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PROJETO LIVRO LIVRE
Oh! Bendito o que semeia
Livros... livros à mão cheia...
E manda o povo pensar!
O livro caindo n'alma
É germe — que faz a palma,
É chuva — que faz o mar.
Castro Alves
O Projeto Livro Livre é uma iniciativa que propõe o
compartilhamento, livre e gratuito, de obras literárias já em
Domínio Público ou que tenham a sua divulgação devidamente
autorizada, especialmente o livro em seu formato Digital. Sendo
assim, não objetivamos fins comerciais ou promoção política. Tal
qual o saudoso Nelson Jahr Garcia, pioneiro na divulgação do Livro
Digital no idioma português, sempre estudei por conta do Estado,
ou melhor, da Sociedade que paga impostos. Por isso, sinto-me
também na obrigação de "retribuir ao menos uma gota do que ela me
proporcionou". Daí o nosso esforço que se resume na simplicidade e
na solidariedade.
***
Segundo normas e recomendações internacionais estabelecidas pela
maioria dos países, incluindo Brasil e Portugal, uma obra literária
entra em Domínio Público 70 anos após a morte do seu criador
intelectual.
O nosso Projeto, que tem por objetivo colaborar na divulgação da
Literatura em Língua Portuguesa, em suas variadas modalidades,
busca assim não violar nenhum direito autoral. Todavia, caso seja
encontrado algum livro que, por imprecisa razão, esteja ferindo os
direitos do autor, pedimos a gentileza de nos informar no e-mail:
iba@ibamendes.com, a fim de que seja imediatamente suprimido de
nosso acervo.

Esperamos um dia, quem sabe, que as leis que regem os direitos do
autor sejam repensadas e reformuladas, tornando a proteção da
propriedade intelectual uma ferramenta para promover o
conhecimento, em vez de um temível inibidor ao livre acesso dos
bens culturais. Assim esperamos!
***
O Livro Digital é – certamente – uma das maiores revoluções no
âmbito editorial em todos os tempos. Hoje qualquer pessoa pode
editar sua própria obra e disponibilizá-la livremente na Internet,
sem aquela imperiosa necessidade das editoras comerciais. Graças
às novas tecnologias, o livro impresso em papel pode ser
digitalizado e compartilhado nos mais variados formatos digitais,
tais como: PDF, MOBI, EPUB, entre muitos outros. Contudo, trata-se
de um processo lento e exaustivo, principalmente na esfera da
realização pessoal, implicando ainda em falhas decorrentes da
própria atividade de digitalização. Por exemplo, erros e distorções
na parte ortográfica da obra, o que pode tornar ininteligíveis
palavras e até frases inteiras. Embora todos os livros do Projeto
Livro Livre sejam criteriosamente revisados, ainda assim é possível
que algumas dessas falhas passem despercebidas. Desta forma, se o
distinto leitor puder contribuir para o esclarecimento de eventuais
incorreções, pedimos gentilmente que entre em contato conosco, a
fim de efetuarmos as devidas correções.
***
Ressaltamos, por fim, que o Projeto Livro Livre não se limita a
simples publicação de textos já disponíveis na Internet, sem
qualquer critério. Em vez disso, pautamos nosso trabalho no esmero
gráfico e ortográfico, na digitalização e atualização de novas obras,
na publicação de autores do nosso tempo, na conversão de livros em
áudio etc. Buscamos assim popularizar o Livro Digital, tornando-o
acessível a qualquer pessoa e sem nenhum custo.
É isso!
Iba Mendes

ALEXANDRE HERCULANO E ALMA PORTUGUESA
Alexandre Herculano foi um dos principais representantes da alma
portuguesa. A tristeza, que tem caracterizado o povo português em
todos as épocas, também caracterizava a grande alma de Herculano.
O célebre crítico Villemain diz que o português era refletido e
melancólico antes da época em que todos os povos o deviam ser.
Esta meditação melancólica, que nus distingue dos outros povos
meridionais e nos assemelha aos povos do norte, revelou-se muito
cedo na nossa literatura. A profunda melancolia que se observa nas
deliciosas páginas da Menina e moça de Bernardim Ribeiro e nos seus
versos singelos e melodiosos, nas poesias sentimentais de Cristóvão
Falcão, de Camões e de Soares de Passos e na maravilhosa relação
de naufrágios intitulada História trágico-marítima, essa profunda
melancolia também é vigorosamente expressa nas Poesias de
Herculano e principalmente no seu majestoso, soberbo e sublime
Monasticon.
Não é, porém, só na vigorosa expressão da melancolia que
Herculano é um dos mais notáveis representantes da alma
portuguesa; também o é na poderosa energia com que exprime
todos os sentimentos nobres e elevados. O amor, a coragem, o
patriotismo e a generosidade são afetos característicos do povo
português; Herculano exprimiu-os de um modo verdadeiramente
assombroso.
Como Camões, foi simultaneamente poeta e soldado. O príncipe dos
prosadores tem muitos pontos de contato com o príncipe dos
poetas. Camões combateu na África e na Ásia em prol da pátria;
Herculano pelejou no cerco do Porto a favor da liberdade. Camões
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esteve desterrado em Macau; Herculano viu-se obrigado a emigrar
para se esquivar às perseguições do governo absoluto de D. Miguel.
Camões, impelido pelo seu ardente patriotismo e pela imensidade
do seu gênio, escreveu os Lusíadas, narrando em belos e magníficos
versos os feitos mais brilhantes da nossa história; Herculano, levado
pelas suas tendências especiais para os estudos históricos e pelo seu
grande amor da pátria, escreveu num estilo majestoso como o de
Barros, harmonioso como o de Fr. Luís de Sousa, vigoroso como o
de Tácito, vernáculo como o de Vieira e singelo como o de Fernão
Lopes, a História de Portugal, o mais grandioso de todos os seus
monumentos, a obra mais eminentemente nacional que em Portugal
se escreveu depois dos Lusíadas.
O sentimento de dignidade pessoal era igual em ambos os
escritores. Camões nunca lisonjeou os poderosos no meio das
maiores privações; Herculano nunca fez o mínimo sacrifício da
própria consciência, foi sempre amigo da verdade e da justiça.
Em ambos brilhou o patriotismo no mais alto grau. Em Camões
exerceu uma impressão dolorosa o desastre de Alcácer-Quibir;
Herculano sofreu profundamente com o progresso da nossa
corrupção moral e com a nossa decadência política. Camões, numa
carta que dirigiu a D. Francisco de Almeida quando Portugal estava
próximo a perder a sua independência, escreveu: "Enfim acabarei a
vida, e verão todos que fui tão afeiçoado à minha pátria que não me
contentei de morrer nela mas com ela." Herculano, pouco antes da
sua morte, profundamente sensibilizado pela decadência moral e
política do seu país, exclamou: "Isto dá vontade da gente morrer!"
Na vivacidade do diálogo, na virilidade do estilo e no ardente
entusiasmo que transmite aos leitores, também se assemelha
Herculano ao grande épico. É admirável a energia com que o nosso
mais eminente romancista histórico pinta as almas dos seus heróis,
fazendo ressurgir o espírito religioso, patriótico e guerreiro de
épocas remotíssimas. No seu pequeno mas excelente romance O
Castelo de Faria, que faz parte das Lendas e narrativas, encontra-se o
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seguinte trecho, cuja eloquência simples, majestosa e robusta nos
traz à memória as passagens mais eloquentes dos Lusíadas:
Um arauto saiu do meio da gente da vanguarda inimiga e caminhou
para a barbacã; todas as bestas se inclinaram para o chão, e o ranger
das máquinas converteu-se num silêncio profundo.
— Moço alcaide, moço alcaide! bradou o arauto, teu pai cativo do
mui nobre Pedro Rodriguez Sarmento, adiantado da Galiza pelo
muito excelente e temido D. Henrique de Castela, deseja falar
contigo, de fora do teu castelo.
Gonçalo Nunes, o filho do velho alcaide, atravessou então o terreiro,
e, chegando à barbacã, disse ao arauto:
"À Virgem proteja meu pai: dizei-lhe que eu o espero.
O arauto voltou ao grosso de soldados que rodeavam Nuno
Gonçalves, e, depois de breve demora, o tropel aproximou-se da
barbacã. Chegados ao pé dela, o velho guerreiro saiu dentre os seus
guardadores, e falou com o filho:
— Sabes tu, Gonçalo Nunes, de quem é este castelo, que, segundo o
regimento de guerra, entreguei à tua guarda, quando saí em socorro
e ajuda do esforçado conde de Ceia?
— É, respondeu Gonçalo Nunes, de nosso rei e senhor, D. Fernando
de Portugal, a quem por ele fizeste preito e menagem.
— Sabes tu, Gonçalo Nunes, que o dever de um leal alcaide é de
nunca entregar, por nenhum caso, o seu castelo a inimigos, embora
fique enterrado debaixo das ruínas dele?
— Sei, oh meu pai! prosseguiu Gonçalo Nunes em voz baixa, para
não ser ouvido dos castelhanos, que começavam a murmurar. —
Mas não vás que a tua morte é certa se os inimigos perceberem que
me aconselhaste a resistência?
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Nuno Gonçalves, como se não tivera ouvido as reflexões do filho,
clamou então:
— Pois se o sabes, cumpre o teu dever, alcaide do castelo de Faria!
Maldito por mim, sepultado sejas tu no inferno, como Judas o
traidor, na hora em que os que me cercam entrarem nesse castelo
sem tropeçarem no teu cadáver.
— Morra! gritou o almocadem castelhano, morra o que nos
atraiçoou!
E Nuno Gonçalves caiu no chão, atravessado de muitas espadas e
lanças.
"Defende-te, alcaide!" foram as últimas palavras que ele murmurou.
Gonçalo Nunes corria como louco ao redor da barbacã, clamando
vingança.
Uma nuvem de flechas partiu do alto dos muros; grande porção dos
assassinos de Nuno Gonçalves misturaram o próprio sangue com o
sangue do homem leal ao juramento."
Este trecho eloquentíssimo, cuja energia é inexcedível, revela-nos a
maravilhosa aptidão que Herculano possuía para pintar as grandes
paixões, as paixões heroicas. A fala que Nuno Gonçalves dirige a
seu filho Gonçalo Nunes excitando-o a defender corajosamente o
castelo, embora com sacrifício da própria vida, não produz menos
entusiasmo no meu coração do que a fala de D. Nuno Álvares
Pereira no Conselho de Guerra, que é incontestavelmente um dos
trechos mais eloquentes dos Lusíadas. O estilo de Herculano é
incomparavelmente mais épico do que o de todos os poetas que em
Portugal têm florescido depois de Camões; é principalmente pela
nobreza e virilidade do seu estilo mágico que Herculano há de ser
sempre considerado um dos maiores prosadores do mundo. Assim
como Platão possuía o entusiasmo de Homero, assim nas obras de
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Herculano revela-se o ardente entusiasmo do príncipe dos nossos
poetas.
Todo o homem recebe uma influência poderosa do meio em que
vive; Herculano não podia deixar de receber esta influência mas,
pelos seus vastos e profundos conhecimentos e pela sua eloquência
enérgica, solene e majestosa, elevou-se muito acima dos seus
contemporâneos, alcançando sobre eles um poder espiritual tão
assombroso que os seus escritos eram considerados evangelhos.
A influência que Herculano exerceu neste século foi muito superior
à influencia de Sá de Miranda no século dezesseis porque, apesar da
grande semelhança de caráter que tiveram os dois ilustres escritores,
Herculano possuiu um talento mais genial e vasto. Quando
Herculano residia no seu eremitério da Ajuda, agrupavam-se em
volta dele os talentos mais notáveis que Portugal possuía naquela
época, e até o bondoso e ilustrado rei D. Pedro V o visitava
frequentemente para lhe pedir os seus conselhos. Herculano foi para
o nosso país o grande patriarca do século dezenove; nenhum
escritor ainda conseguiu neste século exercer sobre a sociedade
portuguesa uma influência igual à sua; ninguém, depois de Camões,
influiu tão poderosamente na nossa literatura e civilização. — Disse.
--DIOGO ROSA MACHADO
"Alexandre Herculano, Conferência Pública realizada no Ateneu Comercial
de Lisboa", 15 de Julho de 1900.
Pesquisa e adequação ortográfica: Iba Mendes (2019)
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DA EXISTÊNCIA OU NÃO-EXISTÊNCIA DO FEUDALISMO
NOS REINOS DE LEÃO, CASTELA E PORTUGAL

Um membro da Academia da História, de Madrid, o Sr. D. Francisco
de Cárdenas, publicou há dois anos o 1º volume de uma História da
propriedade territorial em Espanha, pondo ao seu livro o modesto
título de Tentativa. Só em 1874 tive notícia da obra e alcancei lê-la.
Abstraindo de outras questões, em que divergimos mais ou menos,
eu e o autor do novo livro, há um importante ponto histórico em
que as nossas opiniões são diametralmente opostas. É o da
existência ou não-existência do feudalismo nos países centrais e
ocidentais da Península, em Oviedo e Leão, em Portugal e em
Castela, durante a época em que ele predominou na Europa. Em
mais de um escrito, sobretudo num livro que corre com o título
de História de Portugal, afirmei a minha convicção de que a índole
das instituições ou, antes, do direito público, escrito ou
consuetudinário, da velha monarquia ovetense-leonesa e das que
dela procederam, não só foi estranha, mas até repugnante à índole
do feudalismo. É talvez um erro de que estou imbuído; mas, cumpre
dizê-lo, não me parece que o livro do Sr. Cárdeanas, por mais que
medite nos seus argumentos, tenha de ser o missionário que me
converta à opinião contraria.
E, todavia, a obra do meu consócio (permita-me o Sr. Cárdenas que
lhe dê este nome, tendo ambos a honra de pertencer à Academia da
História) está longe de ser um desses acervos de erros envoltos em
frases sibilinas, dessas sínteses históricas de uma história que ainda
em grande parte não existe, e que hoje são de moda; sínteses a que
não precede a análise, e que apenas servem à ignorância, com
escassez de estudo e sobejidão de audácia, para armar à admiração
dos ensaios. Com gosto confesso que o Ensayo sobre la historia de
propiedad territorial en España é um trabalho que denuncia largas
vigílias e atentas cogitações, e que esclarece mais de uma
obscuridade da história social da Península; e que, em suma, é um
livro sério, ao qual fora injusto corresponder com o silêncio, a que às
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vezes obriga os homens de sincero estudo o sentimento da próprio
dignidade.
Mas é por isso mesmo que se trata da doutrina de um escrito
notável, que entendi dever submeter ao autor dele várias
considerações sobre o que se me afigura um erro capital do Ensaio:
capital, digo, porque atinge e vicia radicalmente a história do
mecanismo da sociedade peninsular, pelo menos desde o século IX
até o XIII, na sua manifestação essencial; naquilo a que chamamos
hoje direito público interno.
O Sr. Cárdenas sustenta como verdade histórica ter sido a Espanha
ocidental, semelhante nisto aos estados do centro da Europa, um
país feudal. Tolera-se esta doutrina nos discursos parlamentares,
nos artigos da imprensa política, nos escritos de certos publicistas
que sabem, com mais ou menos arte, fazer das suas generalizações
semipoéticas um leito de Procusto para a História. Em trabalho,
porém, de consciência e circunspecto, empreendido por um membro
da corporação à qual na Espanha especialmente incumbem as
investigações desta natureza, a afirmativa que tende a manter
semelhante doutrina não passará, por certo, naquele país, sem o
devido reparo. Entretanto, a Portugal, que, bem como Castela, traz a
sua origem da monarquia ovetense-leonesa, toca também intervir
numa questão que, resolvida no sentido da opinião do Sr. Cárdenas,
parece-me viria colocar a luz falsa as primitivas instituições deste
país. Assim, enquanto outros mais habilitados guardam silêncio,
seja-me lícito a mim, para quem tais estudos são hoje apenas
reminiscências, indicar algumas espécies que possam esclarecer o
assunto.
Eis o que a semelhante propósito nos diz o Sr. Cárdenas:
"Por este exame ficarão também desvanecidas as dúvidas que ainda
restassem acerca da existência do feudalismo em alguns dos nossos
antigos reinos. Têm sustentado vários escritores que o sistema
feudal europeu, posto que estabelecido em Catalunha e Valencia,
não chegou a vigorar em Aragão, nem na Navarra, nem, sobretudo,
em Leão e Castela. Para estribar esta opinião alega-se que nem as
7

leis nem os antigos documentos destes reinos mencionam os feudos,
como se a mesma instituição não pudesse existir com diferentes
nomes em regiões diversas. Pondo de parte não ser absolutamente
exata aquela afirmativa, o que importa é averiguar se, bem que com
outras formas e denominações, existiram em toda a Península
os elementos essenciais do feudalismo, visto que o fim útil e prático de
tais investigações não é esquadrinhar nomes nem resolver questões
de palavras, mas sim determinar com exação as semelhanças e
dessemelhanças que havia entre as instituições sociais e políticas da
Espanha e as instituições contemporâneas dos países estranhos, para
assim provar a identidade de origem, índole e tendência entre a
nossa civilização e a civilização da Europa. E de feito, sem vigorar
na Península o código feudal, que, como aditamento ao de
Justiniano, servia de direito comum nessa matéria; sem existirem
nalgumas províncias pequenos estados com o nome oficial de
feudos, acharemos em todas elas os elementos essenciais do
feudalismo, e a organização feudal mais ou menos acabada e
perfeita."
Depois de exprimir o conceito que faz dos caracteres que
distinguem o feudalismo de qualquer outra fórmula de instituições
sociais e políticas, conceito que depois hei de apreciar, o autor
prossegue:
"Tais eram também os caracteres e atributos de uma parte notável
da propriedade territorial nos vastos reinos de Espanha. Não só em
Catalunha e Valencia, mas igualmente em Leão e Castela, em
Aragão e Navarra, havia muitas terras cujo domínio direto envolvia
o direito de exigir fidelidade e serviços militares dos indivíduos que
as possuíam ou aí residiam, exercendo poder e jurisdição sobre eles,
e cujo domínio útil era limitado no interesse do senhor e das
propriedade, que em certos reinos estranhos se chamou feudo,
denominava-se em Espanha prestimônio, mandação, encomenda, terra,
tenência, honra ou senhorio, exceto em Catalunha, Valencia e
Ribagorça, onde também era conhecida com aquele nome europeu.
Foi mais geral e uniforme nesses reinos do que nos de Leão e
Castela; mas em nenhum faltou, visto que em todos deixou
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evidentes e numerosos vestígios. Que vale, pois, a vária
denominação de tal regime, se em substância era o mesmo que em
outras partes se conhecia com a de feudal?"
Não é menos precisa a seguinte passagem:
"Também em Castela concedia el-rei certas terras em feudo, embora
o tenham negado alguns escritores célebres. Dado que essa palavra
não aparecesse em nenhum documento antigo do reino, seria
temerário afirmar que o sistema feudal aí não fora conhecido nem
usado. Com efeito, que são as comendas, as mandações, os senhorios,
as honras, as terras, senão feudos mais ou menos disfarçados?"
Escolhi estas passagens do livro, porque me pareceu serem as que
exprimem com mais concisão e clareza as ideias do autor em relação
a esse ponto histórico, ideias que se reproduzem com maior ou
menor precisão em vários lugares onde cabe inculcá-las. Creio,
porém, que mais detido exame das fontes históricas o levaria a
estabelecer a proposição diametralmente oposta; isto é, durante o
predomínio do sistema feudal além dos Pireneus, nunca existiu
feudalismo nos territórios centrais e ocidentais da Península. Aqui,
nos raríssimos monumentos anteriores aos meados do século XIII
em que se encontra a palavra feudo, ela tem valor diverso do que se
lhe ligava na Europa central. Nem as comendas nem as mandações,
nem as honras, nem as tenências ou terras, foram feudos,
disfarçados ou não disfarçados, qualificações incompreensíveis
quando se trata do modo de ser das sociedades na Idade Média.
Hoje é fácil achar um ou outro exemplo de como o absolutismo sabe
aninhar-se debaixo das fórmulas do governo representativo, e de
como a reação se coloca à sombra das liberdades conquistadas
laboriosamente neste século para tentar reconduzir as gerações
atuais e futuras às instituições tenebrosas dos séculos passados.
Hoje, cesarismos talvez tão corruptos e opressores como o de Roma
decadente esteiam às vezes o seu predomínio nas exagerações e
malevolências democráticas. A Idade Média, essa era demasiado
grosseira. Não podem atribuir-se-lhe tais astúcias. Descobrir
disfarces nas suas instituições é vê-la através da sociedade atual.
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***
Um dos homens mais eminentes de que a Península se honra, e a
quem principalmente se devem os seus recentes progressos nos
trabalhos históricos, foi Martinez Marina. O livro sobre a antiga
legislação e sobre as compilações de leis de Leão e Castela significa
um passo gigante dado pela Espanha no estudo da história da sua
Idade Média. Os outros escritos de Marina, embora de menos valia,
não podem dizer-se indignos do autor. É certo que na Teoria das
Cortes e ainda no Ensaio histórico sobre a antiga legislação ele chega, em
parte, a conclusões inexatas pela preocupação que o dominava de
justificar a liberdade moderna pela tradição nacional. Mas se
atribuiu valor exagerado aos vestígios da intervenção popular no
regime da sociedade, e sobretudo se deu à vida municipal de outros
tempos demasiada amplidão e influencia, escritores houve também
de grande e merecida reputação que desconheceram ou apoucaram
esses vestígios, ainda reduzidos ao valor real que tiveram, sem que
por isso se hajam de menosprezar os resultados das suas
investigações em relação a outros aspectos da história. Parece-me
que em Espanha existe certa tendência para contrariar ou, antes,
para por de parte as opiniões e acertos do célebre Cônego de São
Isidro. Em Portugal, entre os homens competentes, Martinez Marina
é um nome respeitado. A sua apreciação dos monumentos e as
induções que deles tira têm indubitável autoridade, e é só quando
outros e mais precisos textos lhes repugnam, que essas induções são
combatidas, sem, todavia, se deixarem ocultas em desdenhoso
silêncio. Não esquecendo o muito que se deve a Masdeu, embora a
sua crítica seja excessiva e até leviana, às vezes, parece-me que, em
relação à Idade Média, Antônio Caetano do Amaral entre nós, e
Martinez Marina em Leão e Castela podem considerar-se como os
fundadores da história social dos dois povos da Península.
A espécie de desfavor que entre os nossos vizinhos têm assombrado
a memória de um dos seus mais ilustres sábios não procederá, ao
menos em parte, do juízo desfavorável que dele fez o maior
historiador publicista de França, Guizot, na História das origens do
governo representativo? Este livro notável, escrito há mais de meio
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século e estimado na Europa, deve ter tido em Espanha um influxo
nocivo à reputação de Martinez Marina. E todavia Guizot, que
parece haver conhecido só a Teoria de las Cortes, em vez de julgar o
autor pelo complexo das suas obras, julga-o por um escrito mais de
partido que de ciência, mas onde, ainda assim, brilham não raro a
ilustração e o talento histórico do erudito espanhol.
De todos os escritores que conheço de Portugal ou de Espanha, que
mais ou menos dedicaram as suas investigações ao estudo do
mecanismo social dos estados peninsulares nos séculos primitivos
da reação cristã, foi justamente Martinez Marina o primeiro em
protestar contra a existência de feudalismo na monarquia das
Astúrias e nas que dela derivaram. "O governo — diz ele — dos
reinos de Astúrias, Leão e Castela era propriamente um governo
monárquico, e a sua constituição política, por qualquer lado que se
considere, a mesma do império gótico e diversíssima dos outros
governos então conhecidos na Europa. Essa constituição repugnava
absolutamente nos princípios, na legislação e nas circunstâncias às
monstruosas instituições dos governos feudais".
Em nota a esta passagem, Marina alude ao predomínio que a ideia
contraria obtivera em Espanha, e dá uma explicação desse fato, que
não só me parece verdadeira para aquele época, mas também
inteiramente aplicável ao tempo presente. "Alguns jurisconsultos e
escritores nacionais — observa o autor do Ensaio histórico —
confundiram a antiga constituição gótica e castelhana com o
governo feudal tão vulgar na Europa durante a Idade Média, e
confundiram-na por terem sido pouco diligentes em examinar a
nossa legislação primitiva e as memórias históricas que nos restam
dos tempos antigos. Seguindo nas suas investigações o rumo de
alguns sábios estrangeiros que escreveram com erudição a história
dos governos feudais, adotaram-lhes os erros e equívocos em que
caíram quando quiseram expor a antiga situação de Castela de que
apenas tinham conhecimento".
Como prova do seu asserto transcreve uma passagem do célebre
Robertson, que na introdução à História de Carlos V pinta os reis
espanhóis da Idade Média completamente despojados da soberania,
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e esta exercida pelos vassalos ainda, se é possível, de mais completo
modo do que nos países verdadeiramente feudais.
À injustiça, com que Marina fora tratado em França por um dos
primeiros cultores da história, deu reparação a circunspecta
Alemanha. O falecido professor Schaefer, cujos trabalhos relativos à
Idade Média, tanto de Portugal como de Espanha, são os mais
notáveis que têm aparecido além dos Pireneus, reivindicou para
Marina o lugar de guia e mestre que lhe pertence. Numa nota da
continuação da História de Espanha por Lembke, assim se exprime o
ilustre professor de Iena: "Sou obrigado a recordar aqui a excelência
desta obra (o Ensaio histórico) de cuja última edição, com bem mágoa
minha, não pude aproveitar-me. Pela profunda e ampla investigação
das fontes históricas, pela luminosa e conveniente distribuição das
matérias, mas, sobretudo, pela mais completa imparcialidade, este
livro é superior a outro mais conhecido do mesmo autor, a Teoria de
las Cortes. Um estudo aturado das diversas partes da obra
convenceu-me de que na exposição que vou fazendo devia tomar
Marina por guia quando as suas indagações se referiam ao assunto
de que eu tratava."
E é por isso que Schaefer foi talvez o único escritor estranho à
Península, que soube evitar completamente o erro comum de
atribuir à monarquia cristã das Astúrias a índole feudal.
Preocupados por esta ideia, à qual aliás numerosos monumentos
lhes parecia repugnarem, alguns buscaram conciliar as duas
doutrinas opostas, afirmando que o reino de Oviedo e Leão fora um
país de feudalismo, porém modificado. "A verdade — diz o
professor Secretan — está, quanto a nós, entre os dois extremos. O
feudalismo existiu em Espanha, mas com um caráter inteiramente
especial, sobretudo nos estados de Leão e Castela." Terei ocasião de
examinar se o assunto admite esta espécie de transação entre as
duas afirmativas contrarias.
***
Pondo, porém, de parte as opiniões de estrangeiros mais ou menos
habilitados para intervir na questão, venhamos aos escritores
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nacionais. Apesar do Ensaio histórico, e dos ulteriores estudos sobre
os antigos monumentos, a ideia de que no centro e ocidente da
Península predominara o feudalismo não se abandonou. Tanto em
Espanha como em Portugal fala-se todos os dias nos tempos, nos
costumes e nas instituições feudais. Os escritores mais sisudos têm
cedido a essa preocupação, sem examinarem seriamente se há
fundamentos que a legitimem. Coelho da Rocha, um dos mais
eminentes professores da nossa Universidade e que menos
imperfeitamente expôs a índole da antiga ordem política do país,
não se esquivou ao erro vulgar. Um autor mais moderno,
recentemente falecido, que gozou da reputação de hábil
jurisconsulto, mas cuja ciência histórica era por certo inferior à de
Coelho da Rocha, quase que chega a compadecer-se da ignorância
dos que não creem ter existido entre nós o feudalismo. Do mesmo
modo, em Espanha, os autores dos Elementos de Direito civil e penal,
os senhores La Serna e Montalban, viram no Foro Velho de Castela a
desinvolução do sistema feudal, cujas sementes já anteriormente
germinavam; e D. José Pidal, na dissertação que com o título
de Adiciones ajuntou, na edição de 1847, ao prólogo do mesmo Foro
Velho por Asso e Manuel, ao passo que por um lado expõe as
relações entre o rei e os súditos de um modo que parece excluir o
feudalismo, supõe, em contrário, a existência de feudos. Omitindo
outros autores, lembrarei o nome de um dos homens mais
competentes nestes assuntos que têm honrado as letras no reino
vizinho. É ele um exemplo frisante de como os preconceitos
literários ou científicos não são menos difíceis de extirpar do que as
preocupações radicadas das classes pouco instruídas. Refiro-me a
Munõz y Romero, erudito infatigável, cuja morte prematura foi uma
perda profunda para a literatura histórica da Península. Os seus
constantes estudos sobre a idade média tinham-no convencido da
inanidade da doutrina que dotava Leão e Castela com um
feudalismo imaginário. Na refutação que escreveu da obra de
Helferich e Clermont intitulada: Fueros francos (Les communes
françaises en Espagne et en Portugal pendant le moyen-âge),
publicada em Berlim em 1861, exprime-se assim: "Os monges
cluniacenses tentaram introduzir em Espanha o espírito feudal, mas
debalde, porque as classes inferiores...
rechaçaram as ideias
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francesas." Refutando a obra coletiva com outra de um dos dois
autores, o Sr. Helferich, o qual acusa de ter duas opiniões
encontradas, uma para os franceses, outra para os alemães, diz com
ele que o direito feudal francês contrariava o direito peninsular. Por
isso não duvida de afirmar pouco depois que "os costumes e o
direito espanhóis repugnavam à índole do feudalismo". Nada mais
positivo do que esta doutrina que o aturado estudo dos
monumentos tinha impresso na clara inteligência de Muñoz y
Romero. E todavia é ele próprio, ele que sobre o assunto
contrapunha um ao outro os dois escritos do Sr. Helferich, que na
mesma Refutação nos diz que nos reinos de Castela, Aragão e
Navarra também o feudalismo se desenvolveu, e que os germens
daquela organização já existiam nos reinos da Península antes da
influência francesa. É que as primeiras frases exprimiam as
convicções da ciência, e as ultimas a transigência com a prevenção
vulgar.
Assim, nesta matéria continuam flutuantes as ideias, não só dos que
ignoram, mas ainda de eruditos tais como Muñoz y Romero. Por
quê? Porque a questão nunca foi tratada de modo exclusivo e
completo dos Pireneus para cá, ao menos até onde eu sei. O próprio
Marina não deu à sua tese o desenvolvimento que poderia dar-lhe,
nem a firmou em tal número de provas que bastassem a encerrar
desde logo o debate. Fá-lo-ei eu agora? Não mo permitem nem as
circunstâncias do meu viver atual, nem o limitado da minha
competência, nem as condições de um simples estudo. Com hábitos
de vida estranhos às letras, rodeado de poucos livros e de notas
tomadas em grande parte há mais de vinte anos, notas claras e
inteligíveis para quem de contínuo pensava em assuntos de tal
ordem, mas desordenadas e muitas vezes obscuras para quem
raramente pensa hoje neles, é antes uma série de observações e
dúvidas que submeto à apreciação do Sr. Cárdenas, do que uma
doutrina completa que estabeleço em sólidos fundamentos. Digo
isto para que se não dê às seguintes reflexões maior importância do
que elas merecem.
***
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Qual é o primeiro passo a dar para chegarmos à solução deste difícil
problema histórico? Quando afirmamos ou negamos que a índole de
tais ou tais instituições corresponde a certo tipo de organização
social, a simples boa-razão nos ensina o caminho que devemos
seguir. Esse tipo tem forçosamente caracteres que, ou singularmente
ou no seu complexo, são essenciais, intrínsecos, exclusivos nele,
embora varie em acidentes nesta ou naquela sociedade. É como na
estrutura e na fisiologia humanas, idênticas sempre na essência, mas
indefinidamente várias nos acidentes individuais. Para apreciar,
portanto, se as instituições de um país foram feudais, cumpre
determinar previamente as condições impreteríveis, a índole e os
caracteres exclusivos do feudalismo.
O Sr. Cárdenas diz-nos em que consistem esses caracteres essenciais,
que reduz a três: 1º — Separação entre o domínio útil e o direto,
reservando para si o possuidor deste último a faculdade de exigir do
possuidor do primeiro fidelidade e serviços militares e políticos: 2º
— União ao domínio direto da terra de uma parte maior ou menor
da autoridade pública em relação aos indivíduos que aí habitam,
quer como naturais, quer como colonos: 3º —Restrições à faculdade
de dispor de qualquer dos dois domínios, umas por utilidade das
Famílias que neles devem suceder, outras para não padecerem
diminuição os direitos do domínio direto. Onde a propriedade
territorial com estes três caracteres determina e firma as relações do
indivíduo com o estado, com a autoridade local, e com a Família,
existe o feudalismo.
Um dos escritores franceses deste século que mais profundamente
estudaram o mecanismo da sociedade feudal, e que em dotes de
historiador dificilmente encontrou êmulos entre os seus
compatrícios, Guizot, entende também que a sociedade feudal se
caracteriza por três fatos essenciais, elementos constitutivos daquele
regime. O primeiro de todos, na opinião do célebre historiador, era a
natureza especial da propriedade territorial, efetiva, inteira,
hereditária, e todavia havida de um superior e envolvendo na posse,
com pena de com isso, certas obrigações pessoais. O segundo fato é
a incorporação da soberania na propriedade, isto é, a atribuição ao
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proprietário do solo, em relação à universalidade dos que aí
habitavam, de todos ou quase todos os direitos que constituem o
que chamamos soberania, e que hoje só o estado, o poder público,
possui. O terceiro fato é a existência de um sistema hierárquico nas
instituições legislativas, judiciais e militares, que ligavam uns aos
outros os possuidores de feudos constituindo assim a sociedade
geral.
Ao primeiro aspecto, entre as duas maneiras de caracterizar o
feudalismo não há grande distância; mas examinadas com mais
atenta análise conhece-se quão profundamente divergem. Guizot
contempla-o como publicista; o Sr. Cárdenas como jurisconsulto.
Guizot busca a influência que ele teve no modo de ser da sociedade;
o Sr. Cárdenas a que teve no modo de ser da propriedade. O estudo
dos feudos por qualquer das faces é igualmente legítimo e útil.
Onde está, pois, o erro do Sr. Cárdenas, se tal erro, como me parece,
existe? Está na confusão de duas épocas e da instituição civil com a
instituição social; e está em considerar como errôneo o resultado de
uma apreciação de índole totalmente diversa da índole da sua
apreciação.
Os três fatos especificados por Guizot constituem caracteres
essenciais e exclusivos da sociedade feudal, porque nenhum deles se
realiza completamente noutro molde social. O seu complexo
repugna a qualquer organização política anterior ou posterior aos
séculos verdadeiramente feudais. Representam e resumem esses
fatos o largo período entre duas transformações, entre duas
revoluções lentas, posto que não pacíficas, da tempestuosa
juventude de uma parte das modernas nações da Europa. Pode
dizer-se o mesmo das três condições características que o Sr.
Cárdenas atribui ao feudalismo? Correspondem elas a fatos então
atuais? Creio que não. De certo o autor do Ensaio teve presente o
modo como o grande historiador da civilização francesa
caracterizava a sociedade feudal; mas preocupado pela ideia de um
feudalismo sui generis, o feudalismo espanhol, modificou um tipo
que desde logo sentiu lhe seria difícil de conciliar com a índole da
sociedade neogótica. Na constituição do feudo o Sr. Cárdenas vê a
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separação do domínio útil do domínio direto, simples relação civil
do direito de propriedade, como o é na enfiteuse moderna, e por
tanto ficando no feudatário o útil e no suserano o direto. Guizot vê o
que realmente foi exclusivo do feudalismo, o domínio territorial
completo no feudatário, domínio em que se incorpora o poder
público e que leva este consigo na transmissão hereditária. O que
ligava o feudatário ao suserano era o dever pessoal e político de
fidelidade e de prestação de serviços de natureza alheia às
obrigações e direitos privados entre dois coproprietários. Pode
chamar-se a isto separação dos domínios direto e útil? Os serviços
militares e políticos de que fala o Sr. Cárdenas constituíam relações
de vida pública: o domínio direto e o útil constituem apenas relações
de vida civil. No senhor do feudo estavam incorporadas a
propriedade e a soberania, mas nem por isso eram idênticas; nem
por isso eram porções de um direito único e homogêneo. Tinham
origens e naturezas diversas. Se na praxe se confundiam, não podem
confundir-se na história. É o que os trabalhos de Championnière
tornaram evidente.
A segunda característica atribuída pelo Sr. Cárdenas ao feudalismo
afigura-se-me como não menos inexata. Quanto a ele, o possuidor
do domínio direto acumulava uma parte maior ou menor da
autoridade pública sobre os naturais e colonos que habitavam no
território em que esse domínio recaía. Porei de parte a divisão das
populações sujeitas em naturais e colonos, ininteligível para mim,
aplicada às classes inferiores daquela época. Segundo o autor
do Ensaio a soberania era exercida no feudo, não pelo feudatário,
mas pelo suserano. Ora Guizot supõe, e com razão, o contrário. Para
ele o direito de propriedade do primeiro é pleno, e se o poder
público se associa com a propriedade, é ele que o exerce. Se, porém,
a autoridade andasse anexa à suserania na terra do feudatário, não
estaria de modo algum a soberania incorporada na propriedade,
nem o poder central se teria anulado, porque no vértice da pirâmide
feudal estava o rei. E todavia essa incorporação é o fato culminante
do feudalismo, porque é o que sobretudo o distingue no meio das
transformações sociais e políticas, por que tem passado a passado a
Europa civilizada.
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A terceira característica da sociedade feudal, no sistema do Sr.
Cárdenas, consistindo em certas restrições à faculdade de dispor de
modo absoluto do domínio, quer útil, quer direto, é tão pouco uma
condição especial e exclusiva do feudalismo, que se dá no nosso
atual direito enfitêutico, o que não obsta a que a sociedade
portuguesa seja perfeitamente livre sem deixar de ser monárquica, e
onde seria difícil encontrar o menor vestígio de feudalismo. Na
opinião, porém, de Guizot, o terceiro fato que discrimina a época
feudal é o complexo de instituições legislativas, judiciais e militares,
acomodadas a constituir uma sociedade geral no meio da
desmembração da autoridade, não pela divisão de funções, mas pela
individuação coletiva destas, e pela sua agregação à propriedade
territorial. De feito, aquele complexo de instituições, se instituições
lhes podemos chamar, pertence exclusivamente à época feudal.
Simulando dar unidade à dispersão, limites ao ilimitado arbítrio,
ordem à anarquia aristocrática, esse nexo político, mais aparente que
real, não tardou a aluir-se, e logo a desmoronar-se ao embate do
elemento monárquico, que readquirira vigor, e do elemento
monárquico, que surgia vingativo e implacável. "O feudalismo, diz
Guizot, era uma confederação de pequenos soberanos, de pequenos
déspotas de diversas graduações, ligados entre si por mútuos
deveres e direitos, mas revestidos, cada um, dentro dos próprios
domínios, de poder absoluto e arbitrário sobre os que lhes estavam
pessoal e diretamente sujeitos". No meu modo de ver, é a definição
mais concisa e mais exata do feudalismo, ao passo que na terceira
característica proposta pelo meu ilustre consócio parece-me haver o
mesmo equívoco da primeira — a confusão ou, antes, substituição
das relações de direito público pelas de direito privado.
Sei que a doutrina que considera o senhorio feudal como uma
espécie de propriedade dividida, semelhante à moderna enfiteuse,
em dois domínios, o direto do suserano e o útil feudatário, tem o seu
fundamento na jurisprudência dos feudistas, mas esta
jurisprudência começou a ordenar-se quando o feudalismo, como
expressão do que hoje chamamos direito público, dava já sinais de
próxima ruína. O Liber feudorum, que era nas escolas o texto
principal dos comentadores, nem remontava além da última metade
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do século XII, nem era verdadeiramente um código. A sua
autoridade, mais científica do que legal, provinha de ter sido
mandado explicar na escola de Bolonha pelo imperador Frederico I.
No notável livro de Championnière, onde se apresenta sob novo
aspecto a organização feudal, separando-se juridicamente a
soberania da propriedade, reconhece-se que a definição de feudo
no Liber feudorum é inexata. Na opinião do escritor, tão cedo roubado
aos estudos profundos, nesta parte acorde com a história, essa
definição aplicava erradamente as ideias de direito romano sobre
propriedade e usufruto a um modo diverso de domínio territorial. A
divisão deste em direto e útil, desconhecida em direito romano,
desconhecida na praxe da época rigorosamente feudal, foi uma
fórmula científica de origem obscura, trazida pela necessidade de
exprimir, não o estado real do direito público dos séculos X, XI e XII,
mas sim o estado civil a que, pelo predomínio gradual do elemento
monárquico, ficou reduzido o feudalismo. A esta luz, pode dizer-se
que ele subsistiu até os nossos dias, sem que por isso chamemos
séculos feudais aos que têm decorrido desde o XIII até o presente. A
distinção entre as duas espécies de feudalismo, pressentida já por
Dumoulin (Molineu), não creio que seja lícito esquecê-la depois das
observações de Montesquieu.
Que o Sr. Cárdenas labora nesse equívoco parece mostrá-lo com
clareza a proposição de que o código feudal (alude necessariamente
ao Liber feudorum), adicionado ao código de Justiniano, servia de
direito comum. Se o autor do Ensaio sobre a história da propriedade se
referisse ao estado social das nações modernas no período decorrido
dos fins do século IX até os princípios do XIII, poderia dizer isto?
Excetuando uma parte da Itália, como o demonstrou Savigni, as
disposições de direito romano, que se introduziram nos códigos
bárbaros, ou que regeram as populações romanas enquanto as leis
foram pessoas e não territoriais, eram as do código teodosiano, e dos
códigos conhecidos pelo nome de Lex romana, dele derivados. A
influência prática, não especialmente do código de Justiniano, mas
das Pandetas, do Código, das institutas, e do Autenticum começou
no ocaso do feudalismo político, pelo valor jurídico que esse corpo
de direito adquiriu no decurso do século XII com o magistério da
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célebre escola de Bolonha. O Decretum de Ivo de Cartres, onde se
encontram numerosos textos de direito justinianeo, pertence já a este
século, e as Exceptiones legum romanarum, a que Savigni atribuiu
maior antiguidade, provou Laferrière que eram posteriores
ao Decretum. Antes disso, aquele corpo de direito, sobretudo
conhecido pelas Novelas na compilação de Juliano, apenas tinha
exercido uma ação mui limitada nas instituições e nas leis civis das
épocas beneficiaria e feudal. É por isso que com razão diz Laferrière:
"O esplêndido renascimento do direito romano (justiniano) na Idade
Média deve-se à escola de Irnério e dos glosadores. A escola de
Bolonha foi um apostolado jurídico."
É no ensino desta escola, e não na praxe dos tempos anteriores, que
o Liber feudorum se associa ao direito de Justiniano. O Livro dos
feudos, longe de representar a sociedade feudal, representa apenas
uma fase da luta do poder central contra a dispersão da soberania e
contra a sua incorporação na propriedade. Foi um resultado indireto
das vitórias de Frederico Barba-roxa e da dieta de Roncáglia (1154).
Compilado por mão desconhecida e oferecido ao imperador
vitorioso, este ordenou, como já disse, que se lesse na escola de
Bolonha, juntamente com os textos de direito romano. Por isso é
bem pouca a sua importância como monumento do direito público
feudal.
O que foi, na expressão mais compreensível, o feudalismo como
organização social, se em boa verdade fosse lícito dar-lhe tal nome?
Foi o despotismo de uma aristocracia anárquica, que de longe e
visto através do prisma das nossas ideias atuais nos aparece debaixo
do falso aspecto de sistema político. Dentro do seu feudo, e
satisfeitas as condições com que hereditariamente o adquirira, o
feudatário era soberano absoluto. Leis, fazia-as ele ou admitia as que
lhe convinham. A administração pública e o poder judicial estavam
nas suas mãos. Tributava a seu bel-prazer, batia ou falsificava a
moeda, e fazia a guerra aos outros feudatários, e em certas hipóteses
ao próprio suserano, ou celebrava pazes e formava alianças
conforme o seu capricho ou os seus interesses. A monarquia, a
imagem do poder central, existia; mas na dependência dos grandes
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feudatários, e não como manifestação e instrumento da unidade
social. O rei só podia considerar-se como verdadeiro soberano nos
seus domínios particulares, que às vezes não eram mais amplos do
que os de alguns dos grandes vassalos. Cumpridos os deveres
públicos destes para com essa espécie de suserano dos suseranos, a
ação do rei cessava. Não era a tirania de um príncipe despótico, que
pesa na razão direta dos meios de resistência e a que mais
facilmente escapam as condições humildes e obscuras: era a tirania
assentando-se à porta de todos os opressos, certificando-se por si
própria dos gemidos de todas as vítimas. A unidade repugnava
radicalmente ao feudalismo. As multidões, as classes abjetas, isto é,
laboriosas, estavam à mercê, não de uma classe nobre, mas de
nobres indivíduos. Não havia uma oligarquia; havia oligarcas. As
Repúblicas aristocráticas podem constituir um estado regular, forte,
pacífico, onde imperem leis gerais civis e administrativas, onde a
segurança dos súditos, a reta distribuição da justiça, a equidade e
moderação no tributo não sejam coisas desconhecidas. O feudalismo
estava bem longe disso. A sua índole era tão estranha à dos
governos aristocráticos, como à das monarquias puras ou das
democracias. Era uma espécie de comunismo invertido e
hierárquico, isto é, um desses estados sociais, em que os povos
consideram o advento do absolutismo régio como uma enorme
conquista de paz, de justiça, e, em certas relações e debaixo de certos
aspectos, até de liberdade.
***
Indiretamente, o feudalismo foi consequência das invasões
germânicas, da ruína e desmembração do império romano, e das
lutas travadas entre os bárbaros sobre a posse dos fragmentos do
império; mas não foi um resultado direto desses grandes fatos, como
alguns o têm pintado. Derivou do modo por que, desde os fins do
século V até os do IX, se foram conciliando e limitando
reciprocamente os elementos da vida pública, às vezes análogos, às
vezes repugnantes entre si, da raça vencedora e da raça vencida; da
barbaria e da civilização. Como o feudo foi a manifestação
proeminente das sociedades da Europa central dos fins do século IX
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até o XIII, assim nos quatro séculos anteriores o foi em maior
extensão o benefício. A hereditariedade transformou estes naqueles,
nos estados nascidos da desmembração do império de Carlos
Magno, transformação gradual, que, depois da morte daquele
homem extraordinário, progrediu com rapidez e se caracterizou
melhor, englobando afinal em si a vida social inteira.
A decadência senil do império romano no período decorrido do IV
ao VI século manifestava-se no sistema militar, como em tudo. O
serviço de guerra, que para os antigos romanos fora um privilégio
dos cidadãos, converteu-se em encargo dos súditos, tornando-se
privilégio em vez de desonra a isenção dele. Não tardou que esse
privilégio se transformasse em expediente fiscal, e a isenção
comprada, locupletando o fisco, rareou as legiões. Mas o império,
enfraquecido por lutas intestinas, era ao mesmo tempo devastado
pelas correrias das gentes septentrionais. Buscou-se então novo
expediente para estear o edifício político que ameaçava ruína.
Achou-se que o melhor meio de defesa, sem ônus para o erário,
consistia nas colônias militares, compostas de bárbaros, distribuídas
pelas fronteiras. Tornavam-se assim os agressores em defensores, ao
menos na aparência. Alistavam-se troços de germanos e de outros
povos do norte, e davam-se terras nos distritos de frontaria a esses
homens robustos e audazes, com obrigação de serviço militar,
obrigação que se transmitia de pais a filhos com o quinhão de terra
que se distribuíra a cada indivíduo. Quando esses auxiliares eram
germanos, denominavam-se letos (laeti); quando pertenciam a outras
tribos não-germânicas, designavam-se pela palavra gentios (gentiles).
A concessão da propriedade territorial com a natureza de
hereditária, tendo por fundamento e por impreterível condição o
serviço militar de qualquer modo exigido, chamava-se beneficium.
É curioso ver como o sistema feudal, que vulgarmente se reputa
consequência dos costumes germânicos, está mais próximo de uma
instituição do império decadente, do que da clientela militar dos
bárbaros. É conhecida a distinção entre as tribos mais ou menos
sedentárias, que estanciavam para além dos limites do império na
Europa, e as aglomerações ou bandos de guerreiros, que, saindo do
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seio dessas tribos, se precipitavam sobre as províncias romanas,
quer como invasores, quer como aliados, e que em todo o caso eram
elementos deletérios introduzidos no corpo enfermo do estado. Os
letos ou os gentios, meio romanizados, afazendo-se à propriedade
territorial e aos hábitos que ela gera, representavam um termo
médio entre a civilização e a barbaria. Defendendo o império,
facilitavam de certo modo as invasões, porque habituavam o
romano à convivência e logo ao predomínio do bárbaro, e o bárbaro
a apreciar melhor as vantagens da vida civilizada e a desprezar
menos o romano quando subjugado. É por isso que na lenta
transformação das províncias do mundo latino em embriões dos
estados modernos achamos mantidos, enquanto o direito conserva o
caráter pessoal e não toma o territorial, os costumes e as leis civis do
império para os vencidos, ao passo que nos códigos dos vencedores
vamos encontrar substituídas ou modificadas muitas das antigas
usanças germânicas por doutrinas de direito romano.
Entre os bárbaros, os chefes das hostes que vagueavam nos confins
do império, e que não raro invadiam e devastavam as províncias,
obtinham rodear-se de uma clientela de guerreiros, mais ou menos
numerosa, pelo sustento e por dádivas de armas ofensivas e
defensivas, de cavalos de combate, e de objetos análogos. Depois da
conquista, os novos dominadores, que encontravam por toda a parte
milhares de compatrícios constituindo corpos de soldadesca,
retribuídos, cada um deles, com o produto do respectivo prédio,
adotaram o sistema dos benefícios, mas acomodando-o aos próprios
hábitos. Em vez de constituírem Famílias militares, sucedendo os
filhos aos pais na posse do prédio ou prédios beneficiários, com a
sujeição aos encargos pessoais ligados a esses prédios, os
antrustiões, leudes, fiéis, vassos, etc., isto é, os clientes dos reis, dos
magistrados, e dos chefes militares, recebiam dos seus patronos em
benefício terras que representavam, de modo mais amplo e mais
regular, os antigos alimentos e dádivas, mas que, todavia, eram
concessões temporárias e revogáveis, ou quando muito vitalícias.
Foi só depois, na transformação do benefício em feudo, que as
obrigações beneficiarias se acharam associadas com o domínio pleno
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e a hereditariedade, restaurado assim de certo modo o benefício
romano.
Além da aristocracia procedida do exercício de cargos eminentes, e
sobretudo das altas funções militares, análoga, portanto, à
aristocracia romana, os novos estados conservavam uma nobreza de
berço ou de raça, distinção social de origem germânica. Se não
absolutamente, as duas aristocracias confundiam-se em geral,
porque de ordinário as funções mais elevadas recaíam nessas
Famílias ilustres. Era, até, exclusivamente do seio de algumas delas
que saíam pela eleição os koninge ou reis bárbaros. Os membros mais
poderosos desta aristocracia guerreira e turbulenta, tendo-se
apoderado em larga escala da propriedade territorial, concediam
benefícios aos seus apaniguados para os acompanharem, quer nas
guerras entre os diversos estados que laboriosamente se
constituíam, quer nas faidas ou rixas privadas, que diariamente se
alevantavam entre eles próprios. Assim generalizado cada vez mais,
o benefício, instituição, como acabamos de ver, radicalmente
romana, tornou-se um modo vulgar de usufruir a terra. Na essência,
porém, o que era ele? Certa forma econômica de retribuição. Era o
soldo, o ordenado, o vencimento, a gratificação, pagos em troco de
serviços, entre os quais, naquela época tormentosa, avultuava mais
que todos o trato das armas. O beneficiário, em vez de receber do
estado ou do poderoso a quem servia uma retribuição pecuniária,
recebia diretamente em trabalho, em produtos, ou em moeda, do
tributário, do colono, ou do servo da gleba, do produtor, em suma,
que fecundava a terra, o que nos tempos modernos recebe do erário
ou da bolsa do opulento. O benefício, temporário ou vitalício, podia
ser e era um mau sistema de retribuição pública ou privada, mas
decerto não era obstáculo à constituição de uma sociedade regular,
ao passo que o feudo, como elemento predominante das instituições
políticas, não fazia senão dar a uma anarquia despótica as
aparências de ordem e de regularidade.
Muitos escritores têm considerado o advento do feudalismo como
necessidade fatal; como fase indispensável no progresso das nações
modernas. Duvido da solidez desta doutrina, e parece-me que a
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história social das Espanhas a torna mais que problemática. Se os
sucessores de Carlos Magno, assim como herdaram os vastos
estados que ele lhes legou, houvessem herdado o seu gênio, e se as
discórdias de família não tivessem enfraquecido o princípio da
unidade e o poder central que ele constituíra vigoroso, é possível
que a hereditariedade dos benefícios nunca chegasse a predominar,
e que, pelo menos, as várias magistraturas não se convertessem em
propriedade dos que as exerciam. É sobretudo neste último fato,
cuja individuação é necessária para bem se apreciar a sua influência
na transformação que se operava, que vamos encontrar a causa
próxima e dobradamente eficaz da organização ou, antes,
desorganização feudal.
***
As várias gentes de raça germânica, apoderando-se das províncias
romanas e constituindo aí nações diversas, achavam nessa nova
Pátria um mecanismo administrativo, judicial, e militar, que não
saberiam substituir, porque, embora opressivo, era admiravelmente
harmônico, previdente e eficaz. Adotaram-no, modificando-o
naquilo que repugnava às suas rudes instituições ou usos
inveterados. Em relação aos caracteres e condições das
magistraturas superiores de cada distrito davam-se analogias entre a
sociedade germânica
e a
romana. Os gravios teutônicos
correspondiam não só aos praesides, rectores ou judices, magistrados
que nas circunscrições provinciais do império exerciam o mais alto
poder administrativo e judicial, mas também aos comitês de diversos
graus que dirigiam a milícia conjuntamente com os duces, inferiores
aos comites magistri militum, e ainda aos comites dioeceseon, mas
superiores aos comites minores. O gravio germânico era o principal
magistrado civil e militar de cada gau, ou distrito, que constituía
uma unidade social entre os povos teutônicos. Era ele que presidia
às assembleias dos homens livres do gau, (adelingos, arimanos,
rachimburgos, etc.), que lhes distribuía justiça, e que os acaudilhava
na guerra. Como o dux entre os romanos, o herzog (condutor do
exército), chefe transitório e eletivo, capitaneava a hoste, acervo dos
bandos armados dos diversos gaus, e as suas funções cessavam
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acabada a guerra. A denominação de koning, que às vezes e em
dadas circunstâncias designava aqueles destes chefes cuja
supremacia se mantinha indefinidamente nas longas lutas da
invasão e conquista, traduziram-na os romanos pela palavra rex, à
falta de vocábulo que rigorosamente lhe correspondesse. Daí a ideia
inexata que se ligou à natureza do poder que exerciam, e que
contribuiu para se elevar esse poder, convetendo-o em verdadeira
soberania, durante o prolongado cataclismo donde surgiram as
nações modernas.
Abaixo do koning, do herzog, do gravio, como abaixo do praeses,
do dux, do comes, havia, sobretudo na jerarquia militar, vários cargos
subalternos, uns de origem germânica, outros de origem romana.
Durante os quatro séculos em que predominou o sistema
beneficiário, tanto os cargos inferiores como os superiores, romanos
e germânicos, vieram aqui justapor-se, acolá confundir-se, agora
modificar-se, logo substituir-se, e a mesma confusão reinou não raro
nas atribuições que lhes competiam, e até nos vocábulos que os
designavam. Estes ficaram sendo latinos ou teutônicos conforme
preponderava nas novas sociedades o elemento romano ou o
germânico. Às vezes empregavam-se indistintamente uns ou outros,
tomando aliás o nome teutônico uma desinência do idioma latino,
que se tornava geralmente a língua oficial. Sirva de exemplo a
denominação do chefe superior de uma circunscrição territorial,
do judex ordinarius, que no latim corrupto das leis e documentos
posteriores ao V século, ora se chama comes, ora grafio, isto na
mesma época e no mesmo país.
Todos esses indivíduos que constituíam a jerarquia administrativa,
judicial, e militar, recebiam uma retribuição correspondente à sua
categoria. Além dos bens de raiz que se lhes concediam a título de
benefício, desfrutavam uma porção dos tributos públicos, tanto de
origem romana, os quais se mantiveram através de toda a época
beneficiaria, como de origem germânica. Tal era entre os últimos a
terça fiscal (fredum) das composições pelos crimes contra as pessoas
(wehrgeld), da qual tocava ao judex o terço; tal a multa por
desobediências ao chamamento às armas (heribanum), cujo terço
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igualmente pertencia ao judex, quer dux, quer comes, quer designado
com outra denominação.
A época beneficiaria não foi mais tranquila, nem menos anárquica,
posto que por diverso modo, do que a feudal. Os monumentos
daquele período de devastações e morticínios, as crônicas, as
hagiografias, as leis, os atos públicos, os documentos particulares,
revelam-nos a cada passo a soltura das paixões, a santificação da
força, o vilipendio do direito. O mecanismo social e político era
menos monstruoso que o feudalismo, mas os costumes eram mais
brutais e ferozes. A ambição ignorava ainda os cultos disfarces dos
tempos modernos. Ao passo que o detentor do benefício forcejava
por tornar hereditária a posse dele, os magistrados e chefes
militares, sobretudo os da classe mais elevada, buscavam suprimir a
incômoda supremacia dos reis. A unidade do estado representada
pelas monarquias bárbaras, mal coordenadas com os fragmentos do
império romano, era débil. Os dinastas não tinham melhor título do
que a superioridade dos recursos do próprio valor e capacidade, e a
velha nobreza de Família, nem mais segurança do que preparar de
antemão os meios para que a sucessão recaísse nos seus. O princípio
eletivo, mantido em várias partes, fazia lembrar que nas florestas da
Germânia o koning exercia uma autoridade limitada e, por
duradoura que fosse, radicalmente transitória. A tradição dizia aos
seus barões, aos seus optimates, aos seus vassi, que esse homem,
chamado rex na língua dos vencidos, teria sido no país da comum
origem igual a qualquer deles e inferior a todos considerados
coletivamente. Destas cogitações deviam tirar força o orgulho e a
cobiça. Por outro lado, o exemplo dos simples possuidores de
benefícios, que já se não contentavam da posse vitalícia, e que
frequentemente alcançavam da fraqueza do poder central a
concessão perpétua e hereditária deles, a troco dos mesmos serviços
pessoais, limitados, e muitas vezes mal definidos, a que estavam
adstritos, era incentivo para os funcionários da mais alta jerarquia, e
ainda os de grau inferior, envidarem esforços para transformar a
soberania que representavam e os proventos anexos às funções que
exerciam em patrimônio hereditário. Mal podiam monarquias, sem
a solidez que lhes dá o rijo cimento dos séculos, contrapor-se a esse
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conjunto de interesses e ambições. O gênio de Carlos Magno reteve
por algum tempo o ímpeto da revolução; mas quando a morte
removeu o obstáculo, a torrente precipitou-se com dobrada
violência. Retalhava-se indefinidamente a autoridade. Se o
funcionário incorporava numa propriedade factícia a soberania, os
tributos, e os bens fiscais, o beneficiário, convertido em proprietário,
convertia-se também em soberano dentro do seu benefício,
usurpando a autoridade dos usurpadores. Completava-se assim a
dispersão do poder central, e a unidade do estado mantinha-se
apenas pelo tênue fio das obrigações pessoais que ligava de menor
para maior a generalidade dos proprietários. O capitular de Kiersi
(junho de 877), reconhecendo a hereditariedade dos cargos, com
todas as suas atribuições e direitos, não fazia uma revolução;
sancionava uma transformação. O sistema beneficiário estava
transformado e o feudalismo definitivamente constituído.
Esta evolução vê-se despontar, crescer, precipitar-se, e triunfar
afinal, desde o século VII até quase os fins do IX. Corre paralela com
o último período da monarquia visigótica na Península hispânica,
com a sua ruína pela conquista muçulmana, e depois com a
fundação e desenvolvimento da nova monarquia gótica de Oviedo e
Leão. Se o feudalismo chegou a constituir-se na restaurada
monarquia cristã, é necessário que causas, senão idênticas, pelo
menos análogas, produzissem o mesmo resultado. Buscá-las-ei na
história social dos visigodos, e nos primórdios da sociedade
neogótica. Se não as descobrir, ser-me-á lícito duvidar de um efeito
sem causa, e interrogar os monumentos que, direta ou
indiretamente, nos revelam o organismo político e social do ocidente
da Península no período correspondente ao predomínio do
feudalismo, isto é, dos fins do século XI até os princípios do século
XIII. Não é, decerto, impossível que a ruim semente, trazida de fora,
nascesse e prosperasse no solo da Espanha. São também os
monumentos que nos hão de dizer se os fatos nos obrigam a recorrer
a essa hipótese.
***

28

É necessário que eu ponha diante dos olhos do leitor o que me
parece essencial na exegese da legislação visigótica, donde o autor
do Ensaio deduz as suas consequências feudais. Só assim se poderá
fazer ideia da exação ou inexação das interpretações que dá às leis,
das inferências que delas tira, e apreciar se, com efeito, nesta ou
naquela instituição, nesta ou naquela praxe jurídica, estão como
incubados alguns elementos de feudalismo.
Transcreverei, portanto, as passagens do Ensaio que servem de
fundamento à sustentação da tese.
Eis o que o autor nos diz: "Para dar a conhecer e, sobretudo, para
explicar devidamente a organização da propriedade em Espanha
durante a Idade Média, é indispensável ter presente a que lhe
haviam dado as leis e os costumes dos visigodos, quando ocorreu a
invasão sarracena. Desses costumes e leis, das necessidades que
provieram da reconquista do território, e do exemplo de outros
países, conquistados também noutro tempo pelas tribos
septentrionais e possuídos ainda por elas, nasceu essa organização,
tão feudal na essência como a de Catalunha, posto que com formas e
nomes diversos. Vejamos, pois, como os principais elementos que
vieram a constituí-la (a organização feudal do ocidente da Espanha)
se encontravam já na sociedade e na legislação visigóticas.
Era um princípio de direito público entre as nações antigas que o
conquistador, por isso que o era, adquiria não só o domínio
eminente, mas também o domínio privado de todo o terreno que o
seu poder abrangia. Em virtude deste princípio, capitães e soldados
tomavam para si as terras que, conforme a jerarquia ou mérito
respectivos, lhes cabiam na repartição, deixando só aos vencidos
uma parte maior ou menor do território, não como reconhecimento
do direito deles, mas sim por considerações de conveniência
pública. Apropriaram-se, portanto, os visigodos as duas terças
partes das terras cultivadas, e deixaram aos espanhóis só o terço das
que possuíam.
A propriedade repartida entre a coroa, os godos conquistadores, e
os espanhóis, veio a servir de vínculo entre as várias classes de
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pessoas e de fundamento à nova organização social. Os godos, que
tiveram quinhão na rapina, ficaram mais obrigados que dantes a
seguir na guerra e a auxiliar com outros serviços o chefe da
monarquia. Os reis distribuíram uma boa parte das suas terras pela
igreja que os ajudava a governar os súditos, pelos curiais e provados
de corte, e pelos servos fiscais que faziam produzir as herdades e
contribuíam com as rendas delas e com os próprios haveres a
satisfazer os encargos públicos. Os capitães e senhores godos
fizeram repartimentos análogos pelos seus clientes e bucelários,
tanto para tirar proveito dos seus latifúndios, como para manter a
própria jerarquia com servidores e defensores numerosos.
Os godos nobres foram proprietários alodiais e libérrimos
possuidores das terras conquistadas; mas, posto que, adquirindo-as,
não contraíssem com o estado ou com o rei nenhuma nova
obrigação por lei ou por pato, as que já tinham para com os chefes,
debaixo de cujas bandeiras haviam militado voluntariamente,
deviam efetivamente ser mais eficazes, assim por interesse de
"conservar as vantagens obtidas, como porque, tendo residência fixa
e propriedade de raiz, era mais fácil de exigir o cumprimento delas.
As terras adquiridas deste modo foram origem de um sem número
de novas relações individuais, elementos necessários daquela
organização social. É sabido que nos povos de raças ou costumes
germânicos existia o patronato, em virtude do qual cada chefe ou
homem poderoso tinha à sua devoção uma clientela numerosa, que
o servia na paz e na guerra e à qual dispensava favores e dádivas.
Até a conquista, costumavam estas consistir em armas e manjares;
mas quando os godos se viram donos de vastas herdades, a cuja
cultura não podiam prover por si mesmos, repartiram muitas delas
pelos seus clientes ou bucelários com condições expressas e como
paga dos seus serviços. Novidade tão importante teve notáveis
consequências no que tocava às relações sociais, porque com ela o
vínculo do patronato tornou-se mais apertado e duradouro. Famílias
numerosas, que dantes vagueavam à mercê dos acidentes da guerra
ou conforme o capricho dos seus senhores, fizeram assento em sítios
certos, defendendo-se com as armas, povoando-os com os filhos, e
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fecundando-os com o trabalho. Patronos e clientes ficaram assim
identificados por um interesse comum mais eficaz do que o que
poderia haver quando apenas se enlaçavam por presentes e
banquetes. E não pode duvidar-se de que, estabelecidos os godos
em Espanha, se serviram dos seus herdamentos para constituir e
estender os patronatos, visto que uma lei do Forum Judicum, estatuia
que o patrono que tomava para si um cliente alheio lhe
concedesse terra, para que ele largasse a terra e o mais que tivesse do
anterior patrono."
O autor declara exorbitantes os direitos do patrono sobre o cliente
entre os visigodos: 1º — a perpetuidade do patronato e clientela de
pais a filhos: 2º — a tutela das filhas do cliente passando por morte
deste ao patrono, e perdendo elas os bens herdados havidos do
patrono por seu pai, se casavam com indivíduo de condição inferior:
3º — pertencer ao patrono o que o cliente adquiria com seu saião ou
agente judicial: 4º — perder o cliente que traia o patrono quanto dele
houvera, e metade do que afora disso adquirira: 5º — ter o patrono o
direito de julgar, castigar e açoitar o cliente. O único direito do
cliente era o de deixar o patrono quando queria, e de possuir o que
dele houvera enquanto o não deixava ou não lhe era infiel. O Sr.
Cárdenas vê nestas relações do patrono e do cliente a verdadeira
origem das que se deram posteriormente entre senhores e vassalos
nos feudos propriamente ditos, e nos senhorios semelhantes a eles.
Depois continua:
"Muitas das terras adjudicadas à coroa foram repartidas pelos curiais
e privados de corte, e pela igreja. Parece que se chamavam curiais e
privados aqueles que, em razão das propriedades que desfrutavam,
contribuíam para o erário com certos censos e prestações de frutos e
cavalos. Eram fidalgos, posto que possuidores de terras tributarias.
Dava além disso o rei as terras da coroa aos seus fiéis, isto é, aos que
estavam às suas ordens, que lhe faziam serviço e que guardavam a
sua pessoa." Estes não deviam ser privados da própria dignidade
nem dos bens havidos do rei, que poderiam legar, salvo no caso de
traição. "Por ventura — continua o autor — não eram na essência
diversos dos que, depois, Chindaswinto chamava curiais e privados
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de corte, com a diferença de que uns podiam dispor dos seus bens e
outros não. Davam-se outras terras da coroa a servos fiéis para que as
cultivassem e contribuíssem para o erário com parte dos frutos
delas. Era a condição destes servos mui superior à dos outros." O
autor enumera depois em que consistiam estas diferenças de que
terei ainda ocasião de falar.
Omito nestes extratos o que é relativo à propriedade eclesiástica.
Sejam quais forem as reflexões que a semelhante respeito o trabalho
do Sr. Cárdenas possa suscitar, pouco serviriam tais reflexões para
investigar os elementos de feudalismo que ele crê encontrar na
contextura da sociedade visigótica. Por igual razão deixarei de parte
o que pondera acerca das manumissões e dos libertos, dos colonos, e
dos cultivadores por título precário. A transformação da servidão
em colonato, em adesão à gleba, e o gradual desaparecimento do
homem livre de condição humilde, do trabalhador rural, e até do
pequeno proprietário, na grande massa dos adscritos foi um
fenômeno social, que nem acompanhou de modo sincrônico a
transformação do sistema beneficiário em feudalismo, nem derivou
deste, nem finalmente contribuiu para a sua existência. Só
mencionarei a singular interpretação que o Sr. Cárdenas dá a uma
das leis do Código visigótico mais importantes para ilustrar a
obscura história das instituições sociais dessa época, daquilo a que
chamamos hoje relações de direito público. É a que se refere à
transmissão de terras pelos proprietários a cultivadores. "Uma lei
visigótica — diz ele — aludindo aos colonos que os proprietários
costumavam por nas suas terras, supõe ser inerente nos mesmos
colonos a obrigação de pagar ao dono certas prestações ou censos.
Dá-se a entender nessa lei, apesar da sua obscuridade no original
latino, que se o colono (acola) posto pelo dono na herdade transmitia
a outro o terço dela (tertiam), isto é, a porção de terra deixada aos
romanos, o cessionário devia pagar por ela ao senhorio do mesmo
modo que o fazia o cedente. Desta lei deduzem-se dois fatos
importantes: 1º que os patronos davam terras de colônia aos seus
clientes: 2º que o terço das deixadas aos indígenas costumava ser
possuído por esses como colonos e debaixo do patronato do dono
dos outros dois terços."
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O Sr. Cárdenas supõe que desde a entrada dos godos os hispanoromanos ficaram como estes obrigados ao serviço militar; mas
reconhece que tal obrigação não se ligava com a posse da
propriedade territorial. "Os godos de raça... julgavam-se obrigados...
a defender, ajudar e servir o monarca... Os hispano-romano...
estavam à mercê dos seus dominadores, tanto para os encargos da
paz como para as lidas da guerra. Uns e outros haviam de cumprir
fielmente aquela obrigação nos tempos imediatos à conquista." E
depois de lembrar as leis que coagiam ao serviço de guerra, e
sobretudo as severas providências de Wamba, prossegue: "Bem que
todas estas apertadas disposições não se note relação alguma entre o
gozo da propriedade e as obrigações militares, uma lei posterior de
Égica oferece alguns indícios dessa relação, posto que vagos. Os
servos ficais, que, como já disse, costumavam possuir terras da
coroa, com condições semelhantes às dos vassalos feudais da Idade
Média, tinham sem dúvida recebido, no ato de serem emancipados,
eles ou seus ascendentes, alguma porção daquelas terras, ou outra
doação do seu real patrono... Estes libertos não deviam a princípio
ter entre as demais obrigações suas a de vestirem as armas, porque
indubitavelmente nos primeiros tempos era isso privilégio dos
godos originariamente livres." Confessa o autor, depois, que as leis
de Wamba abrangiam também os libertos fiscais. Entretanto vê na
lei de Égica a prova da insuficiente eficácia daquelas outras leis em
relação a esta classe de libertos, ou qualquer conveniência de uma
lei especial a respeito deles, e acrescenta: "Não se deve presumir que
o fundamento desta obrigação (a imposta especificadamente por
Égica) foi a concessão de terras que a coroa costumava fazer aos
seus servos no ato de lhes dar alforria?
Também existem indícios da mesma obrigação na que tinham os
curiais e os clientes para com os respectivos patronos, derivada das
suas relações especiais, e das liberalidades que estes faziam àqueles.
Conforme uma lei já citada, os curiais e privados de corte deviam dar
cavalos ao rei (cabalos ponere) o que na linguagem daquele tempo
significava servir o príncipe com cavaleiros armados. Tendo os
curiais os seus bens gravados com este encargo, é claro que a posse
deles envolvia em si o dever do serviço militar. Outras leis do
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mesmo código mostram que os patronos davam aos seus clientes
armas ou outras coisas que estes perdiam quando deixavam o
serviço deles; donde deve inferir-se que os bucelários contraíam a
obrigação de servir com elas aos seus senhores, do mesmo modo
que os clientes aos patronos germânicos, e os vassalos aos senhores
feudais.
A jurisdição e o poder público igualmente se não consideravam
ainda como derivando do domínio privado da terra... Porém, se não
era esta a origem imediata da jurisdição, já começava de certo modo
a fundá-la criando relações sociais que a produziam, embora
limitada. Exercia-se a jurisdição em geral por delegados régios,
chamados duques, condes, vigários, assertores pacis, tiufados,
milenários, centenários, decanos e defensores, ou pelo rei
pessoalmente, e às vezes pelos bispos. Mas, afora isso, existia outra
espécie de jurisdição privada, a dos senhores sobre seus escravos, e
a dos patronos sobre os seus clientes. A primeira procedia do
domínio senhorial, e posto que inicialmente não tivesse nenhuma
relação com a propriedade territorial, chegou de certo modo a
depender dela quando os servos ficaram perpetuamente adscritos à
gleba e se lhe reconheceu por costume o direito de não serem
separados dos prédios onde trabalhavam. Transmitida tal jurisdição
com esses prédios, claro está que o adquirente obtinha, em virtude
da aquisição, a autoridade correlativa sobre aqueles que aí
habitavam e os granjeavam. Quando estes servos eram
manumitidos com a condição de ficarem adscritos ao solo, sem
dúvida melhoravam de situação; mas não saíam de todo do poder
dos seus senhores, os quais continuavam a ter sobre eles a mesma
jurisdição que tinham anteriormente.
As leis visigóticas... ordenavam que os servos, réus de homicídio ou
doutro crime capital, fossem sujeitos ao julgamento público e não
julgados pelos senhores... A jurisdição dominical estendia-se a todos
os delitos não capitais, e ainda aos capitais consentindo-o os juízes.
Também as leis visigóticas pressupõem nos patronos a faculdade de
castigar com açoites os que estavam postos debaixo do seu
patrocínio, que eram os libertos e os clientes ou bucelários. Não
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especificam essas leis os limites deste poder nem a forma de o
exercer;
mas
reconhecem-no
positivamente,
declarando
irresponsável aquele que, no ato de castigar o seu pupilo,
patrocinado, ou servo, lhe causava involuntariamente a morte."
***
É do complexo das precedentes disposições legais, e dos fatos que
delas crê resultarem, que o Sr. Cárdenas deduz, como já vimos, que,
embora a propriedade entre os visigodos não tivesse todos os sinais
característicos do feudalismo, encerrava como em incubação todos os
germens dele.
***
É, pois, quase exclusivamente nas leis do Código visigótico que o Sr.
Cárdenas vai encontrar os elementos feudais que, na sua opinião, se
desenvolveram e completaram nas monarquias neogóticas. Para
apreciar o valor deste célebre monumento cumpre dizer algumas
palavras sobre a sua origem e sobre a sua história.
Na exposição e interpretação das leis desse código, em que o autor
do Ensaio pensa estribar a própria doutrina, há, a meu ver, um
defeito grave. É a confusão das épocas, o que não raro o ilude sobre
o valor e significação dos textos. No estado em que chegou até nós,
essa compilação legal é um complexo, uma coleção de leis quase
exclusivamente civis, criminais, e relativas à ordem do processo,
estatuídas em diversos tempos através de dois séculos: é o resultado
de sucessivas reformas de um código primitivo; e representa
modificações graduais realizadas, ou pelo menos tentadas, nas
relações civis e na administração da justiça. Para a história da
propriedade, como para a de outra qualquer condição da existência
social, é indispensável que não apreciemos aqueles monumentos
legislativos como justapostos num plano uniforme, mas que os
observemos na sua concatenação cronológica.
O Código visigótico ou Livro dos Juízes, dividido por matérias, ao
menos intencionalmente, e em livros e títulos, deve, como fonte
histórica, dividir-se de diverso modo. Posta de parte a intenção
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científica da sua distribuição, as leis nele contidas constituem três
grupos distintos: — o das que na respectiva rubrica são designadas
pela palavra antiqua; — o daquelas que na rubrica se atribuem
expressamente a tal ou tal rei; —finalmente, o das leis em cuja
rubrica nem se exprime o nome do autor, nem aparece a designação
de antiqua.
Infelizmente as numerosas cópias que serviram para a edição deste
importante monumento, feita pela Academia de Madrid nos
começos do século atual, são comparativamente modernas, e em
todas elas as rubricas foram transcritas com maior ou menor
negligencia, de modo que, faltando a qualificação de antiqua e não
sendo o autor de qualquer lei uniformemente designado em todos
os códices ou mencionado no próprio texto da lei, só por conjecturas
chegaremos a aproximar-nos da certeza sobre o reinado em que foi
promulgada ou se pertence à coleção antiga. Se existissem
exemplares dos traslados autênticos que se mencionam no próprio
código, seria possível determinar as diferenças entre as várias
redações dele, e assinar a época de cada uma das leis avulsas aí
inseridas sucessivamente, para o que as rubricas seriam guia segura;
mas nenhum de tais exemplares é conhecido nem provavelmente
existe. Não devendo a última redação ser posterior aos fins do VII
século, e não remontando cópia alguma das existentes além do IX, à
falta de qualquer outro indício, não haverá razão para crer que o
copista desta época fosse menos negligente do que os do X ou XI, ou
que não a estes mas àquele tivesse servido ou deixado de servir de
texto um antigo exemplar autêntico.
Abstraindo, porém, dos erros e omissões em que neste ponto
possam ter caído os copistas dos vários códices que restam do Liber
Judicum, a proporção entre os três grupos, na ordem em que ficam
mencionados, é proximamente e em números redondos 220, 240,
110. Destas ultimas cumpre diminuir as 15 que constituem o livro I e
que não são atos legislativos, mas sim considerações de ordem
moral acerca dos deveres do legislador e dos caracteres da lei. As
restantes são na máxima parte qualificadas de antiquae num dos
manuscritos mais autorizados, o do cabido de São Isidro de Leão,
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manuscrito que parece ter sido considerado no tempo de São
Fernando, ele ou outro texto idêntico, como texto oficial para se
fazerem as versões vulgares.
A Academia de Madrid omitiu a qualificação de antiqua quando
faltava na maioria dos códices, embora se encontrasse em algum e
nas rubricas dos outros não se atribuísse a lei a nenhum rei
determinadamente. Mas parecendo razoável aceitar em geral o texto
legionense como mais digno de fé, ainda supondo que nas
indicações dele haja um ou outro equívoco, pode dizer-se que as leis
denominadas vagamente antiquae excedem em número as que na
rubrica individuam o nome do respectivo legislador. Daqui resulta
evidentemente que na conjuntura da invasão sarracena havia na
legislação gótica duas partes distintas: uma que se considerava
como principal fonte do direito escrito; como corpo de doutrina,
digamos assim, impessoal, representando a tradição jurídica da
antiga sociedade gótica: outra que continha as reformas e as novas
codificações de Chindaswinto e de seu filho Receswinto, de Ervígio
e de Égica, em que se incluíam algumas constituições avulsas de
outros reis godos adotadas pelos mais recentes reformadores. Na
minha opinião, as antiquae correspondem à época decorrida de
Eurico a Leovigildo; e as novas à que se estende do reinado de
Recaredo até o reinado de Égica. No pequeno número daquelas em
cuja rubrica se leem as palavras antiqua noviter emendata é que não é
possível distinguir o que pertence a cada uma das duas épocas.
A publicação de um fragmento do primitivo código dos visigodos
conservado num palimpsesto do mosteiro de Corbie, fragmento
descoberto pelos maurienses, transcrito modernamente por Knust, e
dado à luz por Bluhme em 1847, lançou luz inesperada sobre as
origens da legislação dos godos. Seguindo as indicações de Lucas de
Tuy, Bluhme viu neste fragmento uma parte do resumo do código
gótico que o autor do Chronicon Mundi atribui ao filho do
Leovigildo. O professor Gaup combateu com razões veementes os
fundamentos da opinião de Bluhme, atribuindo muito maior
antiguidade ao fragmento, e estribando-se numa autoridade mais
sólida do que a de Lucas de Tuy, a de SãoIsidoro, para lhe dar por
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autor Eurico. Merkel, o erudito editor da Lex Alemanorum na grande
Coleção de Pertz, tomou vigorosamente a defesa da opinião de
Bluhme, mostrando a impossibilidade de se atribuírem a Eurico as
leis do Liber Judicum denominadas antiquae, que são evidentemente a
reprodução mais ou menos alterada do código de que fazia parte o
fragmento do palimpsesto. Petigni, num trabalho que se distingue
pela penetração e lucidez, assenta que esse antigo código, cuja
existência é indisputável à vista do manuscrito de Corbie, teve por
autor o mesmo Alarrico II que promulgou o Breviarium como lei
pessoal dos seus súditos galo-romanos e hispano-romanos. É a
hipótese que me parece mais plausível.
A lei 277 do fragmento obriga forçosamente a escolher entre a
opinião de Bluhme e a de Petigni. Resulta dessa lei que o autor
daquele código era filho e sucessor de um rei legislador. Ora pelo
testemunho de Santo Isidoro sabemos que antes de Eurico, pai e
antecessor de Alarico II, os visigodos não tinham leis escritas,
regendo-se por costumes tradicionais, e depois disso o único rei o
que célebre bispo de Sevilha menciona como reformador do código
gótico é Leovigildo, pai de Recaredo I. Depois de Recaredo só consta
da existência da compilação de Chindaswinto e Receswinto, que
representa uma tentativa de conversão do direito pessoal em real ou
territorial, e que com as sucessivas modificações de Ervígio e
algumas leis de Égica constitui o que hoje chamamos Código
visigótico.
Na opinião de Lardizabal (em cujo tempo era desconhecido o texto
do palimpsesto de Corbie), opinião adotada por Gaup e por Haenel,
as leges antiquae representam o código gótico primitivo, e pertencem
à compilação legislativa que Santo Isidoro parece atribuir a Eurico.
Assim o fragmento de Bluhme, cuja semelhança com as leges
antiquae correlativas é evidente, constituiria uma parte desse código
primordial de Eurico. Mas uma simples observação de Bluhme
destrói a opinião adotada por Gaup e Haenel. É que o capítulo 285
do texto palimpsesto é a reprodução da interpretatio do Breviarium ao
livro II, do Código teodosiano. Sendo, porém, o Breviarium compilado
por ordem de Alarico II, e promulgado nos primeiros anos do século
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VI, não podia o seu antecessor ter ido nos meados do V século
buscar lá o texto de uma lei. Independente disso, e conforme já se
advertiu, o fragmento do palimpsesto, ou por outra o código a que
pertenceram inicialmente as antiquae, não pode atribuir-se a um
príncipe, cujo pai não fosse legislador, como se deduz do próprio
fragmento, e suposto o fato atestado por Santo Isidoro de que
anteriormente a Eurico os godos se regiam por costumes
tradicionais, e não tinham leis escritas. É por isso que, excluído
Recaredo, a nenhum outro rei anterior a Leovigildo se pode atribuir
o código a que pertencia o fragmento de Corbie senão a Alarico.
Tudo, pois, conspira em levar a um alto grau de probabilidade a
opinião de Petigni, cujos fundamentos se podem ver no seu
excelente trabalho, rejeitada não só a hipótese de Bluhme, mas
também a de Lardisabal e de Gaup, embora esta pareça fundar-se na
grande autoridade de Santo Isidoro.
Digo pareça, porque a interpretação que se tem dado a duas
passagens da História Gotorum não a creio indisputável. Na primeira
diz Santo Isidoro que os godos principiaram (coeperunt) no reinado de
Eurico a ter disposições legislativas por escrito; porque antes disso
regiam-se tão somente (tantum) por usos e costumes. A inferência
rigorosa destas palavras não se me afigura ser de que Eurico
incorporou num código escrito os usos e costumes dos godos; mas
sim que promulgou por escrito as próprias leis, as quais vigoraram a
par do direito tradicional. A passagem relativa a Leovigildo deve, a
meu ver, significar que, no corpo ou coleção das leis (in legibus), este
príncipe corrigiu ou aclarou as disposições legislativas de Eurico
que pareciam confusas, suscitando além disso algumas leis
omitidas, e suprimindo muitas inúteis. Nesta referência à reforma
de Leovigildo vejo a existência de um código, ou de uma coleção, na
qual se contém certo número, maior ou menor, de leis confusas de
Eurico que Leovigildo corrige, e onde ao mesmo tempo introduz
certas leis, necessárias ou uteis, bem que postas de parte, e suprime
muitas caídas em desuso e por tanto inúteis. Não alcanço bem como
se emendariam as obscuridades, as confusões dos atos legislativos
de Eurico, pondo e tirando leis na coleção. São evidentemente dois
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fatos distintos. In legibus, ea quae ab Eurico inconditè constituta, etc. é
forçosamente diverso de Leges ab Eurico inconditè conflatas, como
diria Santo Isidoro, se existisse um corpo de leis ou código de
Eurico, e as correções feitas por Leovigildo a esse código tivessem
consistido em restituir leis omitidas por ele, o que suporia a
existência de um código mais antigo, e em suprimir as inutilmente
conservadas.
Admitido, porém, o que seria por si só assaz provável, isto é, que
Alarico, ao passo que fazia redigir o Breviarium para uso dos súditos
galo-romanos e hispano-romanos, coordenava para os homens da
sua raça um código contendo as leis de Eurico, as modificações que
aos antigos usos e costumes germânicos traziam forçosamente as
novas condições sociais dos godos, e bem assim as disposições de
direito romano convenientes ou necessárias à sociedade bárbara
como se achava agora constituída, o palimpsesto de Corbie e a
passagem de Santo Isidoro esclarecem-se mutuamente. Na época de
Leovigildo tinha passado quase um século desde que Eurico dilatara
os estreitos limites de Westgotia e constituíra um estado assas vasto
no sul das Gálias e na Espanha. As leis que esse engrandecimento
tinha obrigado o conquistador a promulgar, e que do palimpsesto
vemos terem sido incluídas ou mandadas guardar no código gótico
de Alarico, agora que os godos se tinham achado por tanto tempo
em íntimo com a civilização romana, deviam carecer de
modificações, e não só elas, mas também outras leis do código em
que estavam contidas. Das reformas políticas feitas por Leovigildo
restam-nos vestígios, embora obscuros e fugitivos. A revisão das leis
civis e criminais era um conectário natural dessas reformas, fatos
ambos tornados indubitáveis pela afirmativa de uma testemunha tal
como o célebre bispo de Sevilha.
Escritor contemporâneo, e um dos homens mais instruídos se não o
mais instruído do seu tempo, Santo Isidoro, irmão de São Leandro e
seu sucessor no episcopado, fora testemunha e naturalmente ator no
drama político da substituição do catolicismo ao arianismo como
religião do estado. São Leandro fizera nessa mudança o principal
papel, e decerto a nenhum dos dois irmãos era cara a memória de
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Leovigildo, grande príncipe, mas ferrenho ariano. Escrevendo
resumidamente a história dos godos, Santo Isidoro não podia deixar
de mencionar um dos fatos mais importantes do reinado de
Leovigildo — a reforma do código. Por maioria de razão, se algum
dos príncipes católicos, desde o converso Recaredo até Suintila, em
cujo reinado termina a sua História Gotorum, houvesse empreendido
e levado a cabo uma nova revisão do código, ele não esqueceria esse
notável fato, ele que tanto os exalta sem excetuar o próprio Suintila,
cuja deposição depois ajudou a sancionar no IV concílio de Toledo.
O silêncio de Santo Isidoro é eloquente.
Mas há uma circunstância que me parece decisiva no assunto. As
leis contidas no fragmento de Corbie correspondem geralmente a
outras tantas leis do Liber Judicum designadas como antiquae. Raras
correspondem às antiquae noviter emendatae, e apenas quatro, de que
só restam poucas palavras soltas, podem suspeitar-se análogas a
quatro leis da compilação moderna, que nuns códices têm a
qualificação antiqua, noutros são atribuídas a Chindaswinto. Entre as
que
estão
completas
ou
quase
completas
e
as antiquae correspondentes há numerosas mudanças de frase, que
às vezes modificam a substância da lei. Sendo, porém, o inédito
publicado por Bluhme um fragmento do primitivo código, é forçoso
que as antiquae pertençam à reforma de Leovigildo, visto não
constar da existência de outra revisão anterior à de Chindaswinto e
Receswinto.
Confirma isto mesmo a especificação dos príncipes que
promulgaram as outras leis sucessivamente adicionadas ao código,
especificação que não remonta em nenhum manuscrito além de
Recaredo. É preciso não esquecer que a revolução religiosa
sancionada pelo hábil filho de Leovigildo alterou profundamente as
condições políticas da sociedade. O elemento hispano-romano, pela
influência que os concílios desde o III de Toledo começaram a
exercer nas coisas temporais, punha-se politicamente a par do
elemento germânico. Abstraindo dos oito nomes góticos dos bispos
que abjuraram o arianismo, os nomes greco-latinos da quase
totalidade dos prelados que intervieram naquela assembleia são
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sobejamente significativos. A preponderância do clero católico ou
hispano-romano trouxe, como não podia deixar de trazer,
importantes modificações no estado social. Na legislação, como em
muitas outras coisas, a figurada conversão dos godos divide a
história do domínio destes na Península em duas épocas: a antiga do
código alariciano reformado por Leovigildo; a moderna das leis
avulsas que o modificaram ou aumentaram, e que com ele foram
sistematizadas primeiramente nos reinados de Chindaswinto e
Receswinto, depois nos de Ervígio e de Égica.
Disse que esta época moderna corre desde o reinado de Recaredo I
até o de Égica. Tem-se duvidado se existem atos legislativos de
Recaredo. De uma lei de Sisebuto consta, porém, com certeza que ele
promulgara uma constituição acerca dos escravos dos judeus.
Efetivamente no III concílio de Toledo, em que se começaram a
tratar assuntos de ordem civil, embora por indicação do rei e com
assenso dos oficiais palatinos, estatuiu-se no cânon 14 que os judeus
não pudessem ter mulher, criada, ou escrava cristã, e que os filhos
havidos destas fossem batizados. As leis hostis aos judeus
remontam, pois, àquele reinado, e a referência de Sisebuto a uma
constituição de Recaredo, donde se vê que se estendeu a disposição
do concílio aos escravos do sexo masculino, prova que, ao menos em
relação a este assunto, é Recaredo que deve contar-se como o
primeiro legislador da época moderna; nem é impossível que várias
leis do código que em mais de um dos textos manuscritos se lhe
atribuem sejam realmente dele. Deve ultimamente notar-se que nas
referências feitas nas leis dos sucessores de Recaredo a alguma das
designadas pela rubrica antiqua, a referência é sempre impessoal, é
sempre às priscai leges, e que Sisebuto referindo-se à constituição
acerca dos judeus exprime o autor da lei.
Existem, pois, em geral dois corpos distintos na legislação dos
visigodos: a compilação alariciana revista e alterada por Leovigildo;
e a reforma posterior à vitória do catolicismo, reforma representada
pela substituição de um código territorial ao direito pessoal, às leges
visigotorum e à lex romana, código ainda uma vez acrescentado e
alterado pouco antes da dissolução da sociedade godo-romana. Mas
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notes-se bem: esta distinção cronológica refere-se em geral à
doutrina das disposições contidas no Liber Judicum, e nem sempre à
sua letra e forma externa. Há alterações evidentes de redação
nalgumas antiquae, em que aliás falta a rubrica antiqua noviter
emendata. Podem estas ser, não intencionais, mas resultado ou da
irreflexão ou da inabilidade com que foram transferidas para o
moderno código.
***
Considerado como um dos diversos modos de usufruir a terra, luz a
que os civilistas principalmente o veem, o sistema feudal pertence
ao direito civil, e quase se confunde com o sistema enfitêutico. Mas,
quando dizemos que em qualquer época ou em qualquer país
dominou o feudalismo, formulamos uma concepção de ordem
inteiramente diversa; referimo-nos às instituições sociais; ao que
hoje chamamos direito público. Para podermos, pois, afirmar que na
sociedade visigótica estavam em incubação todos os elementos do
organismo feudal, os quais sem a conquista muçulmana teriam
produzido na Espanha um feudalismo inteiramente semelhante ao
da Europa central, é preciso que examinemos a estrutura do corpo
político e o complexo das relações do indivíduo com a sociedade.
Mas para isto bastará acaso recorrer ao Código visigótico, quer na
parte antiga quer na moderna? Creio que não. Que se me permitam
algumas considerações gerais antes de expor os motivos desta
minha incredulidade.
Queremos achar estatuído sempre nos códigos bárbaros o direito
que regia quer a vida civil quer a vida pública dos homens daqueles
tempos. Vemos a cada momento a Idade Média pelo prisma dos
nossos hábitos; pelas ideias que nos tornou congênitas uma
civilização incomparavelmente mais adiantada. As próprias
locuções com que o escritor precisa de exprimir-se para evitar
longas perífrases, ou para ser compreendido por aquela parte do
público, à qual os livros sobre tais assuntos são especialmente
destinados, conduzem os leitores a conceberem inexatamente os
fatos. Os vocábulos instituições, direito, lei, e outros análogos,
despertam em nós a ideia de preceitos, de regras de vida civil,
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escritos nalguma parte, absolutos, precisamente definidos, com data
sabida, promulgados com solenidade, e aplicados permanentemente
aos casos previstos nesses preceitos ou regras. Nas relações
jurídicas, o modo de ser das novas sociedades em via de formação
era diverso. Na minha opinião, os códigos bárbaros, considerados
cumulativamente e no todo de cada um deles, longe de
representarem as instituições jurídicas iniciais, espontâneas, das
várias tribos germânicas que, avassalando as províncias do império,
começavam a constituir as nações atuais, representam antes a luta
da esplêndida civilização que expirava e dos arrebóis da civilização
que ia nascer com a barbaria triunfante. Por profundas que sejam as
trevas em que achemos submerso o espírito humano nas épocas
tristes da sua história, sempre há no meio dessa imensa noite
inteligências que se alteiem como faróis e liguem com os seus
clarões, às vezes bem tênues, a luz que foi com a luz que há de ser.
Nas regiões do direito, os legisladores bárbaros foram estes faróis.
A lex romana, promulgada ou antes mantida por toda a parte para
uso dos vencidos, era a pompa fúnebre da civilização que expirava:
a lex bárbara, visigótica, sálica, burgúndia, ripuária, bávara, etc. era o
protesto e o testamento, mais ou menos rude, incompleto, confuso,
dessa mesma civilização em benefício do futuro. Assim, na
penumbra daqueles códigos, emaranhados e flutuantes na frase,
desordenados na contextura, insuficientes no complexo das suas
disposições, estavam os costumes jurídicos tradicionais das tribos
germânicas, que descortinamos às vezes numa alusão obscura;
costumes que resistiam e se mantinham independentes da lei escrita,
e até às vezes apesar dela.
Se pusermos de parte, digamos assim, as nossas preocupações
científicas, o nosso poder de generalização, os nossos hábitos de
regularidade, os nossos métodos e fórmulas, o cúmulo, em suma,
dos grandiosos resultados de alguns séculos de civilização sempre
crescente, e nos transportarmos em espírito ao meio daqueles como
que embriões de sociedades, conceberemos facilmente qual deva ser
a insuficiência dos códigos bárbaros para nos revelarem o quadro
completo da vida jurídica de então. Por que e para que, numa época
em que a escritura era por muitos motivos obra dificultosa e rara, se
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haviam de pôr por escrito, e decretar como deveres legais, atos
ordinários da vida civil que todos praticavam, ou reconhecer
direitos que se podiam ofender, mas cuja legitimidade ninguém
disputava? Que vantagem havia em criar legalmente a função e o
funcionário que já existiam? O consuetudinário dispensava o
legislativo, quando a lei não tinha por objeto restringir, modificar,
ou abolir a instituição ou o costume. A dificuldade toda estava em
tornar efetivas essas reformas que se contrapunham a praxes e a
opiniões inveteradas. Quantas vezes a lei escrita seria letra morta e o
uso tradicional continuaria a dominar? Os atos legislativos de uma
época, em que se renovam disposições estatuídas já numa época
anterior, não significam senão a impotência da lei ante os usos
radicados. A má distribuição e circunscrição das funções públicas e
magistraturas, exercidas de ordinário por homens sem nenhuma
espécie de disciplina intelectual, e habituados a dirigir-se pelas
normas recebidas de seus maiores, eram também poderosos
obstáculos à realização prática dos códigos bárbaros, quando
contrariavam antigas ideias e antigas praxes. Não raro os que
deveriam ser os seus principais mantenedores seriam os primeiros
em postergá-las.
Estas considerações, aplicáveis em geral aos monumentos
legislativos da Idade Média, especialmente aos mais antigos, são-no
sobretudo ao direito escrito dos visigodos, no qual, além disso, se dá
uma circunstância digna de notar-se.
O Liber Judicum, como chegou até nós, é o que este título exprime: é
o manual, o guia do judex, o livro que o dirige no exercício da sua
autoridade, menos intensa, menos independente que a do juiz dos
tempos modernos, mas incomparavelmente mais extensa, porque da
distinção do judicial, do administrativo, e do fiscal, apenas existiam
vislumbres nas monarquias bárbaras. O Liber Judicum tem um
destino especial, restrito. Não organiza a sociedade: supõe-na
constituída. Supõe a necessidade de punir delitos e de resolver
colisões de direitos. Quando Receswinto ab roga toda e qualquer
legislação diversa do novo código, a forma por que promulga este é
característica. Não sanciona em abstrato direitos e deveres comuns:
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vê apenas o libelo ou o debate forense, e proíbe que se invoque no
foro outro corpo legal. Dirige-se, não aos súditos, mas aos juízes, a
quem recomenda mandem rasgar qualquer corpo de leis que
alguém ouse invocar apresentando-o no tribunal.
Assim, é óbvio que o Livro dos Juízes não pode subministrar-nos
senão espécies incompletas sobre a constituição do estado, sobre o
organismo da sociedade; e isso mesmo de modo indireto. É,
portanto, necessário buscar ao lado desse direito escrito, dessas leis
exclusivamente destinadas à solução dos pleitos, a tradição juridical
da vida coletiva dos visigodos. Essa tradição, abrangendo também
as principais relações da vida privada, devia achar-se frequentes
vezes em contradição com as leis escritas, em que é impossível
desconhecer, ainda nas mais remotas, a influência das doutrinas de
direito romano lutando contra os costumes germânicos, e suprindo
a insuficiência destes para reger a nova situação em que depois da
conquista se achava a sociedade bárbara.
No próprio Liber Judicum se descobre às vezes a luta latente dos
costumes com o direito escrito. Achamos aí, por exemplo, entre
as antiquae, a lei penal relativa ao homicídio voluntário:
"Quem quer que, não por acaso, mas de propósito matar alguém,
seja punido pelo homicídio."
Mas qual era a punição? É o que a lei não diz. A punição a que a lei
alude pode ser a faida, a vingança privada dos parentes do morto;
pode ser a composição ou wehrgeld facultativo ou forçado. Vejamos
se alguma lei diversa esclarece esta notável obscuridade.
Prevê-se no código a hipótese de que algum desatendo simulando
uma agressão ou vibrando em tropel confuso um golpe ao acaso, daí
resulte um homicídio. Provado que não houvera má tenção, a lei
estatui o seguinte:
"O que feriu não ficará infamado de assassino nem sujeito à pena de
morte, visto não ser voluntário o homicídio."
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É indiretamente, quando se trata de uma hipótese em que se exclui a
aplicação dela, que o legislador declara ser a morte a pena do
homicídio.
Na parte moderna do código a lei contra os homicidas promulgada
por Chindaswinto, ou, segundo o códice legionense, refundida por
ele, é perfeitamente explicita.
"Se alguns homens livres de comum acordo resolverem a
perpetração de um homicídio, o matador será condenado à morte, e
os cúmplices, posto que não matassem, por isso que intervieram na
trama, recebam duzentos açoites, e sejam descalvados."
No complexo destes textos descobrimos o progresso gradual das
ideias jurídicas. Na época verdadeiramente gótica a repressão social
dos crimes contra as pessoas titubeia ainda ante a tradição
germânica da vindicta privada, substituída já então, posto que não
de todo, pela composição, pelo wehrgeld. É muito depois que o
legislador afirma sem hesitação que a vindicta passou do indivíduo
para a sociedade; que ao assassínio corresponde o último suplício.
Mas ainda assim a doutrina da lei realizava-se nos fatos? Não o
acredito. O sistema das composições devia continuar-se na praxe.
Era já um grande passo na manutenção da ordem pública, e
o fredum, ou quota tributaria deduzida do wehrgeld, um dos
principais proventos do fisco. A composição pecuniária, eximindo
da pena aflitiva, aparece-nos francamente estatuída nos delitos
menos graves e, digamos assim, meia oculta na penumbra das leis
draconianas relativas aos crimes atrozes. Tomemos como exemplo a
lei contra os incendiários, qualificada como antiqua na edição da
Academia, mas sem autor nem rubrica nos principais códices. É
uma daquelas que nos revelam a existência da sociedade real
através, por assim dizer, da sociedade legal. É curiosa a sua análise.
Por esta lei o incendiário, que na cidade lançava fogo a uma casa,
tinha a pena de ser queimado vivo. Quaisquer danos que do
incêndio resultavam para o ofendido, bem como o valor da casa
queimada, tudo era pago pelos bens do réu. Fora das cidades o
incendiário devia receber cem açoites, e restituir o valor de tudo
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quanto ficasse queimado. Esta diferença monstruosa entre crimes
idênticos, diferença determinada pela diversidade de lugar, lança
luz inesperada sobre a índole da sociedade naquela obscura época.
São a tradição jurídica dos hispano-romanos e a dos godos que se
acumulam na redação de Chindaswinto e Receswinto sem que
possam fundir-se. Todos sabem quanto repugnava aos germanos
viver no âmbito das cidades, e como as populações romanas ou
romanizadas se aglomeravam de ordinário nos grandes centros
urbanos. Durante a invasão dos bárbaros os habitantes da Península
deviam refugiar-se, concentrar-se ainda mais nas cidades, e os
conquistadores, apoderando-se de dois terços de grande número de
propriedades rurais, das sortes goticae, estabeleciam naturalmente a
residência nos seus prédios imunes, mantendo aí os velhos costumes
da raça germânica. Assim, a profunda diferença da penalidade que a
lei aplica ao incendiário da habitação urbana e ao incendiário da
habitação rural pode explicar-se por esse fato. O hispano-romano
concebia e aceitava a pena capital em muitos delitos; mas é pouco
crível que as tradição dos godos admitissem a pena de morte. O
bárbaro aceitava nos crimes contra as pessoas a vindicta particular, e
em lugar dela a composição que a remia. Também a pena de açoites,
tão largamente aplicada pelo código visigótico a grande número de
delitos, e que nesta mesma lei é imposta ao incendiário fora das
cidades, é essencialmente germânica. Na época descrita por Tácito
os sacerdotes germanos tinham a prerrogativa de punir por esse
modo os crimes, não como magistrados, mas como ministros da
divindade, e os costumes conservaram depois da conversão dos
bárbaros a antiga usança religiosa na tradição civil.
Se daqui a alguns séculos, dos variadíssimos monumentos que hão
de instruir os vindouros acerca do modo de ser das sociedades
atuais, não restasse mais nada senão a legislação e alguns raros e
desconexos documentos e memórias, os historiadores de então
poderiam provar com as leis na mão que a usança estólida e feroz
do duelo deixara há muito de existir. Mostrariam, além disso, o
absurdo, o anacronismo, a incongruência de supor que, no meio da
nossa imensa civilização, da brandura dos nossos costumes,
apelávamos nas questões mais graves do homem de hoje, as da sua
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honra, para o mais bárbaro e inepto dos Ordalia ou Urtels
germânicos, fazendo conivente a justiça de Deus com a força ou com
a destreza.
A existência do combate singular, de que o moderno duelo é uma
degeneração, omite-se no Forum Judicum como prova judicial.
Dos Urtels apenas aí parece transigir-se, em casos restritos, com a
prova da água a ferver (caldaria), e ainda assim como prova
incompleta e apenas indício para se proceder aos tratos; sendo,
porém, de notar que a lei se limita a determinar os casos em que esse
meio de averiguação deve ser usado. Não o descreve, não lhe
assinala condições. É evidentemente uma coisa que todos conhecem,
que está na praxe, e de que o legislador se aproveita para em certas
hipóteses evitar o abuso dos tratos. O que absolutamente ele parece
não tolerar nos costumes e tradições germânicas é o combate
singular. Não há em todo o Código, como hoje o possuímos, a
menor alusão a ele. E, todavia, sabemos que o duelo judicial se
perpetuou entre os visigodos até os últimos tempos da monarquia.
Os distritos que além dos Pirenéus constituíam parte do reino
visigótico, pela invasão dos sarracenos e com as vitórias de Carlos
Martelo e dos seus sucessores, vieram a unir-se ao vasto império de
Carlos Magno. Não só a população galo-romana, mas também os
godos que estanciavam por aqueles distritos, e muitos dos da
Península que ali buscavam refúgio, ficaram assim incorporados nos
estados francos, e a respeito deles mais de uma providência se
encontra nos capitulares. Tanto para uns como para outros devia ser
direito comum o Liber Judicum na última redação de Ervígio e de
Égica. E, todavia, um escritor coevo, o autor anônimo da Vida de
Luís o Bondoso, revela-nos um fato importante. Esses godos
solicitaram daquele príncipe que lhes consentisse o combate como
prova judicial, visto ser isso direito privilegiado da sua raça. Daqui
resulta que as fórmulas legais eram na praxe postas de parte, ao
menos em certos litígios, quando entre si litigavam dois godos.
De um documento do século seguinte resulta o mesmo que se deduz
da narrativa do anônimo. A população mista daquela parte da
destruída monarquia, unificada na intenção de Chindaswinto e de
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Receswinto, conservava-se, ainda nos começos do século X,
separada pela diversidade de raça, continuando a subsistir entre ela,
não juízes godos e romanos, mas sim juízes dos godos (judices
gotorum) e juízes dos romanos (judices romanorum). Que indica esta
distinção de magistraturas, senão o uso na praxe do direito pessoal
posposto o territorial?
Ab-rogando a lei antiga, que proibia os consórcios entre os
indivíduos de raça hispano-romana e goda, negando a faculdade de
invocar no foro leis estrangeiras e nomeadamente a legislação
romana, e estatuindo que a nova reforma do código civil e penal e as
leis que de futuro se promulgassem regessem exclusivamente e sem
distinção de origem os godos e os hispano-romanos, Chindaswinto e
seu filho Receswinto quiseram substituir, como já notei, o direito
territorial ao direito pessoal, fundindo numa só as duas
nacionalidades. Virtualmente, o Breviarium, a Lex Visigotorum de
Alarico II, e a redação de Leovigildo, tudo devia ser lacerado pelos
magistrados judiciais apenas lhes fosse apresentado.
Se atribuirmos ao Código visigótico uma eficácia, uma ação na vida
real tão completa como geralmente se crê, as duas sociedades, até aí
justapostas, porém não confundidas, achavam-se enfim
incorporadas e constituindo uma sociedade só. Tratando-se de
direitos e deveres, referir-se a godos ou a romanos seria
teoricamente absurdo, porque não havia nem uma nem outra coisa:
havia o estado e os súditos, mais nada. O absurdo, porém, cessa
desde que sabemos que o legal não correspondia ao real; que uma
coisa era a doutrina e outra coisa o fato. É assim que naturalmente se
explica a existência, nas monarquias neogóticas e ainda em tempos
mais modernos, de condições de vida pública e civil, de origem
germânica e de origem romana, estranhas e a até contrarias à
doutrina ou à índole do Código visigótico na sua mais recente
forma, o qual, todavia, continuou a ser a lei oficial nessas novas
monarquias. Explicar o fenômeno por imitações de usanças ou
instituições análogas dalém dos Pireneus, o menor defeito que tem,
a meu ver, é o ser uma hipótese inteiramente gratuita.
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Um eminente escritor contemporâneo notou já que o Liber
Judicum participara dos três caracteres, de lei, de ciência, e de
sermão. É possível que o descobrimento de monumentos hoje
desconhecidos, ou mais atento estudo dos que restam, nos venham
provar que a parte de parenese e de ciência jurídica é naquela
compilação mais ampla do que se cuida, embora se manifeste
debaixo da forma preceptiva de lei.
Que me seja lícito acrescentar às precedentes observações as que a
semelhante propósito fazem dois dos mais atilados e eruditos
críticos contemporâneos. "Enquanto estes povos (os germanos)—
diz Mr. de Petigni— se conservaram como em si eram; enquanto
não saíram da terra natal, nem obedeceram a estranho domínio,
regeram-se por costumes tradicionais, e pode dizer-se que o aferro
ao direito consuetudinário e a aversão às leis escritas são caracteres
permanentes da sua raça." "Não se dá todo o peso que se devera dar
— observa Mr. de Rozière — ao fato da fraca autoridade que na
idade média tinha o direito escrito, e do império absoluto que o
consuetudinário exercia."
Este aferro ao direito não escrito, à tradição jurídica, aferro comum
aos godos como às outras raças germânicas, tornava dobradamente
eficaz a resistência à aceitação prática, efetiva de um código em que
muitas das usanças bárbaras eram esquecidas ou alteradas, ou
positiva e completamente ab-rogadas. Pela natureza das coisas, os
godos constituíam em geral a aristocracia, e a aristocracia era quem
exercia principalmente a autoridade, tanto civil como militar, que de
ordinário andavam unidas. A revolução, ainda mais política do que
religiosa, que substituiu o arianismo pelo catolicismo trouxe, na
verdade, uma grande influência social ao elemento hispano-romano,
influencia que até aí não tivera; mas esta era exercida especialmente
pelo alto clero ortodoxo, que por via de regra pertencia à raça latina.
Na aristocracia secular e guerreira ficou sempre predominando
largamente o elemento gótico; e quanto mais pela autoridade dos
concílios o clero buscasse romanizar a sociedade, mais fortes deviam
ser as repugnâncias, as resistências da classe nobre. A reforma da
legislação, que tendia a fundir as duas raças pela unificação do
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direito e pela liberdade dos consórcios entre elas, foi iniciada por
Chindaswinto e levada ao cabo por seu filho. É altamente provável
que nessa conjuntura fosse consultada mais de uma tradição jurídica
de origem bárbara, que existiria no código visigótico de Alarico II e
ainda na reforma de Leovigildo. Mas entre o reinado de Receswinto
e a ruína do império gótico mediou apenas meio século. Não é crível
que em tão curto período, no meio de lutas intestinas, da corrupção
da sociedade, das resistências da nobreza, e até, por ventura, dos
próprios hispano-romanos, a transformação do direito pessoal em
territorial e, muito menos, a fusão das duas raças pudessem
facilmente realizar-se. Assim, os documentos de além dos Pirenéus,
anteriormente citados, não devem por modo algum causar-nos a
menor estranheza.
A importância destas considerações havemos de senti-la, sobretudo,
quando tivermos de apreciar o modo de ser político e social da
monarquia ovetense-leonesa. Instituições e praxes que nos hão de
parecer novas explicar-se-ão facilmente pela persistência de duas
tradições jurídicas extralegais mantidas pelos costumes: a
germânica, representada principalmente pelos foragidos das
Astúrias, e a romana, representada sobretudo pelos moçárabes, que
deviam pertencer na sua grande maioria à raça hispano-romana,
como oportunamente terei ocasião de mostrar.
***
Tanto o Sr. Apezechéa como o Sr. Cárdenas interpretam a lei 15, do
tít. 1 do liv. X, por modo que anulam a importância dela dando-lhe
uma inteligência errônea. Se a considerassem em relação à ideia
predominante neste título, cujo principal objeto é regular os efeitos
da divisão da propriedade territorial entre godos e romanos, e
sobretudo se a confrontassem com a imediata (lei 16), daí lhes teria
vindo luz para uma interpretação, a meu ver, mais clara e mais
exata. Ordena a lei que, transmitido por alguém o seu prédio a um
ou mais cultivadores ou colonos (acolae), sucedendo depois que o
transmitente tenha de ceder o domínio da terça parte dele a outrem,
a situação de cada um dos diversos cultivadores seja determinada
pela condição dos respectivos senhorios. Estatue-se na lei seguinte
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que os juízes e agentes fiscais tirem por execução imediata as terças
dos romanos a quem quer que as tenha ocupado e lhas restituam a
eles. A lei acrescenta ao dispositivo a sua razão de ser. Trata-se —
diz ela — de evitar perdas para o fisco. A íntima correlação das duas
leis é óbvia. Ambas elas no códice legionense trazem a qualificação
de antiqua, e nos outros códices não se lhes indica autor conhecido.
Evidentemente são disposições do código visigótico primitivo,
disposições que se conservaram no código reformado de Leovigildo,
e nas ultimas redações desde o reinado de Chindaswinto até o de
Égica. Da segunda lei resulta que as sortes góticas, isto é, as duas
partes dos latifúndios de que os conquistadores se haviam
apoderado, eram imunes, ficando as terças deixadas aos antigos
possuidores gravadas com os encargos tributários do tempo do
império, ainda subsistentes para os hispano-romanos. Assim, a lei 15
vinha a ser em rigor, posto que indiretamente, uma lei fiscal. Imune
o prédio inteiro enquanto possuído integralmente, e por isso
indevidamente, pelo godo, imunes ficavam os que o cultivavam,
quer por emprazamento (ad placitum), quer por outro qualquer
contrato, ou por colônia. Restituída a terça ao romano, o acola ou o
colono das terras dessa terça, a quem até aí se estendera a imudade
do possuidor ilegítimo, entrava pela mudança do patrono ou
senhorio na classe dos tributários.
Enquanto as leis da monarquia visigótica foram pessoais, era fácil de
realizar a apropriação das terças usurpadas, quando a prescrição de
50 anos não tivesse absolvido a usurpação. Mas, desde o reinado de
Chindaswinto, tornada a legislação, ao menos teoricamente,
territorial e comum para as duas raças justapostas, e ab-rogada no
de seu filho Receswinto a lei que proibia os consórcio entre os
indivíduos de uma e de outra, o direito de sucessão legítima e
testamentaria, os dotes, as execuções por dívidas, etc., confundiam
naturalmente a propriedade isenta com a tributária. Havia apenas
um meio prático de evitar a confusão: era descerem por um lado a
imunidade, e pelo outro o tributo, do homem para a terra e fixaremse aí; e isto era tanto mais natural e exequível, que as restituições,
encarregadas aos magistrados e funcionários pela lex antiqua,
deviam já ser raras ou nenhumas na época de Chindaswinto e
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Receswinto, século e meio depois da conquista, porque, onde e
quando tivesse deixado de se cumprir a lei, a prescrição legalizara
abuso. Efetivamente, outra lei , atribuída a Chindaswinto, mas que o
códice legionense qualifica de antiga, e cujo autor se omite no códice
toledano, que cremos de origem moçárabe, vem confirmar a ideia de
que a natureza de terras imunes ou a de tributarias, em vez de se
determinar pela circunstância de ser o possuidor godo ou hispanogodo, ligava-se ao prédio conforme este representava ou uma
primitiva sors gótica, ou uma tertia romanorum. Doutrinalmente, essa
lei condena as alienações feitas pelos curiais e privados (curiales vel
privati) a indivíduos estranhos à sua classe. Não as proíbe, porém,
absolutamente, contanto que o comprador continue a pagar os
tributos que o vendedor pagava, especificando-se os encargos no
contrato de transmissão. Entre si curiais e privados podem
livremente alienar quaisquer bens. Aos plebeus (plebei) é que toda a
espécie de alienação é absolutamente proibida. A sua gleba (glebam
suam) é inseparável deles. Quem lhes comprar vinhas, campos,
casas, escravos, perderá infalivelmente o preço da compra.
Dado o fato de que a sors gótica era imune e de que a propriedade
do hispano-romano ficara tributaria, como o fora antes da conquista
visigótica, a população subjugada, não falando dos escravos, entres
humanos, porém não pessoas civis, constituía, pois, três categorias
ou classes, a dos curiais, a dos privados, e a dos plebeus, regidas
pela Lex romana, isto é, pelo Breviarium com as modificações
da Interpretatio. Eram as mesmas que existiam nas províncias do
império. As designações dessas classes é que em parte se achavam
alteradas, e modificado ou, antes, simplificado o imposto. Sabemos
o que eram os curiais na sociedade romana do tempo dos
imperadores, e não há motivo para supor que se alterasse na
essência a condição dos membros da cúria, continuando as leis e
instituições romanas a reger depois da invasão e conquista dos
bárbaros a população submetida. Evidentemente, os privati são os
antigos possessores, isto é, os proprietários que não tinham os
requisitos legais para serem membros da cúria. Como uns e outros
eram sujeitos à solução dos impostos, as mutuas vendas, doações,
ou trocas, não ofereciam inconveniente em relação ao fisco. Por isso
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se omitem em toda a amplitude. Os plebei são os antigos coloni do
império, pessoas civis, mas que não podiam separar-se da gleba que
cultivavam. A lei exprime essa ideia quando se refere à gleba dos
plebeus (glebam suam). Não se estatui uma disposição nova; recordase um princípio, uma regra anterior (Nam plebeis). Como
consequência dessa regra, declara-se que quem comprar uma gleba
ao colono perderá sem remissão o que tiver dado por ela. O
pensamento fiscal revela-se igualmente aqui. É o colono do
proprietário hispano-romano, do curial, ou do privado, que o
legislador tem em mente. O colono não-servo sob a administração
romana pagava ao senhorio o cânon ou renda (reditus) e ao estado a
contribuição pessoal (humana capitatio). Assim, de modo nenhum
convinha ao fisco que as glebas situadas nas tertias se incorporassem
nas sortes góticas, e nem, sequer, na parte não colonizada das
próprias tertias a que pertenciam, cujo imposto territorial ficaria o
mesmo, desaparecendo o imposto pessoal do colono. Se interpretei
retamente a lei 15 do tít. 1 do liv. X, o legislador, embora falasse em
geral das glebas, pouco devia curar das que eram situadas nas sortes
góticas, imunes da humana capitatio, do mesmo modo que o todo do
prédio o estava da contribuição territorial. Era unicamente ao
senhorio godo que no prédio imune interessava a alienação ou não
alienação da gleba. De certo o poder público forçaria o colono
da sors a respeitar a regra da adstrição, quando o dominus a
invocasse; mas não imporia ao imunista tal ou tal espécie de relações
de domínio e uso entre ele e o seu acola.
Debaixo da administração romana os possessores constituíam a parte
mais numerosa e que hoje chamamos a burguezia, a classe média,
isto é, os proprietários territoriais. Na verdade os curiais eram em
rigor também possessores, mas, como a adstrição no álbum da cúria os
colocava numa situação excepcional e os convertia na realidade dos
fatos em funcionários públicos, a palavra possessor nas constituições
teodosianas, que são as mesmas do Breviarium, restringe-se a
significar o proprietário não curial. Tomando assento no sul das
Gálias e das Espanhas, e apoderando-se de uma parte da
propriedade territorial, os godos convertiam-se também em
possessores.
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ESCLARECIMENTO — SORTES GÓTICAS
O Sr. Cárdenas afirma que entre as nações antigas era princípio de
direito público que o conquistador em virtude da conquista
adquiria, não só o domínio eminente, mas também o pleno domínio
particular de cada propriedade no país conquistado. É demasiado
vaga a expressão nações antigas. Aplicada às hostes e tribos bárbaras
da Germânia, a doutrina parece-me infundada. Pelo menos ignoro
quais sejam os monumentos da existência de tal princípio de direito
público entre os bárbaros. É mau de crer que essas gentes rudes, sem
leis escritas, regulando as suas relações privadas por costumes
tradicionais, que variavam de federação para federação, e às vezes
de tribo para tribo dentro da mesma federação, tivessem ideias
gerais e portanto princípios de direito público e das gentes. O que
tinham eram paixões, instintos, e a consciência de que podiam fazer
o que quisessem dos vencidos e do que estes possuíam. Tinham o
sentimento da força. Para a exercer não careciam de ideias gerais ou
de princípios. As circunstâncias do momento determinavam o seu
proceder. Os francos, a federação mais poderosa de todas as que
vieram constituir as nações modernas nas províncias romanas, não
dividiram as propriedades entre si e os antigos possuidores: ao que
parece, ocuparam integralmente algumas delas. Os burgúndios no
primeiro ímpeto da invasão tomaram para si metade de cada
habitação e da área ou jardim contíguos, dois terços das terras
cultivadas, e um terço dos escravos, ficando comuns as florestas.
Aos que chegavam depois da conquista dava-se-lhes apenas metade
de alguns dos prédios rústicos ainda indivisos e nenhuns escravos.
Na Itália os ostrogodos apoderaram-se da porção de cada
propriedade que já os hérulos tinham tomado para si, e portanto
pode em geral dizer-se que nada tiraram de novo aos romanos. Os
longobardos deixaram estes de posse das terras que cultivavam por
seus colonos e servos, e exigiram dos proprietários o terço do
produto bruto do respectivo granjeio, o que era mais do que o terço,
porque se eximiam da despesa do cultivo, isto é, da quota dos
colonos ou da manutenção dos escravos, encargos que vinham a
recair sobre o proprietário. Da legislação dos visigodos pode inferirse que no sul das Gálias e na Espanha os conquistadores tomaram a
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um certo número de possuidores dos latifúndios duas terças partes
destes. Os fatos vêm portanto confirmar aquilo mesmo que era fácil
de suspeitar; isto é, que não havia nenhuma regra, nenhum
princípio geral, que guiasse os bárbaros no modo de se apropriarem
uma parte da riqueza territorial das províncias submetidas.
Contraindo a questão à sociedade visigótica, o autor do Ensaio, em
harmonia com a doutrina que estabeleceu, assenta que entre os
visigodos a propriedade derivava da conquista. Nesta forma
absoluta a proposição é evidentemente inexata. Ainda admitindo a
opinião vulgar de que todas as propriedades rurais cultivadas foram
repartidas entre os conquistadores e os antigos proprietários,
ficando a estes apenas um terço delas, é preciso confessar que ao
menos este terço não procedia da conquista: mantinha-se a posse
anterior. Mas corresponde essa ideia dos dois terços atribuídos aos
conquistadores à realidade dos fatos? Tenho hoje a esse respeito as
mesmas dúvidas que outros escritores têm tido. Em primeiro lugar
cumpriria admitir um fato desmentido pelos monumentos, isto é,
que os invasores correspondiam numericamente aos proprietários
hispano-romanos, para haver um godo que se apoderasse de dois
terços de cada propriedade. Imaginar, por outro lado, que se fez
cumulativamente a divisão, para depois se distribuir o cúmulo
das sortes goticai pelos conquistadores, é admitir a existência de uma
operação que seria hoje difícil, e que então era impossível. Acresce
que no próprio Código visigótico se acham claros indícios de que
um repartimento absoluto e completo não existiu. A divisão que se
fez de uma porção de terras e de matos — diz a lei— entre um godo e
um romano não se altere, provando-se que houve a tal divisão. Sabemos
em geral que as hostes e tribos germânicas que se estabeleceram nas
províncias romanas eram muitíssimo menos numerosas que os
antigos habitantes. Clovis, esse koning que se apoderou da maior
parte das Gálias e se considera como o fundador da monarquia dos
francos, era o chefe de cinco ou seis mil guerreiros, e a nação dos
Burgundios, que lutava com as nações bárbaras circunvizinhas,
compunha-se proximamente de sessenta mil homens. Se ignoramos
qual era a população visigoda, podemos daqui inferi-lo, ainda
supondo migrações sucessivas. Os godos começaram por fazer
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assento no sul e poente das Gálias, dilatando depois o seu
predomínio aquém dos Pireneus, e embora perdessem
sucessivamente grande parte das províncias galo-romanas,
conservaram sempre a Septimânia. As sortes góticas não abrangiam
portanto só a Península; abrangiam também o meio-dia das Gálias.
Como, pois, acreditar que numa grande extensão do atual território
francês e em quase toda a Espanha houvesse godos bastantes para
se tornarem coproprietários de todas as propriedades grandes,
medíocres ou pequenas? No último quartel do V século, com as
conquistas de Eurico, a westegótica tinha por limites no território da
moderna França, ao norte o Liger (Loire), ao nascente
o Rhodanus (Rhone), e ao poente o mar. Pertencia-lhe na Espanha a
Tarraconense, ao passo que, excetuadas a Galécia e a Lusitânia, onde
dominavam os Suevos, os romanos iam pouco a pouco cedendo aos
godos o resto da Península.
Não chegou até nós um único monumento que diretamente
descreva o fato da divisão de uma parte da propriedade territorial
entre godos e romanos. Sabemo-lo, porque as leis góticas o
pressupõem. A época em que se realizou; se foi um fato único, se
repetido; e que particularidades acompanhavam essa divisão;
podemos apenas conjecturá-lo. A história é neste ponto
forçadamente hipotética; mas, para a hipótese ser aceita, é preciso
que não repugne a fatos conhecidos nem à natureza das coisas.
FEUDO
A palavra Feudum, Feodum, não aparece em nenhum documento,
nem nas leis, nem nas memórias históricas, de Leão e de Portugal,
desde a constituição do feudalismo no século X até a sua
degeneração nos séculos XIII e XIV, ao passo que tão vulgar é nos
monumentos dos povos neolatinos da Europa central. Este fato
bastaria para levar os homens circunspetos a duvidarem da
existência da instituição entre nós.
Há, todavia, uma exceção a esta regra. É a História Compostelana. Em
mais de um lugar os autores dela se referem a terras ou bens
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concedidos in feodum. Entre outras, há uma dessas concessões que,
pelos debates a que deu origem, nos habilita para apreciarmos com
que exação os biógrafos do arcebispo Gelmires usavam daquele
vocábulo, verdadeiro neologismo na linguagem jurídica do reino
leonês naquela época.
Existia dentro dos limites do território imune de Santiago um castelo
real denominado Cira. Entendeu o astuto prelado que lhe convinha
adquiri-lo. A razão adivinha-se: turbulento e audaz como era,
considerava-o como um padrasto que o sofreava. Propôs o negócio,
e obteve que a rainha D. Urraca lho vendesse por 150 marcos de
parta, ficando assim hereditas da igreja de Santiago. Sobrevieram as
discórdias da rainha com Gelmires, discórdias em que
frequentemente a luta era dissimulada sob aparências de paz. Então
Regina castrum illud a domino archiepiscopo in pheodum petivit, cujus
petitioni ipse condescendens, municipium illud quod petebat illi concessit,
ea videlicet conditione et eo pacto ut, cùm ipse vel suus successor castrum
suum recuperare vellet, ipsa regina domino archiepiscopo aut suo
successori, quod suum erat et quod emerat, quiete et absque ulla
rebellione redderet. Morreu a rainha deixando ordenado a um miles,
sub cujus jure et dominio pretaxatum castrum tenebatur”... que...
archiepiscopo... redderet. Repugnou. Preparou-se Gelmires para lho
tirar de mão armada, depois de obter de Afonso VII a confirmação e
repetição dos preceitos de sua mãe, e autorização para empregar a
força. Vendo a resolução em que estava o arcebispo,
o miles fez hominium et fidelitatem ao prelado, prometendo ir à corte e
entregar o castelo se o rei lho ordenasse; mas, precedendo o arcebispo
que também ia para a corte, obtivera por via de proteções ut rex
Scirense castrum in pheodum sibi concederet, et hominium atque
fidelitatem ipsi regi... fecerat. Chegado o arcebispo queixou-se.
Respondeu-lhe o rei se castrum illud Joanni Didaci (era o miles) in
pheodum teste curia jam dedisse, nec se illi amplius posse auferre, quod
hominium et fidelitatem pro illo castro... jam recepisse. Continuava o
arcebispo a insistir, mas o rei respondia-lhe que se nunquam militem
suum... illo castro ablato expoliaturum, neque se quod coram omnibus
curiae primoribus fecerat, inconstantis et levis viri more, aliquatenus
cassaturum. Gelmires tractou então de corromper os validos do rei,
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dando 10 marcos de prata ao maiordomus curiae (que o historiador
compostelano chama majorinus domus regis), prometendo outro
tanto alii conciliario, e por fim, dando ao próprio rei 50 marcos,
obteve uma espécie de julgamento pelo qual lhe foi restituído o
castelo.
É da própria narrativa do compostelano que se conhece que não se
tratava de um feudo, mas do domínio e posse de um castelo; e que
o miles, que o tinha, fazia preito e menagem (hominium et fidelitatem)
ao senhor do castelo, uso que subsistiu entre nós, como já existia no
século XI, depois de ter o sistema feudal desaparecido nos países
onde imperou, isto é, no século XVI. Assim, D. Urraca vende ao
arcebispo o castelo. Depois ele dá-lho in feodum, mas com a condição
de ele ou os seus sucessores lho tirarem cada vez que quisessem.
Isto repugna à essência das concessões feudais: é menos que
um beneficium, menos talvez que um prestimonium. No estado de
contínuas lutas civis e com os sarracenos, a Península estava coberta
de castelos, que eram verdadeiros instrumentos de guerra, postos
militares que podiam importar como meio de rebelião, de opressão,
ou de defesa, mas não como organização de propriedade e de
rendimento. O próprio Gelmires deu o castelo de Faro a Afonso VII,
porque não só estava longe de Compostela, mas também porque
nihil fere utilitatis ipsi compostellano, excepto solo nomine, conferebat,
immo pro eo custodiendo et vigilando plurima stipendiariis militibus
unoquoque anno erogabat. Construía-os quem queria e podia, e, longe
de serem um elemento de organização social e de ordem, como era o
feudalismo, eram justamente o contrario: eram apenas um
instrumento de rapinas, de violências e de anarquia.
Os historiadores compostelanos eram franceses; tinham sido criados
num país feudal, na época da definitiva constituição do feudalismo.
O preito e menagem dos castelos, como as concessões de
prestimônios, como a instituição dos ricos-homens, tenentes, ou
senhores de distritos, como as doações perpetuas de bens da coroa,
assemelhavam-se nas exterioridades ás formulas da organização
feudal. Não admira por isso que, para designar esses fatos diversos,
usassem de uma expressão com que estavam familiarizados e que
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correspondia a fatos análogos do seu país. Entende-se assim como,
por uma exceção singular, a História Compostelana nos fala da
existência de feudos no ocidente da Península.
Achamos (livro 2, capítulo 87, § 6) outro exemplo de um castelo
igualmente concedido como hereditas a Santiago, exemplo que prova
bem quanto o senhorio destes castelos diversificava dos feudos, e
que não passava de uma tenência ou concessão temporária e
amovível. Promete Affonso VI doar causa mortis ao arcebispo
Gelmires o perpétuo domínio do castrum de São Jorge et comes
Rodericus, qui illud castrum mòdo a tenet, hominium et fidelitatem vobis
de illo castro faciat, ut in morte mea illud vobis liberum et solutum
omnimodo dimittat; et si Rodericus comes mortuus fuerit, vel
castrum quoquomodo amiserit, et alius princeps à me acceperit, prius quam
accipiat hominium et fidelitatem similiter vobis et vestrae ecclesae faciat, ut
illud castrum vobis absque ulla rebellione tradat. A tenência do conde
Rodrigo é menos que um beneficium e talvez que um prestimonium: é
uma função retribuída provavelmente pela renda de bens ou
tributos anexos ao castelo (castellaticum).
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