se
divertir com chistes, não deixará nunca de detestar
o descaro e a petulância. Se recrear o espírito com
ditos jocosos, não deixará de castigar murmurações nem de combater maledicências. Portanto,
nunca falará ele próprio em desabono de ninguém
nem consentirá que alguém o faça.
Além disso, quem está prestes a alcançar a
grande honra de se chamar Rei, deve odiar implacàvelmente a mentira.
Com efeito, a Verdade é um bem estável e
eterno, mui do agrado de Deus; o meio mais apto
para atrair a afeição dos homens, o mais seguro
para a nossa defesa. Todos se entregam, de bom
grado, nas mãos daqueles que sabem sujeitar-se
aos maiores perigos para não faltar à palavra dada,
para não mentir a ninguém.
De resto, a mentira é a desgraça dos espíritos
mesquinhos e tacanhos, que se arreceiam dos perigos, por mais ligeiros que sejam. E, de facto,
todos nós tendemos naturalmente para a verdade,
cuidando que todos os esforços serão poucos para a
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alcançarmos. O desejo que temos dela leva-nos,
por vezes, a abraçar, de boa mente, verosimilhanças
em vez de verdades. E a prova mais eloquente de
que nada se adapta tão bem à natureza humana
como a verdade, está no facto de sentirmos deleite
mesmo com a falsa imagem dela.
Quão torpe seja a mentira e quão indigna da
dignidade humana bem o manifesta o facto de,
mesmo aqueles que frequentemente mentem, empregarem o maior esforço, porem a maior solicitude em maquinar e esconder a mentira, corando
muito de vergonha quando apanhados em flagrante.
E, certamente, nunca se envergonhariam de mentir
se não estivessem convictos, subjugados pela própria natureza, de que é iníquo e indecoroso
mentir.
Portanto, se todos buscamos, instintivamente a
verdade; se é convicção nossa que a mentira é
irmã gémea da torpeza; qual será a razão por que
tantos homens se sentem coagidos a mentir ? Outra
não será senão o mêdo. Na verdade, todo aquele
que mente, ou receia castigo ou teme desgraças e
ofensas, ou muito se atemoriza com quaisquer
coisas dêste jaez. Por isso, busca um refúgio para a
sua mentira.
Ora tal mêdo humano, próprio dos ânimos
abatidos e doença de repugnantes aduladores, não
pode apoderar-se dos espíritos livres e superiores,
mas só de escravos, cobardes e ladrões que temem
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censuras e ameaças. O Rei, porém, não poderá ser
digno de tal nome se não fôr dotado de um ânimo
forte e alevantado, que despreze tôda a hediondez
por amor da dignidade. Donde se conclui que pretexto nenhum poderá levá-lo a mentir. De resto, a
raiz de tôda a mentira está na cegueira de espírito
e na insensatez. Pois o espírito privado da luz do
entendimento, mergulhado nas trevas da ignorância,
mente e engana-se a si próprio, caindo em fraude
mortal. E como nada há que tanto se deva detestar
como a insensatez, segue-se que tôda a mentira é
detestável. Qualquer água que corra duma fonte insalubre há-de necessàriamente estar empestada.
O Príncipe nunca terá vantagem em mentir.
O parecer de Aristóteles, Lisandro e os lacedemónios. A felicidade reside na verdade.
«Mas — dizem muitos, como também o nosso
M. — os negócios da república exigem, muitas
vezes, que o Rei minta sem pejo».
Nada poderá ser tão prejudicial como afirmar-se isto.
Em primeiro lugar não há qualquer utilidade
ligada à desonestidade; de resto, não pode considerar-se útil o que traz bem mais prejuízos que
vantagens. Ora, quem mente por via da utilidade,
não obtém vantagem nenhuma com que possa ressarcir o dano causado. Com efeito, perde a digni297
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dade — a coisa mais nobre que neste mundo pode
topar-se.
De maneira que, quer aumente seus cabedais,
quer dilate o império, uma vez que recorra ao dolo
e à fraude, nunca o lucro poderá comparar-se às
perdas. Assim como não será tido por ajuizado
quem desperdiçar ouro e pedras preciosas para
juntar estanho, assim também aquele que puser de
parte a dignidade para buscar lucro, em vez de
alcançar qualquer vantagem, subverterá tudo quanto
é vantajoso.
Ora quem mente, enjeita a sua dignidade e é
tido como avarento, como pérfido e injusto.
Portanto, não lhe traz qualquer proveito a sua
mentira, mas, antes, lhe causa detrimento, a ele e a
seus negócios. Qual a razão disso ? É que todo o
homem que sacrificar a sua dignidade ao que lhe
fôr proveitoso, repetidas vezes perderá essa vantagem que ambicionava.
Mui avisadamente diz Aristóteles que aquilo
que, a princípio, tem aparência de bem, com o
andar do tempo, logo se manifesta como um verdadeiro mal.
Na verdade, o próprio termo «mentira» claramente manifesta quanta falsidade contém o bem
que se obtém mentindo.
De resto, nada poderá perdurar se não tiver por
base a fidelidade humana.
Quem não cumprir escrupulosamente a sua pa298
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lavra, não poderá contar com a fidelidade dos
outros; ninguém lhe dará crédito.
Assim sucede que tôdas as vantagens devidas à
mentira mui fàcilmente se dissiparão.
Quando um negociante, seduzido pela oportunidade do lucro, defrauda alguém, não está seguro
em seu espírito, de possuir o que fraudulentamente
obteve, e perde tôdas as oportunidades de vir al
cançar maior ganho; pois ninguém deseja fazer
negócios com um comerciante que dizem ter faltado
já à sua palavra. Assim também o Príncipe se,
para aumentar seus haveres, não recear cair em
mentiras tôrpes, nem por isso terá muito seguro
aquilo que fraudulentamente alcançou; e lá se lhe
vai toda a esperança de, no futuro, vantagens maiores obter.
«Mas, dir-se-á — muitos, com a arte de mentir,
chegam a alcançar a fama de sábios.
Na verdade, assim é. Mas a própria eloquência
dos factos demonstra a falsidade de tal reputação;
porquanto tôdas as riquezas devidas a dolo logo se
esfumam, permanecendo estáveis e duradouras unicamente as que se fundam na verdade, enquanto
permanecer intacta essa mesma verdade.
No entanto, acha-se finura e chiste nas palavras
de Lisandro quando dizia que Hércules tinha cosido
uma pele de raposa a outra de leão. E assim é, de
facto.
Mas o certo é que, dentro de pouco, o chiste e
2
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riso que provocaram tais palavras transformaram-se
em lágrimas amargas para a cidade que Lisandro
governava.
Com efeito, logo que os Lacedemónios, esquecidos já do seu heroísmo antigo e da sua simplicidade, imitaram a astúcia do seu comandante,
afastaram de si, com injúrias, os seus aliados. E,
depois de abandonados por eles, de enfraquecidos
que estavam, tanto se deixaram abater pela coragem
de Epaminondas que, após a batalha de Leutra,
jamais puderam recuperar nem as suas riquezas
nem o poder de antanho. O mesmo se diga de
todos quantos enriqueceram também dolosa e
fraudulentamente.
Lá diz o provérbio que «mal acaba o que mal
começou». Pois que frutos poderão colher, para si
ou para as suas repúblicas, aqueles Príncipes (para
não falarmos de outros) que, nos tempos de agora,
se servem de mentiras e fraudes ? A pérfida astúcia
traz-lhes, para eles, a infâmia, o ódio, o agravo dos
homens; e, para as repúblicas, a pobreza, a indigência, o exemplo de vaidade, a licença dos mais
nefandos crimes, provocada por uma longa impunidade militar. Donde, tôda a razão de defesa e de
engrandecimento do império se contém na ânsia de
verdade ; pois todos abandonam os Príncipes cuja fidelidade têm como suspeita, enquanto, de bom grado,
se entregam aos que lhes parecem fiéis. Enfim:
tôda a felicidade na vida se reduz à pura verdade.
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Portanto, se é certo que todos ambicionam ser
felizes, pondo a sua felicidade na abundância de
verdadeiros bens, segue-se que todos quantos desejam ser ditosos deverão envidar todos os esforços
para alcançarem os mais verdadeiros bens; pois o
falso bem, como atrás se disse, mais se tem por
um verdadeiro mal. Logo, quem está sujeito à mentira e à vaidade, por miserável se deve ter, porque
do falso prazer provém uma autêntica dor; da
falsa honra, a verdadeira desonra; da falsa utilidade, o verdadeiro dano. É uma aparência vã que
ilude os dementados, que os despoja de tôda a
sensibilidade e que os faz seguir o rasto da mais
enganadora utilidade, pondo de parte o que é digno.
Se tivessem levantado os seus olhos para o brilho,
para a magnificência, para a utilidade e firmeza
da mais verdadeira dignidade, não teria sido tão
grande a sua loucura; nem riquezas nem ambições
de mando haveria que pudessem levá-los a enjeitar a honestidade, cuja ambição deve levar-nos a
desprezar a própria vida. Justifica-se, portanto, a
maior parte das vezes que se vejam privados da
honestidade, que deram ao desprêzo, e da utilidade
que pretendiam alcançar; choram depois amargamente o justo castigo da sua demência.
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A religião ensinará ao Rei menino que a mentira e a vaidade são os maiores males. Deus
ajudá-lo-á em sua tarefa.
Voltando agora ao nosso Rei, diremos que ninguém poderá defender o nome nem a pessoa d'Êle,
se não fôr virtuosamente magnânimo, notavelmente
honesto, firme na sua fé, moderado de prudente,
rico da mais verdadeira riqueza. E que a mentira
desgraça os espíritos mesquinhos, tôrpes, maliciosos
e insensatos, carecidos do verdadeiro bem. E opinião corrente nada haver que mais se oponha ao
cargo e à dignidade do Rei.
Faz-se mister, portanto, que o Príncipe se acostume, desde a mais tenra idade, a amaldiçoar a
mentira, para que o tomem sempre como inimigo
dos falsários, dos pérfidos, dos mentirosos. Se
assim proceder, abalará os haveres dos aduladores,
enriquecidos à custa de falsidades; e terá Deus,
criador e defensor da verdade, a seu lado. E assim,
liberto do cerco dos dissolutos, e protegido pela
graça divina, viverá uma vida sumamente feliz,
vendo próspero o seu reinado.
Portanto, o que mais importa na educação do
Rei é convencê-lo, desde menino, de que a mentira
e a vaidade são a causa das maiores calamidades
e desgraças.
Por conseguinte, impregne-se primeiramente o
espírito régio de unção religiosa, orientando-o, fre3o2
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quentes vezes, para o ce'u, e de tal modo que, se
possível fosse, bebesse os primeiros ensinamentos
da piedade com o leite de sua ama. Porquanto,
quem se dedica exclusivamente à vida piedosa não
pode ser desonesto, nem pusilânime, nem irascível,
nem desumano, nem falso. Em suma: não praticará qualquer maldade.
Pois é na religião que se encontra o manancial
de todas as virtudes, o seu sustento, a sua perfeição elevada ao mais alto grau. Por conseguinte os
primeiros princípios da piedade devem ministrar-se
bem cedo à infância para melhor poder cultivar
tôdas as virtudes e nelas progredir. E de um modo
especial devem iniciar-se os Príncipes, tanto mais
quanto mais elevada e difícil é a sua missão, quanto
mais se aproxima a sua dignidade da função divina;
uma vez que, como atrás dissemos, não poderão
desempenhar-se do seu múnus sem o auxílio da
graça de Deus. À medida que o Rei fôr avançando
em idade, ir-se-á lembrando de que foi por beneficio divino que o designaram para governar na
terra, em vez do Supremo Senhor.
Portanto, como desempenha uma função divina,
não se esquecerá de que carece do auxílio e dos
dons celestiais.
Não houve ainda nenhum Príncipe eminente,
vitorioso em todos os combates, a quem tivesse
faltado a ajuda divina; pois é só Deus que nos
alumia o entendimento, que nos fortalece a von3o3
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tade, que nos cumula de bens, que põe freio às
fraudes internas. E só Êle que repele os ataques
do inimigo, que concede os mais honrosos louros
da vitória àquêles que cultivam a piedade, a justiça
e que defendem a república com a sua virtude e
vigilância.
Foi com as armas da piedade que os nossos
Príncipes de outrora se tornaram heróis. A
religião impõe ao Infante uma vida casta,
cheia de virtude, coragem e heroísmo.
Para tal prática religiosa muito ajudará a narração das façanhas e vitórias dos Príncipes seus
antepassados; para que entenda que mais são elas
devidas às armas divinas que ao valor dos homens.
Que foi com votos e com mui fervorosas preces
que eles impetraram o auxílio divino. Entretanto,
saiba também que tanto a iniquidade, a intemperança, a cobardia, a negligência como os restantes
vícios da alma muito desagradam a Deus; e que,
por isso, não atende as preces dos iníquos, dos dissolutos, nem dos tímidos, nem dos negligentes.
Por conseguinte, duas coisas se tornam necessárias a todos os Príncipes que quiserem consolidar
a amizade com aquêle Sumo e Eterno Príncipe.
Que tenham uma vida impoluta e que adquiram,
uma singular grandeza de ânimo. Se assim não fôr,
trabalharão em busca da religião sem qualquer
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fruto. Por isso, embora edifiquem igrejas, embora
cumulem os templos de dádivas e prestem mui
devoto culto a Deus, se não tiverem abominado as
maldades de que enfermavam, nem puserem tôda
a sua virtude e empenho na defesa da república,
não lograrão aplacar a divindade de Deus.
Na verdade, é falsa a noção que têm de Deus
aqueles que, continuando a ser iníquos, julgam
suborná-lo ou aplacar a Sua ira com dádivas. Quem
assim pensa julga poder comprar a consciência de
Deus com dinheiro; e não pode imaginar-se crime
que tão gravemente ofenda o Altíssimo.
De resto, quem pedir a Deus que, enquanto
dorme fugindo a todo o esforço, lhe proporcione
tôdas as graças, dignidade e virtudes, atribui uma
iniquidade ao Senhor Supremo. Na verdade, pede-lhe que dê à cobardia e à indolência os prémios
devidos ao esfôrço e à virtude.
Ora, assim como um agricultor, se não lavrar
nem cavar a terra, nem semear em seu tempo,
nem cuidar de cultivar os campos, debalde pede a
Deus grada e abundante colheita, assim também
será em vão que o Príncipe pedirá o auxílio divino,
se não se entregar, com tôdas as veras, ao govêrno
da república, nem combater, com o maior denodo,
em caso de guerra. Porquanto, gravemente ofende
a Deus quem pensa que Êle há-de ser propicio à
timidez e à cobardia.
Tanto é certo que a timidez e a cobardia não
ao
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lhe são caras, que chega mesmo a prejudicar bastante todos os tímidos, negligentes e dissolutos no
govêrno da república. Por conseguinte o fundamento da religião está na castidade do viver, aliada
a um ânimo virtuoso, forte e aguerrido.
O Rei dar-se-á a uma vida de piedade constante,
que não restrita às angústias da adversidade. Saiba agradecer a Deus ubíquo todos
os dons de virtude que o adornarem.
Ale'm disto, deve aconselhar-se aos Soberanos
que é quando as coisas lhes correm à medida dos
seus desejos que deverão praticar mais diligentemente a religião e a piedade.
Assim como é posto de parte por aqueles que
quis ter como amigos quem só recorre a eles na
adversidade, não tendo cultivado antes verdadeiras
amizades, assim também, quem desprezar a religião
quando a vida lhe correr bem, será, por via de
regra, em vão que implorará o auxílio divino na
adversidade. Pois aquele que só se faz religioso
por temor, vai desagravar a Deus geralmente com
falsa intenção. E, quando tiver amainado a tempestade que o aterrorizava, logo se esquecerá da religião, regressando à perversidade anterior. É por
esta razão, portanto, que nem sempre dirige preces
ao céu.
Em vista disso, para que tal não suceda aos
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Reis, deve lembrar-se-lhes, com frequência, desde
a infância, que é quando tudo corre à medida dos
seus desejos que devem sobremaneira prestar piedoso culto a Deus. Que entendam nada haver tão
ilustre para a glorificação do seu nome, e que tão
útil seja para conservar seus haveres como a amizade com Deus.
Que aprendam, pois, de seus mestres que
muitos são os benefícios e dádivas que podem conciliar-se com a graça divina; mas que nenhum tão
valioso como a justiça e a honestidade.
Na verdade, todo o Príncipe que nunca tiver
ofendido a justiça nem a honestidade, e puser tôdas
as suas preocupações na salvação do povo, confirmará, com uma aliança eterna, a amizade com
aquele amantíssimo Pai e Supremo Senhor.
Digam-lhe também que Deus está sempre presente e em tôda a parte e que vê claramente as
coisas mais ocultas. Muito ajuda isto a conservar o
pudor, a pureza de vida, e a constância de ânimo;
pois se todos nós, quando suspeitamos que podemos
ser observados pelos homens, refreamos todos os
nossos desejos, muito mais cuidados poremos, indubitavelmente, em nos afastarmos, a nós mesmos,
do pecado e da torpeza, ao pensarmos que não podemos fugir aos olhos de Deus.
Portanto é a prática da religião que contém a
verdadeira disciplina da justiça, da virtude, da
honestidade, do pudor, da humanidade e da cons307
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tância. É esta a razão porque nada há que tanto
deva ensinar-se ou incutir-se no espírito dêles com
tal empenho e cuidado.
Em que se distingue a verdadeira religião da
superstição. Filipe, Epaminondas e Alexandre. O ensino de Aristóteles.
%
Esta tarefa não findará aqui: deverá continuar
ainda, fazendo-lhes compreender, pouco a pouco,
quanto difira a religião da superstição. A superstição
é o receio aterrador que se tem da divindade, aliado
a uma certa fraqueza de vontade ; ao passo que a religião é o mais santo preito rendido à majestade de
Deus; é homenagem que simultâneamente leva o
nosso espírito a retrair-se com um certo temor de
piedade, fortalecendo-nos, à uma, grandemente a
vontade. Aqueles, porém, que censuram os excessos religiosos não entendem que atribuem à religião
o que é apanágio da superstição, pois a verdadeira
religião não se deixa levar por crendices de velhas.
Não há receio vão que a acabrunhe, nem desconfiança que a atinja ou impeça de confiar no auxílio
divino, que a seu tempo virá.
Vê, com maior perspicácia, o que seja recto e
bondoso. Começa a agir com mais coragem, continuando a acção com maior constância e levando-a até
final com maior felicidade. Nada concebe nem executa
sem o conselho, sem o auxílio e a graça de Deus.
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Quando, porém, chegar à idade das primeiras
letras, todo o empenho e cuidado serão poucos na
escolha do mestre. Não deverá ser ignorante, nem
taciturno, nem, sobretudo, descomedido. Com efeito,
os defeitos dos mestres pegam-se aos discípulos,
como peste ou moléstia contagiosa mortal.
Quem tiver lido a história da Grécia conhecerá
bem a grande figura que foi Filipe, pai de Alexandre Magno. Pois as virtudes que o adornavam,
quando dado como refém aos Tebanos, ensinou-lhas
um eminente sequaz de Pitágoras, o pai de Epaminondas, com quem aprendeu ao mesmo tempo
que Epimondas, e que gozava da maior autoridade
em Tebas, tendo-o à sua guarda com aplauso unânime de tôda a cidade.
Se é certo que Filipe inúmeros louvores mereceu,
não sei se algum acto praticou que tão grande louvor merecesse como o empenho que pôs em educar
e instruir Alexandre. Logo que êste nasceu, dirigiu
uma carta a Aristóteles, dizendo-lhe que não sabia
se mais deveria agradecer aos deuses o ter tido um
filho de sua mulher Olímpia, se o facto de ter vindo
a êste mundo numa altura em que podia ser instruído por êle nas mais eminentes disciplinas. E,
não se contentando com escrever, pôs em prática o
que afirmara.
Tão notável se tornou Alexandre com o ensino
de Aristóteles que sujeitou todo o mundo ao seu
mando. Para dizer melhor: a mansidão e benigni3og
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dade dele trouxeram populações imensas da rudeza
dos costumes para a culta civilização do seu império.
De facto, os Príncipes mais ilustres, quando vencedores, trazem salvação até para os próprios vencidos. Reconstroem quanto foi destruído, reformam
as ciências e os costumes deles, apeiam tiranos
onde quer que se encontrem, tomando a defesa dos
inocentes. E como nisto Alexandre levou vantagem
a quaisquer outros, sucedeu que, por vezes, mais
querido era dos vencidos que dos seus cidadãos.
Aquêles amavam a sua clemência; êstes, porém,
invejavam o seu valor. E nunca poderia acontecer
isto se o mui douto Aristóteles não tivesse cultivado, com inúmeros conhecimentos e variada cultura, o espírito duro e violento de Alexandre, que
ardia intensamente no desejo de tudo vencer.
Já dissemos muitas vezes que a violência de um
temperamente vivo, sem o freio da moderação,
deverá denominar-se furor e não virtude. Consequentemente, se Alexandre não tivesse sido discípulo de Aristóteles, não teria podido, de maneira
nenhuma, tantas vezes vencer. Não poderiam tê-lo
denominado Imperador e Rei eminente, mas sim
corisco, calamitosa desgraça da Grécia. E isso bem
o demonstrou sempre que se afastou dos ensinamentos e opiniões do seu mestre. De facto, tais
sinais deu de ira e de loucura que tudo teria pervertido com a sua intemperança se tivesse perma310
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necido na mesma insensatez. Mas, enquanto praticou
os ensinamentos de seu preceptor, em tôda a parte
ficaram vestígios e padrões da sua virtude, da sua
docilidade.
Quem há-de escolher-se para mestre de * O Desejado». Método a seguir. Autores a estudar.
Ora bem quisera eu que escolhesseis um Aristóteles, se possível fôsse, que instruísse D. Sebastião nas mais elevadas artes e disciplinas, e que o
educasse em todos os deveres de um excelso Príncipe e governante. E já que tão difícil se torna
encontrar um mestre que iguale Aristóteles, cuidai,
ao menos, de escolher um aio que seja — como já
disse — douto, eloquente e bem comportado.
Na verdade, tanto a ignorância como a fofice
são sumamente detestáveis nos preceptores de crianças, pois há muitos que, no ensino dos rudimentos
gramaticais, enchem os espíritos infantis das mais
inúteis subtilezas dos gramáticos. E, enfatuados
com tão estranha ambição, enquanto fazem gala de
si próprios, enfastiam as crianças, fazendo-lhes
criar ódio às letras. Assim acontece frequentemente
que as crianças, antes de se sentirem atraídas pelo
encanto das letras, só lhes votam ódio, e ódio tal
que não há nada que possa levá-las a dar-se a elas.
Portanto, deve o preceptor do Príncipe pôr o
maior empenho em mondar-lhe o trabalho de inuti311
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Iidades, na medida do possível. Depois, tornar-Ihe-á
agradável a tarefa necessária, atraindo-o para a
honra e não para a beleza inútil da palavra. Não
lhe faça interpretar muitos autores, mas apenas
mui poucos e extremamente seleccionados, nos quais
aprenda a falar e a escrever com correcção. Nêles
colha ensinamentos úteis para a régia função que
há-de vir a desempenhar.
Tenha ainda em linha de conta a idade, a utilidade e o tempo. Não vá onerá-lo com demasiados
estudos que a idade não possa comportar, nem tente
explicar algum autor de que o Rei não possa tirar
fruto. Não dê só à gramática todo o tempo, que
deverá também dedicar-se a outras artes. E se me
preguntardes a minha opinião quanto aos autores a
estudar, de entre os historiadores citarei César,
Salústio ou Lívio. Efectivamente, são prudentes na
explicação dos factos ; e aliam à gravidade das suas
opiniões a elegância e pureza do seu latim. Cada
um dêles foi sumamente eloquente no seu género.
O nosso Cícero, porém, além de extraordinariamente eloquente, foi também um Príncipe eminente ; de modo que, não só foi consumado na arte
de falar como também mui esclarecido mestre em
governar a república. É desejo meu ainda que o
Infante aprenda a admirar o belo espírito de Vergílio, a sua grandiloqúência; que se deleite com a
elegância das sentenças de Horácio.
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De entre os poetas, que nem todos são falsídicos, o Infante deverá ler os de estro virtuoso. Homero.
— Também vós pretendeis — atalhou T. — que
os nossos Reis tomem conhecimento e privem com
os poetas ? Não dizíeis que os Príncipes não deviam
admitir nunca mentirosos na sua intimidade ? Qual
será o motivo que vos levará agora a incluir os
vates, quando é certo terem fama de supremos
artífices da falsidade ?
— Sois injusto, — respondi — quando dizeis mal
de homens eruditíssimos e dotados de um talento
esclarecido. Não deve ter-se por mentiroso quem se
esforçar por exprimir a verdade real e clara com
fábulas mui bem congeminadas.
Assim como vós não tendes por mentirosos os
pintores que delineam e pintam figuras de seres
animados, — o que fazem, não para julgarmos que
são seres vivos os retratados, mas com o fim único
de verificarmos como bem representam seres dotados de vida, — assim também os poetas, querendo
algo descrever-nos com as suas palavras, com seus
versos, e não pretendendo com isso persuadir-nos
de que seja verdade aquilo que escrevem, mas apenas mostrar-nos aos nossos olhos uma imagem da
própria verdade, assim eles, repito, não devem
apodar-se de simuladores vaidosos. Na verdade, foi
com a melhor intenção que nos transmitiram o que
313
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tinham em mente reproduzir. O que tinham em
sua mente era descrever-nos, com o melhor colorido de suas palavras, os costumes, o fragor dos
combates, os hábitos dos cidadãos, a grandeza da
virtude e a deformidade do crime. E, para que
melhor e mais indelevelmente se fixasse o que desejavam inculcar, chegaram até a congeminar fábulas
e ficções, ao ponto de usarem em seus escritos de
um estilo tão grandioso e suave como digno de
admiração.
De facto, muito melhor gravado fica em nosso
espirito o que se torna admirável pelo seu encanto.
Pois a mentira não consiste na imitação, nem no
exagero dela, mas na fraude e na maldade. Portanto, só quem fôr falso em suas palavras com o fim
de lesar e de induzir os descuidados em perniciosos
erros, só esse se terá como mentiroso; mas não
aquele que descrever a forma e o aspecto de uma
coisa qualquer e que, para melhor e mais utilmente
deleitar a atenção de todos, exagerar servindo se das
palavras mais eloquentes e dos mais belos enfeites.
Portanto, nem todos os poetas devem afastar-se
do palácio real, mas só aqueles que possam facilmente depravar o espírito do Rei levando-o a imitar as mais torpes acções.
Na verdade, há muitos que são petulantes, impudicos, indolentes, efeminados e que, com versos
lascivos e impuros, afastam as almas do pudor e
do zêlo, levando-as para a concupiscência e para a
3>4
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mais tôrpe indolência. Êsses, porem, quanto mais
melífluos tanto mais nocivos vêm a ser, como sereias
que trazem a morte e a desgraça a todos quantos
lhes dão ouvidos. Porquanto, na torpeza, mais pernicioso é o que mais se vale da inteligência, como
claramente se verifica nos poetas; mas, se os nossos
olhos e ouvidos derem ao desprêzo todo o verso
duro, rude e defeituoso, já teremos prazer em ler e
aprender o que fôr correcto e elegante.
É, pois, com a maior facilidade que os versos
lascivos instilam veneno nas almas, trazendo, com o
atractivo da sua beleza, a morte à dignidade, antes
de poder empregar-se qualquer remédio. Ora, se
bem afirmaram os filósofos que todas as pinturas
que possam excitar a concupiscência devem pôr-se
fora do alcance dos jovens, que deverá dizer-se dos
versos lascivos e obscenos ?
Na verdade, um poema é uma espécie de pintura
viva que impele, muito mais, as almas para onde
lhe apraz, do que os melhores quadros dos mais
egrégios pintores. Por isso, todos os poetas que descrevem, com seus versos dengues e lascivos, não a
honestidade mas a torpeza, deverão não só expulsar-se do palácio real, como exterminar-se de todo
o território da república. E só deverão ler-se aos
Príncipes os que tratarem de descrever a virtude e
a honestidade reais.
Nunca será demais louvar o que — segundo dizem— respondeu a Filipe seu filho Alexandre.
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Uma vez, preguntando-lhe o pai qual a razão
por que não tocavam suas mãos noutros poetas
além de Homero, respondeu-lhe Alexandre: «Porque me parece que Homero é o único poeta régio,
pois é o único que ensina a disciplina real».
Não me parece fácil a mim dizer se tais palavras
redundavam mais em louvor de Homero se manifestavam a mais sólida esperança da sua virtude e
da sua fama futura. Tão criança ainda, julgava já
com bastante acerto que todo o deleite do ócio,
todo o regalo das artes liberais devem tender para
a glória e para a virtude reais.
Mas, voltando ao nosso Rei.
Torna-se mister que observemos também a lei
de Sólon — se acaso no-lo permite M., que se opõe
demasiadamente ao exercício da luta.
É de adoptar a lei de Sólon: letras, luta e música. Os exercidos físicos. O Príncipe dar-se-á à caça com moderação. A génesis da
Harmonia.
— Mas que lei é essa? — disse T.
— A que manda reunir a música e a luta ao
estudo das letras. Na verdade, tôda a educação
liberal (como já se disse) era por êle orientada para
aquelas duas virtudes: para a grandeza de ânimo
e para a modéstia.
Se bem que a grandeza de ânimo se excita logo
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que lhe sobrevem a esperança de alcançar reputação, e se maior se torna ela com os exemplos dos
homens ilustres, é, todavia, admirável a viveza e
coragem que a saúde e a robustez física trazem às
acções a praticar. Assim como um corpo doente
debilita e enfraquece as fôrças ao espírito, assim
também um corpo robusto torna o ânimo mais vivo
e muito mais confiante no trabalho e nos perigos.
Portanto, o corpo do Rei deve fortalecer-se com
a corrida, com o salto, com a luta, adestrando-se
nas armas e caçando. Deve procurar covis nas florestas, calcurriando os maus caminhos dos bosques,
suportando o frio, o calor, a sede, a fome, o cansaço e muitos outros incómodos deste jaez. Tudo
isto, na verdade, o exercício de caça tornará mais
fácil de suportar. Dificilmente poderá descrever-se
a importância de tal prática para os exercícios
guerreiros e para a disciplina militar.
Os que se entregam à caça pouco tempo dão ao
sono. Fazem armadilhas, cercam os bosques, reiinem-se habilmente em batidas às feras que fogem,
trespassando-as de dardos. E muitas outras coisas
se vêem forçados a fazer que pouco divergem dos
trabalhos e das práticas guerreiras.
Mas, deve tomar-se cuidado com o Príncipe —
como acauteladamente dizia M. — não se torne demasiado duro com o exercício exagerado da caça,
nem demasiadamente agreste e rude com o nímio
contacto com a selva.
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Por isso, para que simultaneamente possa dar-se
à prática daquela outra virtude — a moderação —
deve apartar-se dos bosques e cultivar as artes
humanas. Assim como para haver uma doce consonância se requerem sons agudos e graves, devidamente espaçados, assim também de um ânimo forte
e constante e da suavidade de um temperamento
clemente provém uma certa sinfonia suave de espírito, com ritmos compassados que mui bem se concertam entre si.
Não foi, pois, sem razão, que os poetas imaginaram a Harmonia nascida de Marte e de Vénus.
Na verdade, Marte significa força de ânimo e coragem; Vénus, porém, clemência e bondade de ânimo.
Ora, tôda a beleza da virtude, tôda a harmonia da
natureza está na modulação destas duas virtudes.
E de tal modo que — como se atendessemos a intervalos musicais, colocados a devida distância — o
som agudo de Marte afine (seja-me permitido o
termo) com o som grave de Vénus e com a doçura
da humanidade. Pois, de outro modo, tal disposição
de espirito não poderá, de modo algum, agradar às
musas. De facto, o ânimo ou há-de ser demasiadamente áspero e nocivo ou excessivamente brando e
dissoluto. E, para que tal não aconteça com os
Soberanos, também a actividade industriosa e vivacidade do nosso Rei devem temperar-se com a suavidade da música.
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A música é uma das disciplinas reais. Ateas e
Isménia. A melopeia na Grécia. Platão, Aristóteles e Ovídio. A música refreia a concupiscência e recreia o espirito.
— O quê ? atalhou M. Acaso pretendeis também que os Reis aprendam música ?
— De facto — respondi eu — é êsse o meu pensar. Na verdade, o ódio à música é prova de bárbara crueldade. A não ser que acheis bem aquela
fereza de Ateas, Rei dos Citas, que, ouvindo uma
vez, num banquete, cantar a palaciana Isménia e
encantar todos os presentes, colhendo fortes aplausos, declarou que muito mais lhe agradava o rinchar do cavalo que todos os cantares dela. Com
isto, pois, deu a entender que a humanidade que
em si havia não era superior à de um quadrúpede
selvagem.
Todo aquele que fôr estranho à música deve
ter-se por desumano. Portanto, não foi injustificadamente que os mais eminentes fundadores de
repúblicas, entenderam educar nela a juventude
nobre, para que os jovens, mitigados e abrandados
com a suavidade dela, mais aspirassem à grande
honra de serem moderados e humanos.
As leis de Licurgo e de Sólon prescreviam que
todos os adolescentes fossem instruídos por músicos. O mesmo acontecia também nas outras cidades da Grécia, com idêntico empenho.
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Já não me refiro aos Egípcios, aos Hebreus
nem a outros povos, em que mui honrosamente
floresceu esta disciplina.
Também Platão, na república que imaginou,
preceituou que com ela se tornasse humana a juventude e, pouco a pouco, caminhasse na senda da
virtude e da honestidade.
Aristóteles ainda, e inúmeros outros filósofos,
muitos preceitos estabeleceram àcêrca da prática
desta disciplina, como se se tratasse de coisa que
muito importa para a cultura do espírito e para a
educação liberal da nobreza.
Na verdade, em primeiro lugar a música contém os prazeres nos confins da honestidade. É que,
se mui necessária é a todos os cidadãos (pois todo
o trabalho que se não revezar com o descanso, diz
Ovídio, não poderá ser duradoiro) mais indispensável se torna aos Reis, cujo trabalho aturado carece
de uns momentos de suavidade e de prazer.
Depois, vai moderando e temperando, pouco a
pouco, o ânimo; vai orientando o poder real para
a humanidade, afastando-o da crueldade. Nada,
porém, haverá que tão bem como ela concilie o
amor.
Por fim, — e isto é que mais interessa —, podemos aprender, no canto, o verdadeiro alcance das
leis; a vantagem que a ordem traz à vida e a doçura que se experimenta na moderação do espírito.

320

E

SUA

DISCIPLINA

A arte de Orfeu concerta as faculdades espirituais, convida à ordem e à moderação. São
de rejeitar as melodias imorais e lascivas.
A rigidez das leis platónicas. Alexandre e as
cítaras.
— De que maneira ? — preguntou T.
— Não vedes, — respondi eu, — quão dissonante
e absurda é a voz emitida desordenadamente, e
quão desagradàvelmente fere o ouvido ?
— Pela minha parte, vejo — respondeu êle — ;
mas que relação tem isso com a lei e com a ordem ?
— Tem muita — disse eu — ; pois assim entendemos que a suavidade não está na voz, mas na norma, na cadência, no compasso, que modulam a voz.
Donde, melhor se verá que o espírito só pode
estar pleno de suavidade quando tôdas as suas
faculdades forem sujeitas a um ritmo, a uma ordem,
a uma lei determinada, e mui bem se concertarem
entre si. E até, tanto mais suave será a harmonia
do espírito, quanto mais nobres forem as suas faculdades, sujeitas à cadência da música.
Por conseguinte, se é difícil explicar a vantagem
que um espírito vigoroso leva às vozes corpóreas,
não é mais fácil dizer-se quanto a harmonia das
almas supera em suavidade a que se encontra nas
vozes ; e, sobretudo, pelo facto de a consonância
espiritual permanecer fixa e constante, ao passo
que a vocal não passa de momentânea.
ai
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Portanto o Rei deve dar-se à música, não só
para recrear o espírito durante as suas ocupações
ou para mitigar e refrear os ímpetos da natureza,
mas também para entender, com as normas da
música, que o bem-estar e a felicidade residem na
moderação da ordem e da justiça.
No entanto, dois vícios deve o Rei evitar no
canto: em primeiro lugar não desfaça temeràriamente a harmonia do espírito ao mesmo tempo
que todo se empenha na afinação da voz. Na verdade, o favor que alcançará das musas compondo
uma harmonia demasiadamente ligeira, será muito
inferior à ofensa que lhes causará a elas desfazendo uma harmonia bem mais elevada e agradável.
— Não entendo o que quereis dizer, — atalhou M.
— Entendê-lo-eis imediatamente — respondi eu.
Dissemos que nada há tão indigno da majestade real como as palavras petulantes e obscenas.
E foi esta a razão que nos levou a pôr todos os
entraves para que os poetas lascivos, indolentes e
inactivos se não aproximassem do Rei; pois quanto
mais aliciantes, belos e melodiosos são os versos
dos poetas, tanto mais prejudiciais são tais vates
sensuais, e bem mais nocivos que aqueles que preferem termos impuros à beleza da poesia. O que
não será então se lhe acrescentarmos a suave harmonia da voz? Tão grande será, sem dúvida, a
violência do mal que ninguém logrará resistir-lhe.
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Pois tôda a fala em verso, entretecida com os encantos da música, adere firmemente ao nosso espirito, como dardo lançado com tôda a fôrça.
Assim sucede, pois, que se as palavras impuras
são nocivas, os versos lúbricos e lascivos arruinam
o espirito, e os cantares torpes perturbam a alma
e afrouxam a propensão à virtude.
Nada há tão eficaz como o canto e a poesia
para comover e conquistar almas. Por isso, foi com
muito acerto que Platão, ao ver que os costumes
cediam ao canto, promulgou leis severas àcêrca da
música, proibindo que se cantassem quaisquer
ge'neros de canções ao arbítrio de cada um. E
aquele tão esclarecido varão somente permitia a
música que prestasse culto a Deus, honrasse sobrenaturalmente a virtude ou cantasse feitos heróicos
de homens eminentes.
Conta-se que, tendo-se dirigido Alexandre para
Tróia afim de contemplar os padrões dos heróis
que haviam tomado aquela cidade, e de observar
as próprias pisadas deles, ali lhe ofereceram a
cítara de Páris, religiosamente guardada pelos habitantes daquela povoação. Rejeitando êle tal oferta,
disse: «O meu desejo é encontrar a cítara de
Aquiles; da de Páris não tenho eu precisão».
Mui notáveis são certamente estas palavras, e
bem dignas da virtude de Alexandre. Com elas
quis êle significar que tudo quanto seja lânguido,
indolente e efeminado não convém ao Rei, nem
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ainda no canto ou na citara. Foi por esta razão
que desdenhou a cítara de um homem iníquo e
adúltero, que nela cantava as dádivas e ofertas da
impura Ve'nus, ao passo que julgava digna de si a
citara de Aquiles, que nela celebrava, como diz
Homero, os feitos heróicos.
Assim, quisera eu que os Reis, não só rejeitassem toda a música lasciva e perniciosa, como
ainda que a expulsassem para além dos confins da
pátria.
Por conseguinte, tanto a conversação impura,
como os versos lascivos, como as modulações lânguidas do canto, como as inflexões artificiais da
voz, tudo isso devem detestar os Reis.
Cultivarão unicamente aquele ge'nero de música
que emprega os melhores vocábulos, que segue as
mais esclarecidas opiniões, que se conforma, à risca,
com os severos preceitos e com a maneira de ser
própria do canto. Pois, se assim não fôr, se derem
ouvidos a cantares lânguidos e sensuais, perverterão a ordem e a concórdia do espírito, desfazendo
a harmonia da moderação. Assim, enredados na
doçura de uma musa enganadora, lançarão por
terra a verdadeira música do espírito, e, dando
ouvidos à maldade, lançarão tôda a república no
mais grave risco.
Com efeito, do mesmo modo que um veneno
lento, misturado com saborosas comidas, tira a vida,
antes que possa sentir-se e atalhar-se o seu poder
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mortífero, assim também os cantos desonestos e
efeminados inoculam, na república inteira, peste
peçonhenta antes de ela poder precaver-se, racionalmente, contra o mal que lhe causaram.
Portanto, o Rei deve pôr o maior empenho em
fugir a este defeito da música.
A música participa das artes que os Monarcas
devem cultivar com moderação. Filipe e o
cantor. O exílio de T. Milésio.
O outro vício, a evitar, também, está em dedicar-se excessivamente ao estudo da música. Pois
não deve aplicar-se tanto a ela como se aplicam
aquêles que nada mais fazem. E certo que tôdas
as artes, em geral, necessárias e úteis aos povos,
foram confiadas à tutela e ao patrocínio dos Príncipes ; de tal modo, porém, que, numas, se não
haveriam de exercitar eles absolutamente nada e
outras, só ligeiramente deveriam praticá-las; outras, ainda, haveriam de ser estudadas com a maior
aplicação.
Quanto aos ofícios mecânicos, são indignos da
grandeza e da majestade reais. As artes, porém,
que contêm algum divertimento honesto ou regras
dignas da nobreza, são, na verdade, dignas dos
Monarcas; mas não tanto que julguem dever pôr
nelas tôda a sua actividade e aplicação, todos os
seus pensamentos e cuidados, como se nelas con325
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sistisse principalmente o encargo, a função que
lhes tivessem confiado a eles.
Finalmente, outras há em que o Rei deverá pôr
todo o seu afã. São aquelas que tendem à defesa
e conservação da república e que têm por fim
cumulá-la de todos os bens. A música, porém, não
é oficio mecânico nem desonesto; mas, conquanto
disciplina honesta e liberal, não é tamanha que
deva pôr-se, no seu estudo, a salvação e dignidade
da pátria.
Pertence, pois, àquelas artes e disciplinas que
o Rei louvàvelmente deverá cultivar com moderação; mas, se a ela se der em excesso, tornar-se-á
digno de censura. Na verdade, afasta o espírito das
obrigações a cumprir, tornando-o muito mais indolente do que exige a severidade que deveria ter, e
gastando, em tal prazer desmedido, o tempo que
deveria dedicar à república.
E, pois, com razão que se rendem louvores
àquele cantor que, discutindo com o Rei Filipe àcêrca das maiores subtilezas do ritmo, acabou por lhe
responder: «Oxalá os deuses não façam cair sôbre
Vossa Alteza tão grande calamidade, como seria a
de querer vencer-me na arte de cantar e de tanger».
Com efeito, mui subtil foi êle em censurar o
Rei por ambicionar honras a que um soberano não
deve aspirar.
Não é só o Rei que deverá cultivar a música
com moderação, mas todos os nobres.
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Se se cultivar na devida medida, refreia o
ânimo, encaminhando-o maravilhosamente para a
moderação; mas, se sair fora de seus têrmos, amolecerá pouco a pouco o espírito, desviando-o do
cumprimento nobre dos seus deveres.
Na verdade, aos nobres incumbe defender, com
a virtude e com as armas, a república, instruindo-se
o mais possível nas artes necessárias à guarda do
reino; e isto, certamente não poderão conseguí-lo se,
exageradamente, se entregarem à tarefa do canto e
às subtilezas da música.
Foi isso que levou Aristóteles a mandar ensinar
aos cidadãos só aquela espécie de música que não
exigisse demasiado estudo e esforço.
Tão severos eram os lacedemónios no ensino
da música que exilaram o exímio tocador de citara
Timóteo Milésio, escolhido para educador da juventude, sob a simples acusação de ter acrescentado
uma corda às sete que eles costumavam usar;
pois, uma vez que o intento dêles era orientar tôda
a música para o recato dos espíritos, consideravam
indigna qualquer espécie de música que levasse,
pouco a pouco, o ânimo dos cidadãos para a moleza.
De modo semelhante legislou também Platão,
dizendo que a música não devia ser muito variada,
nem efeminada, mas simples, severa, grave, levando à prática da moderação e da virtude.
Também nós queremos que haja na república
os mais adestrados artífices de tôdas as discipli327

DA

INSTITUIÇÃO

REAL

nas, os quais ensinem quem nelas queira exercitar-se, apenas, superficialmente. Pois ninguém terá
uma erudição igual em tudo, a não ser os que são
eminentemente versados em cada ramo do saber.
No entanto, declaramos: Não convém que os
Reis sejam exímios cantores, como não devem ser
insuperáveis em qualquer outra coisa que possa
afastá-los da máxima aplicação ao estudo da dignidade real; mas também não é opinião nossa permitir que desconheçam a música por completo.
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Tudo deverá concorrer para a prudência e comedimento régios. Para tal, para uma virtude
perseverante, requere-se morigeração e instrução adequada.
Ora, tudo quanto acabamos de expor àcêrca da
música, tem por fim, como se disse, levar o espirito
do Rei a deixar-se seduzir por prazeres honestos;
torná-lo gradualmente humano; fazer-lhe entender,
pelos seus próprios ouvidos, quanto valem as leis e
a prudência.
Mas por isto deve entender-se, dado que muito
mais agrada a música que consiste na sinfonia dos
espíritos do que a que se reduz à modulação da voz
e de sons, por isto deve entender-se — repito — que,
se desta que consta de vozes moduladas provêm
muitas utilidades, daquela, que consiste na harmonia das almas, muitas mais utilidades, certamente,
advirão ainda. Portanto, todos os trabalhos, ocupações, todos os cuidados e empenhos terão por fim
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fazer com que o Rei se torne objecto de todos os
louvores, pela sua moderação e temperança.
Porém, para, com menor dificuldade, se tornar
exemplarmente comedido, dificilmente poderá haver
coisa mais útil do que o estudo das boas artes. É que
aguçam o engenho, dão ao espírito a noção da verdade, indicando-lhe claramente o caminho para a
contemplação da honestidade. Na verdade, contêm
em si o decôro, a elegância, tôda a razão de ordem,
de medida e conveniência, tôda a dignidade que
consiste, unicamente, em determinada medida de
perfeições.
Aquêle, pois, que, sem a ajuda delas, guardar
ordem e medida em suas coisas, deixar-se-á levar
simplesmente por um juízo cego; e será, com a
maior facilidade, que as maquinações dos homens
perversos o arrastarão para o crime.
Com efeito, só permanece indelével, em nosso
espírito, o que se apreendeu, percebeu, fixou e se
consolidou de maneira firme e estável. Portanto,
assim como quem pretende viver segundo os ditames
da sabedoria, carecido de uma conveniente formação de costumes, se sente afastado do seu intento
pela cruel violência das paixões, assim também,
quem não estiver imbuído, até certa medida, de
bons costumes, fàcilmente poderá desviar-se do bom
caminho.
Consequentemente, uma e outra coisa se tornam
necessárias na vida, para a perseverança: ter uma
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certa prática de bons costumes e conhecer as boas
artes. Uma delas sem a outra será vã.
Na verdade, o homem que não refrear as suas
paixões, ao aplicar o seu engenho às boas artes,
verá, certamente, com as luzes dessas artes, que
nada sobreleva a dignidade; contudo, vencido pela
violência das paixões, não obedecerá, por muito
tempo, a esse seu juízo. Aquêle, porém, que domar
os seus ímpetos sem consciência certa, fàcilmente
poderá desviar-se do seu intento honesto, levado
pelo aspecto enganador de prazer ou de utilidade,
que se lhe apresente.
Quer de uma quer de outra maneira, o espírito
torna-se mutável, inconstante, desigual em si mesmo,
não se fixando nunca num conceito determinado do
seu dever. Porquanto, a maior parte das vezes, o
prazer e a utilidade aparentes colidem com a honestidade. E então que o espírito dêle, entregue indisciplinadamente à honestidade, ou mergulhado no
estudo das mais elevadas disciplinas, sem preocupações de honestidade, se encontra hesitante como
numa encruzilhada, entrando a duvidar, desdizendo-se por vezes, afastando-se assim, frequentemente,
do senso comum. E tal certamente não aconteceria
se, à uma, fôsse dotado de bons costumes e versado
nas mais elevadas disciplinas.
Teria, então, entendido que tudo quanto se
afasta da honestidade não poderá obter a mínima
parcela do verdadeiro e puro prazer ou de utilidade.
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Na verdade, haverá prazer mais puro e constante
que aquele que colhem da honestidade os homens
morigerados e instruídos ?
Além disso encher-se-á de contentamento quem,
já antes bem orientado na sua vida e em seus costumes, entender, à luz da instrução dada pelos estudos, que aquilo que, antes, praticava simplesmente
por costume, é belo, honesto e sancionado pelas
leis divina e natural. Ora, se andamos em busca do
que é útil, toda a essência da utilidade deverá pôr-se indubitàvelmenle no conhecimento da verdade,
como já dissemos.
Êstes estudos pouco a pouco vão modificando a
cerração, dissipando as trevas, e iluminando o espírito, de modo a poder enxergar o bem verdadeiro e
simples e a pôr de parte, por todos os meios, o que
fôr falso e insidioso.
E assim, se tanto valem as artes elevadas para
a honestidade ser constante, e se convém que o Rei
se faça adornar das mais valiosas prendas da honestidade, mantendo a dignidade com uma perseverança singular, poderemos nós imaginar algo mais
belo, — se homens houver que o permitam —do
que empenhar-se ele em tais estudos com que melhor alcançará, alfim, o mais elevado grau da virtude real ?
— De facto nada pode haver — atalhou T. — uma
vez que tanto influam tais artes na conservação da
honestidade, como agora pretendeis vós.
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Torna-se necessário, ao Soberano, o estudo da
aritmética. Destino dos impostos e do erário
público.
— De resto — continuei eu — tal poderá já observar-se. Em primeiro lugar penso que o Rei deverá
estudar aritmética.
— O quê? — voltou êle. Então quereis fazê-lo
negociante em vez de Rei ?
— Negociante, de modo nenhum — respondi
eu —, mas Principe atento, defensor e administrador da república.
De resto, não poderá ser digno da função real
quem não souber fazer contas. Como poderá êle
contar o exército, na guerra, se não tiver noção do
número ? Com que ordem poderá acampar ? Como
irá dispor o exército em ordem de batalha, segundo
o número de soldados, quem não souber fazer contas ? E, depois, como há-de distribuir recompensas,
segundo o mérito de cada um ?
Na verdade, a equidade consiste na proporção
quantitativa e numérica que há-de observar-se nos
prémios e nas dádivas; de sorte que, sem aritmética não pode manter-se a justiça.
Demais, como irá lançar impostos, em tempo
de paz, quem desconhecer, por completo, a maneira
de contar ?
Assim como o chefe de família não pode manter
nem sustentar o seu lar se não cuidar dos seus
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haveres, nem atender a eles, assim também o Rei
não logrará, de modo nenhum, manter sã e salva a
república se não tiver convenientemente verificado
a maneira de lançar impostos; pois, de outro modo,
não poderá fazer a guerra, nem fortificar cidades,
nem defender a sua dignidade, nem repelir o inimigo,
nem livrar-se dos perigos. E, quando excogitar alguma façanha notável, as tropas perderão a coragem,
logo no meio dos preparativos; assim, a covardia
e temeridade dêle levá-lo-ão à afronta e à derrota.
Portanto, pertence-lhe, a ele, calcular a quantidade de dinheiro e de provis es a fazer, não se dê
o caso de se embrenhar nalgum desatino. Se o não
fizer, porá em desordem todos os deveres. Irá
galardoar quem não merece galardão; tudo negará
àqueles que bem merecerem da pátria, dispensando
favores em detrimento grave da república.
E não deve ter-se por ligeira tal leviandade.
De resto, não convém, nem pode de modo nenhum levar-se a bem, que se malbarate, em odioso
fausto, em proveito pessoal de grandes senhores, o
que deveria dispender-se na conservação do povo.
Não há espírito que se resigne a ver aplicados,
em divertimentos, os impostos destinados às coisas
graves e necessárias. Ninguém levará a bi m que
só aproveite ao despotismo de alguns o que se foi
tirar aos rendimentos do povo; que sirva de instrumento da mais desenfreada cobiça o que deveria
reverter em proveito da salvação pública.
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Destarte, para que se não cometam tão condenáveis infâmias, torna-se necessário que o Rei
se ocupe, solicito, da cobrança dos impostos e da
guarda do erário público. E tal não deixará de
fazer quando se capacitar de que esse dinheiro não
lhe pertence a êle, mas ao povo; e que, no entanto,
a êle lhe foi confiado para guarda do mesmo povo
que lho entregou.
Se assim não fôr, forçosamente há-de suceder
que todos os cabedais do reino serão desviados,
gastos e dissipados, devido à avareza e maldade
dos ministros; que muitas serão as dádivas feitas a
homens depravados; que muitas serão as prodigalidades que causarão a luxúria e a desonra; e que,
por fim, incomportáveis hão-de ser os tributos impostos aos povos e infindas as desgraças que tornarão mais miseráveis a todos.
O Rei que não souber contar será imprudente,
injusto e perdulário. O estado divino. A
abstracção, a beleza e a harmonia na aritmética.
E assim, são três as virtudes que faltarão ao
Rei que não souber contar: a primeira é a prudência, a segunda a justiça e a terceira a liberalidade.
Quanto à prudência.
Haverá insensatez maior do que gastar, sem
qualquer necessidade, o dinheiro que se tem, e pro335
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curá-lo, em vão, quando se torna indispensável ?
Haverá temeridade maior do que fazer perigar, em
extremo, a salvação do reino inteiro pela penúria
do erário público audaciosamente dissipado ?
Depois, também a justiça se há-de finar. Porquanto, o Rei, que não sabe aritmética, não pode
achar maneira de distribuir os prémios proporcionalmente à grandeza da virtude, nem compensar,
com justos galardões, os méritos de cada qual.
E, também, nenhuma liberalidade poderá haver
quando não se ponderarem as posses do dador nem
se atender à dignidade do que recebe.
Na verdade, quem dá o que não pode deve ter-se
como louco e insensato, mas não como liberal; e
quem provê um homem indigno num cargo qualquer, confirma, com a amplidão da sua temeridade,
a iniquidade da libertinagem.
Então, não haverá razão alguma para se tomar
como liberal; deverá sim, ter-se justamente como
pernicioso e insensato, porque, se a liberalidade é
uma virtude, não poderá, sem dúvida alguma, ter
paredes meias com a ousadia nem com a iniquidade.
Por conseguinte, só será liberal quem atender
às suas posses e ponderar o valor daquilo que dá.
No entanto, há-de ser largo em galardoar os méritos
da virtude sem, contudo, deixar de ser poupado,
afim de condignamente premiar quemquer que bem
haja merecido da república.
Mas a aritmética não vale só para que o Rei
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se desempenhe prudente, justa e liberalmente da
sua função; abre ainda o caminho a maiores coisas.
— Acaso poderá haver — declarou T. — coisa
alguma superior à virtude ?
Certamente que há — respondi eu: o estado
divino. Já dissemos (se bem vos lembrais) que, ao
pastor de homens, não lhe basta ser dotado de sentidos humanos; carece, também, de faculdades divinas
para observar as coisas celestiais. Donde se infere
que lhe é indispensável formar uma imagem, à
semelhança da qual modelará (na medida do possível) tôda a república.
Mas, para obter tal analogia com a divindade,
requere-se, geralmente, que o espírito se desprenda
dos sentidos e se aparte dos hábitos corpóreos, para
poder observar directamente a harmonia e a beleza
das coisas que não sofrem qualquer alteração no
dobar dos tempos. Ora, é exactamente nisto que se
patenteia o valor da aritmética.
Na verdade, o espírito vai abstraindo, pouco a
pouco, das próprias coisas que podem enumerar-se
para contemplar directamente, e em si mesmos,
os próprios números, sem qualquer relação com as
coisas corpóreas. Virá depois a entender melhor
que a beleza do decôro e da honra, que os enfeites
mundanos, que todo o esplendor da justiça e da
virtude se contêm na noção e na lei dos números.
— Mas como? — preguntou Távora.
— Acaso não vereis vós—respondi eu — que tudo
22
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quanto está sujeito à lei numérica é ordenado e
agradável, atraindo a si os olhos e as atenções de
todos ? Que tudo o que está fora desta lei é feio e
torpe, e que, por isso, todos afastam seus olhos e
desviam suas atenções ?
Pois que é a beleza senão a disposição conveniente da cada uma das partes, sujeita à lei do
número ? Qual é a graça do movimento ? Onde está
a suave consonância e harmonia da voz senão na
equilibrada distinção numérica? Onde está a saúde
do corpo senão num número determinado de humores e na colaboração de cada uma das suas partes ?
Onde está, finalmente (para não me alongar mais)
a harmonia dos espíritos, a elegância da virtude e
o ornamento do mundo inteiro, senão na medida
dos números com que não só tudo se congracia
entre si e perdura, mas ainda tôdas as coisas tão
bem se casam que nada mais belo pode imaginar-se
no seu género ?
Aquele que, atentamente, advertir nisto, conservará na sua vida, o equilíbrio devido; e destarte,
de tal modo governará a república, que nada poderá
subsistir que não tenha relação com o número ou
não esteja contido em certos limites.
Também a geometria tem idênticas vantagens.
Fomos demasiado enfadonho em elogiar a aritmética. Exponhamos o que resta, em breves palavras.
338

E

SUA

DISCIPLINA

Segue-se a geometria, que tem quási a mesma
importância, tanto para a vida ordinária como para
o conhecimento da natureza, como também para a
manutenção da justiça. De facto, sem a ajuda dela,
não podem demarcar-se terrenos, assentar-se acampamentos, edificar-se cidades, levantar-se cidadelas
nem estabelecer-se acções judiciárias. Se pusermos
de parte a noção de medida, lá se vai a justiça e a
concórdia entre os cidadãos e desaparecerá tanta
coisa útil que há na vida.
Além disso — como afirmámos já a propósito
da aritmética — também ela afasta a razão, pouco
a pouco, do próprio objecto medido, para melhor
compreender a própria medida, em si mesma, para
entender a maneira como cada coisa é dotada de
extensão. Habitua o espírito a contemplar as coisas
celestes e divinas, e a tal aliança que faz com que
os seres tão bem se entendam uns com os outros, e
o céu esteja tão admiravelmente ligado à terra, permanecendo convenientemente demarcados os limites
de cada coisa. Ensina-nos a admirar que a extensão
e a forma de cada objecto tenham os seus limites
dentro da devida ordem e medida, casando-se maravilhosamente com todos os outros seres, unindo
todo o mundo, em cada uma das suas partes, com
uma coerência completa e com uma afeição intensa.
E de tal jeito que, se ela faltar, necessariamente o
mundo há-de desorganizar-se.
Donde resulta que toda a tranquilidade e con339
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servação da república se contêm na igualdade e na
ordem da justiça.
O Infante-Rei estudará também astronomia. A
contemplação do céu eleva-nos o espírito para
o Alto.
Que direi eu, agora, da ciência que contempla os
astros? Poder-se-á admitir que o nosso Rei ignore
arte tão elevada ? Grave prejuízo lhe causaríamos
nós, indubitavelmente, se, por culpa nossa, êle
viesse a ser privado de tal benefício.
Não deverá ter-se como diminuto o beneficio
que adve'm à inteligência ao contemplar o céu, ao
observar a sua imensa vastidão, o seu esplendoroso brilho, a extrema beleza de suas bem adequadas formas, a sua tão sólida constância e estabilidade.
Ao considerar tudo isto, torna-se a inteligência mais
nobre, mais moderada e constante em tôdas as
circunstâncias da vida.
Na verdade, quem puser no seu pensamento a
grandeza e a vastidão das coisas celestes, já não
poderá ter qualquer admiração pela estreiteza e
pequenez das coisas mundanas. Quem pensar nas
revoluções fixas de cada um dos astros e nas ordenadas e periódicas órbitas em que se movem os
corpos celestes, fàcilmente traçará o modo como
haverá de conduzir-se em sua vida. Quem atentar
no carácter estável e imutável do firmamento, em
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tôdas as vicissitudes dos tempos, não haverá alteração nem movimento no mundo que consiga abalar
a firmeza do seu espírito; pois a observação continuada de uma maravilha leva-nos ao desejo de
pretender imitá-la. Assim, quem meditar nas coisas
celestes brilhará também, depois, com o esplendor
da virtude celestial.
Há a acrescentar, ainda, o conhecimento que se
alcança da admirável natureza de Deus, contemplando os altos céus. Tal nos dará a conhecer,
claramente, quão grande é o poder de Deus, com
que singular ornamento matizou tudo, a sua extrema
benignidade em prover ao género humano.
Com efeito, verificamos que tudo quanto Êle
criou, no firmamento, foi para nossa utilidade. Portanto, do estudo das coisas celestes provém a piedade, da piedade a benignidade, e da benignidade
as restantes virtudes. Porquanto o brilho, o ornamento e a utilidade do céu levam-nos ao desejo de
mitar as virtudes divinas e de alcançar a imortalidade.
Acrescentemos-lhe ainda o extremo agrado que
sente o nosso espirito ao contemplar as coisas sobrenaturais e celestes.
Todos nos inflamamos com o desejo de conhecer
e de investigar tudo quanto a natureza escondeu no
seu manto de mistério. Assim é que exultamos de
satisfação ao termos conhecimento de uma coisa
que, antes, ignorávamos, sobretudo quando aquilo
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que começamos a entrever se tornar evidente pela
sua extraordinária clareza.
Portanto, o estudo do firmamento, além de nos
elevar o espirito, de nos tornar moderados, constantes, piedosos e benevolentes, encanta os espíritos
mais esclarecidos com uma satisfação extraordinária.
Donde se infere que esta disciplina é das que
melhor se adaptam à grandeza e dignidade da função real.
Estas disciplinas deve o Rei estudá-las tôdas,
mas só quanto baste para a sua missão.
Deve notar-se, no entanto, que em tôdas estas
disciplinas deve o Rei usar de moderação, afim de
que, de cada uma delas só tome e saboreie aquilo
que mais necessário se tornar, para que delas se
sirva como degraus para atingir a plenitude da
educação real, adornada de virtudes divinas. Não é
desejo meu que se entregue ao estudo de cada uma
delas, como fazem os que outra ambição não têm
na vida; mas também não pretendo que se vote a
um estudo negligente, pois a negligência é sinal de
rudez ou de falta de confiança e de timidez.
E quem não vir que tais estudos são extremamente honestos, não passará de indolente e de
estúpido; quem, pelo contrário, os tomar como
elevados e formosos, mas duvidar de que tal pre342

E

SUA

DISCIPLINA

tensão esteja ao alcance de suas fôrças, deverá
ter-se como cobarde e pusilânime. Nem sei bem
dizer-vos qual das duas coisas será mais indigna da
majestade real.
Consequentemente, se não acho bem, de maneira
nenhuma, que o futuro Príncipe perca demasiado
tempo no estudo dessas artes, igualmente condeno
a negligência em tão honesta disciplina. Na verdade,
quem anelar ser um grande homem, e desejar ser
tido como tal, nada deverá fazer com indiferença e
preguiça.
Ocorre-me, neste instante, aquêle argumento ao
qual dizíeis que podem recorrer todos quantos
intransigentemente condenam que os Príncipes se
dediquem às artes liberais e às letras.
«Se não lhes consagrarem muito tempo de
estudo —dizem êles —ou não chegarão a compreender ou, se tiverem compreendido, depressa se
lhes varrerá da memória tudo quanto houverem
fixado».
Ora, tal não corresponde à verdade. Pelo contrário: se aprenderem, em cada uma das disciplinas, não tudo, mas apenas o que fôr necessário e
útil à vida prática, votar-se-ão a tôdas elas com a
maior facilidade e interesse, colhendo o maior fruto;
e a memória reter-lhes-á, com facilidade, tudo o que,
nelas houverem apreendido.
Portanto, o que peço ao Príncipe é diligência e
concentrada atenção no estudo destas ciências; acho.
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todavia, completamente alheia à função real a aplicação excessiva a cada uma delas.
Avisados são, pois, os doutos em aconselhar
todos aqueles que hão-de vir a tomar conta do
poder a que de tal modo se entreguem ao estudo
destas disciplinas, que entendem não deverem
ocupar-se, em demasia, de cada uma delas.
Por conseguinte, à semelhança de quem, desejando conhecer muitos costumes e instituições humanas, anda a correr mundo, demorando-se unicamente,
em cada cidade, o tempo que julgar indispensável
para conhecer sumária e facilmente muitos povos,
— assim só cabe ao Príncipe ir buscar a cada uma
destas artes quanto lhe fôr mister para praticar as
mais nobres virtudes e para se cultivar no saber
real.
Com efeito, se pretenderem descer a tidas as
minúcias e subtilezas, não lograrão qualquer êxito;
mas se a elas se derem dentro da necessária medida,
não será pequena a utilidade que delas haurirão.
Os outros, que têm tempo de sobra, que aprofundem, se o entenderem, o estudo delas; — como
faz o nosso amigo Francisco Portugal, que nos ouve.
Pois, nas matemáticas (para não falar das restantes
artes) tais foram os progressos dêle que aspira às
honras de Pedro Nunes, a quem — que saibamos —
ninguém igualou em tais estudos.
Mas não é nosso intento tratar aqui daqueles a
quem sobeja o tempo e que se não ocupam de outra
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tarefa de maior monta. Ocupamo-nos, sim, da educação e da missão do Rei. Portanto, é opinião minha
que devem ensinar-se ao futuro Rei tais disciplinas,
e da maneira que acabo de dizer.
Desejaria, ainda, que se entregasse também ao
estudo daquela ciência que dá a definição das coisas,
que as distribui segundo a sua complexidade, que
raciocina, concluindo com argumentos; que distingue o que é confuso, que determina o que há de
verdadeiro, de falso, de verosímil de absurdo e de
improvável em qualquer enunciação.
Estabelece-se discussão quanto à dialéctica,
cujo estudo é inculcado por D. Jerónimo, que
aduz argumentos apodícticos. A dialéctica é
a base da eloquência.
— Que pretendeis vós ainda ? — interveio T.
rindo-se. Acaso quereis também que o Rei estude
dialéctica ?
— E essa a minha opinião — respondi eu — se
me dais licença.
— Pela minha parte — continuou ele — não posso
estar de acôrdo. Não convém, a quem está investido na função de Príncipe, que imite a verbosidade
impertinente dos sofistas, que barafuste a destempo,
que atordoe os ouvidos a todos e falte despudoradamente à verdade, — como fazem aqueles que
se dedicam a tal ciência. É por isso que eu, por
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vezes, não a tomo por arte liberal, digna de um
homem nobre ; mas como disciplina da desvergonha
e da fraude.
Com efeito, haverá coisa que mais se oponha à
candura e simplicidade da virtude régia? Como
poderá conformar-se com isso a nobreza inteira ?
Como poderão levá-lo a bem os homens dados às armas, avessos às letras por espírito e temperamento ?
Tende, pois, cuidado, não se dê o caso de provocardes risos e serdes vaiado por todos, se chegar
a espalhar-se o rumor de serdes vós o autor de tal
ideia, supondo que mal maior vos não sucederá.
— Foi exactamente esse receio—atalhei—que me
levou a calar o nome da dialéctica e a indicar,
apenas, as suas vantagens; e, no fim de contas,
nem assim logrei evitar o desagrado, como tanto
era meu desejo. Ora se tal ponto de vista vos ofende
a vós, homem letrado e culto, que dirão aqueles
que odeiam todas as letras ?
— Que dirão? — retorquiu êle. Receio, simplesmente, que, se não mudardes de intento, vos queiram pôr de parte como destruidor da salvação
pública; ou, pelo menos, que trocem de vós como
de homem rude e desconhecedor da vida.
— E porque não vindes vós em minha defesa ?
— atalhei eu. Não impetrareis, ao menos, a tais
homens, que não me condenem pela acusação
referida ?
— Receio muito — respondeu êle — que não possa
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fazê-lo. No entanto, interessar-me-ia saber as
razões em que vos fundamentais para pensardes
que a diale'ctica merece ser incluída nos estudos dos
Príncipes.
— Então já vos esquecestes — repliquei eu —
daquilo que tão firmemente se havia já estabelecido
entre nós, — que a felicidade na vida residia, inteiramente, na verdade ?
— De modo nenhum ! — respondeu ele.
— Consequentemente — continuei — uma vez
que claramente se verificou que a felicidade só se
encontra nos bens verdadeiros, e que o Rei é o
obreiro e o arquitecto de tal felicidade, continuo a
afirmar que tôdas as artes ou ciências que distinguem a verdade aparente da verdade propriamente
dita são úteis aos Reis.
Ora, o fim da dialéctica é manifestar as fraudes
e falácias dos termos; descobrir as ciladas dos
sofistas e demonstrar a verdade, fundamentando-a
em sólidos argumentos. E se, de entre aquêles que
cultivem superficialmente esta arte, muitos há
imprudentes e desassisados e que dela abusam,
solícitos, para corroborar a sua imprudência, não
deverá atribuir-se imediatamente tal vício à mesma
ciência, mas, sim, àqueles que agem contra os
ensinamentos da mesma.
Mas a função desta arte é iluminar as coisas
obscuras, dispor e ordenar tudo quanto seja confuso,
reprimir a vaidade e a mentira, fundamentar a
347
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verdade em firmíssimos alicerces e confirmar, com
válidos argumentos, as opiniões acertadas.
Por conseguinte, sendo próprio do Rei perseguir
implacàvelmente a mentira, e defender, com o maior
denôdo e empenho, a verdade, haverá coisa que melhor se conforme com o seu dever, com a sua função, como a disciplina que se opõe à fraude, à mentira e que, diligentemente, anda em busca da verdade ?
De resto, não é só no estudo das artes mais
nobres que costumam acontecer factos que sirvam
de obstáculo, que empeçam, a busca e o reconhecimento da verdade. Também na linguagem vulgar,
como nas deliberações graves, se aduzem, frequentemente razões aparentemente prováveis e, na realidade, verdadeiramente capciosas, impelindo os Reis
a provocar as mais mortais fraudes no governo da
república. E estas poderiam ter-se evitado se as
tivessem protegido as armas e defesas da dialética.
Além disto, a dialéctica é o fundamento da
eloquência: a arte de bem falar. E esta tem por
fim fazer fé; e a fé está na fôrça dos argumentos
e na cópia dos exemplos. Ora a dialéctica diz-nos
onde devemos ir buscar argumentos, como havemos
de tirar conclusões, de que maneira devemos expor
os exemplos; numa palavra: sem o auxilio da
dialéctica todo o discurso é, por via de regra,
enfadonho, ôco, sem energia nem calor. E não pode
admitir-se que o Rei não saiba falar; há-de ser
invulgarmente eloquente.
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Nenhum Monarca poderá prescindir da retórica.
Fenice e Aquiles. Platão. Juvenal.
— Quereis com isso significar que a retórica se
acomoda bem à educação régia ? — disse T.
— E essa a minha opinião — respondi — e por
muitos motivos. Em primeiro lugar, porque penso
que nada de enfadonho e impertinente poderá
admitir-se nos Reis, mas, apenas, o que fôr puro,
elegante e enfeitado,
Assim como os Reis, durante a sua vida, nada
têm mais magnificente que a dignidade, assim convém que nada haja mais correcto e elegante do que
a sua ilustração, sobretudo nos assuntos de maior
monta e utilidade.
Poderá haver coisa mais convincente que a
palavra elegante e sensata ?
Haverá coisa mais útil para aliciar vontades e
atrair almas? Haverá coisa mais eficaz para fundar repúblicas em muitas regiões ?
Ora a eloquência é a prudência no falar. E é
ao Rei que compete a maior prudência, da qual
há-de fazer uso em proveito da república.
Mas a prática da prudência está nas palavras e
nas obras. Por conseguinte, duplo é o dever do Rei:
falar e obrar prudentemente.
Já outrora a educação régia abrangia ambas as
coisas : a prática de bem falar e de bem agir.
Lá diz Homero que Fenice declarou ter-lhe sido
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entregue Aquiles pelo pai, chamado Releu, para o
ensinar a governar bem e a bem perorar. E assaz
grande foi a sagacidade dos antigos quando assim
pensaram.
E certo haver muita coisa que o Rei deve
administrar, por si mesmo, com o maior senso,
energia e atenção; mas há, contudo, muitas outras
que êle mandará fazer a outros, nem sempre com
a fôrça da sua autoridade nem pela imposição da
sua vontade, mas, muitas vezes, dando as suas
ordens, com palavras hábeis e cuidadas. Na verdade, não dá ordens a escravos mas a homens
livres; e os homens livres melhor se deixam levar
convencidos da utilidade que determinado acto
trará a todos, do que coagidos por ameaças ou
temores.
Assim como — no dizer de Platão — os médicos
não tratam os homens livres e os escravos da
mesma maneira, pois se assentam junto daqueles,
a quem prescrevem e explicam completamente,
depois de examinada a fundo a gravidade da
doença, o tratamento a observar, enquanto a êstes,
escravos, mesmo em pé lhes prescrevem, em duas
palavras, o que têm a fazer; — assim também não
há-de ser este o modo como hão-de impor-se as
leis, que se promulgam para pessoas livres, a
quem se deve dar a conhecer a utilidade que de
tais preceitos lhes advém.
Ora tal procedimento não se faz mister a quem
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legisla despoticamente; basta, apenas, impor a
fõrça, como muito bem escreveu Juvenal a respeito
da tirania das mulheres :
«Assim quero, assim mando: é a minha vontade que toma o lugar da razão».
Todavia, como, para expor devidamente o conceito do bem comum, se torna necessária a eloquência, segue-se que também esta é função do Rei,
concorrendo muito para a sua missão e autoridade.
Na verdade, para atrair a si os seus súbditos,
para os convencer e deles se fazer amar, é-lhe
indispensável orientar para o bem de todos as suas
leis e determinações, pois nada deverá ter tanto a
peito como zelar pela utilidade pública.
Com efeito, não é só na guerra que o Rei há-de
exortar os soldados com inflamados discursos;
também, na paz, se hão-de incitar os cidadãos, com
frequência, ao cumprimento da lei e se hão-de unir
todos com o elo forte da concórdia social.
Dois deveres, portanto, incumbem ao Rei:
rechaçar denodadamente os assaltos do inimigo e
proteger, com a justiça, toda a república.
Mas, como para tanto haverá mister da ajuda de
muitos, torna-se indispensável, sem dúvida, inflamar
e incitar o entusiasmo, com a eloquência e vigor da
palavra, daqueles que lhe hão-de vir trazer ajuda;
pois muito mais prontos são os homens em executar
o que deliberamente empreendem do que em praticar actos a que os obrigue a fôrça ou o temor.
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Ora, se grande é o poder da palavra para arrastar espíritos, muito maior será ele, e mais perfeito,
se sair da bôca de um homem ilustrado e — o que
é mais ainda — gozando de grande autoridade.
Que não sucederá, pois, se o Rei, merecedor de
tal nome, arrastar, com o incentivo do seu verbo
eloquente, a seus cidadãos, dos quais seja sumamente querido por suas virtudes e respeitado pela
sua autoridade ? Que ardor lhes não dará a êles ?
Com que intensidade lhes não agitará o espírito ?
Qual não será o ardor e o decoro com que os fará
porfiar ?
Cada qual, sem dúvida, envidará todos os
esforços para se não deixar vencer pelos outros em
zêlo e esfôrço.
De facto, com muita verdade se diz que é a
honra que convence e não as palavras. Ninguém,
que esteja em seu juízo, dará crédito a um malvado. Mas também não é menos verdade que a
honradez de nada serve se a não ajudar a eloquência.
Na verdade, quem não sabe falar, por mais
esclarecido que seja, não poderá, contudo, devido
à gagueira na fala, dar remédio a muitos males
comuns nem conjurar perigos inúmeros; o que tudo
faria, com a maior facilidade, se tivesse o dom da
palavra.
Consequentemente, se é vergonha, na guerra,
deixar-se alguém vencer pela falta das armas, mais
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vergonhoso será ainda, na paz, perder uma demanda
por terem emudecido a justiça e a equidade.
Ora, se tal mudez redunda em desonra daqueles
a quem costuma pedir-se todo o auxílio para a
república, que sucederá então se aquele, de quem
depende a salvação inteira de tôda a república, fôr
mais mudo ainda ?
De resto, se — como atrás ficou dito — muito
mais próprio é do Rei atrair e entusiasmar, livremente, vontades com a eloquência, do que coagir
ânimos hostis por meio de ameaças e castigos,
— quem haverá que não veja serem as missões,
que deverá desempenhar, mais hábeis pelo poder
de convicção do verbo que pela fôrça da sua autoridade ?
Finalmente — como já se disse também—poderá levar-se a bem que os Reis careçam de tal
elemento de cultura, de tal ornamento, êles que
devem mostrar-se sumamente cultos e ilustres?
Haverá coisa que menos convenha como pôr tôdas
as preocupações no porte do corpo e no vestir,
como empregar todos os esforços para que o Rei
traje melhor que todos, e ter como de somenos
importância o facto de êle falar correcta ou incorrectamente ? Acaso haverá cor de púrpura, brilho
de oiro ou fulgor de pedras preciosas comparável
ao esplendor da eloquência? Haverá coisa mais
admirável do que a que sobrepõe os homens aos
irracionais, e que coloca um varão acima dos res353
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tantes ? Poderá admitir-se que o Rei se mantenha
privado de tão admirável enfeite e ornamento ? Certamente que não.
Pois, se alguém há que deva brilhar, será certamente aquêle que há-de alumiar a todos quantos
estão sujeitos ao seu império e mando.
Portanto, o que em primeiro lugar se torna
necessário é ilustrar o espírito dele e fazê-lo virtuoso. E depois, que de um espírito culto e ilustrado
saiam belas e claras palavras também.
Por fim, tôdas as acções dele hão-de luzir com
idêntico fulgor para que, alfim, o decôro do seu
espírito se coadune com a elegância da palavra e o
brilho de seus actos corresponda ao esplendor do
seu verbo.
Demarcam-se os limites prudentes que devem
pôr-se no estudo da eloquência.
Consequentemente, não é para desejar que os
Reis sejam eloquentes unicamente em proveito da
República, mas também que o sejam para decôro
e enfeite da função real e para honra da sua dignidade augusta.
Todavia não devemos deixar de advertir que,
ao ensinar a dialéctica e retórica aos Príncipes, deverá o mestre portar-se com a maior prudência.
Há, na dialéctica, umas tantas subtilezas demasiado intrincadas que deverão omitir-se; insolências
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de certas palavras que deverão pôr-se de parte e,
ainda, muitas outras coisas deverão evitar-se que
mais redundam em absurdas discussões de sofistas
do que em proveito de bem falar. Só deverá insistir-se naquilo que fornecer copiosa argumentação e
confirmar opiniões razoáves.
Na verdade, não assiste aos Príncipes o direito
de dedicarem ao estudo desta disciplina tanto tempo
como dedicam os outros.
Quanto à retórica, de modo semelhante se estabelecerá que não se deverão sobrecarregar os Príncipes com ensinamentos sem nenhuma utilidade
prática. Se bem que, ainda hoje, como outrora, a
eloquência domine em público e nos tribunais, contudo não é ao Rei que compete intentar demandas,
refutar acusações que se apresentem, comover os
juízes com palavras, implorar humildemente a compaixão dêles ou levá-los, emocionados, a deixarem
de ser severos para serem misericordiosos.
Nem é própria dos Reis aquela oratória que,
para ostentar grande engenho, empregavam, em
louvor dos homens mais grados, aqueles a quem
os gregos chamavam sofistas. Tão medido e castigado era o seu estilo, tão frequente era a elegância
de termos e tão repetidas as citações, que mais
parecia pretenderem apenas deleitar desmedidamente
os ouvintes, sem disso colherem qualquer fruto.
Não convém à majestade real tomar parte em
demandas, nem pedir o que quer que seja com
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atitude suplicante e humilde, nem tornar-se aduladora, ou ocupar-se em ornar de flores, como
crianças, o seu estilo. Por conseguinte, só lhe convirá a êle aquele género de eloquência, digno e
cheio de autoridade, que consiste em resolver, em
deliberar, em expor claramente opiniões, em afastar
o espírito dos cidadãos da iniquidade, incitando-os
ao cumprimento do dever.
Portanto, nas palavras do Rei não deverá haver
perfídia, charlatanismo, astúcia ou falácia, pretensão exagerada ou afectação de estilo; pois tôdas
estas coisas são contrárias à simplicidade e à bondade reais, mais atreitas a afastar almas que a
atraí-las.
Aprenda, pois, unicamente a falar com correcção, pureza, com elegância e clareza; deverá ser
grandiloqiiente, sensato em suas opiniões, conciso
nas suas expressões, e não prolixo nem palavroso
nem licencioso, no artifício do seu estilo. Excitará
os ociosos, consolará os aflitos, estimulará os pusilânimes, revigorará os atentos, premiará os bons,
lará ver aos iníquos os perigos em que incorrem,
emfim: tará com que todos, no que por si possa
fazer, obedeçam à lei.
Com efeito, é o espírito de justiça o assunto que
o Rei terá de versar, as mais das vezes, quando
falar; nenhum outro haverá tão importante, tão
elevado e digno da função régia.
O fim a que deverá atender e para o qual fará
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convergir todos os seus anelos, consistirá em tornar
justos todos os cidadãos. Tal objectivo, porém, poderá alcançar-se de dois modos: receando os tribunais ou por amor da honestidade.
O recear assentar-se no banco dos réus é, sem
dúvida, um remédio necessário, mas menos seguro,
menos estável e sujeito a fraudes e a dolos. Mas o
amor da honestidade inflama-se com palavras prudentes ; e tanto mais frutuoso será o discurso quanto
mais elevada a situação do orador e quanto mais virtuoso fôr. Nada poderá, pois, trazer tanta segurança
e prestígio à república como um Rei eminente, dotado
do verbo eloquente.
Hoje esmoreceu o estudo da retórica, antes
florescente. Filipe e Alexandre. A eloquência
em Roma e na Grécia. Causas do declínio
dela.
Veio-me agora à lembrança que, por vezes, me
espanta o facto de, sendo a eloquência tão grande
ornamento e auxílio para a dignidade real, tanto
terem afrouxado a maioria dos Príncipes o seu
estudo que mui poucos dela se ocupam. Ora, dantes,
tal não acontecia.
Se pusermos de parte os Reis de Homero e os
que estão mais perto dos tempos da guerra de
Tróia, é tradição certa que Filipe, rei da Macedónia
se ocupou da eloquência, seguindo-lhe o exemplo,
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diligentemente, seu filho Alexandre. Mais tarde,
muitos sucessores deste tornaram-se célebres como
oradores; e, para não enumerar todos os antigos
Reis, bastará dizer que, de ordinário, todos foram
educados na convicção de não terem como auxílio
somenos para a sua função o dom da palavra.
Entretanto, a eloquência floresceu sempre entre
os povos livres e dominou a tal ponto que ninguém,
dentre eles, podia aspirar ao poder se não fôsse
eminentemente eloquente.
E, para não falar aqui de Atenas, Esparta, Tebas,
Cartago, nem de outros povos poderosos, que
sempre tiveram o dom de bem falar como dignificante e honroso, também naquela cidade, cujo
mando chegava aos confins da terra, muitos cidadãos houve que alcançaram a maior autoridade e
o mais vasto poder com serem eloquentes. De facto,
tanta influência teve, em Roma, a eloquência, depois
de o império ter obtido a sua máxima expansão,
que ninguém ousava esperar, por mais nobre ou
façanhoso que houvesse sido, que lhe seria permitido fácil acesso ao poder se, ao heroísmo militar,
não ajuntasse o dom da palavra. Donde os famosos
Cláudios, os Lélios, os Cipiões, os Galbas, os
Catões e muitos que outros admiràvelmente falavam.
E tão alto ponto de perfeição alcançou a eloquência, que, depois, ninguém mais logrou atingi-lo.
Ora, o nosso desejo agora é termos um Rei, não
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tão eloquente como Cícero, mas que o seja quanto
baste.
Além disso, depois de a república ter sido entregue ao mando de um só, acaso os Principes
deram ao desprezo o estudo da eloquência ? Certamente que não.
Sem falar na elegância e na polidez de Júlio
César, são de todos conhecidos os extraordinários
dotes oratórios de Octaviano. Nem Tibério, com
ter tido tantos defeitos, careceu de tão estimáveis
dons.
E não foram os monarcas mais humanos os
únicos a cultivar, com o maior empenho, esta
arte por excelência, mas — o que é mais para admirar
— até mesmo os mais cruéis tiranos, que tudo julgavam ordenar, não pela persuasão mas pela violência, muito esfôrço e atenção dedicaram à arte de
falar.
Com efeito, nem Calígula, nem Nero, nem Domiciano, nem os outros homens iníquos que o destino
cruel pôs à frente da república, se abstiveram de
tal estudo.
O mesmo poderá dizer-se também dos tiranos
gregos.
Ora se os tiranos, cujo poder se fundamentava,
não na justiça nem na humanidade, mas na fôrça e
no temor, julgavam que a eloquência também lhes
era necessária a êles; que não deverão fazer os
Reis, colocados em tão alto grau de honra e de
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poder, não para imporem aos seus súbditos o jugo
da escravidão, mas para pugnarem pela liberdade
dêles ?
— Então — preguntou T. — se tal arte é tão
útil e eminente, como dizeis, e se dela abusaram
muitos homens depravados, qual terá sido a causa,
no vosso entender, de os Reis dignos a terem deixado cair em desuso ? Assim como é desejo meu
que se arranque a língua aos celerados, será também
para desejar que os justos levem vantagem em mui
bem saberem falar, especialmente os Reis, cujas
palavras — como pretendeis demonstrar — tantas
vantagens poderiam trazer aos povos.
— Em primeiro lugar, — respondi eu — é opinião
minha que foram os desregramentos, o luxo e a
ociosidade a causa disso. O dom da eloquência não
se adquire sem trabalho e aplicação. Depois, penso
eu, os que, logo de princípio, se entregaram à ociosidade, abandonaram, de todo, êste estudo por falta
de confiança.
Na verdade, o desespero é o último companheiro
do ócio e da languidez. Vieram os aduladores que
afastaram os Príncipes do trato com o povo inteiro
e que os levaram a convencer-se de que, aquilo que
pudessem impor pela fôrça do mando, não deviam
implorá-lo com discursos.
Por último, com o rodar dos tempos, foi-se
arraigando, no espírito das gentes ignaras, o costume
de ter como vício o que é sumamente louvável, e
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de ter como honroso e digno o que só deveria rejeitar-se por condenável.
Foi assim que sucedeu tomar-se como autoridade suprema o silêncio do Rei.
Ora, bem me parece a mim que os adeptos de
tal opinião não querem ter um Rei, mas um retrato
dele. Nem me parece que haja qualquer diferença
entre um Príncipe que não sabe falar e um retrato
mudo.
Mas, como já nos demorámos demasiadamente
em explicar a utilidade desta disciplina, não quero
agora cansar-vos com ouvirdes desnecessários
louvores à eloquência.
Passemos, pois, adiante.
/4s artes referidas aguçam o engenho e levam à
moderação. A nossa instituição régia opõe-se
à dos aduladores.
Tudo o que expusemos àcêrca disto, deverá
dizer-se, em geral, de tôdas as artes.
Destas, muitas vantagens, sem dúvida, colhemos;
mas vou referir-me, sobretudo, a duas delas. Por
um lado, aguça-se o engenho; por outro, enfeitamo-nos com a moderação.
Qualquer destas duas vantagens defendem o
espirito das fraudes e ciladas da iniquidade.
Na verdade, quanto maior fôr a argúcia da
inteligência, tanto melhor se discernirá a verdade
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da mentira, e com tanto mair vigor se repelirá esta;
quanto mais notável fôr a modéstia, tanto mais
estável será a tranquilidade e a constância.
O modo como estas artes aguçam o engenho,
já é sobejamente conhecido; e não será extremamente difícil explicar a maneira como nos
tornam também humanos. Tudo quanto diga respeito ao número, à medida e à razão de tôdas as
coisas que pretendamos investigar, tudo quanto se
refira à observação atenta da beleza e da constância
da natureza, tudo quanto respeite à distinção cuidada
entre o falso e o verdadeiro, à adaptação aos bons
costumes e à vida da sociedade — tudo isso exige
que se saiba quantas são as nossas faculdades espirituais, dirigindo-as, unindo-as no mesmo afecto, e
tornando-as benevolentes.
Portanto, quem se der ao estudo destas artes,
não se deixará facilmente levar por enganos nem
arrastar para lances temerários.
É certo que muitos desacreditam-nas. Bem o sei.
Mas o argumento de maior peso que me permite
afirmar que tais ciências hão-de trazer a salvação e
a dignidade aos Reis, está exactamente no facto de
tão odiosa e afincadamente as atacarem os malvados,
os pervertidos. Uma vez que é pernicioso, para tôda
a nação, o que êles têm como louvável, assim logicamente entendemos ser eminentemente vantajoso
para a república o que êles vituperam.
Peço-vos, pois, que vos lembreis de que, a prin362
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cípio, vos disse eu ser do meu maior agrado que a
educação do Príncipe seja totalmente oposta à dos
aduladores.
E foi esta, sem dúvida, a orientação que seguimos em a nossa controvérsia.
Êles declaram que só uma vida ociosa e sensual
será digna de Reis; nós, porém, somos de parecer
que o sol, o ar livre e o esfôrço do trabalho convêm
ao Rei. Êles educam os Monarcas numa sensualidade
desenfreada; nós despertamos nele os maiores desejos de honestidade, de honra. Êles, tornam os
Príncipes soberbos e odiados de todos; nós exercitamo-los na prática da maior temperança e benevolência.
Êles, ainda, envidam esforços para tirar aos
Príncipes todo o discernimento e embotar-lhes a
sensibilidade; nós, pelo contrário, tentamos desenvolver-lhes a inteligência e ilustrar-lhes o espírito.
E é por essa razão que, enquanto afirmam que nenhuma das boas artes é digna dos Reis, nós julgamos
que a alta erudição dignifica, em extremo, a grandeza
real.
Mas, para lhes tirarmos todas as esperanças de
ludibriarem o Rei, deve tomar-se cautela, obstando
ao excesso e ao desenvolvimento das primeiras manifestações de adulação em que se fundamentam os
homens impuros.
Se bem vos lembrais, já se disse, atrás, que não
se tornará tão fácil aos aduladores infiltrarem-se no
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íntimo dos homens poderosos se não tiverem tomado
prévio conhecimento com o adulador por excelência,
que se encontra latente dentro de cada um de nós.
— De facto — atalhou T. — recordamo-nos muito
bem disso.
O amor próprio, bem mais de recear nos Reis.
Como há-de obstar-se-lhe. A instabilidade
das leis e costumes. Deveres da constância
e dignidade reais.
— Penso também — continuei — que vos lembrais ainda de que o adulador supremo, que toma
os aduladores adventicios para o seu convívio íntimo, é aquele amor próprio com que cada um de
nós se afeiçoa desmedidamente a si mesmo, e que
tanto maior violência poderá atingir nos Reis
quanto mais poderosa e opulenta a sua situação, e
quanto mais forem tidos, entre os homens, como
gozando de uma certa divindade.
— Tudo isso é verdade — declarou êle. Mas por
que razão teremos nós de esperar que volteis agora
a repetir tudo isso ?
— E que há grande perigo — respondi eu — de
tanto virem a amar-se a si que cheguem a esquecer-se de que a natureza humana é frágil. E, assim
como os próprios poetas nos descrevem Narciso
definhado por amor de si próprio, assim perecerão
êles pelo afecto que votam a si mesmos.
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Porquanto, assim como o amor conduz ao êrro
os inexperientes, assim também todo aquêle que se
lisonjear e amimar perderá o bom senso. Consequentemente, tanto mais privará os Príncipes da luz
do espírito, quanto mais intensa e ardente fôr a
paixão com que a si próprios se amarem.
E por esta razão que nos incumbe, primeiramente,
curar esta enfermidade íntima, antes de repelirmos
as estranhas, que ocorrerem — o que poderá fazer-se
de muitas maneiras. Por isso devemos esforçar-nos
por abater o orgulho dos Príncipes, a partir dos
mais tenros anos; e vejamos se conseguimos dos
que lidam com o Infante, entregue ainda aos
cuidados da ama, que, como se cumprissem o dever
de sacerdotes, o afastem um tanto do culto de tão
desmedida superstição.
Depois, à medida que fôr crescendo, desejo
ainda que, pouco a pouco, lhe vão moldando os
prazeres, sujeitando-o a uma disciplina um pouco
mais severa. E também, quanto ao culto da própria
pessoa, que o não tornem vaidoso no luxo exagerado
de vestir, nem tão despreocupado que se apresente
desalinhado e sujo.
Além disso, devem advertir-se os que educam
os Príncipes de que não descurem quanto neles
possa vir a desenvolver-se e a transformar-se em
hábito e que, insensivelmente, possa vir arruinar
tôda a nação. Na verdade, haverá coisa que tão
fácil caminho abra a tantas iniquidades como as fre365
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quentes alterações de leis e costumes, como a inconstância e as vicissitudes da república, como as
inovações frequentes, sem qualquer sombra de utilidade ?
Com efeito, assim como, se mexermos muito
numa árvore e a transplantarmos de um lugar
para outro, ela não poderá chegar a criar fundas
raízes; assim também a república não poderá firmar-se em qualquer base se a revolverem frequentes vicissitudes e alterações de leis.
Além disso, quando as leis mudam, a cada
instante, é com a maior facilidade que se dão ao
desprezo; e, não se cumprindo as leis, logo se
perturba a vida, pervertendo-se os costumes e
arrúínando-se, por completo, a república. Ora, para
que tal não aconteça, deve lembrar-se ao Príncipe,
desde a infância, que ame a Pátria, os seus costumes, as suas leis e instituições, e até o modo de
viver e de trajar. E êste o primeiro dever da
constância e dignidade reais.
De resto, tal é a base do amor da pátria; tal é
o freio para excessivos esbanjamentos. Porquanto
todos pretendem imitar seus soberanos, tanto na
sua vida e costumes, como na sua maneira de trajar. Por conseguinte, se o Rei mudar muitas vezes
de fato, logo todos, à porfia, quererão fazer o mesmo.
E assim o dinheiro que deveriam guardar para as
necessidades da vida, irão dissipá-lo em frivolidades.
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Haverá alguém que não compreenda que é das
despesas excessivas que provém a pobreza, da
pobreza o desespêro, e do desespêro os maiores
crimes que levarão a república à beira do abismo ?
Quais os resultados de tão grande mal ?
Os ricos elegantes envaidecem-se mais ainda no
seu luxo; os pobres, porém, ou arrefecem no seu
entusiasmo, ou, para poderem trajar como aqueles,
entregam-se à pilhagem e ao roubo, ou, no caso de
não quererem incorrer em tão grande indignidade,
vão armando uma ou outra cilada à pátria.
Por fim estas vicissitudes de ânimo, em virtude
das quais os poderosos, seguindo no encalço dos Príncipes, quási diariamente se ocupam dos seus adornos exteriores, fazem com que se regosijem com
tomar-se de costumes estrangeiros. Daí, portanto, a
transformação nas leis e na república, a qual, uma
vez que exista, não deixará lugar a dúvidas de que
um destino fatal se aproxima da pátria.
Seja no que fôr, quem quiser evitar um maior
mal vê-se na necessidade de o extinguir logo à
nascença; porquanto, depois de ter atingido a
idade adulta, já será em vão que se tentará aniquilá-lo. Por conseguinte, dado que esta mudança
contínua de vestimentas contém, dentro de si, o
germe de tais males, tomem cautela todos quantos
orientam os hábitos dos Infantes reais; não se vangloriem êles com a variedade de trajos exteriores.
Muitos remédios indicámos já para a vaidade
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espiritual; mas, na minha opinião, nenhum dêles é
suficientemente eficaz para curar todos êsses entumecimentos. Por isso, resta-nos ver outros remédios
mais enérgicos; mas receio muito que me saia mal
desta mezinha.
Mais um remédio para a cura do orgulho. Só
saberá governar quem soube obedecer. Também o Soberano deverá su/eitar-se às leis.
— Porquê ? — preguntou T.
— Porque já estes mais ligeiros, que relatámos,
a custo os aguentam os senhores educados e ricos;
como irão suportar eles, agora, os que forem mais
pesados ? — respondi.
— Pois quê ? — continuou êle. Acaso deixareis
em silêncio o que diz respeito ao bem público, por
receio de ofender alguém ?
— De modo nenhum — atalhei eu. Todavia, é
com um certo receio que começo a expor uma opinião que diverge dos nossos costumes. Temo, além
disso, causar-vos aborrecimento a vós, se insistir
tanto no mesmo modo de ver. Mas não pode ser
de outra maneira.
Já se disse, mais de uma vez, que ninguém poderá saber governar, se não tiver aprendido antes
a obedecer. Com efeito, ninguém pode ser bom
timoneiro se não tiver sido marinheiro durante
muitos anos; nenhum imperador poderá ser bom
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se não tiver militado antes, durante muito tempo,
sob as ordens de um bom comandante; nem sequer arquitecto distinto poderá ser quem não tiver
trabalhado, durante muitos anos, sob a orientação
de um arquitecto afamado. Em duas palavras:
ninguém poderá estar à testa de qualquer ofício,
proficientemente, se não tiver estado sujeito, atentamente, a um mestre da respectiva profissão.
Que diremos, pois, do Rei ? Não vêdes quão
dificilmente dirigirá os outros, quem nunca esteve
sujeito ao mando de ninguém ?
Portanto, quanto mais ampla e espinhosa é a
função do Rei, tanto mais obediente deverá ele ser
e com tanto mais ardor cumprirá as ordens recebidas, afim de melhor poder aprender a ciência de
governar. Na verdade, tal prática de obedecer
ensina a mandar e a governar com discernimento.
E tão necessárias são estas duas qualidades que
não há outra maneira de bem administrar um povo.
De resto, não pode suportar-se, de modo nenhum, um Rei inepto e desregrado. Consequentemente, torna-se indispensável que, além de obedecer
respeitosamente a seus pais, obedeça também a
seus mestres, respeite seus aios e as pessoas idosas,
ouça os seus conselheiros. Enfim : que se sujeite e
cumpra as prescrições de quemquer que possa
encaminhá-lo para os bons costumes.
Que renda preito também (como já se disse),
ao pudor, à honra e à honestidade. E, quando mais
36g
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crescido, há-de capacitar-se de que mais escravo é
êle das leis do que todos os outros que estão
sujeitos ao seu mando.
Na verdade, todos põem seus olhos nele; cada
qual conforma e adopta seus costumes, tomando
para exemplo os do Rei. De sorte que, se o virem
desprezar as leis, logo quererão também subtrair-se
a elas; mas se notarem que êle as cumpre religiosamente, ninguém ousará infringi-las.
Além disso, o dever do Rei é zelar, com o
maior cuidado, atenção, escrúpulo e interesse, por
tudo aquilo que tenda à conservação da república. E
nada há que tanto mantenha a república como a lei.
Na verdade, a lei é uma norma, alheia a perturbações, emanada do espírito divino, a qual prescreve o que é honesto e vantajoso, proibindo o que
lhe fôr contrário. Ora o Rei é o guarda, o defensor
e administrador do direito público. Logo, se transgredir as leis, atraiçoará a sua função, arruinará a
república confiada à sua fidelidade e atrairá, sôbre
si, a ira de Deus. De resto, de que servirá ameaçar
os cidadãos com o rigor da lei se, êle próprio, com
o seu mau exemplo, os induzir a êles a desprezar
o direito público ? Nem o mêdo fará com que os
homens se mantenham, durante muito tempo, no
cumprimento das suas obrigações, sobretudo quando
fôr voz corrente que não é digno obedecer à lei.
Ora, quando as leis forem desprezadas por
quem governa o povo, todos aquêles que, por suas
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posses ou favor, tiverem importância na república,
dirão que é ignomínia sujeitarem-se às leis. E, assim,
não perderão qualquer ensejo, que se lhes apresentar, de violar a lei.
Logo, o Rei que desprezar as leis, levará à
desgraça, com seu exemplo iníquo e injusto, tôda
a república.
Qual a natureza e finalidade da lei. Recordam-se os gregos e lacedemónios.
Além disso, haverá insensatez como a de tomar
como desonra aquilo mesmo que constitui a dignidade e a honra ? Com efeito, as leis são dádiva da
Bondade Divina; são decretos da Sua Sabedoria;
são pactos sacrossantos da sociedade humana.
Elas reprimem a violência do mal; obstam a
ciladas e fraudes; contêm as normas da honestidade ; opõem-se ao mal e à torpeza e acabam com os
motivos de discórdias. Elas proporcionam os preparativos para a guerra; constroem as bases da paz
e da tranquilidade; servem de apoio à estabilidade
da república, e prendam-na com muitas riquezas e
enfeites.
Portanto, quem se sujeitar às leis será escravo
da sabedoria, da honestidade, da imortalidade, do
dever e da religião. E, com tão relevantes serviços
prestados à república, bem assegurada lhe ficará a
entrada na mansão celestial.
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Que merecimento restará, pois, a quem prestar
culto à desonra e à depravação ? E hão-de ter-se por
sumamente dignos os Príncipes que se entregarem
a suas desenfreadas paixões, de maneira que os
outros homens lhes confiem a sua vida e a sua
salvação? Então, obedecer às leis, — ou seja: sujeitar-se à mais santa disciplina do bem e do dever
— irá privar o Rei de dignidade?
Outrora os gregos chamavam ao estado da república icósmonn isto é: «coisa perfeita». Foram no
encalço de Homero que chamava aos Reis tcosméteras», ou seja: «obreiros de coisas perfeitas», que
bem amanham os povos. Com o vocábulo «cóstnon»
os gregos exprimem também o mundo, devido à
beleza e à elegância da natureza.
Servindo-se, portanto, da mesma palavra com
que designavam a perfeição e a harmonia da natureza inteira, determinaram que assim poderia chamar-se o conjunto de homens unidos pelo direito.
Nem pode haver dúvidas de que o estado da república, fundado na lei, adornado de bons costumes,
no qual todos os cidadãos, ligados entre si por uma
aliança pública, estejam, à uma, absolutamente de
acordo no que respeita à salvação pública, — não
pode duvidar-se de que tal estado imite, pela sua
ordem, harmonia e beleza, a perfeição e a concórdia
do mundo.
Nem outro era o pensar dos lacedemónios que
chamavam «armostas» aos que regiam os povos,
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como se fossem os autores da harmonia e unidade
pública, os progenitores da concórdia e da união
mútua entre os cidadãos.
Ora, todos êstes enfeites, tôda esta beleza e elegância da república, tôda esta concórdia e harmonia
de espíritos, — tudo isto, são as leis que o produzem.
Por isso, todos os Príncipes que desprezarem as leis
privam a república de todo o enfeite, fazem-na ruir,
dilacerando-a com os maiores requintes de crueldade.
É a lei que distingue o Rei do Tirano. Teodósio.
Cambise. Anaxarco e Alexandre. Trasimaco
de Ca/cedónia.
Desta sorte, não foi impensadamente que
alguns mui doutos varões estabeleceram esta diferença entre Rei e Tirano.
O poder do Tirano é ilimitado e independente
das leis; o do Rei, porém, é circunscrito pela justiça e pela lei.
Assim Teodósio, para se mostrar muito distante
dos costumes tão desumanos da tirania, claramente
declarou que se sujeitava às leis.
De resto, pregunto eu agora: Quem é que elevou
um homem só a uma dignidade tal que todos os
outros o contemplem com veneração, prestando-lhe
culto e atenção, e obedecendo ao seu mando sem
qualquer recusa? Quem assegurou a situação dele
com a dedicação, caridade e fidelidade de todos os
3?3
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cidadãos ? Quem fêz ainda — para não dizermos
mais — com que todos nós amássemos, contemplássemos e venerássemos, à porfia, um Rei menino,
com dez anos de idade, e tanto desejássemos dar a
vida pela sua honra e salvação ?
Foram, sem dúvida, as leis.
E, quando falo em leis, não quero referir-me,
somente, às leis escritas, mas também aos costumes
admitidos por todos e que, a meu ver, têm exactamente a mesma força. Consequentemente, o Príncipe que mata as determinações legais é ímpio e
parricida. É que, de facto, esforça-se quanto pode
por afastar, do meio da sociedade, as leis que o geraram, criaram e engrandeceram.
Além disso, é desvairado e insensato; pois deita
por terra o arrimo do seu cargo e enfraquece o seu
poder, uma vez que subverte as leis em que se fundam
a sua salvação, a sua dignidade, o seu poder. Com
efeito, tais normas podem promulgar-se, se acaso
o não foram ainda; ou de rogar-se, se o exigirem a
época e a razão; ou mitigar-se, com uma interpretação mais justa, se parecerem um tanto duras. Mas
não poderão desprezar-se, violar-se ou infringir-se
sem a maior ignomínia para o Soberano, sem causar
a morte a toda a dignidade, sem trazer mal ou
prejuízo para a república. Logo depois uma multidão
de aduladores acorre, vindo, em nome da prudência,
para grangear a afeição dos Reis, e persuadi-los de
que, êles, estão acima das leis.
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Cambise, filho de Ciro, como pretendesse contrair casamento com uma irmã sua, que amava
loucamente, preguntou aos Magos se, por lei, tal
lhe seria permitido. Responderam-lhe eles que tal
matrimónio não lho consentia o direito vigente persa;
mas que vigorava ali uma lei, a qual determinava
que, aos Reis, era permitido quanto lhes apetecesse,
e que, portanto, essa norma permitia ao Rei contrair
tais núpcias, o que seria completamente vedado a
qualquer outro.
Anaxarco, ao ver Alexandre mergulhado no
maior luto por ter morto Clito, animou o Rei com
estas palavras: «Acaso ignorais, Majestade, que
Temide e a Justiça têm lugar assentados ao lado de
Júpiter, para sancionarem, logo, tudo aquilo que êle
desejar ?»
Com tais palavras queria êle significar que é
lícito e justo que os Reis façam tudo quanto lhes
aprouver, conquanto tal pareça injusto e ilícito a
muitos.
Trasimaco de Calcedónia limitava o direito ao
que fôsse útil e apetecível para o Príncipe. Dizia,
portanto, que a justiça consistia em obedecerem os
súbditos às ordens dos Príncipes, que tudo fariam
reverter em utilidade sua. Assim, acontecia que o
direito não era mais que a vantagem dos que tivessem maior preponderância na república. Donde,
concluía êle que a justiça era o bem alheio e o
mal próprio. «Se eu quizesse ser justo, ser-me-ia
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nociva, a mim próprio, a justiça, e só traria vantagem àquêles em proveito dos quais eu agisse».
Mas, a que propósito divagámos deste jaez?
Para mais claramente se entender que não
houve povos nem cidades onde não tivessem existido celerados, nem poderá faltar nunca, no futuro,
quem induza os Príncipes para turbulentos erros.
E a estes, certamente, deverão juntar-se aqueles
que, querendo ser tidos por jurisconsultos, persuadem os Reis de que estão desobrigados, em absoluto, de obedecer às leis.
César também foi tirano. Quem obedece à lei,
obedece à honestidade; não é escravo, mas
forro. Demarato e Xerxes. As leis forjam
heróis e dão felicidade e segurança aos
povos.
— Mas — dir-se-á — foi publicado, outrora, um
decreto que desligou César Octávio do cumprimento
da lei...
Haverá alguma razão para tal admiração ? Com
efeito, a república, oprimida pelo poder e pelas
armas de César, nada mais podia livremente decretar senão confessar que havia perdido a liberdade. Por isso, ao mesmo tempo que desligava
César das leis, chamava-lhe claramente Tirano.
É certo que ele era clemente e bondoso, por
temperamento; mas será insensato quem pretender
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negar que ele tivesse sido tirano. Pois se tirano é
todo aquele que força os que recalcitram, que não
atende tanto ao bem do povo como à sua vantagem
e ao seu próprio poder, — como poderá privar-se do
apôdo de tirano quem oprimir, por meio das armas,
a república, quem publicar decretos unicamente
para aumento do seu poder, quem não puser ao
seu mando quaisquer limites de justiça ?
Contudo, é de um Rei que tratamos aqui e não
de um Tirano.
Sustentamos que o dever do Rei é estimar as
leis sancionadas, interpretar-lhes o espírito, tornar
obrigatória a sua observância com sanções. Na verdade, se a lei é a norma recta que nos afasta do
mal e nos impele para a prática do bem; e se
pertence ao Rei afastar, esforçadamente, da república todos os actos criminosos, incitando-nos à
prática da honra e da dignidade, poderá haver
coisa que melhor se acomode à sua função do que
confessar-se, também ele, sujeito às leis ? Pois assim,
mais com o exemplo do que com a sua autoridade,
ser-lhe-á muito mais fácil governar a república.
No entanto, sempre haverá um adulador que
objecte: — Vós, dessa maneira, menosprezais a
dignidade régia : aumentais, mesmo, a Vossa insensatez. Só um espírito mesquinho e tacanho respeitará as leis.
— Pelo contrário: são os depravados e perdidos
que as desprezam.
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— Não é próprio dos Reis terem a vontade subjugada.
— Pois nada há tão digno dos Monarcas como
porem peias à concupiscência.
— Desgraçado daquele que não pode fazer quanto
desejar.
— Bem maior desgraça será, indubitavelmente,
pretender fazer o que não é lícito: e, então, a desgraça das desgraças será poder fazer-se quanto
aprouver. Assim como um louco, um idiota, tanto
mais facilmente se desgraçará a si próprio quanto
maior fôr a sua ousadia em manejar uma arma,
assim também, tanto mais graves serão as calamidades que acarretará, para si, um tirano, quanto
maiores forem os recursos de que dispuser.
Assim, desde logo devemos partir do princípio
que, seja como fôr, não é possível esquivarmo-nos à
sujeição. De facto: ou seguimos os legítimos ditames da razão ou obedecemos à importuna tirania
dos prazeres. Se dermos ouvidos à razão, far-nos-emos escravos da dignidade e da honra; se ouvirmos a voz do prazer, seremos espezinhados pela
violência da desonra e da torpeza. Há grande diferença entre uma e outra servidão. A escravidão que
nos faz obedecer à honestidade não é propriamente
escravidão mas, antes, liberdade. Pois se liberdade
é poder-se viver como se quiser, e uma vez que,
sem dúvida alguma, a tendência inata do nosso espírito pende para a honestidade, detestando abomi378
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nàvelmente quanto fôr torpe, — segue-se que, quem
obedecer à honestidade, faz aquilo que quere. Mas
quem estiver às ordens dos apetites, praticará aquilo
a que se sente impelido pela funesta fôrça da concupiscência.
Eu, portanto, quando sujeito o Rei às leis, defendo a liberdade e a dignidade dêle; enquanto vós
— aduladores — ao libertá-lo das peias legais, fazei-lo escravo, com as vossas lisonjas, da concupiscência desenfreada.
Foi, pois, com muito acêrto que Demarato
avisou Xerxes, seu companheiro de destêrro, de
que era de recear o ataque dos lacedemónios, que
ocupavam as Termópilas. «Êles, declarou, não são,
de maneira nenhuma livres, porque estão sujeitos
ás leis; e tanto as têm por invioláveis que preferirão por elas derramar seu sangue». O que Demarato havia predito, vieram os factos confirmá-lo.
De facto, todos êles, em cumprimento do que preceituavam suas leis, pereceram, batendo-se heroicamente pela liberdade da Grécia.
Daqui se infere que não é só na paz que as leis
tornam a república florescente, cumulando-a de
todos os bens; tambe'm na guerra a fazem forte,
valente e destemida. Acabam com as discórdias,
unem indissoluvelmente as almas dos soldados,
castigam cobardias, recompensam heroísmos,
mandam seguir a bandeira e guardar fileiras. Foi
assim que todos os impérios, que outrora se fun379
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daram com as mais perfeitas leis, se propagaram
a tão longínquas terras e assim se conservaram
enquanto, nesses povos, mais se estimavam as leis
que tudo o resto. Porém, logo que a concupiscência
de poderosos senhores deitou por terra as leis, não
ficou o mais leve vestígio da sua antiga dignidade,
nem o mais ligeiro resquício do império se conservou em nenhum desses lugares.
Portanto, uma vez que a salvação, a dignidade
e os recursos da república, uma vez que o dever,
a majestade e a grandeza do próprio Rei, uma vez
que a paz, a liberdade e a consecução de todos os
bens, uma vez que a segurança, o poder e a protecção do reino residem nas leis, — haverá coisa
que mais convenha saber, tanto para abater o orgulho, como para proteger, com segurança e firmeza, a situação do próprio Rei, do que incutir no
espírito dele o propósito de não consentir que, nem
êle mesmo, nem qualquer outro, tenham maior
poder que as leis ? Não me convenço de que vades
negar que este remédio, situado no direito, seja
proveitoso e salutar. Mas há ainda um outro que
reputo mais eficaz para dominar a altivez.
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O conhecimento do amor e da verdadeira beleza,
outro remédio para curar o orgulho. O amor
é um desejo honesto de formosura.
— Pois quê ? — atalhou T. Poderá haver ainda
mais algum remédio, além dos que apontastes, mais
enérgico para a cura dessa enfermidade, que é o
orgulho ?
— A meu ver, pode, — respondi eu.
— Então qual ? — insistiu T.
— E o conhecimento da verdadeira beleza
— respondi. Aconselho-vos, pois, a que vos digneis
ouvir-me com mais atenção ainda. Vou falar da graça
e do encanto da beleza, da excelência do decôro,
da natureza, do poder do amor, e das enfermidades
que o amor geralmente provoca.
Nesta altura interrompeu-me M., rindo-se:
— No que respeita à beleza e ao amor, tendes
ouvintes nada alheios ao assunto que ides tratar:
por longo tempo nos atormentou, a nós, um amor
intenso. Agora, porém, quer porque creio que tal
exposição nos irá causar grande prazer, quer, ainda,
porque é meu desejo saber como o amor e a beleza
poderão abater o orgulho, será com dobrada satisfação que vos escutarei».
— E' isso mesmo que demonstrarei, se puder
— respondi.
— Disse eu — se bem vos recordais — que a arrogância, que a insolência e o desdém nascem do
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amor com que cada qual mais se afeiçoa a si que
a tudo o resto.
— De facto
interrompeu T. — lembramo-nos
disso.
— Desejo ainda — continuei — que vos recordeis
de que ficou assente que a violência desse insensato afecto tira a luz ao espírito; donde o pintarem
alguns o amor cego. Ora, como esta afeição, com
que nos amamos a nós mesmos, é geralmente a
mais ardente de todas, segue-se que ela, se não
nos pusermos em guarda a nós próprios, cegar-nos-á
por completo o espírito, mergulhando as nossas
almas nas mais densas trevas. E, na verdade, tal
amor, por via de regra, é tanto mais violento nos
Príncipes, mesmo em relação aos outros homens,
quanto mais abundantes os encantos que lhes proporciona tal atractivo. Assim e que, por vezes,
acontece deixar-se tomar da maior insensatez quem
deveria ser sumamente assisado.
Poderemos, pois, praticar acto mais nobre que
voltar a dar vista ao amor ? De resto, não pode
admitir-se que o desejo ardente da graça, da beleza, da formosura inteira enferme de tão abominável cegueira; de tal modo que, tomando-a por formosura, chegue, com frequência, a abraçar ardente
mente a fealdade. E, para que tal não aconteça, creio
sumamente útil descrever a verdadeira formosura.
O amor não poderá excitar-se senão à vista de
uma forma de beleza. Pois o amor (como já dis38 2
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semos) é um desejo honesto de beleza, ligado à
paixão ardente de gozar dela.
Portanto, assim como a torpeza, a fealdade
e a indecência ofendem os olhos, desviam os espíritos, afastando-os do amor, assim a beleza e a
graça agradam e deleitam a vista e aliciam os espíritos para deles serem amadas. Logo, quem se
ama excessivamente a si próprio, julga-se bastante
formoso; pois, se assim não fôsse, não poderia gostar de si mesmo.
Acaso não vos terá sucedido, a vós, verdes uma
mulher feia e tôla a morrer de amores por si
mesma ? Ora, tal não poderia acontecer se ela não
se julgasse sumamente bela. Essa loucura, porém,
fará com que, por vezes, viva feliz; mas não sem
provocar o riso a muitos.
Imaginai, agora, de um modo semelhante, um
homem que se agrade muito de si mesmo, e que
pense consigo mesmo: «De facto, sou um bonito
rapaz! Que formoso que sou! Que esbelteza e que
elegância a minha ! »
Poderá, pois, imaginar-se remédio mais eticaz
para esta doença do que abrir os olhos e contemplar,
deveras, tal formosura ? Sucederá logo que muito
arrefecerá em tal amor, ou antes : em tal insensatez,
quem se amar a si mesmo sem razão e (como soe
dizer-se) sem rival. E se, como espero, lograrmos
convencer o Rei disto, darei como acabada esta
nossa tarefa.
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É da vossa vontade, pois, que lhe expliquemos a
êle, em que consiste a formosura, para que nunca
se afeiçoe, indevidamente, nem a si mesmo nem a
coisa alguma ?
— É êsse, decerto, o nosso maior desejo — respondeu T.
— Vou pensar, portanto, — continuei eu — em
convencê-lo da minha opinião, da maneira que passo
a expor. Imaginai, pois, que me dirijo a êle próprio.
D. Jerónimo apostrofando o Infante, diz ser de
origem divina a causa que leva todos a votarem entranhado afecto ao Soberano. Onde
estará a formosura régia que provoca tamanha afeição? Na grandeza da honestidade.
— Mui ilustre e poderoso Príncipe:
Vem-me, repetidas vezes, ao pensamento, causando-me admiração, descobrir a causa que tenha
levado tantos homens a prestar tão grandes honras
a um homem só; que tenha feito com que todos o
estimem, lhe obedeçam e prestem vassalagem;
que estejam presos de seu rosto e, que, por fim, o
venerem como Deus. E parece que tal não sucede
irreflectidamente ou sem motivo.
Na verdade, tal consenso unânime de homens e
povos não pode atribuir-se à obra do acaso nem a
convenções humanas mas, unicamente, à lei da natureza.
38a.
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Que povo haverá, por mais civilizado ou bárbaro, que não tenha o nome do Rei como uma das
coisas mais sagradas ?
E, para vermos qual o afecto que todos votam
aos Reis, bastará notar que, tôdas as vezes que os
soberanos saem, logo acorrem as crianças, logo
aparecem os homens, apressando-se também, quanto
podem, os velhos. Até as donzelas e as mulheres
piedosas põem de parte o seu recato e saem de
seus lares para poderem contemplar o Príncipe. E,
vá êle para onde fôr, imploram para êle tôdas as
graças, levantando as mãos ao céu, e manifestando
abertamente o seu regosijo com aclamações ruidosas.
Por conseguinte, uma vez que tais factos se
observam frequentemente, não em um só lugar, mas
em tôda a parte, compete-nos fazer a maior diligência por descobrir a causa de tão grande afecto.
Não parece ter origem humana, mas divina, o
que desperta tão grande entusiasmo nas multidões.
E, de facto, como o poder de mandar vem de Deus,
lógico será pensarmos que aquilo que eleva os Reis
acima dos outros não é mortal nem contingente,
mas celestial e verdadeiramente divino.
Desejaria, pois, saber em que consiste a tão famosa e celebrada beleza dos Reis, que provoca tão
admiráveis paixões.
Estará ela em seus imensos cabedais e poder ?
De maneira nenhuma; a dignidade real não de*5
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pende do poder; direi mesmo que toda a honra do
mando depende da grandeza régia. De resto, a
autoridade suprema não se encontra nas mãos de
um Príncipe dissoluto; só o Príncipe que se destacar pela sua honestidade poderá trazer muita
honra e dignidade ao reino inteiro.
Nem as riquezas, por si, atrairão o amor; só
suscitarão invejas. Ora o que nós pretendemos é
descobrir, no Rei, a causa que provoca tal afeição
nos homens.
Mas, se o poder contivesse, dentro de si, a causa
de tôda a honestidade real, qualquer, por mais
abjecto que fôsse, poderia, caso alcançasse o mando
por traição da república, limpar-se de sua inata
vileza, assenhoreando-se do poder e das riquezas.
E não é nada disso o que acontece.
Se uma função qualquer, confiada a alguém, dá
logo a entender quem seja essa pessoa, com muito
maior clareza indicará, sem dúvida, a função real
a pessoa que dela será digna ou não.
Muito melhor se manifesta a loucura onde se
requere a maior sensatez; mais facilmente se deixa
ver a cobardia onde se exige denodado heroísmo;
muito maior é a ofensa da desonra quando se espera
um exemplo raro de honra e de honestidade.
Por esta razão sucedeu que, por mais ricos que
tivessem sido os tiranos, nenhuma glória colheram
do seu governo; arderam todos na perversidade de
seus crimes.
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A esbelteza régia deve procurar-se na alma e
não no corpo. Natureza e propriedades da
formosura.
Além disso, uma coisa é a dignidade, em si
mesma, outra aquilo que se alcança por meio dela.
Consequentemente, quando indagamos a causa que
torna os Reis dignos do mando, é absurdo atribuirmos ao mesmo poder o mérito de tôda a dignidade.
Além disso, não é fora do Rei, mas dentro dele
mesmo que deverá colocar-se o motivo de ser
honesto e digno de admiração. De outra sorte
teríamos um Rei opulento, mas não honrado.
Portanto, quanto mais indigno é de Vossa Majestade fazer com que vos estimem, não por vós
mesmo, mas por vossos recursos, tanto mais devereis tomar em conta a submissão de um homem
que tão afadigado anda em busca daquilo que tanto
enfeita o vosso nome para que, ao depois, se não
cantem louvores a vossas riquezas, mas só a vós
mesmo.
O fim a que tendem as nossas palavras, ao tratarmos da formosura real, não é buscarmos a esbelteza do poder, do oiro, das vestes ou dos adornos,
mas indagarmos a beleza do Rei.
Onde se encontrará, pois, aquela formosura
vossa, que tão grandes amores e obséquios vos
alcança ? Na esbelteza do vosso corpo ? E forçoso
confessar que vos não falta formosura que condiga
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com a vossa dignidade régia, nem elegância de
feições; mas é vosso dever pensar que, se tão
grande quinhão houvesse de dar-se à beleza corporal, tantas donzelas que por aí há e não menos
moços, talvez, que vos levam vantagem em tal formosura, necessàriamente havia de suceder que
uma enorme multidão de cidadãos vos abandonaria,
para seguir, embevecida, extasiada, todos aqueles
que mais formosos fossem que vós.
De resto, qualquer doença (Deus o não permita)
poderá facilmente deformar o corpo e desfeá-lo.
E, ainda que nada mais sobrevenha, o peso da idade
enrugará, certamente, esse vosso rosto, e fará fenecer a flor da beleza.
Ora, se houvesseis de ser amado por via da
esbelteza da vossa pessoa, o amor que vos consagram os vossos e a dedicação que tem pelo vosso
nome sucumbiriam com o emurchecer da formosura.
Não queremos nós contemplar-vos esbelto e lindo
como uma donzela, mas mirar-vos como digno e
mui ilustre Rei. Pois a formosura, que se deixa
contaminar com enfermidades, fenecer pelos anos e
arruinar pelos desvairos da vida, não a posso reputar eu, de maneira nenhuma, formosura real.
Esta resplandece sempre com o mesmo fulgor, não
havendo morte que a possa arrebatar nem destruir.
Resta, portanto, pormos na alma, e não no corpo,
tão refulgente beleza, admirada, tanto por presentes
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como ausentes, amada, não por alguns apenas, mas
por muitos, e de todos celebrada, não só durante
a vida, mas ainda após a morte.
Por isso, faz-se mister que ergais bem alto o
vosso espírito e que apliqueis o vosso entendimento
esclarecido à contemplação da régia formosura.
Será vantajoso, pois, para que melhor logreis alcançá-lo, que vos explique eu a essência e as propriedades da beleza.
A formosura é a forma mais apta, conveniente,
proporcionada e lógica, devidamente matizada,
de reunir as partes, de modo a formarem um todo
mui harmonioso. E, na verdade, a noção de beleza,
aplicada a todas as coisas belas, é quási idêntica; contudo, de tal modo que quanto mais elevada fôr a essência da coisa, tanto mais admirável será a sua esbelteza.
Sejam embora lindos os trajos, os colares, resplandecentes as pedras preciosas e reluzentes os
jaezes; entenda-se sempre que a elegância e formosura do corpo levam vantagem, c muita, a tôdas as
outras beldades que nossos olhos vejam. Assim se
explica que nunca ninguém tenha arriscado a vida,
perdido de amores por um lindo vestido; mas
muitos são os que procuraram a morte, loucos de
paixão por um corpo formoso.
«Não são os vestidos das mulheres que amam
os apaixonados — diz Plauto; mas as pessoas que
os trazem vestidos».
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Mas, se tão grande poder tem o amor provocado
pela formosura rara de um corpo, ao ponto de
obscurecer a razão e de conduzir à loucura a muitos,
qual não há-de ser, pois, o assombro que causará a
beleza do espírito, enxergada com a vista da razão.
Acaso não será lógico concluir que, assim como
nada pode haver no mundo superior à inteligência
e à razão, nenhuma beleza haverá tão sublime
como a beleza da alma ?
Para mais, ninguém perdeu ainda o tino, perdido de amores por esta esbelteza; muito pelo
contrário: numerosos frutos se tiram de tal sabedoria.
A dignidade em relação a cada uma das faculdades da alma. Será formoso quem fôr
esclarecido, animoso e prudente.
Contudo, para melhor se ver quão grande seja
a dignidade da alma, será vantajoso considerarmos
separadamente cada uma das suas faculdades. A
primeira é a inteligência, a razão, ligada ao espírito
divino pela analogia da sua função e (permita-se-me
o têrmo) por uma agnação celestial. A esta está
subordinada a segunda, que contém em si o ardor
do arrebatamento, repelindo denodadamente opróbios e ultrages. A terceira é o desejo de prazer que
pende violentamente para o que parece agradável e
deleitoso.
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A cada uma destas faculdades, porém, outras
estão sujeitas; a elas não me refiro para não me
espraiar mais do que permite o meu intento. Mas,
como umas e outras se mantêm dentro de um justo
limite e de uma justa medida, como as une a razão
e ilumina a inteligência, tão intenso brilho irradiam
que reflectem a beleza e a majestade de Deus. Não
há prazer impuro que macule a consciência, nem
formosura vã que faça abalar o espírito nem desordem que perturbe a razão.
O desejo da honra segue os ditames da razão;
a concupiscência obedece ao mando da honestidade;
o raciocínio, porém, e o entendimento alumiam com
o seu luminoso facho e governam equitativamente.
A razão natural, alcançando o domínio do espírito,
incita as faculdades lânguidas, refreia-as quando
querem desmandar-se, mantendo cada uma delas
no seu lugar próprio, e indicando-lhes o ponto até
onde devefão chegar. E assim une o que está
separado, ajunta o que está desunido; tudo dirige
com regra e medida e ilumina com o brilho de um
certo resplendor divino. Destarte, nada poderá impedir a razão de ter em vista o fim a que a vida
tende; de conhecer o móbil de todos os anseios;
nada poderá inibí-la de indagar prudentemente a
verdade, a justiça e a simplicidade ; de prover, com
prudentes conselhos, ao bem-estar de tôda a alma.
Aquela faculdade, porém, que muito anela o
decoro e fortemente repele a torpeza, nunca pre391
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varicará, por temerária, nem terçará armas sem que
lho haja ordenado a razão.
Também se não desmandará a concupiscência,
quando buscar prazeres, nem o seu ímpeto será tal
que manche a consciência ou provoque o sofrimento. Portanto, quando o prazer coincidir com o
desejo da honra, e quando o desejo da honra se
não furtar aos ditames da razão, será então que
mais alta e sobranceira estará aquela suprema e
digna formosura e que mais se admirará a elegância da honestidade, que está acima de quanta
justeza, coerência ou fulgor possa imaginar-se.
Donde se infere que só será formoso quem
fôr esclarecido, animoso e prudente. Pois haverá
coisa mais desacertada que a insensatez e que a
temeridade ? Haverá desordem como a da ambição atrevida, ou vileza como a da timidez, da cobardia ? Haverá flagelo comparável à mais nefasta
paixão ?
Ora, todos estes males desconcertam a harmonia da alma inteira, enodoam a dignidade com
tôda a espécie de crimes, conspurcam e maltratam
todo o encanto da formosura. Acresce ainda a
angústia, o remorso que, tão frequentemente, acabrunham a consciência dos que tão iniquamente
procedem. E se a beleza da alma causa satisfação
e deleite não só aos outros como ainda àquêle que
dela é possuidor, também a fealdade tôrpe é odiosa,
detestável e causadora das mais lamentáveis des3y2
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graças, tanto para aqueles que ela desfeou, como
para todos os outros.
Daqui se segue que todos os deformados são
miseráveis e nocivos, ao passo que os formosos são
prendados e felizes, possuídos das mais duradouras
venturas e dos mais deleitáveis prazeres.
Tal beleza contérn-se no fulgor da justiça.
Quanto vale a sabedoria.
De sorte que, como ninguém pode ser amado,
durante muito tempo, se não fôr formoso, e como
ninguém poderá ser formoso se não fôr sábio,
magnânimo e moderado em seu proceder, segue-se
que, se, em verdade, todos vos amam, todos também vos admiram por estardes adornado de tôdas
estas virtudes. Mas, como a formosura nada mais
é senão o brilho, a união e concórdia daqueles
dons, que acima indiquei, e como a justiça consiste
na concórdia dos espíritos, na harmonia das faculdades, numa união estável e duradoira, e num
governo acertado, prudente e vigoroso, — conclui-se
que a graça da mais deslumbrante beleza se contém no fulgor da justiça.
Vejamos primeiramente, portanto, se estais já
de posse da sabedoria; porque o errar, o cair, o
deixar-se lograr, se é vil e nocivo para todos, muito
mais o será para aqueles a cuja prudência e governo foram confiados os restantes homens.
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Pois se não alcançastes ainda a sabedoria, não
podereis estar possuído das outras virtudes. Não
será corajoso quem não tiver entendido que é em
prol da dignidade da alma, e não contra ela, que
deverá lutar; nem o será ainda quem desconhecer
o verdadeiro caminho para as mais altas honras.
Não será moderado quem não guardar a regra e a
medida com que há-de refrear-se a concupiscência
e com que hão-de manter-se as inclinações dentro
da devida norma.
Como poderá, pois, a verdadeira justiça, que
consiste na concórdia e submissão de todas aquelas
faculdades, manter-se numa pessoa cuja alma se
encontre perturbada, desordenada e entregue à
mais desenfreada sensualidade ? Por isso, onde
faltar o dom da sabedoria, não haverá a mais pequena centelha de virtude.
Se, porém, adquiristes já a sabedoria, com que
bem vos conduzireis a vós e governareis a república, pregunto-vos eu agora: De quem a recebestes ?
A obtenção da sabedoria. Conselhos ao ínclito
Infante para vir a ser um Rei eminente e digno.
Mui bondoso Principe:
E confiado na vossa singular benevolência que
procedo a estas indagações e não desprezo quaisquer vestigios, esperando que, quando compreen3

94

E

SUA

DISCIPLINA

derdes a intenção com que tudo indago, este meu
zêlo vos não seja molesto. Espero mesmo que não
há-de ser pequeno o fruto que de tudo isto colhereis. Era, pois, desejo meu saber se adquiristes,
por vós mesmo, a sabedoria ou se houvestes mestre
que vo-la tenha ensinado.
E que, se foi por esfôrço vosso que a conseguistes, grande é a minha admiração. Pois, se mesmo
para jogar os dados, ninguém saberá fazê-lo se lho
não tiver ensinado uma pessoa perita nesse jogo,
como se compreenderá que tenha havido alguém
que haja alcançado a sabedoria — a ciência mais
elevada e mais difícil de todas — sem qualquer
ensinamento ?
Agora, se, pelo contrário, tivestes mestres,
volto eu a preguntar-vos se eles eram unicamente
vaidosos e frívolos, ou se eram varonis, recatados
e constantes no ensino desta disciplina.
De resto, como podereis vós informar-vos disso ?
E, se o chegastes a saber, quero que me digais
com que atenção os escutastes; e, por fim, quanto
tempo dedicastes a tão útil e necessária arte.
Coisa de tamanha monta não pode ser ensinada
por um professor qualquer, sem reflexão, nuns
momentos apenas.
Por conseguinte, se bem que tudo o resto trazia
vantagem para a aquisição da sabedoria, no entanto, a vossa tenra idade e a exiguidade do tempo
de que dispusestes, impediram-vos de alcançardes
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a sabedoria. De sorte que não podeis arvorar-vos
em sábio.
E se, de facto, o não sois ainda, (permiti-me
que vo-lo diga), também não podereis ser tido por
formoso.
Porque será, pois, que tanto afecto vos consagramos ?
Por via de vossa admirável inteligência, de
vossa tendência para a dignidade re'gia, da própria
esperança que acalentamos da vossa futura formosura e majestade. Pois se desenvolverdes as
Vossas tendências tão valiosas, se diligentemente
vos aplicardes à prática da honestidade, e se souberdes escolher, para Vossa companhia, varões
adornados de todas as virtudes, não duvidamos de
que chegareis a atingir o grau de sabedoria que
vos fará brilhar com uma espe'cie de fulgor divino.
Podereis, portanto, ser manso, amável e agradável, em relação a vós mesmo, e digno de admiração
em relação aos outros, de modo a conquistardes a
afeição de todos os que vos servem. Nessa altura,
não haverá prazer impuro que possa arrastar-vos,
nem receio de morte que vos afaste dos mais notáveis feitos, nem insensatez que vos tente. E então,
uma vez tomada a resolução de proceder honestamente, ou de preferir morrer a praticar qualquer
desonestidade, sujeitar-vos-eis a correr os maiores
perigos para vos tornardes ainda mais digno e honrado. Não haverá nódoa que manche a vossa gran3g6
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deza, a vossa excelsa dignidade. E, envidando os
maiores esforços para evitar tôda a mácula de torpezas, será então que para bem longe repelireis,
com a maior energia, tudo cjuanto tenha ressaibos de
soberba e de arrogância. E que nada há tão detestável nem tão insensato como a vaidade balofa e a
imprudência.
Por conseguinte, se tão má peste contaminar a
vossa alma e vos iludir com uma austeridade falsa,
privar-vos-á dos méritos da vossa virtude e concitará sôbre vós os maiores ódios. Se a benevolência
e a modéstia atraem as almas, o desdém e a indolência afastam-nas.
Para alcançar o maior grau de dignidade, o
futuro Soberano deverá libertar-se de conselheiros libertinos.
Além disso, se, arrastado pelas palavras de homens depravados, tiverdes pensado que nada vos
falta já para a glorificação suprema, esmorecerá o
vosso entusiasmo, resfriará o desejo da virtude, e
deixareis de aspirar à grandeza da honra a que
tendeis pelos vossos extraordinários dons naturais.
E mais ainda. Iludido por um falso aspecto de
honestidade, sofrereis a desonra da mais detestável
ignomínia. E quanto melhor fôr a vossa índole,
tanto mais perniciosos serão os vossos desregramentos.
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Nenhuma vantagem, portanto, vos darão certos
depravados, que vos ensinam, partindo da suposição
que estáveis já de posse desta dignidade, de que
falámos. Direi até: são-vos imensamente prejudiciais, pois impedem a vossa alma de atingir aquela
perfeição que lhe traria a glória imarcescível.
Como haveis vós de lutar com ardor para alcançardes o maior grau de dignidade, se estais convencido de que a possuis em toda a sua plenitude ?
Ora ninguém poderá mostrar-se possuído da mais
bela e honrosa dignidade régia, se não puser todas
as suas energias corporais e espirituais, todo o seu
esfôrço, na consecução desse almejado intento.
Por isso, afastai para bem longe de vós tão
asquerosa raça de homens que vos querem lançar
na maior ignomínia; dai ouvidos à vossa natural
bondade. E, se é certo que bem afortunado sois,
tanto mais vos deveis humilhar e adaptar às necessidades de todos quantos estão confiados à
vossa guarda. Pois não é vangloriando-vos de terdes cabedais, mas usando de moderação no vosso
tão grande poder, que maior glória alcançareis.
Não é dando a cada um mais do que lhe é devido,
mas fazendo todos os esforços para nos fazermos
virtuosos, que atingiremos mais alto grau de perfeição.
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Os vícios do orgulho. Onde hú soberba não há
formosura. Exortações finais a D. Sebastião.
A beleza imarcescível da alma.
Os desmedidamente orgulhosos costumam deixar-se contaminar de quatro vícios: a insensatez,
a baixeza, a crueldade e a impiedade.
Haverá insensatez como a de não ver que tudo,
neste mundo, é transitório e contingente; que, num
momento, as coisas humanas se transformam, e que
graves e imprevistos infortúnios arruínam bem
sólidas riquezas? Haverá baixeza tão abjecta como
a de ter o rosto mergulhado na terra e não levantar
os olhos para o céu, para a eternidade, olhando
só para as coisas terrenas e mortais e para os
bens caducos e transitórios ?
Haverá desumanidade comparável ao desprezo
dado aos outros, à insensibiliade à
alheia, chegando ao ponto de insultar a desventura deles ?
Haverá impiedade como a de blasonar de ser rico,
como se todas essas riquezas lhas não tivesse dado
Deus, e fossem devidas unicamente ao seu esfôrço
próprio ?
E' assim que o soberbo arrogante é odiado de
todos, desencadeando sobre si a ira de Deus. Por
conseguinte, não há formosura que possa estar
ligada à soberba. Portanto, só quem fôr sábio, sem
ser vaidoso; ene'rgico, sem ser temerário; prudente,
sem ser cobarde; comedido, sem ser avarento;
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digno sem ser insensato; — só quem fôr altivo mas
não arrogante ; modesto mas não desprezível; quem
tiver a convicção de que todos os seus bens lhe
foram dados em proveito de todos, e de que nasceu, não para se servir a si, mas para servir a
pátria; — só quem fôr digno, honesto, ilustre, grato, amável e virtuoso poderá ser sumamente digno
de tão elevado cargo e de tão subida honra.
E será mais fácil manifestarem-se estes dons
sobrenaturais quando, na realidade, se possuem, do
que fingir possuí-los.
Assim como as mulheres de beleza fictícia,
que pintam e dão côr ao seu rosto com drogas,
ofendem, com aquele artificio imundo das pinturas,
os seus mais devotados apaixonados, e à medida
que a tez se vai desembaraçando daquelas drogas,
mais evidente se vai tornando o defeito que elas
pretendiam ocultar; assim também, quem quer que
fingir de virtuoso e de sábio, afastará de si a todos
com o ódio que provocará a sua dissimulação. E,
como tôda a dissimulação tende a desaparecer,
logo ficarão a descoberto as imperfeições que pareciam ocultas, e que maiores ódios virão provocar.
E esta fraude feminina é, sem dúvida, muito menos grave; o prejuízo é pouco e o dano vai recair
sôbre poucos. De resto, nisso são elas merecedoras de um certo perdão, uma vez que, como
não está na sua mão, por serem naturalmente
feias, tornarem-se belas, vêem-se forçadas, den400
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tro do possível, a aformosearem com drogas o seu
rosto.
Agora, os que se mascaram de honestos, com
serem prejudiciais e lascivos, tornam-se mortíferos
e sumamente nocivos a tôda a república.
Teimam em fingir possuir aquilo que poderiam
ter alcançado com o trabalho e esforço. Pois se é
certo que não podemos transformar as nossas feições, está em a nossa mão afeiçoar a nossa alma.
Portanto, se só pode amar-se com constância o
que é belo, elegante, honesto e sumamente digno;
e se tanto a dignidade como a beleza consistem,
não na abastança de dinheiro nem na formosura
física nem ainda na extensão do império, mas na
formação do espírito, refulgente de sabedoria, de
virtude e constância, adornado da mais louvável
modéstia, — que deverão fazer aqueles que de todos
são amados, reverenciados, que desejam as maiores
honras, senão entregar-se, de todo o coração, à
prática da sabedoria, da virtude e da prudência,
pondo de parte tudo o resto, afastando tentações,
detestando a vaidade e a presunção, chamando
para junto de si homens justos e prudentes ?
Logo, se alguma vez quisestes ser louvado, de
todos reverenciado e amado; se algum dia ambicionastes tornar vosso nome imortal, — entregai-vos,
com todo o ardor, à prática da sabedoria, ao culto
da virtude. Dai todo o vosso afecto à formosa prudência e fazei com que todos estes dons se desen26
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tranhem em bênçãos para a república que tendes à
vossa guarda. E assim vireis a alcançar, enfim,
aquela beleza de alma que levará todos a amar-vos,
a admirar-vos, a bendizer-vos e a render-vos o mais
perene louvor.
Sois mui esclarecido de engenho; sois hábil e
dotado de uma natureza destemida para lutar. 'I endes um espírito muito ardente e sedento de glória,
dispondo de imensos recursos. Cuidai, pois, com
serdes tão bem dotado de tendências e de tão
abundantes cabedais, de não vos perderdes a vós
próprio.
E, ao praticardes vossas façanhas, lembrai-vos
que uma outra há mais digna e honrosa na qual
deveis pôr o vosso maior esforço. Pois é próprio
dos espíritos fracos contentarem-se com modesta
honra, sem grandes ambições. Acontecerá, assim,
que, se alguma vez cuidardes de aumenjar vossos
méritos, ofertareis uma prenda mais ao vosso espírito e, dia a dia, se tornará mais refulgente a
vossa grandeza. E quando vos esforçardes e chegardes a alcançar elevada honra, lembrai-vos sempre que, por mais eminente que seja, outra poderá
imaginar-se mais digna e mais alta ainda.
Assim como, no mundo, há uma certa perfeição
natural de que participam todas as coisas e na
qual todas elas se assemelham; assim também,
quanto à beleza, há uma formosura imarcescível
cuja semelhança está em tudo quanto é honesto.
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Esta beleza é tal que não há mancha, nem pecado
nem enfermidade que a contamine, nem fulgor que
mais brilhe. Como é suprema e duradoura, como
se mantém imutável, igual a si própria, durante
tôda a eternidade, e como é o princípio e a fonte
de tôda a honestidade, será a causa de tôdas as
coisas belas, virtuosas e honestas. Nela, portanto,
devem fixar seus olhos, fundamentar suas afeições,
a ela deverão tomar como exemplo todos quantos
hão-de vir a ser varões ilustres e de nome imortal.
Portanto, não basta que vos proponhais imitar
os exemplos de vossos avós; maior deverá ser o
vosso esforço em imitar a formosura do Espírito
divino, para que vos assemelheis a Êle e logreis,
com vossas virtudes, alcançar a maior honra e a
mais elevada glória.
Assim porão os olhos em vós os que vos virem,
desejarão ardentemente ver-vos os que não puderem
observar-vos. Todos vos bendirão, renderão graças
ao céu, não permitindo nunca que o vosso nome
caia no olvido.
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D. Jerónimo, pedindo aos seus interlocutores
que se pronunciem sôbre a apóstrofe dirigida
ao Infante, recapitula a matéria versada e
indica o que lhe resta tratar. Acordam suspender o colóquio.
Imaginai, pois, que tais foram as palavras que
dirigi ao Rei. Pertence-vos a vós, agora, dizer se
alguma coisa deverei acrescentar ou omitir, para
que, se alguma vez se fizer mister expendê-las, não
as apodem de defeituosas; — se bem que não pude
evitar a pecha de ter sido demasiado longo na
defesa dêste pleito. Mas, como estamos sós, e nos
sobeja tempo, se alguma inconveniência tiver sido
proferida, tal não passará de nós.
— O vosso discurso, — declarou M. — foi, de
facto, longo; mas tão do nosso agrado que é convicção minha que irá calar fundo no espirito do
Rei.
— Se isso acontecer — respondi eu — tal facto
dever-se-á, não á eloquência do meu verbo, mas à
bondade do próprio Rei. Mas quisera eu que bem
entendesseis o verdadeiro ponto da questão.
Se estais lembrados, disse eu que a virtude se
devia adquirir por três meios: pela educação, pela
lei e pelo ensino. Primeiramente deve formar-se o
espírito com bons costumes; depois, sujeitá-lo às
leis, subordinando-o, por fim, à razão e à disciplina.
Quanto aos costumes, já muita coisa dissemos;
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muito se discutiu àcêrca das sanções da lei. E disse
eu que, segundo a minha opinião, a melhor aprendizagem da sabedoria consiste na prática da honestidade. E se tal fôr a orientação do ensino real,
não poderá, sem dúvida, haver Rei mais ilustre.
Pois uma vez que a razão e o ensino não colidam
com as leis, e uma vez que as leis estejam de
acôrdo com a educação, dada em criança, não
poderá haver perturbação no espirito, que não perderá o tino. E assim, isento de perturbações, verá
o que será melhor fazer.
E se, por acaso, mais não dissesse, parece-me
que isto bastaria. Mas a maldade dos homens, de
que tenho receio, faz com que julgue necessário
dizer ainda mais.
Pelo que — a não ser que outra seja a vossa
opinião — resta manter a situação do Rei, mui bem
formada, não só com bons costumes, leis, e bom
senso, mas também com a ajuda de outros meios.
— Como fôr da vossa vontade — respondeu M.
Lembrai-vos de que estamos ao vosso dispor durante todo o dia, de sorte que podeis levar ao fim
a vossa tarefa.
Nesta altura interveio Portugal, dizendo : — No
meu entender, poderíamos continuar depois do meio
dia, para melhor terminarmos esta nossa missão.
Agora será melhor evitarmos o calor do sol e
tratarmos de nos refazermos. Vós, porém, — indicou-me a mim — ficareis hoje connosco.
4o5
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— Não sei — retorqui eu — se estarão de acôrdo
os que me acolhem à sua hospitalidade. De resto,
tenho um assunto importante a tratar com Miguel
Valentim (devoto e conceituado religioso) imediatamente após a refeição.
— Nada de hesitações — atalhou ele. Tomo
sôbre mim a responsabilidade e serei eu que sofrerei o castigo se algum vos impuserem. E, quanto à
conversa de que falais, poderá reservar-se para
melhor oportunidade.
— Não vou opor-me ao vosso desejo — respondi
— sobretudo pelo facto de podermos dispor, ainda
hoje, de mais tempo para terminarmos a discussão
sôbre a educação do Rei.
Ditas estas palavras, conduziu-nos à quinta.
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