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36

I. O ESTADO COMO OBRA DE ARTE

INTRODUÇÃO

É no verdadeiro sentido da palavra que esta obra carrega
o título de um mero ensaio; seu autor tem suficientemente
claro em sua consciência a modéstia dos meios e forças com
os quais se encarregou de tarefa tão extraordinariamente
grande. Pudesse ele, contudo, contemplar com maior confian-
ça sua pesquisa, tampouco estaria mais seguro do aplauso dos
conhecedores. Os contornos espirituais de uma época cultu-
ral oferecem, talvez, a cada observador uma imagem diferen-
te, e, em se tratando do conjunto de uma civilização que é a
mãe da nossa e que sobre esta ainda hoje segue exercendo a
sua influência, é mister que juízo subjetivo e sentimento in-
terfiram a todo momento tanto na escrita quanto na leitura
desta obra. No vasto mar ao qual nos aventuramos, são mui-
tos os caminhos e direções possíveis; os mesmos estudos rea-
lizados para este trabalho poderiam, nas mãos de outrem, fa-
cilmente experimentar não apenas utilização e tratamento
totalmente distintos, como também ensejar conclusões subs-
tancialmente diversas. O assunto é, em si, suficientemente
importante para tornar desejáveis muitas outras investigações
e exortar pesquisadores dos mais diversos pontos de vista a se
manifestarem. Entrementes, estaremos satisfeitos se nos for
concedida uma atenção paciente e se este livro for compreen-
dido como um todo. A necessidade de fracionar um grande
continuum espiritual em categorias isoladas e, amiúde, apa-
rentemente arbitrárias, com o intuito de, de alguma forma,
poder apresentá-lo, constitui dificuldade capital da história
cultural. Era nossa intenção, a princípio, suprir a maior lacu-
na deste livro mediante uma obra especial tratando da “arte
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do Renascimento”, propósito que apenas minimamente pôde
ser realizado.*

A luta entre os papas e os Hohenstaufen acabou por dei-
xar a Itália em uma situação política que diferia substancial-
mente daquela do restante do Ocidente. Se na França, Espanha
e Inglaterra o sistema feudal era de natureza tal a, transcorri-
do seu tempo de vida, desembocar fatalmente no Estado mo-
nárquico unificado; se na Alemanha ele ajudou, ao menos ex-
teriormente, a manter a unidade do império — a Itália, por
sua vez, libertara-se quase completamente desse mesmo siste-
ma. Na melhor das hipóteses, os imperadores do século XIV

não eram mais acolhidos e respeitados como senhores feudais,
mas como possíveis expoentes e sustentáculos de poderes já
existentes. O papado, por sua vez, com suas criaturas e pon-
tos de apoio, era forte o bastante apenas para coibir qualquer
unidade futura, sem, no entanto, ser ele próprio capaz de gerá-
la. Entre aqueles e este, havia uma série de configurações po-
líticas — cidades e déspotas, em parte já existentes, em parte
recém-surgidos — cuja existência era de natureza puramente
factual.** Nestas, pela primeira vez, o espírito do Estado eu-
ropeu moderno manifesta-se livremente, entregue a seus pró-
prios impulsos. Com suficiente freqüência, elas exibem em
seus traços mais medonhos o egoísmo sem peias, escarnecen-
do de todo o direito, sufocando o germe de todo desenvolvi-
mento sadio. Onde, porém, essa tendência é superada ou, de
alguma forma, contrabalançada, ali um novo ser adentra a his-
tória: o Estado, como criação consciente e calculada, como
obra de arte. Tanto nas cidades-repúblicas quanto nos Esta-
dos tirânicos, esse ser vivente manifesta-se de centenas de
maneiras, determinando-lhes a configuração interna bem co-

37

* “A arquitetura e decoração do Renascimento italiano”, in Geschichte der
Baukunst, Franz Kugler (org.). v. 4.

** Os governantes e seus partidários são, conjuntamente, chamados lo sta-
to, nome que, depois, adquiriu o significado da existência coletiva de um ter-
ritório.
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mo a política externa. Contentar-nos-emos aqui com o exame
de seu tipo mais completo e mais claramente definido, pre-
sente na figura dos Estados tirânicos.

A situação interna dos territórios governados por déspotas
tinha um célebre modelo no Império Normando da Baixa Itália
e da Sicília, tal qual o reorganizara o imperador Frederico II.
Criado sob o signo da traição e do perigo, próximo dos sarrace-
nos, Frederico acostumara-se desde cedo ao julgamento e trata-
mento totalmente objetivo das coisas — o primeiro homem mo-
derno a subir a um trono. Acrescia-se a isso sua familiaridade e
intimidade com o interior dos Estados sarracenos e sua adminis-
tração, além de uma luta pela existência contra os papas que
obrigou ambos os lados a levar para o campo de batalha todas as
forças e meios imagináveis. As ordens de Frederico (principal-
mente a partir de 1231) têm por objetivo a total aniquilação do
Estado feudal, a transformação do povo em uma massa abúlica,
desarmada e, no mais alto grau, pagadora de tributos. De uma
maneira até então inaudita no Ocidente, ele centralizou todo o
Poder Judiciário e a administração. Nenhum cargo podia mais
ser preenchido por meio da escolha popular, sob pena de devas-
tação para a localidade que o fizesse e degradação de seus habi-
tantes à condição de servos. Os tributos, baseados num cadastro
abrangente e em práticas maometanas de tributação, eram co-
brados daquela maneira martirizante e atroz, sem o auxílio da
qual, é certo, não se obtém dinheiro algum dos orientais. Sob
tais condições, já não há povo, mas um amontoado controlável
de súditos que, por exemplo, não podem se casar fora do terri-
tório sem uma permissão especial, tampouco, de forma alguma,
estudar fora dele. A Universidade de Nápoles constitui o exem-
plo mais antigo conhecido de restrição à liberdade de estudar,
ao passo que o Oriente, ao menos nessas questões, dava liberda-
de a seu povo. Genuinamente maometano, em contrapartida,
era o comércio próprio que Frederico praticava em todo o Me-
diterrâneo, reservando para si o monopólio sobre várias merca-
dorias e tolhendo o comércio de seus súditos. Os califas fatími-
das, com toda a sua doutrina esotérica da descrença, haviam sido

38
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39

(pelo menos no princípio) tolerantes para com as religiões de
seus súditos; Frederico, pelo contrário, coroa seu sistema de go-
verno com uma inquisição que tanto mais culposa se afigura
quando se admite que ele perseguia nos hereges os representan-
tes de uma vida municipal liberal. Serviam-no, por fim, como
força policial — no plano interno — e como núcleo do exército
— no plano externo —, os sarracenos transferidos da Sicília para
Luceria e Nocera, surdos a toda lamentação e indiferentes à
proscrição da Igreja. Mais tarde, abúlicos e desacostumados às
armas, os súditos aceitaram passivamente a queda de Manfredo
e a usurpação do trono por Carlos de Anjou. Este último, po-
rém, tendo herdado um tal mecanismo de governo, seguiu uti-
lizando-o.

Ao lado do imperador centralizador, entra em cena, então,
um usurpador de caráter singularíssimo: seu vigário e genro Ez-
zelino da Romano. Este não representa qualquer sistema de go-
verno ou administração, uma vez que sua atuação se reduz uni-
camente à luta pela supremacia na porção superior oriental da
Itália; entretanto, como modelo político para a época que se se-
guiu, ele não é menos importante do que seu protetor imperial.
Até então, todas as conquistas e usurpações medievais se haviam
realizado com base em alguma herança, real ou alegada, e em
direitos que tais — ou, de resto, em prejuízo dos descrentes ou
excomungados. Agora, pela primeira vez, tenta-se fundar um
trono por meio do assassinato em massa e de infindáveis atroci-
dades, isto é, mediante o emprego de quaisquer meios visando
única e exclusivamente a um fim. Nenhum de seus sucessores lo-
grou, de alguma forma, equiparar-se a Ezzelino no caráter co-
lossal de seus crimes, nem mesmo César Borgia; o exemplo, po-
rém, estava dado, e sua queda não significou para os povos o
restabelecimento da justiça, tampouco uma advertência para fu-
turos malfeitores.

Em vão, são Tomás de Aquino — nascido súdito de Frederi-
co — elaborou em uma tal época a teoria de uma monarquia
constitucional, na qual concebia o príncipe sustentado por uma
Câmara Alta por ele nomeada e por uma representação eleita pelo
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povo. Teorias dessa ordem dissipavam-se nos auditórios da uni-
versidade: Frederico e Ezzelino foram e prosseguiram sendo para
a Itália os maiores fenômenos políticos do século XIII. Sua ima-
gem, refletida de maneira já semifabulosa, compõe o conteúdo
principal das Cento novelle antiche, cuja redação original data cer-
tamente ainda desse mesmo século. Nelas, Ezzelino é já descrito
com o temeroso respeito que é a manifestação de toda impres-
são portentosa. Toda uma literatura, da crônica das testemunhas
oculares até a tragédia semimitológica, converge para sua pessoa.

Imediatamente após a queda de ambos, surgem, então, oriun-
dos principalmente das disputas entre guelfos e gibelinos — e,
em geral, na qualidade de expoentes destes últimos —, os di-
versos tiranos, mas sob formas e condições tão diversas, que
não se pode deixar de reconhecer uma inevitabilidade comum
a fundamentar seu surgimento. No tocante aos meios, eles só
precisam dar continuidade àquilo que suas respectivas facções
já haviam iniciado: o extermínio ou expulsão dos opositores e a
destruição de suas casas.

TIRANIAS DO SÉCULO XIV

Os despotismos, maiores ou menores, do século XIV reve-
lam com suficiente freqüência que os exemplos do passado não
haviam sido esquecidos. Seus próprios delitos bradaram alto, e
a história os registrou pormenorizadamente. Na qualidade de
Estados erguidos totalmente sobre si mesmos e organizados em
função disso, tais despotismos afiguram-se-nos, não obstante, de
grande interesse.

A avaliação consciente de todos os meios disponíveis — o
que, fora da Itália, não passava pela cabeça de príncipe algum —,
associada a uma quase absoluta plenitude de poderes no interior
das fronteiras do Estado, produziu nesses homens formas de vida
muito especiais. Para os tiranos mais sábios, o segredo fundamen-
tal da dominação residia em, tanto quanto possível, conservar a
tributação da maneira como eles a haviam encontrado ou, de iní-
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cio, estabelecido: um imposto fundiário baseado em um cadastro;
determinados tributos sobre artigos de consumo e taxas alfande-
gárias sobre importação, somando-se a isso ainda as receitas pro-
vindas da fortuna privada da casa reinante. A única possibilidade
de aumento da arrecadação vinculava-se ao crescimento da pros-
peridade geral e dos negócios. Inexistiam aqui os empréstimos, tal
como eles ocorriam nas cidades livres; tomava-se, antes, a liber-
dade de, vez por outra, aplicar um bem calculado golpe de força
— como, por exemplo, a verdadeiramente sultânica destituição e
pilhagem do mais alto encarregado das finanças —, contanto que
um tal golpe deixasse inabalado o conjunto da situação.

Procurava-se, pois, fazer com que esses rendimentos fossem
suficientes para pagar as despesas da pequena corte, da guarda
pessoal, dos mercenários recrutados, das edificações, bem como
dos bufões e homens de talento, que compunham o séquito pes-
soal do príncipe. A ilegitimidade, rodeada de perigos constantes,
isola o déspota; a aliança mais honrosa que ele pode eventualmen-
te selar é aquela com o talento intelectual mais elevado, inde-
pendentemente de sua origem. No século XIII, a liberalidade dos
príncipes do Norte limitara-se aos cavaleiros, à nobreza que ser-
via e cantava. Não é esse o caso do tirano italiano, que, com sua
propensão para a monumentalidade e sede de glória, precisa do
talento enquanto tal. Em companhia do poeta ou do erudito, ele
se sente pisando novo terreno, sente-se mesmo quase de posse
de uma nova legitimidade.

Mundialmente famoso sob esse aspecto é o déspota de Ve-
rona, Cangrande della Scala, que, nas pessoas dos notáveis pros-
critos que abrigava em sua corte, sustentava toda uma Itália. Os
escritores eram-lhe gratos. Petrarca, cujas visitas a tais cortes
encontraram tão severas críticas, esboçou o retrato ideal de um
príncipe do século XIV [De rep. optime administranda]; exige mui-
to de seu destinatário — o senhor de Pádua —, mas de maneira
a conferir-lhe a capacidade de atender a essas exigências:

Tu não deves ser o senhor, mas o pai de teus súditos; deves
amá-los como a teus filhos, amá-los mesmo como membros
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de teu corpo. Contra os inimigos, podes empregar armas,
guardas e soldados — com teus súditos, a mera benevolên-
cia já basta; refiro-me, por certo, apenas àqueles súditos que
amam a ordem estabelecida, pois quem diariamente planeja
transformações é um rebelde e inimigo do Estado, e contra
este deve imperar justiça rigorosa!

Segue-se, então, em detalhes, a ficção genuinamente mo-
derna da onipotência do Estado: o príncipe deve cuidar de tudo,
construir e manter igrejas e edifícios públicos, conservar a po-
lícia municipal,* drenar os pântanos, zelar pelo vinho e pelos
cereais, distribuir com justeza os tributos, dar apoio aos desam-
parados e aos doentes e dedicar sua proteção e convívio a emi-
nentes eruditos, uma vez que estes cuidarão de sua glória junto
à posteridade.

Quaisquer que possam ter sido os aspectos mais luminosos
e os méritos de alguns desses tiranos, porém, já o século XIV re-
conheceu ou pressentiu a fugacidade e fragilidade da maioria
deles. Uma vez que, por razões internas, configurações políti-
cas dessa natureza são tanto mais duráveis quanto maior for o
território sob seu domínio, os despotismos mais poderosos ten-
deram sempre a devorar os menores. Que hecatombe de peque-
nos déspotas foi, nessa época, sacrificada somente aos Visconti!
Decerto, a esse perigo externo correspondeu quase sempre uma
fermentação interna, e a repercussão dessa situação sobre o âni-
mo do déspota devia ser, na maior parte dos casos, absoluta-
mente ruinosa. A falsa onipotência, o convite ao prazer e a toda
sorte de egoísmos, por um lado; os inimigos e conspiradores,
por outro, tornavam-no quase inevitavelmente um tirano da
pior espécie. Pudesse ele confiar ao menos em seus parentes
mais próximos! Onde, porém, tudo era ilegítimo, tampouco um

* Inclui-se aí, de passagem, o desejo de que fosse proibida a presença de
porcos nas ruas de Pádua, uma vez que já a sua visão era desagradável e, além
disso, os cavalos se assustavam.
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sólido direito de herança podia constituir-se, quer no tocante à
sucessão, quer na divisão dos bens. Assim é que, em momentos
de perigo iminente, um primo ou tio decidido, no interesse da
própria casa, desalojava o filho ainda menor ou inepto de um
príncipe. Também a exclusão ou reconhecimento dos bastardos
era motivo de disputas constantes. Um número considerável de
famílias foi, pois, assolado por parentes insatisfeitos e vingativos
— uma situação que, não raro, rompia em franca traição e em
assassinatos domésticos. Outros, vivendo como refugiados em
outras terras, munem-se de paciência e tratam a questão de ma-
neira objetiva, como, por exemplo, aquele Visconti que lançava
sua rede de pesca no lago de Garda; o emissário de seu inimigo
perguntou-lhe de modo bastante direto quando é que ele ten-
cionava retornar a Milão, recebendo a seguinte resposta: “Não
antes que as vilezas dele tenham logrado suplantar meus cri-
mes”.* Por vezes, também, os parentes sacrificam o soberano
reinante em honra da já excessivamente ofendida moral públi-
ca, visando com isso salvar o restante da casa.** Aqui e ali, o go-
verno repousa ainda de tal modo sobre o conjunto da família,
que o déspota encontra-se amarrado aos conselhos desta; tam-
bém nesse caso a partilha da propriedade e da influência ense-
java facilmente a mais áspera contenda.

Nos autores florentinos de então, encontra-se um ódio ge-
ral e profundo contra todo esse sistema. Já o cenário pomposo,
os trajes esplendorosos por meio dos quais os déspotas deseja-
vam menos, talvez, satisfazer a própria vaidade do que impres-
sionar a fantasia popular, despertam naqueles autores o mais
agudo sarcasmo. Ai do arrivista que lhes cai nas mãos, como o
recém-constituído doge Agnello de Pisa (1364), que costumava
sair a cavalgar com seu cetro dourado e, ademais, exibir-se à ja-
nela de sua casa, “como se exibem relíquias”, recostado sobre ta-

* Faz-se referência aqui a Matteo I Visconti e a Guido della Torre, este, à
época, no poder em Milão.

** Como no assassinato secreto de Matteo II Visconti, por intermédio de
seus irmãos.
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peçaria e almofadas adornadas com ouro; tinha-se de servi-lo de
joelhos, como a um papa ou imperador. Mais freqüentemente,
contudo, o tom desses antigos florentinos é o de elevada serie-
dade. Dante [De vulgari eloquentia] reconhece e nomeia com
primor a ausência de nobreza, o caráter ordinário da cobiça e
avidez de poder dos novos príncipes. “O que ressoa de suas
trombetas, sinos, trompas e flautas senão: vinde a nós, carrascos,
aves de rapina!” Imagina-se o castelo do tirano lá no alto, isola-
do, repleto de masmorras e escutas, como a morada da maldade
e da desgraça.* Outros profetizam o infortúnio de todo aquele
que adentra o serviço do déspota, lastimando afinal pelo próprio
tirano, que seria, inevitavelmente, o inimigo de todos os ho-
mens bons e capazes, que não se poderia permitir confiar em
pessoa alguma e lia no rosto de seus súditos a expectativa por
sua queda. “Assim como os tiranos surgem, crescem e se fir-
mam, em seu íntimo cresce também, oculto, o elemento que fa-
talmente lhes trará a desorientação e a ruína.” A contradição
mais profunda não é claramente realçada: Florença via-se então
em meio ao mais rico desenvolvimento das individualidades, ao
passo que os déspotas não reconheciam nem admitiam qualquer
outra individualidade que não a sua própria e a de seus servido-
res mais próximos. Afinal, os mecanismos de controle sobre o
indivíduo já haviam sido totalmente implantados, chegando ao
nível de um sistema de passaportes.**

Nas mentes de seus contemporâneos, a notória crença nos
astros e a irreligiosidade de muitos soberanos conferiram ainda
uma coloração peculiar a essa sua existência sinistra, esquecida
por Deus. Quando o último Carrara, em sua Pádua dizimada pela
peste (1405) e sitiada pelos venezianos, não mais pôde defender
as muralhas e portões da cidade, sua guarda pessoal o ouvia com
freqüência, à noite, invocar o demônio, para que este o matasse!

44

* Isso, por certo, somente nos escritos do século XV, mas certamente ten-
do por base fantasias de épocas anteriores.

** Nos últimos dez anos de Frederico II, quando imperava o mais rigoroso
controle pessoal, o sistema de passaportes estaria já bastante desenvolvido.

A cultura do Renasc 3 prova  5/29/09  10:39 AM  Page 44



O mais completo e instrutivo desenvolvimento, em meio a
essas tiranias do século XIV, encontra-se incontestavelmente nos
Visconti de Milão, a partir da morte do arcebispo Giovanni
(1354). Um inconfundível parentesco com o mais terrível dos
imperadores romanos logo se anuncia na pessoa de Bernabò: sua
prática de caçar javalis constitui o objetivo mais importante do
Estado; todo aquele que nela interfere é torturado e executado;
aterrorizado, o povo tem de alimentar seus 5 mil cães de caça, ar-
cando com a agudíssima responsabilidade pelo bem-estar destes.
Os tributos são elevados com o auxílio de todas as formas possí-
veis e imagináveis de coação; sete filhas do príncipe são dotadas
com 100 mil florins de ouro cada uma, e um enorme tesouro é
acumulado. Por ocasião da morte de sua esposa (1384), uma no-
tificação “aos súditos” determina que estes devem, como antes da
alegria, compartilhar agora do sofrimento de seu príncipe, tra-
jando luto por um ano inteiro. Incomparavelmente característi-
ca é a manobra por meio da qual seu sobrinho Giovanni Galeaz-
zo (1385) passa a tê-lo sob seu poder — um daqueles complôs
bem-sucedidos cuja descrição faz bater mais forte o coração dos
historiadores pósteros. Em Giovanni Galeazzo evidencia-se por-
tentosamente o verdadeiro pendor do tirano para o colossal.
Despendendo 300 mil florins de ouro, ele constrói gigantescos
diques para, como bem desejasse, poder desviar o Mincio de
Mântua ou o Brenta de Pádua e, assim, tornar indefesas essas ci-
dades; não seria mesmo impensável que tivesse cismado em se-
car as lagunas de Veneza. Giovanni Galeazzo fundou “o mais
maravilhoso de todos os mosteiros”, o cartuxo de Pavia, e a cate-
dral de Milão, “que, em grandeza e esplendor, supera todas as
igrejas da cristandade”; mesmo o palácio em Pavia, cuja constru-
ção fora iniciada por seu pai — Galeazzo — e que ele concluiu,
talvez tenha sido de longe a mais magnífica residência principes-
ca da Europa de outrora. Para lá, ele transferiu também sua fa-
mosa biblioteca e a grande coleção de relíquias de santos, aos
quais dedicava uma espécie particular de crença. Seria de estra-
nhar em um príncipe de tal índole que ele não tivesse, também
no campo político, almejado coroas maiores. O rei Venceslau o
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fez duque (1395); quando, porém, adoeceu e morreu (1402),
Giovanni Galeazzo tinha em mente nada menos do que o reino
da Itália ou a coroa imperial. Supõe-se que, à época, a totalidade
de seus Estados devia pagar-lhe anualmente, além do tributo re-
gular, no montante de 1,2 milhão de florins de ouro, mais 800
mil em subsídios extraordinários. Após a sua morte, o império
que montara, valendo-se de toda sorte de violências, fez-se em
pedaços e, por um tempo, seus territórios mais antigos mal pu-
deram ser mantidos. Quem sabe o que teria sido de seus filhos
— Giovanni Maria (morto em 1412) e Filippo Maria (morto em
1447) —, tivessem eles nascido alhures, sem nada saber da casa
paterna? Herdeiros desta, no entanto, herdaram com ela tam-
bém o gigantesco capital de atrocidades e covardia que ali se acu-
mulara de geração em geração.

Giovanni Maria é, mais uma vez, famoso por seus cães —
estes, não de caça, mas adestrados para dilacerar seres humanos;
seus nomes foram-nos transmitidos, assim como aqueles dos ur-
sos do imperador Valentiniano I. Quando, em maio de 1409, em
meio à guerra ainda em curso, o povo faminto gritava-lhe na rua
“Pace! Pace!”, ele ordenou a seus mercenários que atacassem,
matando duzentas pessoas; em seguida, tornou-se proibido, sob
pena de enforcamento, pronunciar as palavras pace e guerra — e
até mesmo os padres foram obrigados a, em vez de dona nobis pa-
cem, dizer tranquilitem! Por fim, estando Facino Cane, condot-
tiere-mor do desvairado duque, à beira da morte em Pavia, al-
guns conspiradores valeram-se do momento propício para dar
cabo de Giovanni Maria junto à igreja de San Gottardo, em Mi-
lão; no mesmo dia, porém, o moribundo Facino fez seus oficiais
jurarem auxílio ao herdeiro, Filippo Maria, sugerindo ainda ele
próprio que, após a sua morte, sua esposa se casasse com este,
como, aliás, logo se deu; o nome dela era Beatrice di Tenda. De
Filippo Maria, voltaremos a falar mais adiante.

E, em tempos como esses, Cola di Rienzi confiava poder eri-
gir, fundado no raquítico entusiasmo da decaída população roma-
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na, um novo governo sobre toda a Itália. Ao lado de déspotas como
os já mencionados, ele não passa de um pobre e desorientado tolo.

TIRANIAS DO SÉCULO XV

O despotismo no século XV exibe um caráter modificado.
Muitos dos pequenos tiranos, e mesmo alguns dos grandes,
como os Scala e os Carrara, pereceram; os poderosos fortale-
ceram-se e, internamente, suas tiranias desenvolveram feições
mais características. Nápoles, por exemplo, recebe um impul-
so mais vigoroso com a nova dinastia aragonesa. Característi-
co, no entanto, no tocante a esse século, é, primordialmente, o
anseio dos condottieri por uma soberania própria, indepen-
dente — por coroas: um passo à frente no caminho do pura-
mente factual e um alto prêmio tanto para o talento quanto
para a perversidade. No intento de assegurar para si algum su-
porte, os tiranos menores põem-se agora, de bom grado, a ser-
viço de Estados maiores, tornando-se condottieri destes, o que
lhes propicia algum dinheiro e, decerto, também a impunida-
de para muitos de seus crimes, talvez até mesmo uma expan-
são de seus domínios. De um modo geral, grandes e pequenos
precisaram esforçar-se mais, agir com maior prudência e cál-
culo, abstendo-se do terror excessivo; era-lhes permitido pra-
ticar o mal apenas na justa medida em que essa prática com-
provadamente servisse a seus objetivos — o mesmo tanto, aliás,
que lhes perdoava a opinião dos espectadores. Não há mais si-
nal aqui daquele capital de devoção que favorecia as casas prin-
cipescas legítimas do Ocidente, mas, no máximo, uma espécie
de popularidade restrita às capitais de seus domínios; para avan-
çar, os príncipes italianos têm sempre de buscar auxílio fun-
damentalmente no talento e no frio calculismo. Uma figura
como a de Carlos, o Temerário, que com uma paixão desenfrea-
da aferrava-se a propósitos totalmente impraticáveis, constituía
verdadeiro enigma para os italianos.
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