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A França moderna tem por fórmula unidade e centralização. Opõe-se à da idade média, que o esboroamento feudal caracteriza. Ter assegurado o bom êxito
da fórmula política moderna é, numa palavra, a obra
desse grande estadista que foi Luiz XI.
Uma obia politica não é durável senão quando orientada no sentido da corrente histórica. Um grande
génio que marcha contra ela não pode construir coisa
perene. Carlos Magno é a mais eloquente prova. Seu
império desfez-se logo porque se opunha ao sentido
da evolução, dominada na época por forças centrífugas: a vaga feudal, resultante destas forças, então irresistível, arrasou portanto o edifício carolíngio, a despeito de tão bem construído. Luiz XI, ao contrário, foi
o realizador de uma vontade conforme às tendências
gerais de seu tempo: no século XV, o mundo marchava, efetivamente, para a concentração dos poderes e
a constituição de algumas potências. Que uma dessas
da Europa moderna se chamasse França, era provável,
mas não certo. Luiz XI fez da probabilidade certeza.
A unidade francesa apresenta-se-nos hoje coisa
muito simples, e parece muito natural. Esta unidade
é tão firme, é feita de tal liga, que não concebemos de
outro modo a sorte dos territórios que a compõem. Por
outras palavras, a existência de uma nação indivisível
dentro dos planos da França parece uma necessidade
histórica. Tal determinismo é pura ilusão. Diversos
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Estadas estiveram a ponto, no decorrer dos tempos, de
se instaurarem nesse mesmo plano, e pouco faltou para que a França, como os Balcãs, oferecesse para o futuro o aspecto de um mosaico de Estados, em vez de
coerente unidade. Mais de um momento o1 Loire esteve para ser uma fronteira. Mui Io tempo França do
Norte e França do Sul mantiveram-se em oposição.
Entre elas somente o século XIII cortou o debate. Depois veio a guerra dos Cem Anos, que pareceu repetidas vezes resolver-se numa partilha, isto é, num desmembramento. Finalmente, a constituição de um Estado intermediário entre a França e a Alemanha esteve prestes, no século XV, a desenvolver extensamente, desde o Somme até o Ródano, uma monarquia limitada, por oulro lado, pelo Zuyderzee e o baixo Reno.
Foi a esses dois perigos vitais, - - perigo inglês e
perigo borguinhão — e também ao perigo de uma tutela feudal sobre a realeza, que Luiz XI teve que fazer
face. Para avaliar a extensão e o preço da vitória, é
preciso antes ter avaliado os perigos.

Primeiro o perigo inglês. E' curioso notar que a
maior ameaça contra a integridade francesa tenha vindo, na idade média, não de Leste, mas do Norte. Não
é absolutamente o vizinho de além Reno — este que tememos hoje, e desde algumas
gerações - - porém antes o fronteiro do outro lado1 da Mancha, que é então o
grande adversário. Certamente o germanismo, de tempos em tempos, assolou a Gália. Os Othãos, Henrique
V, depois Brunswick, correram, cada um por sua
vez,
à fortuna das invasões: episódios sem ligação1, agressões sem consequência, e sempre vãs. Mais ocupado
com os eslavos que se prestam mais para a opressão,
o nacionalismo germânico d-a idade média não é de
ordinário agressivo no Oeste; de resto1, a existência de
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territórios mal integrados no Reich, a Lorena entre outros, amorteceu as ressonâncias dos choques. Ao contrário, desde que um duque de Normândia conquistou
a Inglaterra no século XI, a situação tornou-se dolorosa no baixo Sena, bem perto de Paris, e ora francesa,
ora inglesa, a Normândia bem p<róxima,
é por excelência uma terra cobiçada. Um império1 plantageneta,
cujo chefe é o rei da Inglaterra, deteve, no século XIII,
a embocadura dos três grandes rios. atlânticos franceses, numa época em que o Ródano todo1 escapa à conquista dos Capetos. As províncias marítimas da França são dependências, digamos colónias, da monarquia
inglesa. A Inglaterra habitua-se tão bem a governar
uma parte do solo francês, que vê nisso uma necessidade económica; ela se enrijece, resiste a toda retomada, 1e é por isso que apoia vigorosamente esse audacioso Eduardo III que, aproveitando-se de sua qualidade de filho de uma Capeto, reivindica em 1340 a
coroa de França contra os Valois, sem hesitar em desencadear com o golpe essa terrível luta pela coroa que
se chama guerra dos Cem Anos: guerra esgotadora,
de múltiplas peripécias e que, seja no tratado 1 de Brétigny em 1360, seja no de Troyes em 1420, põe em perigo de morte a França do futuro. Porque se a Inglaterra anexa a França ou mesmo se apenas consegue
arrebatar, a titulo de plena soberania, as províncias do
Norte e do Oeste, a França jamais chegará a ser potência europeia. Carlos V, depois Carlos VII, com e depois de Joana d'Arc, afastam é verdade a ameaça de
conquista. Mas se Luiz XI, em 1461, herda uma França em que os ingleses não possuem mais nada (1), falta muito que a questão inglesa seja definitivamente resolvida.
(1)

Os ingleses tinham ainda Calais; mas esta cidade encravada em terras
borguinhãs era inacessível às tropas francesas, e é esta a única razão
por que Carlos VII, bem como o próprio Luiz XI, não retomaram a
cidade da qual se apoderara Eduardo III em 1347.
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A história clássica neste ponto enganou-se.
Os manuais de história nos ensinam comumente
que a guerra dos Cem Anos acabou quando Carlos VII,
tendo recobrado a Guyenne depois da Normândia, se
achou senhor da totalidade das províncias ocupadas
por Eduardo III e por Henrique VI. Parece-nos portanto muito simples pensar e dizer que a guerra dos
Cem Anos, começada por Felipe VI, terminou sob Carlos VII. Erro de óptica. Quantas vezes a luta, adormecida, tinha reacendido. Carlos V tinha pensado que a
terminara; seu filho e seu neto não deixaram de viver
horas piores que as de João o Bom. Carlos VII, de
quem nenhum texto sancionou as vitórias, não tem a
mesma ilusão d,e Carlos V? Os sinais atemorizantes
não faltam. No crepúsculo do reinado libertador, graves fatos se passaram do outro lado do estreito. A guerra chamada das duas Rosas causou estragos. York destronou Lancastre. Como outrora Henrique V, não iria
Eduardo IV procurar a consolidação de sua casa em
uma triunfal descida sobre o continente? O próprio
Luiz XI em sua juventude viveu as angústias do reinado paterno. Como deixaria ele por sua vez de reinar
sob esta obsessão: um retorno à guerra das Cem Anos?
De fato, como veremos, a apreensão era justificada:
foi Luiz XI, e não Carlos VII, que viu a última campanha da mais obstinada das guerras e que liquidou o
mais terrível dos conflitos.

Tanto mais terrível, com efeito, que podia facilmente conjugar-se com outro perigo que ocultava a
potência borguinhã.
A dizer verdade, esta potência foi, em sua origem,
um contragolpe da guerra das Cem Anos. Felipe, o Ousado, irmão de Carlos V, duque de Borgonha pela graça de seu pai, desposou em Saint-Bavon de Gand, a 19

de junho de 1369, a herdeira da Bélgica, Margarida de
Flandres, e esta união, contraída a fim de pôr em xeque um projeto inglês de manumissão do litoral belga,
foi a origem da extraordinária fortuna dos duques
Valois de Borgonha. Porque Felipe era um político.
Como escreveu Froissart, "ele via longe". Enriquecido por um casamento, faz da prática dos casamentos
frutuosos um verdadeiro sistema. Seu filho e sua filha
casam-se na Baviera, e com isso conseguem aquisições
substanciais em Hainaut, em Limburgo, em Brabante;
João Sem Medo e Felipe o Bom, filho e neto de Felipe o
Ousado, estendem à vontade seus diomínios; Luxemburgo, Holanda, Zelândia, Frísia, agregam-se a eles.
Aliados intermitentes dos ingleses, pai e filho aproveitam-se da guerra dos Cem Anos para desenvolver sem
dificuldade esse cosmopolitismo político de grande estilo. O grande historiador belga Pirenne reconhece a
Felipe o Bom o título de "criador dos Países-Baixos".
Seu chanceler Nicolas Rolin, fundador do célebre "Hôpitaí de Beaune" (onde se conservam sua efígie e a de
sua mulher Guigonne de Salins, pintadas sobre o esplêndido retábulo de Roger vau der Weiden), conduz
a política interior e exterior de um ducado que, graças
às incessantes anexações, toma as proporções de um
reinado. Eis que se reconciliando a propósito com
Carlos VII pelo tratado de Arras (1435), Felipe o Bom,
já senhor de Artois e da Picardia, não somente arredonda suas terras com anexações sensacionais (Auxerre e Auxerrois, Bar-sur-Seine, Luxeuil, cidades do Somme, Ponthieu, Boulognc-siir-Mer), como ainda se faz
dispensar da homenagem a título vitalício. O duque
tornou-se um príncipe regente. Não tem ele toda a majestade? "Só por seu aspecto já dava a ideia de um
imperador", escreveu seu historiógrafo Georges Chastellain. Foi em Genappes, junto deste magnífico príncipe, vivendo no seio de uma corte deslumbrante, que
o futuro Luiz XI, desavindo com seu pai, achou asilo;

— 6 —

foi aí que passou como hóspede até o dia de sua ascensão. A potência borguinhã Jhe é portanto bem conhecida. Ele conhece-lhe a extensão dos recursos e também as ambições. Desde as encostas orientais do Jura,
de onde, além do planalto suíço, se percebera as linhas
denteadas dos grandes Alpes, ate os "poldcrs" da Frísia; desde as vinhas maconcsas até as dunas do Hclder; desde as medíocres praias do Saòiic até o' triunfal
negócio de Antuérpia; das proximidades luminosas do
Ródano latino até os fecundantes chuviscos de Zelândia: terras e raças diversas concorrem para a vida desse Estado compósito' em que unia união pessoal solidariza os variados recursos. De cinco a sete milhões de
habitantes, talvez, povoam essas múltiplas Borgonhas.
Sua diversidade não é maior que a dos domínios reunidos duràvelmente pela mão dos Habsburgos.
Com Felipe o Bom e seu filho Carlos o Temerário
a perspectiva de um Estado de Borgonha, tomando lugar entre as grandes potências europeias, apareceu no
horizonte do futuro: o esboço tomou corpo, e importaria, evidentemente, na eliminação da unidade francesa para todo o sempre do campo das possibilidades
históricas.
Perigo inglês e perigo borguinhão, eis a dupla
ameaça de que Luiz XI, então delfim, pôde julgar a extensão. Também o' perigo feudal não é menos agudo.
Seguramente o feudalismo do século XV não é
mais o dos primeiros Capetos. O domínio real é vasto,
as senhorias das dependências dos feudos estão em parte já reintegradas nas possessões diretas da coroa. Mas
mesmo esta concentração foi também proveitosa a alguns grandes senhores feudais. A, guerra dos Cem
Anos e os progressos da arte militar, os da artilharia especialmente, pulverizaram o pequeno feudalismo e
também o médio, mas, ao mesmo tempo, exaltaram o
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grande. O vasto Estado borguinhão, cuja impression a n t e extensão acabamos de ver, não é mais que uma
senhoria que se desenvolveu mais que as outras, hipertrofiou-se, por assim dizer, precisamente à custa da
guerra franco-inglêsa. Outras, num grau menor, mas
não sem consequências, também se consolidaram ou aumentaram. A oeste, a Bretanha se apresenta qual principado independente. Tão frequentemente se aliou aos
Plantagenetas ou aos Lancastres, como aos Valois, e
então não quer mais que se aliar com York. A homenagem que o duque deve prestar ao rei de França não é
de nenhum modo obstáculo a uma política autónoma.
A Bretanha tem, como a Borgonha, sua marinha, seus
tratados de comércio, seu exército, sua diplomacia. No
Sul, as casas de Foix e de Armagnac têm vastas e múltiplas possessões; depois de terem bordejado entre a
Inglaterra e a França, entendem ficar senhores em
suas casas; igualmente a vizinhança da Espanha as encoraja; e é rendoso intrigar, mesmo contra os interesses de Paris, junto de um rei de Navarra, de Castela
ou de Aragão. No centro, o ducado de Bourbon, formadp em redor de Moulins, sua capital, e largamente
estendido sobre o Auvergne, deve à sua posição geográfica uma importância que os acontecimentos demonstraram sob Carlos VII e haviam de demonstrar
ainda na primeira reviravolta do reinado de seu filho.
No vale do Loire é a casa de An j ou que ocupa a posição preponderante. Seu chefe, Bené d'Anjou, que os
contemporâneos batizaram de "o bom rei Renato", irmão da rainha beneficiária de dote, mulher de Carlos
VII, não se contenta com a posse de An j ou, tem a Pro•vença também e, por seu sobrinho Carlos, o Maine;
pretende, ademais, os tronos de Nápoles e de Aragão,
para não falar dos outros, mais longínquos e quiméricos, os de Jerusalém e Constantinopla. Sua filha, Margarida de Anjou, casada com Henrique VI de Lancastre, rei destronado da Inglaterra, reinou em Londres e
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não pede senão reinar lá ainda. Como Anjou, Orléans
— casa principesca cujo chefe é o poeta Carlos de Orléans — tem pretensões italianas, que vêm pela linha
reta feminina da mãe do velho duque, Valentina Visconti. Mais ao norte, envolvida sempre nos negócios
ingleses, a dinastia de Alençon, 1cujo chefe João II foi
aprisionado soh Carlos VII, não desgostaria de aventuras. Em redor desses senhores feudais, que se pode
dizer de primeira ordem, podem agrupar-se muitos
aventureiros. Uma coalizão é de se prever. Os progressos da realeza os chamam. Se um rei autoritário resolve tornar as rédeas e o faz sentir, é inevitável que
um sobressalto feudal tente paralisá-lo.

Carlos VII teve sua "Praguerie" (2). Luiz XI terá
a sua. E' que a centralização da monarquia significa a
compressão sempre mais estreita do poder feudal. Ora,
a guerra dos Cem Anos, particularmente sob Carlos
VII, desenvolveu-se automaticamente, por assim dizer,
contra as prerrogativas senhoriais. As necessidades da
libertação do solo obrigaram a realeza a constituir um
forte exército e sólidas finanças, portanto a ter a rei
dea curta os senhores. Se os mais poderosos foram
poupados, os outros foram duramente atingidos. Carlos VII lhes interdisse qualquer construção ou reparação dos castelos sem prévia autorização;' restringiu o
levantamento das taxas senhoriais no próprio momento em que regularizava e aumentava o talhe real; exigiu rigorosamente os deveres feudais, homenagens, reconhecimentos, recenseamentos.
(2) A revolta feudal de 1440 foi chami-.da "Prafiucrie" por alusão ás perturbações recentes da Boémia. Dunois ficou comprometido nela, e o próprio delfim foi implicado. A ação vigorosa de Carlos VII em Auvergne
obrigou a casa de Bourbon a depor as armas e feriu mortalmente a
coalizão.

A "Praguerie" foi sufocada em 1440, mas deixou o
mundo feudal palpitante. Ora, o chefe natural do feudalismo francês é o duque de Borgonha. E, por outro
lado1, a Borgonha, colaboradora da Inglaterra antes do
tratado de Arras, bem podia voltar a sê-la. Uma liga
do feudalismo francês conduzida pela Borgonha e dando a mão à Inglaterra yorkista, os três perigos — inglês, borguinhão, feudal — conjugados: obsessão angustiosa que uni rei de França, subindo ao trono em,
1461, dificilmente pode afastar do espírito.

E' tempo de conhecermos esse rei de 1461. Em face dos perigos que cercam a realeza, é preciso apresentar o homem que vai ser seu campeão.
Estranha figura esta do primogénito de Carlos VII.
A história não conhece nenhuma que seja mais original, mais repentista. Luiz XI homem curioso: não é
bem um título de Paul Fort? Uma dupla lenda corre
sobre este rei cuja fisionomia atrai e repele a um tempo. E', de um lado, a lenda literária e sinistra, a de
um tirano sombrio e fechado, vivendo na desconfiança e na solidão, em sua mansão inacessível de Plessisles-Tours, rodeado de agentes sempre às ordens para
alguma terrífica missão: tal é o Luiz XI de Brantòine,
de^ Casimir Delavigne, de Victor Hugo e de Walter
Scott. Por outro lado, a lenda admirativa, a que Felipe de Commynes (3) criou muito de improviso, que desenvolveram" à porfia os historiadores, penetrados de
admiração pela obra realizada, a de um artífice incomparável da grandeza da França, de um diplomata impecável, de um precursor e um emulo de Richelieu.
(3) Ver o rrtrato célebre de Luiz XI por Commynes, Mémoires, ed. Calmette, I, 67. Nota-se, porém, que o autor do retraio não é ingénuo, os defeitos são observados com tanta discreção, todavia, que nem sempra
são patentes.
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A verdade está equidistante destas duas ficções. A
lenda sinistra saiu de alguns episódios do fim do reinado, particularmente das anedotas que foram espalhadas sobre os últimos meses, quando, para ocultar
suas misérias físicas, vítima de um primeiro e logo de
um segundo ataque de paralisia, o monarca temido se
enclausura, por assim dizer,
em Plessis, procurando escapar, com um redobro1 de severidade e despotismo, a
uma derrota insuportável para sua vaidade. A lenda
admirativa passa muito por cima dos erros cometidos,
pois Luiz não foi o calculador frio, o político sempre
igual e senhor de si mesmo que historiadores muito
complacentes imaginaram. Muito ao contrário, é desigual; seu génio, bem real e poderoso, é um génio com
eclipses.
Não dizíamos que foi, por excelência, um repentista? Uma espontaneidade muito viva, tal é a traço dominante de seu carater; ela se traduz por uma atividade prodigiosa, da qual nada melhor que as Cartas (4),
dá uma justa visão. Atividade por vezes enredada, ora
contraditória, ora precipitada: excesso de imaginação,
intemperanças de linguagem, ambição inquieta, mesquinharia e mau efeito de certos artifícios, mas também singular agudeza de inteligência, fertilidade de
invenção, maravilhosa facilidade para se mover nas dificuldades, presteza em se orientar, arte de dividir, de
envolver os adversários, de atrapalhar os propósitos
deles, finalmente de os dominar.
Nada de escrúpulos de consciência, nada de sinceridade, nem de piedade; um espírito de vingança alerta sempre, eis no que a verdade coincide melhor com
a lenda. A história, que põe a lenda em termos, afastar-se-ia da realidade se tentasse fazer de Luiz, por
pouco que fosse, ura personagem simpático. Também
(4) Estas, em parte perdidas, ocupam 11 volumes.
(Ver a Bibliografia).
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a seus contemporâneos esteve longe de o ser. Mas êsles argúíam-no quiçá tanto por seus defeitos físicos
como por suas taras morais. Não lhe perdoavam nem
a feiúra, nem seu porte, nem seus gostos. Seu talhe
era inferior ao mediano; o rosto, de olhos profundamente encravados nas órbitas, o nariz alongado, os lábios espessos e o queixo desmesuradamente largo, tudo
nele era falto de estética. Aquele corpo obeso, carregado por umas pernas demasiado finas, não encontra
senão atitudes desgraciosas. Tem tiques nervosos. Para
cúmulo, veste-se mal. Encomenda vestes curtas, que
não concedem nada à moda; gosta dos estofos grosseiros; manda confeccionar estranhos chapéus. Não cuida da pompa e da etiqueta. Detesta e foge das cerimónias. Se é consti*angido a comparecer a uma delas,
permite-se estranhas fantasias: no banquete da coroação, por exemplo, depõe, muito à vontade, sua coroa
sobre a mesa; em Paris percorre a cidade incógnito e
senta na taberna onde bebe com burgueses. O século
XV, que tem o culto da "majestade" real, não gosta destas familiaridades desprovidas de prestigio.
A religião de Luiz XI é tão estranha como seus costumes. Sua devoção é meticulosa, mas não tem muito'
de um verdadeiro espírito cristão. De bom grado dirse-ia pagão. Ele trata os santos, a Virgem e Deus assim como aos homens, que ele adula e compra. Reza
pelo bom êxito de suas piores deslealdades, e pretende torná-las aceitáveis ao Céu, cumprindo promessas
custosas, multiplicando os ex-votos e as fundações piedosas. De sua veste pendem laços de seda em que se
engancham "imagens" de santos; outras imagens, de
chumbo, ornam o feltro peludo de seu chapéu. Frequentemente coloca seu chapelão diante de si e ora:
pode-se estar certo de que a prece não é desinteressada. Inúmeros são os santuários de França a que este
avaro ofereceu donativos, muitas vezes suntuosos.
Porque a avareza de Luiz XI, real e chocante
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quando se trata de seu vestuário, de seu trem de vida,
da corte, transforma-se em generosidade quando se
trata de uma colocação política: daí os donativos aos
santos, os presentes aos embaixadores, e ainda as distribuições de terras e de baixelas ou de peças de ouro
para pagar os serviços, ou melhor ainda para corromper os servidores de um adversário. A história do tempo está cheia de defecções deste género ou de tráficos
de consciências. O próprio Commynes, de quem Luiz
XI fez seu confidente, veio para junto dele depois de
ter desertado o campo contrário (5).

Rei desde 1461, Luiz XI vê deflagrar em 1465 a
crise feudal esperada: é a guerra chamada do Bem Público. Os senhores, em grande número, fizeram coalizão; o conde de Charolais, Carlos o Temerário, que já
substitui de fato ao velho pai, Felipe o Bom, duque de
Borgonha, e, atrás do conde, Francisco II, duque de
Bretanha, dirigem o jogo, levando pela mão ao irmãd
mais moço do rei, o medíocre e ridículo Carlos de França, que poriam de bom grado no trono, porque estavam certos de manobrá-lo. O duque de Bourbon, João
II; o filho de René de Anjou, João de Calábria, o bastardo de Orléans, Dimois, Armagnac, Saint-Pol e muitos outros fazem parte da conspiração.
Contra que reclamam os conjurados? Certamente
o autoritarismo do novo rei fora um pouco apressado.
Medidas muito rápidas e demasiado radicais multiplicaram os descontentes: revocação de antigos oficiais
de Carlos VII, reação contra privilégios fiscais dos clérigos, supressões ou reduções de pensões, interdição do
(5)

Commynes, antes servidor de Carlos o Temerário, desertou na noite
de 7-8 de agosto de 1472. Para mais pormenores veja-se a itatrodução
'de minha edição das Méinoires de Commynes.
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direito de caça aos nobres, disputas com a Bretanha,
resgate das cidades do Somme à Borgonha em virtude
de um artigo do tratado de Arras, são outras tantas restrições que explicam o levante em armas, que na realidade se teria produzido fosse qual fosse o ritmo da política real.
O feudalismo levanta-se contra a autoridade monárquica que o jugula, e então é a vez temida de se saber quem é o verdadeiro senhor em França, se o rei,
se o bloco senhorial.
O momento é portanto solene. A hora é critica.
Que os rebeldes, no manifesto que lançaram a 10 de
março invoquem o "Bem Público", é, não há dúvida,
uma significativa homenagem ao poder da opinião. A
ideia não teria ocorrido a barões do século XIII. Significa o apelo em questão que a nobreza, mesmo fazendo massa, não se crê de porte a impor sua vontade, a
menos que obtenha a cumplicidade do povo. De quê
lado ficará a nação? Deixar-se-á envolver pelo rótulo
falacioso do "Bem Público" que em realidade não
oculta mais que o egoísmo? Ficará surda às objurgações
do soberano, que de Thouars, a 16 de março1, replicando ao panfleto dos príncipes lhes denuncia as cobiças
e faz apelo à lealdade de seus súditos?
E' visível que neste episódio, em que está em jogo
todo o futuro, o povo é o árbitro. Cabe-lhe escolher e
ele escolhe. E é seu apoio que salva a monarquia em
vias de se construir. Luiz XI teria infalivelmente sucumbido se o "Bem Público" à borguinhã tivera seduzido o homem da rua.
Porque o alerta é caloroso e a luta muito dura.
Tendo-se o duque de Bourbon declarado em primeiro
lugar, o rei tenta abatê-lo e dar um exemplo; ocupa
Moulins e marcha até Riom. Mas a marcha convergente dos borguinhões e dos bretões sobre o Sena, chama-o
para o Norte. E' em redor de Paris que se vai decidir
a sorte. Marchas e contramarchas preludiam o encon-
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tro dos exércitos, na batalha de Montlhéry, travada a
16 de julho: uma dessas batalhas medievais cuja confusão desafia a descrição, e que cada um se gloria de
ter vencido.
Na realidade, derrota de ambas as partes: "jamais
houve maior fuga de ambos os lados", diz Commynes,
que viu e seguiu as operações no campo de Charolais.
Após esta jornada indecisa, e mais ainda após a deplorável debandada dos francos-arqueiros reais na ponte
de Charenton (19 de agosto), Luiz sente bem que da
atitude de Paris depende a sorte da realeza. Pensa, no
caso de os parisienses traírem-no, em abandonar tudo
e fugir para a Itália, junto de Sforza, cujo socorro invocou. Mas esta apreensão de uma derrota possível
não o impede de tudo fazer para conjurar p perigo.
Luiz procura e encontra reforços na Normândia,
acumula as defesas, vê acorrer um corpo vindo de Milão, e os parisienses aplaudem aos gritos de "Noel" (6).
Besistem Paris e o rei, o perigo é franqueado. Porque a
perseverança não é uma virtude feudal. Nas hostes dos
príncipes cansam de esperar; os interesses individuais
tomam a preeminência. Cada conjurado não tem mais
que uma preocupação: tirar para si o melhor partido
de um negócio manifestamente mal arranjado. O povo
que compreendeu que a despeito da fórmula de 10 de
março e segundo a palavra do poeta Henri Baude, "cada um procurava seu benefício", não pestaneja e opta
em favor da coroa. Luiz percebe o instante psicológico.
Insinuantes negociações dissolvem o bloco senhorial.
Eis então os negociadores que vão e vêm. Luiz XI
arrisca-se em pessoa. Um dia, vendo aproximarem-se
das muralhas Saint-Pol e Charolais, manda abrir as
portas e caminha bravamente para eles. "Meu irmão,
garantes-me?". Fiando-se no Temerário, fazendo-lhe

boa cara, sabe que o lisonjeia, e os três homens passeiam juntos, com grande admiração das tropas (7).
Com a leveza de seu espírito, o rei manobra com.
facilidade através das cobiças desencadeadas. Uma
vaga promessa de reformar o Estado, que em breve será
esquecida, basta para desarmar o "Bem Público". A
substância dos tratados de Conflans e de Saint-Maur
(5 e 29 de outubro) está alhures: está em uma ampla
distribuição de benefícios: a Charolais as cidades do
Somme, Ámiens, Guines e Bolonha; a Saint-Pol a "espada de condestável"; a Francisco II de Bretanha o
condado de Étampes e a concessão de direitos privilegiados; a João de Calábria terras na Lorena; a Bourbon,
terras em Auvergne e a lugar-tenència geral do Languedoc; aos comparsas, pensões, dignidades, companhias;
a Carlos de França, enfim, chefe nominal do empfreendimento, a Normândia em "apanágio".

A realeza faz sacrifícios, mas escapou de cair sob
tutela. Ora, nunca mais o feudalismo voltará a encontrar sua coesão de 1465. Quem poderia duvidar que
ele teria triunfado então, se a Inglaterra o tivesse auxiliado? Sem dúvida Luiz XI foi salvo pela fidelidade
do povo à coroa; mas o foi também pela inação de Eduardo IV. É que em 1465 Charolais, por simpatia a
Lancastre, destronado, mOstrara-se desgostoso com a
casa de York. E quando Charolais, tornado duque, triunfou de suas preferências sentimentais em vista de
razões de Estado, são os senhores feudais franceses que,
decepcionados com o "Bem Público" se tornam demasiado circunspetos para fazer sua parte no concerto. A
boa estrela de Luiz XI - - ajudada por sua habilidade
(7)

(6)

Este grito era tradicional na Idade média no sentido de "bravo".

Commynes, ed. Calmette, I, 76, e Dépéches dês ombassadeurs mtlanais,
ed. B. de Mandrot e Ch. Sumurun, IV, 10, 25, 55, 58-59.
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— evitará sempre os sincronismos incómodos. Dividir
para reinar teria podido ser sua máxima. A ausência
de um adversário avisado, capaz de reunir todas as forças propícias antes de se lançar ao assalto, foi o que fa-1
voreceu a obra real e compensou as faltas de um génio
que, nós o sabemos, dispõe de prodigiosos recursos,
mas tem seus desfalecimentos.

Pelo menos quando se trata de reparar prejuízos,
de restabelecer uma situação comprometida, o génio de
Luiz XI é sem igual. O recuo da realeza em 1465 é seguido de um pronto e eficaz reerguimento. Entre os
sacrifícios consentidos nos tratados de outubro, o mais
grave seguramente foi aquele que beneficiou a Carlos
de França. Entre o* Temerário à sua esquerda, Francisco II à direita, um duque de Normândia suspeito,
fácil de manejar, tendo a Inglaterra atrás de si, é verdadeiramente muito perigoso. Ora, apenas entregou o
ducado, o rei pensa ern retomá-lo. Teve o cuidado de
protestar sem demora, diante do Parlamenta de Paris,
contra um tratado que, disse ele, lhe fora arrancado
à força. Apenas os senhores feudais dispersos, logo no
mês de dezembro, Luiz volta a ocupar a Normândia,
cujo duque muito a propósito está em Liége, para ajudar Charalais a sufocar uma revolta em que a mão do
rei não é estranha. Pouco político, o feudalismo deixa-o agir; deixa-se embalar pela vaga promessa de
uma compensação. Durante esse tempo, uma administração atenta vai reparando os erros cometidos na pressa da ascensão e ligará definitivamente o soberano ao
povo; igualmente a pilhagem do reino pelos adeptos do
intitulado "Bem Público" acabou de esclarecer as cons-
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ciências: (8) sabem então o que significaria o governo
dos senhores feudais.
Mas eis que aparece uma nova ameaça. Felipe o
Bom, duque de Borgonha, morre em 15 de junho de
1467. Seu desejo formal de acabar em paz não foi estranho à indiferença com que o mundo feudal deixou
realizar-se o reerguimento da causa real. A ascensão
do Temerário é portanto mnia data temível. O chefe
do Estado borguinhão não é mais o velho assisado,
preocupado em terminar sua carreira sem complicações demasiado aventurosas, é um homem jovem ainda e atormentado por uma imperiosa necessidade de
ação; que gosta de ler nos livros de história os feitois
dos giandes capitães da antiguidade, e julga-se com
forças para os igualar; que se teve por um grande génio militar; que é orgulhoso dos recursos de seus "países"; que sanha com a coroa real e o diadema imperial.
Em breve sua ambição não conhece limite: "a metade
da Europa não lhe poderia contentar", assegura com
tranquilidade Commynes.
Prevendo novo assalto, Luiz torna a cerrar os laços com a nação. Sente que verdadeiramente tem a
França atrás de si. Chama-a oportunamente a manifestar sua vontade: são os Estados gerais de Tours. O
rei os abre a 16 de abril de 1468, na grande sala do arcebispado. O chanceler, porta-voz do soberano, segundo o uso, justifica a política real. Estigmatiza os
grandes vassalos indóceis. Em conclusão, a assembleia
pronuncia o que a realeza lhe assopra: inalienabilidade da Normândia, interdição aos príncipes de conspirar com o inglês e de lhe abrir o acesso à França.
(K)

Citemos aqui as palavras muito justas de Michelct, Histoire de France,
t. VI, p. 1(12: "O povo, que não tinha Leni compreendido o que os
príncipes queriam dl^er com seu "bem público", compreendeu multo
bem quando foi preciso pagar as doações, pensões, Indcnizações c gratificações que eles haviam rectorquido".
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As declarações de Tours tocam o ponto sensível
dos grandes senhores feudais. A proibição de tratar
com a Inglaterra excita Bretanha e Borgonha a desobedecer. Francisco II alia-se a Eduardo IV; Carlos o
Temerário esquece os sentimentos a favor de Lancastre e, viúvo de sua segunda mulher, Isabel de Bourbon,
desposa a Margarida de York, irmã de Eduardo. Ameaçado de uma nova coalizão feudal, que desta vez a
Inglaterra apoiaria, Luiz, por uma intempestiva ofensiva, abate-se sobre a Bretanha, arrebata Chantocé e
obriga Francisco a capitular em Ancenis (10 de setembro). Depois, para desarmar Borgonha, corre a Péronne, para conferenciar com o Temerário.
Terá sido o cardeal Balue, então, o mais influente
dos conselheiros reais, quem sugeriu o que Commynes
chamou "a grande loucura" de Péronne? Em todo caso, Luiz, enamorado* do processo da negociação direta,
confiante no encanto de sua palavra de "sereia", na
agilidade de seus envolvimentos, compraz-se em resolver a situação com um conta to pessoal. Mas não compararam mais frequentemente ainda Luiz a uma aranha, que a uma sereia (9) ? Péronne é um desses casos
em que a aranha demasiado nervosa, se embrulha na
própria teia e corre grande perigo de morrer.
Carlos o Temerário acolheu o rei cortesmente, mas
não sem desconfiança. Ora, apenas começaram a falar,
eis que dessa cidade de Liége, tantas vezes indócil, chegam graves notícias: os habitantes tomaram armas aos
gritos de "Viva o rei!".
Aventura estranha e dramática. "O rei vindo1 a
Péronne, não se lembrara que tinha enviado dois em-

baixadores a Liége para os solicitar contra o dito duque (10). "Como interpretar esta surpreendente frase de
Commynes? Luiz XI terá verdadeiramente esquecido
essa manobra de sua política, tendente a paralisar a
ação borguinhã com uma revolução em Flandres? Não
terá ele antes dado esta explicação a seu confidente
para ocultar uma outra? Não c mais crível que os planos otimistas de Luiz ou os cálculos de Balue previam
um ritmo dos acontecimentos que deixaria tempo" a um
tratado vantajoso entre a Borgonha e a coroa antes do
desencadeamento das perturbações na Bélgica • • ritmo frustrado pela imprevista prontidão de movimento1,
— ou devemos ainda pensar que o protagonista se tinha estimado assaz hábil para que a participação francesa na deflagração do sentimento
flamengo ficaria
sempre ignorada? Seja como1 for, a duplicidade se traiu.
O duque entra então em uma dessas violentas cóleras a que seu temperamento impulsivo o expõe. Manda fechar as portas da cidade; o rei, trémulo, vê-se prisioneiro "rente de uma grande torre onde um condte
de Vermandois fez morrer um seu predecessor, rei de
França (11)." Em breve, o Vaiais fica à mercê do chefe
do Estado borguinhão.
Não haver tirado partido do feliz acaso é seguramente a mais clara prova da ausência de verdadeiro
espírito político do duque. O furor cevou-se em gestos. Ele não sabe que resolver. Nem se despe mais, atira-se sobre o leito, levanta-se, passa a noite a andar de
um lado a outro em seu quarto. Commynes, servidor de
Carlos, faz-se no momento oportuno o intermediário
entre ele e seu cativo e, dessas tenebrosas negociações,
em que, sem contestações possíveis, o borguinhão foi
manejado, sai o tratado de Péronne, de 14 de outubro

(9) Georgea Chaslellain, ed. Kcrvyn de Lettcnhove, VII, 207, aplicou a Luiz
XI a qualificação de aranlia, e Molinet, depois dele, cncareccjndo-o numa balada, emprega a expressão "universal aranha", que tanto se espalhou .

(10) Commynes, ed. Calmette, I, 131.
(11) Commynes, ed. Calmette, I, 131 e introd., p. V. O "predecessor" a que
alude é Carlos o Simples, prisioneiro de Herberto de Vermandois em
Péronne.
*.
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de 1468. As vantagens concedidas à Borgonha em 1465
são confirmadas; ajuntam-se a elas rendimentos novos
na Picardia, a terra de Mortagne, o abandono da jurisdição flamenga do Parlamento de Paris, sem falar de
inúmeras satisfações miúdas de prestígio; a Champagne e a 13rie compensarão a Carlos de Franca a perda
da Normândia; enfim, humilhação suprema, o rei iria
com o duque amansar os liegenses sublevados. Luiz
tudo aceitou! "Quando o orgulho cavalga adiante, a vergonha e a perdição seguem de perto (12)." Esta frase do
rei, que Commynes registra e acha "muito sábia", explica uma resignação que seria desconcertai!te. Não
quer dizer senão que, fazendo calar todo amor próprio
em Péronne, Luiz XI pelo menos dissipou o pesadelo do
grande assalto do feudalismo apoiado pelo estrangeiro?

O Temerário deixou-se colher. Pensa verdadeiramente que o rei se abandona. Liége é esmagada, saqueada e incendiada, sob os olhos do soberano em nome do qual ela se levantou. A paz de Péronne é publicada, confirmada. Será executada?
Antes de pedir licença ao duque para voltar a Paris, o rei dirige a seu interlocutor uma pergunta insidiosa. "Se porventura meu irmão, que está na Bretanha, não se contenta com a dita partilha, que eu lhe
outorgo por amor a vós, que desejaríeis que eu faça?"
E o Temerário, justificando sua alcunha, respondeu
"repentinamente e sem pensar" nestes termos irrefletidos: "Se ele não quiser aceitar, embora vós façais
com que seja contentado, deixo o caso a vós ambos".
Quem não vê a cilada? Já, como após Conflans e SaintMaur, o reerguimento, depois de Péronne, se esboça. O
(12) Ed. Calmete, I, 121.
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primeiro passo é agora o envolvimento do herdeiro presuntivo (13).
Luiz conquista os conselheiros de seu irmão, especialmente o de mais influência dentre eles, Odet d'Aydie; substitui a Champagne pela Guyenne. Longe da
Borgonha, Carlos de França será menos perigoso.

Agora as nuvens se amontoam para o norte. O Temerário, que crê em sua estrela, arma suas intrigas
com Eduardo IV, seu cunhado. Como romper a conjunção fatal? Uma combinação atrevida apresenta-se
à imaginação ardente do "reescapado" de Péronne: derrubar York, restaurar Lancastre. A guerra das duas
Rosas é sujeita a surpresas. Uma revolução dinástica
na Grã-Bretanha romperá' para sempre o laço angloborguinhão que ora se reata. Justamente o conde de
Warwick, que tempos atrás pôs York no trono, está arrufado com seu rei, o belo príncipe da rosa branca.
Luiz consegue reconciliar Warwick com sua antiga vítima, Margarida de Anjou; financia largamente uma
expedição que tem bom êxito. Warwick marcha sobre
Londres; Eduardo foge por mar e refugia-se na Holanda; Henrique IV, retirado da Torre de Londres onde
o tiveram preso, é restaurado. "Mal fez um saco de lãs,
que o puxam pelas orelhas": assim fala irreverentemente Chastellain. Praticamente é Warwick quem governa, e ele tem parte com a França.
Explorar a fundo a aventura, fazer sair desta volta da fortuna da rosa vermelha uma cooperação da
Inglaterra e da França para destruir o Estado borguinhão, francamente demasiado temível, tal é a sedução
da hora. O espírito repentista de Luiz XI não resiste.
(13) Carlos de França era rei designado. Não o deixa de ser senão pouco
antes de sua morte, quando nasceu o delfim que viria a ser Carlos VIU
(30 de junho de 14170).
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Logo, um entendimento cordial se estabelece entre as
praias da Mancha. Um sábio envolvimento diplomático isola o Temerário desconcertado. Já a rei se dirige
aos suíços. Uma grande embaixada passa o mar e vai
preparar tudo para a guerra que se anuncia; esta será
uma guerra total, até a vitória completa, e o Estado
borguinhão será repartido, ficando os Países-Baixos
prometidos à Inglaterra. A fim de precipitar os acontecimentos, Luiz XI declara guerra à Borgonlia e começa as operações.
Mas em Londres, atrás do rei e de seu ministro, há o
Parlamento. Ora, o Parlamento não simpatiza muito
com a aliança que lhe querem impor. Perturbar os
Países-Baixos é perturbar o comércio que ali fazem os
negociantes ingleses. O Parlamento resiste. E, repentinamente uma nova mudança da decoração vem alterar
as perspectivas na Grã-Bretanha e na Europa: Eduardo IV, secretamente ajudado pelo duque de Borgonlia,
retoma pé em seu reino. Warwick é batido e morto
em Barnet (14 de abril de 1471). A rosa branca novamente é vitoriosa.
Então começam os anos verdadeiramente críticos
do1 reinado. Aqueles em que o mínimo passo em falso
pode comprometer o futuro da realeza e da própria
França. Eduardo IV, restabelecido, tiraria de boa vontade vingança do Valois. Antes de tudo, o Temerário
empreende voltar contra seu suserano o plano de que
fora ameaçado. Eduardo achara em Londres a prova
escrita da audaciosa combinação de que devia ser vítima a Borgonlia. E agora é de uma partilha da França que se tratará.
Todos os inimigos de Luiz XI se reencontram. São
numerosos. Nápoles, ameaçada pela amizade que professa o rei de França à casa de Anjou; Aragão, a que
Luiz arrebatou a Roussillon no princípio de seu reina-
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do, e que se debateu, ao tempo da revolução catalã,
contra a opressão angevina (14); Bretanha, sempre de
bons olhos para York; Armagnac, que não deixa escapar ocasião de conspirar. A 1.° de novembro de 1471 é
assinada a tríplice aliança de Saint-Omer, que une em
um só feixe Borgonlia, Nápoles e Aragão. O rei de
Aragão recebe, como já o recebeu o rei da Inglaterra,
o cordão da ordem borguinhã do Tosão de Ouro (15).
Entretanto Commynes faz observar que o regime
constitucional da Inglaterra
torna este país próprio às
ações rápidas. De fato1, as demoras parlamentares, somadas às hesitações de um príncipe demasiado atento
aos prazeres da vida e que não é do estofo dum Henrique V, e considera, provavelmente, também a necessidade de se sentir mais seguro após o abalo de 1471,
muitas causas, em suma, explicam a trégua deixada a
Luiz XI. A tempestade ameaça, mas tarda a desabar.
Os contemporâneos — todos os documentos dão fé —
sentem todavia a sensação nítida de uma catástrofe
iminente: a grande guerra está no ar. Os renovamentos de tréguas que se seguem de 1472 a 1475 não parecem na verdade mais que outras tantas dilações dp
graça.
Durante esse período de expectativa, produz-se
uma falsa partida. Carlos o Temerário comete, em
1472, a mesma imprudência que Luiz XI, em 1471.
A fim de arrastar seu cunhado de York à guerra, o duque a principia por um golpe intempestivo. A morte de
Carlos de França, duque de Guyenne, forneceu-lhe o
pretexto.
• O irmão de Luiz XI sucumbira, a 24 de maio de
(14) Voltaremos a encontrar a "questão de Boussillon" era nosso caminho.
(15) A ordem do Tosão de Ouro fora criada por Felipe o Bom, duque de
Borgonlia, por ocasião do seu casamento com Isajbel de Portugal (1429).
Nos tempos modernos foi por excelência a ordem da Áustria e da Hspanha, por ter a casa de Carlos-Quiirto herdado da de Borgonha.
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1472, após uma doença (16). Ora, o boato de um envenenamento se espalhou. O duque de Borgonha — talvez de boa fé — viu no rei o responsável. Lançou imediatamente um fulgurante manifesto conclamando o
mundo inteiro à vingança. Mas Eduardo IV, em vez
de se jogar logo na refrega, limita-se a enviar ao Temerário um reforço de 3.000 homens. Luiz XI sente
que os ingleses não estão prontos para um grande esforço. Recorre à tática já uma vez bem sucedida.
A fim de desencorajar a coalizão feudal, cai sobre os
bretões e os obriga a assinar tréguas.
Enquanto isso, Carlos o Temerário conduz uma
guerra de atrocidades, que segundo seu ver deve aniquilar todas as resistências, mas que, ao contrário, as
galvaniza. Beauvais assediada é magnífica e vitoriosamente defendida por seus habitantes: a fama conservou a memória da heroína do assédio, Joana Laisné, a Joana Hachetle da lenda. Furiosos com sua desventura, os borguinhões se vingam continuando cada
vez melhor suas devastações e, arrancando diretamente
para a frente, vão dar nas circunvizinhanças de Ruão.
Mas não há lá nem cotn que convencer o povo de que
a nobreza pensa no "Bem Público", nem com que abater a confiança na realeza. Isolado na sua agressão, o
duque sente que se antecipou à hora e consente em
tréguas.
A acalmia é imediatamente aproveitada pelo rei.
Ele esmaga o conde de Armagnac, o indigno João V,
sempre em intrigas, e que o escândalo de seu incesto
com sua própria irmã Isabel, de quem teve três filhos,
desqualifica. O conde, acuado, é finalmente morto em
Lectoure, sua principal praça forte, a 4 de março de

1473, a despeito de uma capitulação (17). As tropas tornadas livres pelo desmoronamento da casa de Arinagnac são dirigidas sobre o Doussillon, que João II de
Aragão reocupara no intervalo.
Mas a grande ameaça está sempre no Norte. Eduardo IV se arma f ebrilmente. Luiz XI não pode fechar os
olhos ao que se passa: uma renovação da guerra dos
Cem Anos é possível, provável. Um rei de França avisado deve tudo fazer para afastar o espectro, se está
nele exorcizá-lo; deve tudo 1 fazer também para estar
apto a sustentar o choque, se for mister sofrê-lo. A diplomacia e os armamentos vão a par: é um período de
paz armada.
Os adversários da França, por sua vez, não estão
inativos. A 25 de julho de 1474, Eduardo IV e Carlos o
Temerário ligam-se pelo tratado de Londres. E' a unidade francesa riscada das possibilidades futuras da história. O duque reconhece o rei da Inglaterra como'herdeiro da coroa dos Capetos. Compromete-se a socorrer com mais de 10.000 homens seu desembarque.
Eduardo descerá com outros 10.000 no mínimo, e os
anglo-borguinhões operarão em conjunto, até a conseoussão de seus fins de guerra. As condições de paz
são previamente fixadas. O duque receberá com plena
soberania o condado de Eu, Picquigny, as cidades do
Somme, os domínios do conde de Saint-Pol, o ducado
de Normândia ou o de Guyenne, o bispado de Tournai, os condados de Guines e de Rethel, a parte francesa do Barrois, o condado de Champagne, o bispado
de Langres, o condado de Nevers, a baronia de Douzy.
Todo o resto formará o lote do inglês, herdeiro do Capeto, ficando anulada a escolha de 1328 em favor dos
Valois,
Suponhamos um instante qu,e o pacto do 1174 fosse

(16) Stein, Charles de France, pág. 455, demonstrou que a morte desse príncipe não foi devida a crime nenhum. Unia lenda Imediata não deixou
entretanto de circular, segundo a qual teriam oferecido a Carlos uma
maçã esnveneuiada.

(17) B. de Mandrol vulgarizou a expressão "drama de Lectoure" para designar o episódio. Ch. Samaran focalizou a descrição. Achar-se-á a
indicação de seus trabalhos na Bibliografia.
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executado: que teria sido da França? O Estado borguinhão, prodigiosamente aumentado, teria levado sua
avançada até não longe de Paris, englobando mesmo
essa catedral histórica de Reims, onde o rei de Inglaterra e de França - - d e uma França bem minguada e
que, simples anexo da Inglaterra, não merece mais o
nome de França -- reserva-se simplesmente e modestamente, por um artigo do pacto, o direito de acesso no
dia da coroação.
A guerra dos Cem Anos, em sua derradeira fase,
será portanto, em caso de sucesso dos aliados de Londres, mortal à França. Após tantas alternativas inconstantes, a conclusão, revisando a sentença de 1328,
atribuirá as províncias atlânticas à Grã Bretanha, deixando todo o Norte e todo o Leste ao senhor dos Países-Baixos, nas mãos de quem a Lorena, a Alsácia e
possivelmente a Suíça reunir-se-ão em breve infalivelmente ao Franco-Condado. É uma outra Europa ocidental que se esboça. A casa dos Capelos teria então
lutado t&nto para chegar a este naufrágio?
Felizmente Luiz XI está lá. Ele vai-se enrijecer
para a resistência, pois não ignora o papel da força;
mas sua inteligência, como fustigada pelo perigo crescente, vai, ao mesmo tempo, desenvolver toda sua maravilhosa flexibilidade.

Ademais, algumas circunstâncias favoráveis, e também alguns erros cometidos pelos adversários, o ajudarão a conjurar o perigo.
E, antes de tudo, o erro capital cometido pelo Temerário. De posse de um pergaminho tão animador
como o de 25 de julho, o duque de Borgonha teria devido guardar-se de qualquer aventura em outro teatro
e poupar todos seus esforços para a hora da ofensiva
inglesa. Mas fez exatamente o contrário e, porque o

— 27 —

ataque à França não estava previsto senão para julho
de 1475, lançou-se irrefletidainente em uma querela
mesquinha, a propósito do arcebispado de Colónia, e
foi sitiar Neuss, às margens do Reno. A praça resiste.
Ele se obstina, prisioneiro de um amor próprio descabido. Ninguém mais vigorosamente que Commynes (18)
estigmatiza a aberração de Carlos nessa conjuntura crítica de 'sua carreira. Mas deve-se ajuntar logo que Luiz
soube aproveitar a sorte à maravilha. Para confundir
bem o adversário, lança contra ele o duque Renato de
Lorena, seu aliado secreto, e este, convencido de que
está ameaçado, desafia o borguinhão ruidosamente, a
10 de maio de 1475.
Entretanto se desenrolam na Espanha acontecimentos que desviam do grande drama alguns príncipes que teriam podido intervir perigosamente na questão, especialmente João II, rei de Aragão, que a aliança
de Saint-Omer parecia designar para ser um dos grandes atores. Acontece que a morte do rei de Castela,
Henrique IV (11 de dezembro de 1474), obriga João II
a concentrar todos seus recursos em homens e em dinheiro a fim de assegurar a seu filho Fernando, esposo
da infanta Isabel, a sucessão castelhana, penhor da
unidade espanhola. Largando de mão os Pirinéus, deixando o Roussillon a Luiz XI, não sem a segunda intenção de a recuperar algum dia, João se desinteressa
então do conflito anglo-francês, como também da questão franco-borguinhã, e seu sobrinho Ferrando de Nápoles, assim como seus amigos italianas, imitam esta
reserva. Os senhores feudais franceses o sentem; hesitam em se comprometer. Luiz XI trabalha sem descanso. Assim, a ocasião ajudando à habilidade, o campo da luta se restringe.
(18) Edição Calmc.tte, II, p. 14: "Tinha-lhe Deus perturbado o senso e o
entendimento, assim como ele toda sua vida trabalhara por fazer passarem os ingleses, e nesta hora, que eles estavam prontos... ele ficava obstinado numa coisa impossível de tomar".
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Eis contudo que se aproxima a suprema campanha da Guerra dos Cem Anos. O grande debate vai ser
liquidado. Eduardo IV, efetivamente, cumpriu mais
do que prometera. Mais de vinte mil homens o seguem
a Calais, onde desembarca a 4 de julho de 1475. Todos
os textos acordam na afirmativa de que este exército
foi o mais belo que franqueou a Mancha desde o começo secular do conflito. Um magnífico trem de equipagens, um armamento cuidado em todos seus detalhes, tudo deve assegurar a vitória. Mas o belo rei que
aspira conquistá-la ama a comodidade: traz em sua
bagagem uma casa desmontável de madeira recoberta
de couro, em que poderá habitar sem muito desconforto. Alguns burgueses de Londres fazem parte da
expedição. Querem vigiar o uso que fazem dos créditos votados pelo Parlamento...
De Douvres, antes de embarcar no navio1 que ia
singrar para o Continente, teatro das façanhas presu-'
midas, Eduardo, segundo o uso, havia lançado um desafio a Luiz XI. O portador do desafio foi o arauto Jarretière. Luiz recebeu a enviado com todas as honras.
Depois de se ter dado ao trabalho de lhe explicar todas as razões que a seu ver deviam antes levar a Inglaterra e a Franca a serem boas vizinhas, presenteou
seu interlocutor com 300 escudos, 30 alnas de veludo
carmesim e prometeu-lhe outros 100 escudos se fosse
conseguido um acordo. Surpreendida com tal acolhida,
o beneficiário desses ricos presentes não pôde, no momento, mais que sugerir o envio de um arauto francês
ao campo adversário, ajuntando que um salvo-conduto seria talvez obtido para uma embaixada.
Entrementes, Carlos o Temerário, levantando o assédio decepcionante de Neuss, chega ao porto de Calais. Não leva consigo mais que uma pequena escolta.
Já alguns ingleses protestam contra a traição. O duque
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explica por quê seu exército não o seguiu: dificuldade
de aprovisionar tantos homens no mesmo lugar, principalmente a obrigação de bater a Renato de Lorena,
cujo desafio impune expunha os aliados de Londres a
ura golpe pela retaguarda. As forças inglesas que, disse o borguinhão, bastariam "para conquistar a França
e a Itália até Roma (19)", marcharão sobre Reims, por
Péronne, Saint-Quentin e Laon. Uma vez esmagado
Renato de Lorena, os borguinhões virão ajudar seus
amigos. Coroado em Reims, Eduardo será verdadeiramente rei de França.
Eduardo, convencido pela metade, talvez, começa a
execução do programa, enquanto o cunhado volta à sua
empresa para Leste. O exército francês, bem a par de
tudo, vigia a marcha dos ingleses, mas abstém-se de os
combater. De Compiègne, onde reside, Luiz apressa a
preparação da defesa de Reims e fiscaliza o chefe das
tropas, o grande mestre António de Chabannes, conde
de Dammartin, que participou das guerras de Carlos VII.
A guarda avançada inglesa acha-se agora nas vizinhanças de Saint-Quentin. Esta cidade foi em todos
os tempos uma chave estratégica. Pertence ao conde
de Saint-Pol, que sempre andara entre um partido e
outro. Sua dignidade de condestável de França não o
impediu de dar garantias a Borgonha. Carlos também
garantira a Eduardo que os ingleses seriam bem recebidos em Saint-Quentin. Quando estes se aproximam,
porém, o canhão troa, alguns homens saem para escaramuçar; sob uma copiosa chuva, os batedores britânicos refluem derrotados. Decididamente, não é a
guerra alegre e fácil que pôde sonhar o elegante monarca da rosa branca.
Na verdade, a decepção de Saint-Quentin é mais
desmoralizadora ainda, porque em toda a parte se
(l») E' o que relata uma crónica inglesa, Htst. Croj/íond, conlin., pág. 558.

— 50

apresentam insucessos. A Bretanha permanece impassível. O feudalismo francês fica todo na expectativa.
O exército francês acha-se intato e imponente. Os
borguinhões esmagarão os lorenos tão certamente e
tão ligeiro quanto se jactam de o fazer? E se todo o
peso da luta deve ser suportado pelos ingleses, quanto
poderá durar a aventura?
Luiz XI mantém-se à espreita. Um segundo arauto
inglês, Irlande, chegou ao campo francês. Após uma
conferência de que nada transpirou, recebeu 200 escudos. Um surdo trabalho se realiza. E' a diplomacia
subterrânea, aquela em que Luiz é mestre. O Temerário está ausente. Eis que os ingleses fazem um prisioneiro, o primeiro da campanha. Eduardo, retribuindo
polidez com polidez, relaxa o cativo. Luiz despacha
então um emissário aos ingleses. E' o fio da intriga já
solidamente atado, e sem tardar travam-se verdadeiras negociações entre as duas linhas.
Em Dives, a 14 de agosto, quatro ingleses encontram-se com quatro franceses. Conversam. Os ingleses a princípio reclamam a Coroa de França, ou pelo
menos a Normândia e a Guyenne: simples reivindicações de estilo. Mas eis as propostas concretas: Eduardo ficará satisfeito se Luiz lhe pagar 75.000 escudos
dentro de quinze dias, para cobrir as despesas da guerra; então será firmado um tratado estipulando a amizade entre os dois reis; Luiz concederá a Eduardo uma
pensão vitalícia de 50.000 escudos e casará o delfim
com uma princesa de Inglaterra, pagando as despesas.
O traço genial de Luiz foi o de passar por cima de
todo regateio e aceitar sem discussão as propostas inglesas. A mais rápida das negociações da história punha fim à mais longa das guerras, pois não era nem
mais nem menos que a liquidação da guerra dos Cem
Anos.
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Deixar ao Temerário o tempo de voltar com suas
forças vitoriosas, dos lorenos; a Saint-Pol o tempo de
urdir novas intrigas; aos hesitantes a liberdade de se
manifestarem: tais foram as perigos que Luiz XI conjurou, graças à sua habilidade e ao espírito decidido.
Regular de uma vez para sempre, mediante um sacrifício de dinheiro, o inextricável processo da herança
dos Capelos, não é uma ideia inteiramente moderna?
Das duas dinastias que disputaram a coroa de Felipe o
Belo, qual a vencedora, senão aquela que guarda o reinado? A que mercadeja seus direitos ficará daí por diante fora de combate. Ter, sem ferir combate, posto
termo à última campanha; encerrado em quarenta e
oito horas o debate secular; e fechado definitivamente
a porta à dominação britânica sobre a continente, é
um dos resultados mais impressionantes de que um estadista se pode orgulhar diante da história.
A indignação do Temerário ao inteirar-se desta
paz em separado, é fácil de adivinhar. Chega como um
furacão a 19 de agosto e tem uma cena violenta com
o cunhado. Vitupera em inglês, pois, diz Commynes,
"fala esta língua". Pena perdida; ou melhor, duplo ganho para a França: os dois cunhados não farão mais
política comum.
Entrementes, franceses e ingleses confraternizam
em redor de Amiens. Luiz regala seus novos amigos
com mesa franca e desencava tonéis de Bordeaux, oportunamente chegados. Não resta mais que sancionar 'em
bons pergaminhos esta inesperada fraternidade, que
atira na sombra de uma história já antiga as terríficas
perspectivas do pacto de Londres.
Fiel a seu hábito das falas diretas, Luiz previu desde o armistício uma entrevista em alguma parle nos
arredores de Amiens. Uma comissão, de que Commynes fazia parte, fixou a data, o lugar e as modalidades.
Foi lançada uma ponte sobre o Somme em Picquigny;
dividiram-na em duas partes por uma grade de madei-
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rã, bastante cerrada para que se pudessem apertar as
mãos e abraçar sem correr o risco de um atentado como
o da ponte de Montereau (20). De fato, a entrevista foi
cordial, mesmo espirituosa, e sem incidentes (21). Maltratou-se um pouco em palavras o Temerário ausente.
Já os textos oficiais estavam redigidos (22).
Concedamos a atenção que convém a estes atos em
que se inscreve a conclusão de um interminável duelo
cujas peripécias mantiveram o Ocidente, durante tantas gerações, com a respiração suspensa. As condições
financeiras a que aludimos esgotam os sacrifícias dos
Valois. Que ficasse livre Eduardo de crer que a arbitragem do processo sucessório reservado por um artigo
vão, podia reabrir aos ingleses as portas da França;
livre de pensar que a união -- aliás jamais realizada
—• de uma de suas filhas com o futuro Carlos VIII poderia restituir à casa de York a esperança de se implantar ainda em terras dos Capetos. Numa palavra,
está acabado o conceito tradicional da Inglaterra da
idade média: não somente a coroa de França não irá para um inglês, como ainda nenhuma província francesa
não será jamais possessão britânica. Unicamente a
cidade de Calais, protegida pelo fato de estar encravada em território alheio, ficará, por algum tempo ainda,
como dependência da Grã-Bretanha. Será duro para
a Inglaterra resignar-se, procurar outros destinos. Quanto a Eduardo IV, já se acostumou a esta novidade, que
Cito) lira Montereau, n 10 de setembro de 1419, tivera lugar na ponte sobre o
Yonne, uma trágica entrevista que recordavam cm 1475. João s«m Medo,
dvufue de Borgonha, tivera, diziam, a cabeça esmagada por um golpe
dte machado que lhe dera um gcntil-homein do delfim, (o futuro
Carlos VII), Tanguy du Châtel.
(21) Conunynes relata de modo multo vivo, evidentemente do que viu e do
que lhe contou Luiz XI, a entrevista de Picqulgny (Mémoires, ed. Calmettc, II, pág. 63 e seg.),
(22) Estes textos são chamados nos livros de história, "tratado de Picquigny", são datados de Amiens pelo lado francês e do acampamento
pelo lado Inglês,
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mudou as perspectivas históricas. Ele também, a seu
modo, é um moderno. Bem sabe que a paz que jurou
em Picquigny tem uma significação inteiramente diversa daquelas, passageiras, com que acomodaram até
então as diferentes circunstâncias da interminável luta. O que ele validou, foi globalmente a renúncia da
Inglaterra. E daquela Inglaterra, em que iam em breve
reinar os Tudors, foi York quem fez uma ilha.
Assim se perfila, graças a Luiz XI, o aspecto dos
tempos vindouros. Ora, seu talento não somente eliminou o perigo inglês: fez desvanecer também o perigo
borguinhão .

Ter frustrado a conjunção dos dois cunhados, é já
um grande golpe desferido contra a fortuna borguinhã.
Mas Luiz pensa ir além. Toda a sua arte vai agora aplicar-se na ruína do Temerário.
Por despeito, o duque de Borgonha recusou-se a
ser compreendido na paz franco-inglêsa. Declarou altivamente não precisar de ninguém. Não pode contudo
deixar de perceber que no dia seguinte ao reembarque
de Eduardo 1 não poderú mais cogitar de prosseguir a
luta, nem de desencadear uma nova crise. Luiz XI, por
seu lado, não está de veia a nada precipitar.
Ter acabado sem combate a guerra que lhe legaram os antepassados, mais do que nunca lhe afirmou
a convicção de que a melhor das armas é a diplomacia.
No que é eminentemente um moderno. Lê-se no Rosier
dês Guerres, (23) redigido para a educação do delfim
que seria depois Carlos VIII: "Batalha é a coisa mais perigosa que há no mundo e por isto não se pode ser muito sábio em guerra". Ser sábio significa não combater,
proceder como diante de Eduardo IV, impor-se para
(23) Em nossa bibliografia, indicamos as edições tlesta obra.
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obter a paz. E' igualmente sem combates que se trata
de eliminar o Estado borguinhão.
Que a paz de Picquigny não tenha sido seguida de
um duelo entre a França e a Borgonha, é o que pode
parecer, à primeira vista, paradoxal. Parece natural
que as tropas tornadas livres pelo súbito regresso dos
ingleses fossem dirigidas contra o Temerária; não deviam elas puni-lo das liberdades que tomara com os
princípios consagrados nos Estados gerais de 1-168? Mas
não foi de nenhum modo este o programa do rei. Para
ele a linha reta não tem quase atrativos. O imprevisto, o
paradoxo tem outros encantos muito diversos. Envolver o adversário, deixá-lo ou fazê-lo escorregar em
aventuras, favorecer àqueles que lhe vão cercear as
ambições, vigiar o momento de abater-se sobre ele com
golpe certeiro, tal é sua tática. E ela se aplicava à maravilha no caso do megalómano impulsivo que, depois
de ter deixado passar a hora de dominar os acontecimentos se ia tornar, e sempre mais, o joguete das contingências e o escarmentado das intrigas.
;
O assédio de Neuss, onde se tinha tão desastradamente atrasado, é um episódio deveras significativo.
Mostra quão pouco o duque Carlos sabia a arte de seriar seus propósitos. Não se pode levar de frente, em
sua posição geográfica, a política de Leste e a de Oeste. Temerário nunca mereceu melhor sua alcunha que
ao desconhecer com perseverança a mais elementar das
verdades.
A atitude de Carlos em relação ao Leste era antiga. Antes mesmo de sua ascensão ao ducado, dirigira
uma intriga contra o conde palatino do Reno, Frederico o Vitorioso, e pensara desposar a filha do eleitor de
Brandeburgo. Depois fizera amizade com os suíços,
com a Boémia de Podiebrad, com o duque de Áustria,
procurando cei'car o imperador da Alemanha, Frederico III, a fim de constrangê-lo a consentir numa realeza. Mas esta própria ambição logo alertara seus vizi-
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nhos. Os suíços, em reação, tinham dado ouvidos às
boas palavras de Luiz XI: origem da "entente" franco-helvética, uma das bases tradicionais da política
francesa moderna.
Nesse entretempo, alarmado com o poder borguinhão, que, por volta de 1472-1473, se anuncia de
porte a subverter o Ocidente, o tímido e vacilante Frederico III empreende desarmar o duque. Uma entrevista em Trèves, entre o chefe do Império e o do Estado borguinhão assegurará a este a cobiçada dignidade real ? Na aparência estão de acordo. A coroa, suntuosa, é encomendada; o trono está pronto. Mas no
melhor das conversas, em a noite de 24 para 25 de novembro de 1473, Frederico embarca e deixa Trèves
sem prevenir seu interlocutor. Foi, em parte, para se
vingar deste ultraje que Carlos, empenhando-se em
pregar uma peça a Frederico III na querela de Colónia, foi a Neuss. O fracasso de Trèves, aliás, não extinguiu de modo nenhum no Temerário o apaixonado desejo de ser rei. A 23 de janeiro de 1474, pronuncia em
Dijon, no local onde se encontra hoje a grande escadaria da "Mairie", um retumbante discurso em que lembra "o antigo reino de Borgonha, que os da França
tanto tempo usurparam e do qual fizeram ducado1, que todos os súditos devem lastimar". A guerra de 1475 era
evidentemente destinada, no espírito do orador de Dijon, a reparar a injustiça da história.
Mas, enquanto que, ora voltado para Leste, ora
para Oeste, e ameaçando ao mesmo tempo França e
Alemanha, o duque vai ao encontro de uma conjunção
de seus vizinhos, já vê esboçar-se contra ele, não sem
manobras subterrâneas de Luiz XI, "a união p-erpétua
de Constança". Um embaixador francês, Justo de Silenen, bispo de Grenoble, fez assinarem a ata que, sob
o título ewige Richlang, reconcilia contra a ambiçã»
borguinhã esses dois adversários de sempre, que foram
até então, sem cansar, os Cantões suíços e os Habsbur-
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gos da Áustria. Estes inesperados aliados mantêm o
duque em xeque diante de Neuss. Renato de Lorena,
também entrando no entendimento, completa bem o
cerco da Borgonha que se forma.
O plano de Luiz XI é fazer tropeçar contra lorenos
e suíços a fortuna do Temerário. Astuciosamente, no
dia imediato a Picquigny, oferece ao duque entendimento com ele, mediante o abandono recíproco dos
aliados dos dois partidos. Carlos, que se gaba de não
precisar de ninguém e não pensa senão em castigar
Renato de Lorena, aprecia muito esta fórmula que lhe
dá carta branca a Leste. Assim, o génio complicado
de Luiz XI, trazendo a paz aonde outro teria trazido a
guerra, prepara as conferências de Vervins, que resultam nas tréguas franco-borguinbãs de Soleuvre (24), assinadas a 13 de setembro de 1475, por nove anos: a dilação era mais que suficiente, segundo a estimativa do
rei, para assistir como espectador à queda do império
borguinhão.
Ademais, o acordo com a Borgonha permite a Luiz
XI decapitar como lhe apraz o feudalismo turbulento:
Nemours et Saint-Pol estão lá para dar a prova (25).
Durante esse tempo, Carlos o Temerário vai entregar-se a operações punitivas. O rancor lhe faz as vezes de programa político. Com uma ofensiva fulminante, domina a Lorena; chega a ocupar Nancy; depois,
sem parar, empreende castigar os suíços, que haviam
tomado posição contra ele quando do assunto de Neuss.
Aproveita um incidente sobrevinda na fronteira do
Franco-condado e lança-se em luta contra os Cantões.
E' aí justamente que encontrará o escolho. Porque Os
montanheses suíços são, em sua terra, adversários rudes. Que alguém lhes forneça os fundos indispensáveis
(24) Soleuvre em Luxemburgo (regiSo compreendida no Estado borguinhão)
e não, como escreveram os velhos historiadores, Soleure (Suíça).
(35) Diremos como, a pág. 59.
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e esses homens robustos, infatigáveis, atiradores sem
igual, são bem capazes de bater os bovguinhões, como
outrora bateram os austríacos. Luiz XI está na espreita, e não poupa os subsídios. E eis uma outra forma
dessa política pelo dinheiro, de que Picquigny demonstrou a deslumbrante eficácia.
Carlos, que acredita antes na virtude da força, concentrou um belo exército: cerca de vinte e cinco mil
homens, com uma poderosa artilharia. Marcha sobre
Granson, apodera-se da praça e faz enforcar quatrocentos dos defensores por três carrascos, enquanto outras
vítimas eram afogadas no lago. E' o método de 1472:
atrocidade sistemática. Em seguida o duque se transporta para Neufchâtel, na desejo de fechar aos suíços
o Val-de-Travers, isto é, a entrada do Franco-condado.
Indignados com as crueldades borguinhãs, os confederados cerram seus esforços. Atraem os adversários
para o castelo de Vaumarcus e vão colhê-los pela retaguarda. Ora, a manobra dá resukado: foi o desastre
borguinhão de Granson (2 de março de 1476). Assaltados de surpresa em uma garganta, os soldados do
Temerário debandam e deixam nas mãos do agressor,
surpreendidos por tão completo êxito, oima rica presa
de guerra. Luiz XI teve notícia do acontecido em Notre-Dame du Puy, aonde fora em peregrinação. Imediatamente pôs-se a caminho para Lyon, a fim de
acompanhar a marcha dos acontecimentos.
A jornada de Granson não era irreparável, mas teve uma repercussão prodigiosa em todo o Ocidente.
Pela primeira vez o poderio borguinhão sofria uma
franca derrota militar. O mais afetado foi o próprio
chefe do Estado borguinhão. Commynes fez uma pintura inesquecível de seu antigo senhor sob o golpe da
derrota sofrida em março de 1476. E', numa palavra,
o retrato de um neurastênico. Sua saúde está alterada,
pois seu moral, gravemente atingido, repercute sobre
seu físico. Este homem sanguíneo, cujo temperamento

— 38 —

pletórico tinha antes exigido a sobriedade e o usa de
refrescantes, tem agora necessidade de tónicos e revulsivos. Deixa crescer a barba e anuncia sua intenção de
não a raspar senão quando o prestigio for devolvido ás
suas armas. Fica nesse estádio em que uma volta da
fortuna é coisa necessária. Será isto apenas possível?...
Eis portanto um novo exército borguinhão que se
reúne. O duque, deixando Lausanne a 27 de maio, chega diante de Morat a 9 de junho e a 10 começa o assédio. Desde o princípio da primavera Renato de Lotena, despojado de seu ducado, viera pôr sua espada ao
serviço dos Cantões.
De costas para o lago, sem saída em caso de fracasso, os borguinhões bombardeiam copiosamente a
praça. A 22 o exército helvético passa ao ataque. Um
de seus corpos, deslizando através de uma floresta, perturba os borguinhões com um ataque de flanco desencadeado num momento propicia. O pânico se estabelece e é então um pavoroso massacre. Os fugitivos afogam-se em massa no lago. Os sobreviventes, dominados pela debandada, arrastam até o duque, o qual, vencido pela segunda vez, galopa de uma só vez até Morges, junto do lago de Genebra.
Morat, após Granson, dobra finados à glória borguinhã. Por toda a parte os inimigos do duque reerguem a cabeça; o cerco oculto em que trabalha sem desmaios Luiz XI fica singularmente facilitado. E já na
Lorena o contragolpe dos acontecimentos da Suíça se
forma. Renato II, sem mais esperar, se estabelece em
Strasburgo e empreende a reconquista de seu ducado,
que os borguinhões ocupam. A G de outubro de 147G,
Nancy é recuperada.
O Temerário não pode deixar sem réplica a conIra-ofensiva lorena. Faz-se mister portanto mudar de
objetivo e olhar agora para o lado do Meuse. O duque
acha-se em Toul a 11 de outubro. Renato traz forças
superiores às dele. Financiado secretamente pela Fran-
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ca, pôde incorporar sob sua bandeira doze mil suíças;
mesma franceses estão engajados a seu serviço. Fortalecido com estes apoios, tem seu quartel-general em
Saint-Nicolas-du-Port; depois ataca a Carlos que sitia
Nancy, e obtém a 5 de janeiro de 1477 uma vitória decisiva. O cadáver do Temerário foi descoberto dois
dias depois, nu e desfigurado, na lama da lagoa SaintJean, sobre cuja superfície gelada haviam combatido.
O sonho borguinbão eslava para sempre dissipado.

Entre as páginas memoráveis de Commynes, não
há mais coloridas nem vivas que aquelas em que pinta
a alegria delirante de Luiz XI à notícia da pavorosa catástrofe de Nancy. O acontecimento, na verdade, ultrapassava a expectativa. Desamparada em Gand, a filha única do duque defunto, a duquesa Maria, que não
tem mais de 19 anos, não sabe a quem ouvir. A situação é imprevista e apavorante; não mais o duque, nem
dinheiro, nem exército. As três campanhas esgotaram
os recursos. O Estado borguinhão é demasiado artificial para manifestar vida coerente fora de seu chefe.
E' portanto certo que a ameaça borguinhã cessou, subitamente, de ser temível à França.
Luiz XI, entretanto, teria podido, não resta dúvida,
tirar melhor partido desta conjuntura. Commynes é
testemunha. Ninguém melhor que ele denunciou a
tonteira do mestre nesta reviravolta de sua sorte; quanto a nós, não poderíamos mais que o absolver do' pecado de ter pouco alcançado por muito querer abarcar.
Em face da duquesa órfã, era necessário escolher
entre as duas atitudes: entender-se com ela ou lutar
contra ela. Mas a linha reta jamais foi a de Luiz XI.
Em vez de optar, o rei toma o partido de ser a um tempo o amigo e o inimigo da duquesa. Uma vez mais o
espírito de Péronne sopra. Ora, nem sempre está no
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poder da habilidade o conciliar as contradições. A antinomia que encerra sua tática não aparece a Luiz. Ele
se julga bastante hábil para desenredar a seu modo o1
embrulho em que se compraz.
Por isso, antes mesmo de se certificar se o duque
está bem morto, o rei já lançou apressadamente aos dijonenses a famosa carta de 9 de janeiro. Nela exprime
ritias condolências aos súditos do falecido duque e seiis
sentimentos para com "sua filhinha", levando o conjunto da carta a esta conclusão: que Dijon devia fiarse no suserano, que saberia respeitar os direitos da herdeira. Eis aí claramente a duplicidade. A Borgonfoa
deverá entregar-se a quem finge proteger' àquela mesma que ele despoja. Ele se gaba mesmo de pôr a mão
sobre Gand e, com isto, de dominar os Países-Baixos.
Pura ilusão. Uma diplomacia simples e franca, baseada no direito, teria sido mais útil à causa francesa, que
tantas manobras oblíquas e perfeitamente incompatíveis entre elas .
Efetivamente, o direito garantia a Luiz XI uma
gian.de parte do Estado borguinhão 1 . Muitos feudos
eram transmissíveis ou mesmo "reversíveis", isto é,
em virtude da lei feudal, destinados a reverter ao soberano em caso de ausência de herdeiro masculino. Não
parece que o argumento jurídico tenha tido grande papel em 1477. Luiz XI salta sobre a herança, pois que o
duque escapou à sua tomada pela morte. As tropas
que espreitavam um último passo em falso do Temerário estão prontas para a ação. Imediatamente são postas em movimento. Luiz toma a ofensiva ao Norte.
Toma as cidades do Somme, a Picardia, o Artois. Ao
mesmo tempo, o grosso das forças reais entra na Borgonha ducal. Um triunvirato dirige nesse lado as operações; é formado por João de Chalon, príncipe de
Orange; Jorge de Ia Trémoille e Carlos d'Amboise. Os
franceses entram sem combate em [Dijon, a 1.° de fevereiro. Em poucos dias a ducado inteiro está virtual-

mente ocupado. Resignados, desde 29 de janeiro, os
Estados de Borgonha recebem oficialmente a João de
Chalon.
Este contes, ligado a Luiz XI dirige vivamente o
empreendimento. O Mâconnais não resiste mais que o
ducado. As cidades cedem facilmente a La Trémoille,
que conduz as tropas. Contudo a cupidez deste chefe
pouco escrupuloso provoca uma revolta em 26-29 de
junho. Chegam a aclamar em Dijon o nome de Maria
de Borgonha; a região está em ebulição; Beaune, Seurre, Châtillon e muitos outros centros locais estão em '
franca rebelião ou em efervescência. Seria um despertai* da lealdade? A mão ao mesmo tempo lesta e vigorosa de Carlos d'Amboise, nomeado governador a 12
de outubro, afasta este real perigo. Em surna, o apanágio dos Valois de Borgonha bem prontamente conformou-se com sua união ao reino.
Mas acontece que o1 ducado não era todo o Estado
borguinhão. No campo da política europeia, em que
se delineava necessariamente a questão da sucessão do
Temerário, a maneira de Luiz XI revelava suas fraquezas. Maria de Borgonha não se limita a protestar
contra o equívoca de que se sente vítima, mas reata as
relações com os antigos aliad,os de seu pai. Estes, que
não vêem aonde quer chegar o rei de Fiança, ficam
obrigados a se guardar contra ele. Aragão e mesmo a
Inglaterra reconhecem a duquesa, a qual para ter um
protetor acha o bom meio: toma um marido. Entre
os numerosos pretendentes à sua mão, outrora consentidos sucessivamente por seu pai, ela escolhe Maximiliano de Áustria, filho do imperador Frederico III. Nenhuma escolha poderia ter sido mais desastrada para
a França, pois esta união prepara Carlos Quinto. Foi
portanto Luiz que, por seu modo de agir em relação à
órfã, a lançou nos braços do Habsburgo.
Em suma, Luiz não pôde obter mais que os feudos
franceses, os quais a simples retidão lhe teria assegu-
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rado sem dificuldade. E já, em guerra com o casal ausIro-borguinhão, aquele que tão bem soube manobrar
em face do inglês e do Temerário vota, sem haver dúvida, a França à engrenagem de uma rivalidade secular
com a casa de Áustria, que será como que uma oulra
guerra dos Cem Anos.
As hostilidades são imediatas entre os jovens duques e a França. Elas põem, entre as demais consequências, perigosamente a França à prova da obra de
1475, isto é, o edifício da paz franco-inglêsa. O avanço
dos franceses, suas tentativas para chegar aos PaisesBaixos alertam as suscetibilidades britânicas. A burguesia dos comerciantes de Londres tem já bastante
espírito moderno para perceber a solidariedade que
liga as duas praias do mar do Norte. A fortuna do litoral belga inquieta no mais alto grau os negociantes
riu Tamisa.
Luiz XI não parece alcançar a importância deste
ponto de vista. Para ele, a queda da casa ducal deve
significar o desmembramento do Estado que ela formou. Em seu espírito, a combinação maquinada em
1471 com Lancastre pode muito bem ser retomada com
York. Ele oferece então a Eduardo IV os Países-Baixos, outrora oferecidos a Henrique VI, pelo preço de
unia colaboração inglesa contra Maria e Maximiliano.
Flamengos e alemães oTfõem combinação inversa.
Refazer a conjunção desfeita em Picquigny, retomar
entre n Áustria e a Inglaterra a política do tratado de
1474 que ligava York e Borgonha, é bem, efetivamente,
o reverso da medalha. Assim as falsas manobras de
1477 lançam a política europeia novamente em incertezas que se podiam crer para sempre acabadas.
Em torno deste embrulho1 trava-se, de 1477 a 1479,
uma luta diplomática animada, em que a paz de Picquigny é ameaçada, por várias vezes, de sossobrar; os
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resultados de 1475 não são salvos senão penosamente
e por meios pouco brilhantes, manejados com um raro
desprezo pelos escrúpulos.
Aqui se coloca, efetivamente, a estranha aventura1
do bispo de Elne, Carlos de Martigny. À imitação dos
italianos, que mantêm junto do's príncipes estrangeiros
embaixadores permanentes, Luiz, que até então se ativera no uso tradicional das missões com objetivo definido, decide conservar um representante na Inglaterra.
Encarregado desta função, o prelado recebeu instruções que parecem bem lhe dar o que hoje chamam rfs
plenos poderes. Flamengos e alemães estão em Londres e trabalham em sentido contrário. Os imperiais
sobretudo são prementes e ruidosos. O enviado francês vê-se envolvido em uma verdadeira cabala. Enquanto Eduardo levanta pretensões estranhas, quer
agravar as servidões que a França lhe consentiu, imporiuno e parece ter em mira irritar o bispo, êslei é
constantemente provocado por manifestações hostis,
turbulentas. Os alemães dão banquetes onde gritam:
"Viva Borgonha!". Martigny responde com banquetes
em que só grita "Viva o rei cristianíssimo duque de
Borgonha!" Os ânimos se aquecem. Pilham a embaixada. Gritam contra o "cão do francês". Eduardo ativa
sun chantagem. Ele quer modificar a seu favor o tratado de Picquigny, o que importa em voltar a discuti-lo.
Não se contenta em pretender modificar a taxa da pensão que recebe, auer trocar a moeda, fazer garantir o
montante pelos Estados gerais ou pelo banco dos Médicis. Enfim, numa hora crítica da guerra que s.j, reacende de tempos em tempos, temendo ver a Inglaterra
deslizar para a aliança austríaca, o bispo repentinamente cede o terreno. Consente em registrar, em pre1'tninnres complacentes, as exigências exorbitantes de
York.
Adivinha-se a manobra. Luiz evitou com isso um
acidente grave num minuto de angústia. De fato» o
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bispo (!c Elnc c desaprovado logo que o momento perigoso passou. Luiz recusa sua ratificação às preliminares. Faz pro-forma um processo no Parlamenlo contra Marligny, que acusa de ter ido além de suas instruções e poderes. Acobertado com êsle expediente, que
não FC acomoda bem com a moral. Luiz se refaz peranle Eduardo. Ameaça não mais Ibe pagar a renda vitalícia, cujos atrasados foram um momento suspensos,
e torna maleável o rei bom vivedor. A corte da Inglaterra, onde dominam, ademais, o's pensionados do rei
de Franca, volta à atitude de 1175.

Reduzida portanto a um duelo, a luta entre franceses e austro-borguinhões continua a resolver-se em
operações fragmentárias e confusas. Barrado do lado
dos Países-Baixos pelas suscetibilidades inglesas e pelo
nacionalismo belga, imprudentemente excitado, Luiz
limita-se a disputar a linha de Arras e de Mons ao norte e do Franco-Condaclo a leste. Tréguas sem sinceridade interrompem operações fragmentárias, que não
têm nunca nada de decisivo. Luiz XI não quer batalhas. Não vendo fim a essas hostilidades ruinosas para
a região, os habitantes de Arras conspiram. Furioso,
Luiz os expulsa, baliza a cidade com o novo nome de
Franchise, estabelece aí pela força colonos requisitados em todas as regiões da França. Mesmo do Sul vêm
artífices e camponeses: capricho sem consequência.
Esses processos mostram a que ponto a má política
seguida ao norte era contrária ao interesse real bem
entendido. No Franco-Condado as coisas se anunciam
um pouco melhor. Preciosas tomadas de reféns do outro lado do Saône parecem pressagiar bons êxitos; Besançon, graças à cumplicidade de seu arcebispo, já aceita mesmo um condomínio. Mas esses resultados mal
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seguros desfazem-se numa jornada nefasta, a de Guinegatte.
A 7 de agosto de 1479, ocorre um levante encarniçado. A derrota dos francos-arqueiros franceses dá a
vitória aos austríacas. Luiz XI, que proibira que arriscassem a batalha, ficou, tanto pela desobediência
como pelo lamentável resultado dela, extremamente
consternado. Decide então resolver o problema exclu-;
sivmnenle pela diplomacia, tal como teria sido preciso
começá-lo. Somente, após um desastre como o de 7 de
agosto, a tarefa se tornou difícil, os entendimentos são
extremamente laboriosos, e não1 se chega a um acordo
senão em 23 de dezembro de 1482, com o tratado de Arras.
Um ajuste, que o futuro mostraria provisório, intervém então. A França ficará com a Picardia e a Borgonha; a Áustria com o resto, mas constituirá como dote de Margarida de Áustria, prometida ao futuro Carlos VIII (26), o Artois, o Franco-Condado, o Mâconnais,
o Auxerrois, Salins, Bar-sur-Seine e Noyers, e esses territórios são entregues à França. De fato, este compromisso devia ser denunciado por ocasião do casamento
de Carlos VIII com Ana de Bretanha, e o tratado de
Senlis, em 1493, devia substituir ao convénio provisório de Arras por outra transação (27), não menos efémera, aliás: Luiz XI, certamente, determinou com sabedoria a queda do Estado borguinhão, mas agiu de
tal maneira na ocasião da morte do Temerário, que a
questão de Borgonha ficou para o futuro. Entre Carlos Quinto e Francisco I, a questão de 1477 seria ainda asperamente disputada.
IIÍGJ Mole-sc que este noivado rompia <j compromisso inglês de 1-173.
(27) A França restitui em 1493 o Artois c o Franco-Condado. Maria de Borgonha morrera d* uma queda de cavalo, a 27 de março de 1482; suo
filha Margarida, seria a célebre tia de Carlos Quinto, o filho de seu
Irmão Felipe o Belo e de Joana a Louca, infanta dn Espanha.
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Antes de vermos Luiz XI às voltas com as problemas da política interior, temos ainda a considerar um
aspecto importante de sua política, isto é, sua política
hispânica.
A Espanha ocupou lugar eminente, embora com
intermitências, nas preocupações capitais de Luiz. Ali
também, os golpes da habilidade não foram isentos de
algumas ilusões e manobras em falso.
De Grenoble, antes da ascensão, o delfim, ainda
em vida de Carlos VII, tomara contato com a Espanha,
como de resto o fizera com a -Itália. Amigo do Sforza
de Milão, de quem sempre foi admirador e quase um
discipulo, Luiz se ligou, por outro lado, e mais ou menos pela mesma época, com dom Carlos, príncipe de
Viana, futuro rei presumido de Navarra e Aragão.
Carlos era filho de Blanca de Navarra, neto portanto de Carlos o Nobre, o herdeiro1 da casa de Evreux,
reinante em Pampeluna. A casa de Evreux tomara posse de Navarra em 1328, data em que o direito navarres,
que não excluía as mulheres da coroa, separara os dois
cetros de Felipe o Belo "rei de França e de Navarra",
deixando a coroa francesa nesse momento aos Valois,
em linha masculina. Joana de Evreux, rainha de Navarra, tivera por sucessor a seu filho de pouca honrosa
memória, o tristemente célebre Carlos o Mau, esse ambicioso, esse agitado que, dizia, teria sido rei de França "se sua mãe tivei-a sido homem". Carlos o Nobre,
de caráter inteiramente oposto ao do pai, tinha mantido melhor seu posto, fazendo largamente entrar em seu
pequeno Estado pirenaico as influências francesas.
Estado minúsculo, ademais, este reino encravado
nas montanhas, ao redor de Pampehma, sua humilde
capital. Cinco cantões, algumas centenas de milhares
de habitantes, e era tudo. Presa muito disputada, con-
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tudo. João de Aragão desposara Blanca. Finório e manhoso, maquinara seu contrato de casamento e o testamento de sua mulher de maneira a criar-se direitos
inesperadas, mesmo contra seu próprio filho. E quando o aragonês então viúvo e logo novamente casado,
entende continuar, malgrado a maioridade de Carlos,
a governar o reino, uma violenta guerra civil estoura,
lo'go complicada com um novo conflito, desta vez na
Catalunha.
Efetivamcnte, João tornou-se rei de Aragão em
1458 pela morte de seu irmão mais velho Alfonso o
Magnânimo. Este príncipe havia desenvolvido sua atividade particularmente1 na Itália; por sua alta recreação conquistara o reino de Nápoles, mas deixara-o por
testamento a um bastardo, Ferrando. João aceitou a
partilha. A parte que lhe cabia já era pesada: Aragão,
Valência, Catalunha, Baleares, Sicília. Carga temível,
não tanto por causa da extensão, de per si impressionante, dos territórios, como devido ao estado dos ânimos que reinava nas regiões catalãs.
O principado de Catalunha no século XV constituía uma verdadeira república no seio da federação
aragonesa. Um parlamentarismo assaz avançado1 estava no centro de suas instituições: eram as Corís . Esta
assembleia se reunia cada três anos. Mas no1 intervalo,
chamado trienni, uma espécie de comissão permanente exercia o poder executivo; chamavam-na Deputação
ou ainda Conselho geral e, por abreviação Geral. Vejamos nisto o equivalente de um governo autónomo,
com sua justiça, sua polícia, seu exército, sua frota,
suas finanças. Governo democrático, de resto, pois a
Deputação continha seis membros, três deputados e
três auditores de contas, escolhidos em número igual
em cada uma das três ordens, que chamavam os três
braços: nobreza, clero e braço popular'.
O que dava o traço final na fisionomia da República Catalã, é que o rei de Aragão, de certo modo o
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presidente,
tinha o hábito de delegar seus poderes ao
seu filho1, herdeiro presuntivo, o primogenit (28), não
conservando para si o soberano mais que uma só prerrogativa, a convocação das Cortes, aliás piuramente formal.
Rica e próspera, a Catalunha aspira deslizar da au*
ionomia para a independência. A reputação de autoritarismo de João II fustiga estes sentimentos. A falar
verdade, tal como Luiz XI na França, João II na Es<
panha, esperando seu filho Fernando, é o campeão
da tendência moderna: unidade e centralização. E'
portanto inevitável que João se choque com os caíalães,
como Luiz XI com os senhores feudais do "Bem Público". Tal é o verdadeiro motivo da revolução catalã
do século XV.
O espirito revolucionário cristaliza em torno de
dom Carlos. Os catalães exigem-no como primogénito.
Este príncipe, em luta contra seu pai em Navarra, não
pode deixar dje ser suspeito a um rei de Aragão cada
vez rnais cioso de sua autoridade. As relações com o
delfim de França não são mais que uma das manifestações da oposição' entre pai e filho. Estranho paralelismo das duas histórias: Luiz e Carlos, Carlos VII e
João II. De ambas as partes, pai contra filho. E' fácil
compreender nessas condições, a ligação dos dois príncipes; enviam-se presentes, trocam embaixadas, e chegam mesmo a redigir um tratado de aliança, agindo antecipadamente como soberanos.
Soberano, um dos dois amigos jamais seria. Carlos morria prematuramente em Barcelona, já em 23 de
setembro de 1461. Recomendara, em seus últimos momentos, seus servidores e sua causa ao amigo francês,
que justamente semanas antes subira ao trono1. Por isPrimogenit, primogénito, em catalão. Senhor primogenit, titulo equivalente a ílonseigntur !c Dauphin, em França,
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só o problema hispânico se apresentava agudo diante
de Luiz, desde o princípio.
De improviso o novo rei de França toma uma posição que trai seu propósito de conduzir a política espanhola ativamenie. Apresenta-se como protetor dos catalães. Mas estes, embora exçitadíssimos com a perda
de seu Primogénito, cuja morte atribuem ao/ veneno
e de quem fazem um mártir e um santo, não pretendem
contudo alijar o jugo aragonês para cair sob um outro.
Ademais esperam ainda voltar às boas com seu senhor
natural. Fazem portanto cara torcida aos emissários
franceses. Exatamente, durante esse tempo, João II,
que percebeu com olho claro a iminência e a gravidade da crise vital, ofereceu oportunidades à França.
Gastão IV, conde de Foix, genro djO aragonês, serviu de
intermediário. Luiz XI dá-lhe ouvidos. Entrará na tramóia não mais como amigo do falecido dom Carlos,
mas como aliado de seu perseguidor. No fundo, o objetivo continua o mesmo, alargar a fronteira francesa.
Terá Luiz XI o senso dos limites naturais? Será
ele obstado pela linha dos Pirinéus? É neste ponto que
a filiação com Richelieu tentou os historiadores. Na
realidade era a Catalunha toda que Luiz teria querido
reunir à França; atribuir-lhe a ideia de limite dos Pirinéus seria portanto uma traição a seu verdadeiro pensamento. Não é menos verdade que, de modo quimérico ou não, em seu princípio, a política franco-aragonesa vai terminar fazendo tocar pela primeira vez, desde os tempos carolíngio's, a França nos Albères, e aí está uma antecipação surpreendente sobre os destinos da
França moderna (29).
(29) A Catalunha, antiga marca carolingla da Espanha, tinha-se reunido ao
reino de Aragão pelo casamento de Petronilla, filha de Hamiro II de
Aragão, com Raimundo Bcrojiger IV de Barcelona, de cuja união snira
Alíonso, primeiro rei catalão de Aragão. No tratado de Corbedl de
1258, passado entre São Luiz e Jaques o Conquistador, a fronteira írauco-aragonesa fora fixada no Pas-de-Salsos,
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Após uma entrevista em Sauveterre, em Béarn, os
dois reis assinam o tratado de Bayonne, de 9 de maio
de 1462. O rei de França fornecerá ao de Aragão um
exército para submeter Barcelona; em compensação,
este pagará à França uma indenização de 300.000 escudos de ouro, e, como garantia do cumprimento, entregará os castelos de Perpignan e de Collioure ao rei
de França que, até o ajuste de contas, receberá todos
os rendimentos reais dos condados de Roussillon e de
Cerdagne. Contra a revolução catalã, então desencadeada, Gastão de Foix levanta uma campanha ultramontana; mas, se liberta em Girone a rainha Joana Enriquez, a segunda mulher de João II, a madrasta de dom
Gados, odiosa aos catalães, e com ela seu filho, o futuro Fernando o Católico, então com nove anos de idade, por outro lado, um assédio irrisório diante de Barcelona é levantado sem resultado. O objetivo do tratada não é portanto absolutamente atingido.
Em revanche, como os habitantes do Roussillon se
solidarizaram com os de Barcelona e receberam Gastão de Foix como inimigo, Luiz XI teve o cuidado de
enviar um outra exército, comandado por Jacques d'Armagnac, duque de Nemours, com a missão de ocupar e
anexar o Roussillon e a Cerdagne. Pois que não se podem recolher os rendimentos senão estando de posse
do saio, Luiz XI, em 1463, tira do tratado, que não executou, um direito de ocupação que não está de nenhum
modo inscrito nele.
Não se pode negar que, abstração feita da boa fé,
a que, sabemos, a maneira de Luiz XI é sempre indiferente, o jogo foi até aí habilmente dirigido. Já não o
é tanto daí em diante, pois, em vez de procurar consolidar sua preciosa aquisição e de legalizá-la de algum
modo, Luiz XI, satisfeito com uma posse de fato, volta
à ilusão de uma Catalunha francesa. Não se dá conta
de que o espírito catalão está em oposição total com o

monárquico e que a reunião de tão vasto território, impossível de oiter sem o recurso à força, ultrapassa as
possibilidades da França do século XV, sem falar dos
perigos a que exporia a realeza, no coração de seu domínio, uma tão louca dispersão de seus recursos.
Não importa. Luiz desenvolve a serviço de sua
quimera hispânica esforços perfeitamente vãos, e mesmo nocivos: mais útil lhe teria sido entravar a união
de Castela e Aragão, a qual exatamente a ameaça da
intervenção francesa na península contribui para acelerar e assegurar. A unidade espanhola que, junta a
potência auslro-borguinhã, terá seu sentido histórico
no império de Carlos Quinto, eis bem os resultados dos
erros cometidos, particularmente na década fatal de
1468-1478, nesses dois teatros que bem se podiam crer
sem ligação: Borgonha e Catalunha.
João II, político de frio e claro génio, luta gradualmente, passo a passo. E'-llie preciso bater-se a um tempo contra os catalães em armas e contra seu aliado em
Bayonne, que marcha empós de seus fins egoístas. No
decorrer desta crise, horas graves se sucedem. Nem por
um momento o pai de Fernando o Católico cede ao desespero. Revolução triunfante em Barcelona e no principado toda, ameaça castelhana na fronteira de Aragão, duplicidade francesa, tudo isto dita a João II a paciência. Deixar correr, deixar passar, mas espreitar
sempre a hora breve da ação: esta será a grande força desse maravilhoso temporizador. Ter assistido impassível à violação do tratado de Bayonne, ao arrebatamento de Raussillon, é a mais eloquente prova que
deu de sua força de dissimulação e de seu tempera-,
mento político.
Apenas não sanciona esta violação que deixa consumar-se. Ainda melhor, por uma iniciativa genial,
João nomeia o rei de França seu lugar-tenente geral nos
condados; este continida na fórmula de seus atos "conde
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de Roussillon e de Cerdagne". Assim, embora Luiz não
tenha nenhuma consideração pela nomeação com que
o gratificou seu aliado oficial, a situação de fato, graças à habilidade
aragonesa, não é conversível em uma
situação1 de direito.
Digamos francamente que, se alhures sempre Luiz
teve diante de si estadistas cuja envergadura nem de
longe chegava à sua, em Aragão, ao contrário, enfrentou um rival cujos recursos menores lhe dissimulavam
o verdadeiro valor. João II tem, a mais que Luiz, sangue frio; seu génio, mais parelho, vai com ritmo mais
seguro em direçâo à meta - - a mesma, em suma --e
a constituição da grande potência espanhola sob seu
filho e discípulo, Fernando, será o fruto de sua diligente perseverança.
Porque é pelo filho que João trabalha. Às voltas
com a Revolução que o mantém dez anos em xeque,
o rei de Aragão, e é sua glória, vê além da hora atual.
Conduz seu jogo como se estivera seguro previamente
de restabelecer a integridade de seu património. Casará
seu herdeiro com a herdeira de Castela, e já entrevê
com visão luminosa a Espanha do futuro unificada.
Que Luiz XI hipnotizado por Barcelona tenha deixado
de perceber que se travava além das montanhas uma
partida decisiva, mais vasta e prenhe de consequências
para a Europa inteira, é certamente um dos casos mais
nítidos na história em que a teimosia de uma ideia fixa obnubila a visão.
Por entre peripécias complexas e mudanças, o drama espanhol encaminha-se então pai'a seu desenlace
lógico, imprevisto entretanto, exceto para o génio que
.o concebeu e dirige. Os catalães, no momento do assédio com que os ameaçou Gastão de Foix, proclamaram
o rei de Castela, Henrique IV, seu senhor. Luiz XI, que
cobiça esta senhoria para si próprio, deve afastar o castelhano. Para lograr usa dum artifício. Anuncia que
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isendo a um tempo aliado de Castela e de Aragão; é a
pessoa designada para arbitrar todas as diferenças que
as dividem. De fato, fazendo uma segunda vez a viagem ao Sul, o rei de França, sempre amante do contato direto, encontra Henrique IV em Utúrbia a 28 de
abril de 1463 e pronuncia entre os Estados hispânicos
uma sentença cujo dispositivo é tão pouco convincente
para ambas as partes, que elas preferem, pouco depois,
arranjar-se amigavelmente entre si: a inabilidade da
arbitragem atirou uma ao encontro da outra as monarquias xivais, cuja fusão ia pesar lanto no futuro do
mundo.
Henrique IV, pelo menos, renunciou à Catalunha.
Precisamente uma embaixada catalã acha-se a caminho da França. Compõe-se de representantes dos "três
braços". Luiz envolve os embaixadores, e os adula.
Eles, a princípio encantados coln a afável acolhida, particularmente com a familiaridade, que chega até a beijar um simples tambor de cidade que faz parte da missão, não tardam a recuperar o entendimento, a pressentir aonde os querem levar. A repentina revelação do
perigo que as pretensões francesas fazem correr à sua
pátria, lhes dita, pela habilidade de seus comitentes, firmes e altivas palavras: "Lembramo-nos ter aprendido,
tanta dos mais velhos como de nossos antepassados
dessa cidade, sem falar de outras coisas, a quê união,
a quê esforços, a quê dispêndios, a quanto sangue vertido, este Principado e esta cidade devem suas liberdades gerais e particulares, essas liberdades pelas quais
o Principado se conservou e a Cidade se tornou grande. Temos diante dos olhos quê detrimento, ou melhor
quê destruição sofreriam estas mesmas liberdades, no
caso de se realizarem as coisas abaixo expostas. . . Temos por certo, com efeito... que per f as ou per nefas,
trabalha-se a fim de que este Principado seja francês,
sem cuidar saber... se tal empreendimento é útil ao
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principado ou não (30)." Se Luiz XI tivesse lido estas
linhas luminosas, talvez tivesse compreendido que a
dominação francesa na Catalunha era irrealizável. Mas
ele as ignorou sempre. Suas manobras fracassaram,
portanto. Foi em vão
que disse aos catalães que entre
a França e eles "não1 há montanhas" — forjando assim
autenticamente a fórmula atribuída a Luiz XIV: "não
há Pirinéus" — em vão amontoou mentiras sobre mentiras, artifícios sobre artifícios; tudo trabalho perdido:
antes que a proposta de reconhecer como senhor ao rei
de França tenha sido feita oficialmente às autoridades
de Barcelona, estas, alertadas, tinham tido tempo de
proclamar um novo príncipe, o condestável dom Pedro
de Portugal, descendente autêntico dos populares condes de Urgel.
Uma vez instalado em sua capital este "rei intruso", como dizem os historiadores espanhóis, Luiz XI teria podido, parece, levar sua política para as possibilidades imediatas, favorecer dom Pedro, permitir-lhe
constituir o Principado* de Catalunha como Estado separado de Aragão, mantendo assim a Espanha ern fornia de mosaica, e impor a soberanos, daí em diante demasiado fracos para algum dia o inquietarem, o abandono definitivo dos condados pirenaicos em favor da
França. Mas o perigo da unidade espanhola não era
bastante iminente para induzir a tão salutares reflexões. O espírito de vingança vela a realidade longínqua aos olhos de Luiz XI. Por despeita contra aquele
que a seu ver lhe havia arrebatado seu lugar, o detentor do Roussillon e da Cerdagne, lembra-se de repente
(30)

Possui-se a correspondência da embaixada cutulã de 1463 em França,
fonte cheia de vida e interesse histórico (ed. Calmette), peça Justificativa II de Luiz XI e João H e a revolução catalã, obra que se achará
citada na nossa bibliografia. A passagem acima traduzida acha-se no
despacho n.° VIII, pág. 473. A frase equivalente à palavra histórica
"não há Pirinéus", acha-ae no despacho n.° XII, pág. 500 da mesma
edicÃo.

que é aliado de Aragift>; contraria tão bem desde então
os esforços do português e de seus súditos catalães, que
o infeliz "rei intruso" morre de desgosto, em pleno fracasso, em 29 de junho de 1468.
Os catalães reconheceram, nesta circunstância, os
direitos à casa de Anjou. Luiz sustentou, mais ou menos francamente, seu tio Renato e o filho do velho príncipe, João de Calábria, que veio combater na Espanha.
Mas a diplomacia aragonesa aproveitou para interessar
na causa da contra-revolução todos os adversários dos
angevinos, e o cerco dos anos críticos, de que a França
quase foi vítima, a partir de 1472, subverteu inteiramente o aspecto dos problemas pirenaicos. Logo a
princípio foi, por contragoípe, o fim da crise catalã.
Restabelecido em Barcelona a 17 de outubro de 1472,
João II, como no século anterior Carlos V em Paris, após
a revolução de Étienne Mareei, sabe harmonizar os ânimos com sua clemência e canalizar utilmente todas as
energias para a obra» do reerguimento nacional. O
Roussillon fremente é uma terra de irredentismo. Uma
sublevação, que o's franceses não previram, entrega a
Aragão, já em princípios de 1473, o território anexado.
Em vão, em duas campanhas no mesmo ano, os franceses tentam retomá-lo. O rei de Aragão, a despeito de
sua avançada idade, lançou-se em Perpignan e eletriza
os defensores. E se uma nova tentativa francesa logra
êxito em 1475, é somente porque João II, como já observamos, voluntariamente relaxou a questão, a fim de
concentrar todas suas forças num objetivo mais vital a
seu ver, que era a resolução da sorte de Castela.
Assim, não somente fecharam-se as portas a toda
esperança de uma Catalunha francesa, como também
a fronteira pirenaica não foi consolidada. Nem João
II, nem depois Fernando o Católico, o primeiro dos
modernos reis de Espanha, reconhecerão a validade do
limite que Luiz XI demarcou em substituição ao de São
Luiz. Tem-se contudo que o caminho fica indicado para

— 56 —

os vindouros. Carlos VIII restituirá o Roussillon à Espanha. Mas Luiz XIII preparará a política no termo da
qual se acha a fixação definitiva da fronteira meridional da França. Para Luiz XIV, como para Luiz XI, certamente, não haverá Pirinéus. Mas, afinal de contas,
através das brumas de uma imaginação de boa vontade demasiado compreensiva, o signatário do tratado de
Bayonne preparou o caminho ao negociador avisado da
ilha dos Faisões.
A faculdade de coesão do feudalismo francês ficara exaurida com o esforço da liga do "Bem Público".
Nunca mais, depois de 1465, os senhores feudais tentaram contra Luiz XI um ataque em conjunto. Certamente a arte de dividir, que o rei pratica sem cessar,
tem grande parte nessa atonia dos feudais. Junte-se
ainda a intimidação, pois Luiz, e é isto que explica sua
dureza — mesmo sua crueldade, em certas ocasiões,
- pune quando pode, e sem considerações nem escrúpulos, a quem o obsta. Pode-se aplicar a outros além
dos servidores imediatos a frase sugestiva de Commynes: "Era um senhor com quem se precisava carretear
direito". Naquele meio de nobres do século XV, em que
a fidelidade era de todas as virtudes seguramente a
mais rara, numerosas eram as defecções, as deserções,
os equívocos, as traições. Luiz XI desencaminha os servidores de seus vizinhos e dos adversários; mas não
admite que o deixem, que andem entre um e outro partido, ou que pactuem com outros. Pensiona os oficiais
do rei da Inglaterra, por exemplo, mas não permite a
seus agentes aceitarem seja o que for dum estrangeiro.
Sua memória não esquece nada. Com ele as faltas cometidas se pagam sempre, e geralmente bem caro.
Sem dúvida, algumas vezes exageraram os rigores
que padeceram as vítimas de Luiz XI. Balue, preso após
a questão de Pcronne, foi representado como tendo de-

finhado anos e anos numa gaiola de ferro (31). Ora, ele
jamais esteve numa destas gaiolas. Foi seu colega, Guilherme de Haraucourt, que "tomou o gosto" delas, segundo a expressão de Commynes. Devemos contudo
lembrar que no século XV esse modo de detenção foi de
uso assaz corrente (32). Luiz XI, de qualquer modo,
não teve, como frequentemente se tem pensado, o monopólio (33).
Entre os senhores feudais atingidos por Luiz XI,
os que mais abundantemente entretiveram a crónica
foram o condes lavei de Saint-Pol e o duque de Nemours. Conhecemos a duplicidade do primeiro. O conde de Saint-Pol, depois de ter tomado parte no "Bem
Público", depois de ter recebido, na distribuição de
despojos, o belo presente que era a espada de condestável, tivera, em 1475, entre Eduardo IV, Carlos o Temerário e Luiz XI, uma atitude tão cautelosa e indefinível, que acabou por ser mal visto a um tempo pelos
três príncipes que pretendera manejar. Ora, Eduardo
IV, antes de reembarcar, transmitira a Luiz XI uma
carta em que o condestável comentava o tratado de
Picquigny; a crer nele, o rei de Inglaterra obraria sabiamente não se fiando' no tratado, pois se podia predizer que o pacto não seria cumprido pelo rei de França. Teria tido Sainí-Pol notícia deste destino de sua
carta? De qualquer modo sentiu-se em perigo e não viu
recurso senão do lado borguinhão. Nessa ocasião, como vimos, o Temerário mostrava seu enfado -diante do
(Hl) Balue, bispo de Angers e cardeal, durante sua longa prisão, teve tcdo o
lazer de consagrar dez horas diárias o estudos jurídicos e toológicos, e
a disposlçflo dos benefícios de seu bispado não lhe foi de nenhum modo
arrebatada.
(32) Tem-se falado seKuidameiitc das "meninas do rei Luiz". Esta expressão não se deve aplicar às gaiolas de ferro, mas aos ferros que punham
nos prisioneiros durante a noite. (Commynes, ed. Calmctte, II, páR,
320).A respeito do tratamento dos prisioneiros, yeja-se Champion, Luli
XI, II, 350 c seg.
(33) Luh XI. II, 850 e seg.
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tratado franco-inglês. Saint-Pol foi de opinião que seria bom tirar partido desse mau humor. Esperava mui
certamente uma próxima luta entre o rei e o duque, e
agia fiado nisso. Prometeu então a Carlos entregar-lhe
sua cidade de Saint-Quentin, cuja valia apreciava na guerra que previa; solicitou, ao mesmo tempo, cartas ducais de salvaguarda. Tais carias foram expedidas e seladas com o grande selo de Borgoftha. Saint-Pol tornase portanto hóspede do borguinhão. Mas, enquanto
manobra diplomaticamente para levar o Temerário a uma trégua, conforme seu plano astucioso1, Luiz
repentinamente deita a mão sobre Saint-Quentin. Com
razão ou sem ela, vendo o duque desfazer-se o plano
com que lhe fizeram sonhar, declara-se ludibriado pelo
conde e, passando por cima das cartas de salvaguarda
que lhe dera, faz prenderem-no e entregarem seu hóspede ao rei. O "sire" de Saint-Pierre, Jean Blosset, recebeu de Luiz XI a missão de escoltar o condestável e
trazê-lo a Paris. O povo caçoava; diziam, conta Jean
de Roye (34), "que tinha havido guerra no paraiso" e
"que São Pedro1 prendera São Paulo". O cativo ao chegar foi encerrado na Bastilha. Um processo de alta
traição foi movido contra ele no Parlamento. Este processo, que apaixonou de modo incrível a opinião parisiense, não podia terminar senão por uma sentença capital. Condenado à morte a 19 de dezembro de 1475, o
condestável foi decapitado na manhã seguinte, diante
da catedral de Notre-Dame. O executor das penas capitais, Henri Cousin, e seu filho Petit Jean, cumpriram
conscienciosamente o sinistro dever. Depois, mostrando a cabeça à multidão, o carrasco gritou: "Eis a cabeça de Luiz de Luxemburgo, conde de Saint-Pol". Depôs em seguida essa cabeça ensanguentada sobre o cadafalso, exposta aos olhos de duas mil pessoas.
Outras vítimas seguiram-no, notadamente Jacques
(34) Edlçío B. de Mandrot, I, 350.
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d'Armagnac, duque de Nemours. Este primo de João
V d'Armagnac, acusado de haver recebido um emissário inglês, foi igualmente preso e acusado de traição,
e finalmente decapitado a 24 de agosto de 1477..Mais
tarde referiram que, por um requinte inaudito de crueldade, Luiz XI fizera colocar os filhos do duque de
Nemours, duas crianças, sob o cadafalso, para que fossem borrifadas pelo sangue do pai: imaginação posterior e fantasista, cujos vestígios nos textos sinceros, da
época em vão se procurariam.
Tais execuções não eram simples punições de ordem individual. Lições severas para os senhores feudais, enfraqueciam singularmente o poder já tão comprometido do feudalismo. Saint-Quentin e outros feudos reais de Saint-Pol tinham sido tomados. Os bens
de ambos os primos d'Armagnac, primeiro os de Jacques, depois os de João V, fortim confiscados. Uma
das duas maiores casas senhoriais do Sul desmoronava.
A outra, a de Foix, tinha revertido à casa real pelo casamento de seu herdeiro com Madalena de França, irmã do rei.
Outros casamentos, sabiamente dispostos, ligavam
outras dinastia* cuia política frequentemente se receara. Luiz XI tinha duas filhas. Casa a mais velha, Ana,
com aquele Pedro1, 'Vre" de Beauieu,
cuio nome ela
guardará diante da história. Ora, êsce Pedro, homem
sensato se alsniém o foi, é o próprio irmão e herdeiro
do duque João de Bourbon. A secunda filha do rei,
Joana, chamada a Coxa, é destinada pelo1 pai a Luiz,
duoue de Orléans. Este tardio filho do poeta Carlos de
Orléans. oue viria a ser no crepúsculo do século o rei
Luiz XII, deixou-se docilmente unir a essa princesa de
sangue real, 1cuja virtude jamais bastou para compensar diante do marido as desgraças físicas (35); mas o
(35) Feito rei, Luiz XII fez anular esse casamento pelo papa Alexandre VI
Bórgia, e, para conservar a Bretanha, desposou Ana, viúva de Car!•( VIII.

— 60 —

que particularmente encantava o rei nesta combinação
é que ela asseguraria a extinção do ramo de Orléans.
Testemunha o seguinte dito: "Os filhos que tiverem
juntos não lhes custarão quase para sustentar (36)."
Captar uma rica sucessão vale às vezes tanto quanto assegurar-se imediatas por meio de confiscação, ou
mais longinquas por via matrimonial. Em face da casa
de Anjou, Luiz XI emprega o outro meio. Após a moríe do filho de João de Calábria e do neto Nicolau, o
"bom rei Renato", como seu sobrinho Carlos do Maine,
não tinha herdeiro direto. Além do ramo angevino reinante na Lorena, de quem Luiz fazia de bom grado,
como vimos, um auxiliar de sua política, via ainda
abrir-se, do lado de sua mãe, uma rica sucessão a que
podia, na qualidade de sobrinho do "bom rei" (37),
apresentar-se como beneficiário. Por um momento,
todavia, Renato esteve a ponto de decepcionar gravemente essas esperanças. Esse tio com herança deixou-se envolver em seguida à paz de Picquigny pela
diplomacia borguinhã. A combinação anglo-francesa
de 1475 podia aparecer, com efeito, aos angevinos uma
traição à causa deles. Luiz XI consolidava York no trono
da Inglaterra; sacrificava, portanto, deliberadamente
as esperanças de Margarida de Anjou, sua prima, filha
de Renato, e de quem tinha defendido os interesses em
1471. Fala-se então de um testamento pelo qual Renato faria a Borgonha herdeira de seus bens. Um duque
de Borgonha atilado teria boa ocasião para tirar partido da conjuntura. Mas o Temerário se atrapalhou.
Granson e Morat deram a Luiz XI a oportunidade de
retomar vantagem. O encarniçamento que pôs o borguinhão em despojar Renato de Lorena e finalmente o
(36) Cartas, X, 350.

(37) Convém lemjbrar que a mãe de Luiz XI, Maria de Alijou, era u innfi
de Renato. Recordamos que o titulo renl era honorificamente dado a
Renato, pretendente e eterno competidor dos tronos de AragBo c Nápole».
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fracasso de Nancy fizeram desvanecer a perspectiva
verdadeiramente alarmante para a segurança francesa,
de um Estado borguinhão estendido até a Provença e
ao Mediterrâneo.
Ao contrário, foi o domínio real, após a morte de
Renato (1480) e de Carlos do Maine (1481), o beneficiário dessas ricas anexações. Luiz XI conhecia-lhes
toda o valor. Senhor do grande porto da Provença,
comprou a João de Villages, sobrinho de Jacques Coeur,
a frota que esse grande homem de negócios do tempo
de Carlos VII armara, e pela primeira vez viu-se flutuar permanentemente no mais ativo dos mares medievais uma esquadra arvorando em seus mastros a
bandeira real da flor de lis.
Assim uma das mais brilhantes casas feudais era
absorvida, no fim do reinado, pela França monárquica. A própria Margarida de Anjou fez de Luiz XI seu
herdeiro: é verdade que o rei de França pagara o resgate de sua prima, quando ela cairá nas mãos de Eduardo IV. De volta para Anjou, a ex-rainha de Inglaterra, fatigada das vaidades deste mundo, viveu em retiro, custeado graças a uma pensão cedida pelo tesouro real, e no testamento da princesa, como nos informa
«ma curiosa carta de Luiz, este não acha apenas alguns castelos ou algumas jóias, mas ainda 'alguns belos cães que proporcionaram a esse amador de animais que foi o envelhecido hóspede de Plessis-les-Tours
mais prazer que as irrisórias relíquias de um trágico
destino.
Agora as casas feudais que subsistem ainda são
fracas, esparsas e impotentes. Apenas a Bretanha afeta ainda as proporções e a marcha de um Estado. Ana
de Beaujeu acabará a obra paterna fazendo-a habilmente passar, por um casamento, às mãos da realeza.
Abstração feita da mais particularista das províncias
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francesas, que a unidade absorveria chegada a hora,
a Franca do f u t u r o achava-se já nitidamente esboçada.
Luiz XI a separara de sua ganga medieval. Sob um único mando, desde o Artois até os Albores, e das ilhau
atlânticas às costas luminosas do mar latino, um domí-1
nio real imenso, compacto, desafia os sobressaltos do
interior e as invasões do exterior. Pois que Luiz não é
apenas um acumulador de terras, é também um organizador.
Não foi até agora suficientemente estudada o administrador que houve nele. A história preencherá um
dia este claro. Mas a leitura das Ordenações e das Cartas de Luiz basta para nos dar 'uma elevada ideia de
seu talento como governador. E o que maravilha mais
é seguramente o caráter inteiramente pessoal desta
obra. Ninguém assoprou a Luiz, nem a desviou, em nenhum momento, ainda que pouco, de sua política exterior. Igualmente sua política interna lhe pertence inteiramente. Ela se define por este traço, o mais moderno de todos: a autocracia. Numa palavra, Luiz entende o governo real como uma ditadura. Não é absolutamente uma burocracia, mas, uma vontade pessoal. Suas cartas, suas ordens, trazem a marca de seu
temperamento. O tom é imperioso, a ameaça de sanção em caso de desobediência é implícita ou explícita,
mas constante, e a experiência prova que o gesto não
está longe da palavra ou do pensamento. Bailios, senescais, chefes de iservicos de toda ordem e de toda categoria são solidamente sujeitos. Eles sentem-se presos
pela rédea. Em suma, por sua maneira de entender o
exercício
do poder real, Luiz XI faz mais pela instauração1 da centralização administrativa que por uma espalhafatosa reforma do Estado.
O que impressiona, com efeito, é que ele quase não
faz inovações, não toca, quase, nas instituições. Neste ponto é comparável a Carlos Magno, que conservou
os órgãos preexistentes, contentando-se com assegurar-
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lhes o funcionamento impecável. A princípio tinha podido parecer que Luiz XI se lançaria em novidades: supressão da Corte das Ajudas, revisão dos impostos,
economias desajeitadas. Foi preciso voltar atrás com
estas improvisações, cuja pressa não fora estranha à
eclosão do "Bem Público". Curado de sua imprudência nesses assuntos delicados, Luiz se limita à boa marcha das instituições dos antepassados, de resto muito
atuais então, que herdou de Carlos VII. K é apenas em
alguns serviços que ele introduz modificações de alguma importância.
Uma delas, e não a menos delicada, afelou o estatuto religioso. Aproveitando a desorganização do papado sob Eugênio IV, Carlos VII tinha regulado as relações do poder civil e do clero de França sem a participação de Roma. Chegara à sua finalidade graças à
ata célebre conhecida sob o nome de Pragmática Sanção de Bourges. Um galicanismo combativo, forma religiosa do sentimento nacional libertado com as provações da guerra dos Cem Anos, tinha possibilitado à realeza esta audaciosa tentativa. Uma reorganização da
Igreja de França fora por isso decretada na assembleia de Bourges (1438) : a Santa Sé tinha sido despojada da maior parte de seus rendimentos na França,
em proveito da coroa. Sob o regime de Bourges, o poder civil ficava com a direção do clero e, além dis*so,
dispondo quase inteiramente dos benefícios, isto é, do
temporal, dos bispados e abadias.
Teria parecido que Luiz XI ia tirar seu proveito de
semelhante organização. Nada disto. Pouco inclinado
à indulgência para com as obras do pai, Luiz era particularmente sensível a certos inconvenientes do sistema de 1438. O que o chocava além de tudo era ver
os grandes senhores dispondo do seu clero. Por meio de
contragolpes imprevistos, a Pragmática ia efetivamente fortificar o feudalismo. Luiz negocia com Roma, entravando sempre em toda a ocasião a vez de pôr em prá-
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tica a ata de Bourges. Inumeráveis e intermináveis
processos aparecem. O Parlamento, muito galicano,
julga contra o rei. Então Luiz evoca as causas eclesiásticas diante de seu Conselho. Este é logo ocupadíssimo com sua função judiciária. Ele toma a questão, pois
o autoritarismo de Luiz dá pouca margem no domínio
da política. Por aí se prepara justamente o desdobramento do Conselho Real que, já com Carlos VIII, se
desdobrará em dois corpos distintos, um diplomático e
administrativo e uma corte de justiça. Assim nasce
para o futuro, graças a Luiz XI, uma jurisdição de Conselho de Estado.
A incerteza do regime eclesiástico perturba entretanto toda a primeira metade do reinado. Este problema interno se complica perigosamente com o das relações com Roma. Houve horas difíceis, horas em que
se pôde temer uma verdadeira guerra religiosa. Mas
essas peripécias conduziam, por caminhos espinhosos,
para a única fórmula que podia ser conveniente ao século XV, isto é, o entendimento entre a coroa e a tiara.
O papado, que jamais admitiu a Pragmática, não poderia aceitar o regime eclesiástico estabelecido sem seu
consentimento. Por seu lado a realeza não podia desembaraçar-se da Pragmática senão a substituindo por
outra coisa. Finalmente realizoíu-se um acordo entre
Luiz XI e Pio II. Toma a forma da Concordata de Amboise (1472). Esta vez não é mais o conluio do galicanismo com o rei, mas o do rei com o papa. Poder civil
e poder espiritual reuniram-se por cima das cabeças
dos bispos franceses, poder-se-ia dizer, e à custa deles.
As vantagens tangíveis que se podem tirar da colação
dos benefícios eclesiásticos ficam repartidas daí em
diante entre ambas as partes. A famosa concordata de
1516, entre Francisco I e Leão X, não iria servir mais
que para pôr em dia esse regime tão característico da
era moderna.
Algumas reformas militares, que encaminhavam.
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para as legiões de Francisco I, podem também ser postas na conta desse predecessor pouco guerreiro, sem
dúvida, embora pessoalmente bastante bravo, e que
tinha provado, em 1475, saber qual é o peso de um forte exército intato nos jogos da diplomacia.
Mas o que mais espanta, talvez, sob Luiz XI, é o
prodigioso aumento dos recursos financeiros da realeza. Commynes dá a este respeito algumas cifras que
impressionam, que de resto são corroboradas por outras fontes: o talhe, imposto direto principal, passa de
1.200.000 libras tornesas, à morte de Carlos VII, a
3.900.000, à morte de Luiz XI, e o total dos impostos
reais atingia nesta mesma data a 4.700.000 libras. Ora,
o trem de vida da realeza é muito diminuto. O grande
capítulo da vida da corte, rombo aberto no orçamento
monárquico sob tantos reis, é sob Luiz muito discreto.
Todos os recursos, mais que triplicados, são em consequência destinados a fins úteis. Aliás Luiz foi muito
atento em questões de dinheiro. Vigia e refreia Bourrée, o principal de seus homens de confiança entre o
"pessoal das contas". A generosidade é certamente
uma das formas de sua política, mas não é em nenhum
momento prodigalidade.

Para que a França, fossem quais fossem as lamentações dos contribuintes, tenha podido pagar três vezes mais impostos durante vinte anos, é preciso que
sua riqueza o tenha permitido. Embora a evolução dos
bens da fortuna pública e privada se mantenha ainda, para este período, muito mal conhecida, não se poderia duvidar
que o reinado de Luiz XI tenha correspondido1 a um reerguimento bem marcado. Luiz não
teria sido estranho a isto. Um de seus méritos mais incontestáveis, quiçá sua originalidade mais estranha,
foi a de conceber e executar uma política económica.
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Não poderíamos enganar-nos quanto a isto. Sem ser,
certamente, um economista, teve visão de economista.
Nele não houve nenhuma ideologia, mais um senso agudo dos valores.
Herdou uma França dolorida, mal refeita das provações da invasão inglesa, abalada pelas lutas incessantes dos dois últimos reinados. A falar verdade, a
guerra das Cem Anos tinha desencadeado uma crise
sob todos os aspectos comparável à da conflagração
mundial de 1914, de que nossa geração sofre tão dolorosamente os efeitos. A duração inaudita de uma luta
com episódios espalhados ao longo dos séculos XIV e
XV, compensou a tensão prodigiosa dos cinca anos
1914-1919. Percebemos através dos textos as mais vivas queixas: aviltamento e quedas verticais das moedas, dinheiro falsificado (não será, num regime de
moeda metálica como única instrumento de troca, o
equivalente exato de nossas inflações e desvalorizações?), encarecimento prodigioso da vida, penúria ou
afluxo excessivo de mão de obra, exigências das classes trabalhadoras, novos ricos e novos pobres, numa
palavra, todos os sinais do desequilíbrio, das anomalias
sociais.
Luiz XI fez face a estes problemas e contribuiu para os resolver. As questões de correntes comerciais e
as monetárias o preocupam. Em Picquigny junta as
cláusulas económicas às políticas. E' deliberadamente
que encoraja a indústria da 7seda, a princípio instalada
em Tours, mais tarde em L} on; que facilita a introdução da imprensa em Paris; que se ocupa com as jazidas de minérios e sua exploração; que melhora as estradas; que cria a correio real. Sua imaginação ousada
arquiteta conceitos novos. Pensa numa grande companhia, em monopólios, que se consagrariam ao comércio exterior. Quando da restauração efémera da Rosa
vermelha, imagina inaugurar em Londres o que vieram

a chamar, não sem razão, a primeira das exposições
francesas no estrangeiro.
O episódio é curioso. À grande embaixada encarregada de transformar a "entente" cordial do momento
em uma máquina de guerra contra Borgonha, a vontade soberana tinha ajuntado dois comerciantes da Touraine. Eram João de Beaune e João Briçonnet. Sob a
cobertura da imunidade diplomática, estes dois ricos
comerciantes, feitos comissárias de negócios, tinham
embarcado, entre as bagagens da embaixada, alguns
fardos de seus mais sedutores artigos. As garantias do
rei punham a salvo os possuidores desta pacotilha contra todos os riscos. Havia nela cerca de 25.000 escudas
de especiarias, de estofos de seda, tecidos de ouro, telas
e produtos variados. E' verdade que o Parlamento inglês se opôs à venda destes objetos, alegando, aliás com
fundamento, que as bagagens da embaixada não podiam ser postas no comércio. Lá por isto a exposição
não deixou de se realizar, e esta ideia ousada devia ter,
bem mais tarde, resultados tais que nem todo o otimismo de seu inventor poderia ter imaginado.

Com certeza seria exagerado atribuir apenas a
Luiz XI o reerguimento económico da França no último terço do século XV. Assim como no domínio político, pode-se dizer que no tocante à economia a salvação vem da união do rei com o povo. Quem dirá o que
a França deve ao espírito de labor e poupança? Em tudo, o rei e a nação colaboraram. Vimos Luiz XI esperar da nação, em 1465, a vitória da coroa sobre o mundo senhorial. Prensado entre a massa dos franceses e
o senhor em que ela depositou sua confiança, o feudalismo egoísta não mais ousou, depois da tentativa mais
instintiva que refletida, arriscar numa partida decisiva suas últimas probabilidades de domínio. Ademais,
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tendo eliminado o perigo inglês e o borguinhão, a realeza arrebatou a seus vassalos diretos 1o\i indiretos toda a possibilidade séria de pôr o futuro em perigo. Os
sobressaltos provenientes da nobreza não acabaram, é
certo, mas passam a ser cada vez mais irregulares, incoerentes, incapazes de desviar uma evolução cujo eixo
se torna daí em diante fixo. A sorte da França não é
mais duvidosa. A idade média está encerrada. Uma
forte monarquia francesa, assegurada pela unidade territorial, anuncia-se como a maior potência do ocidente.
E se outras também se desembaraçam nesse mesmo
tempo, Luiz XI já deu à França suficiente coesão e impulso para que ela possa, no século seguinte, livre da
hipoteca inglesa, enfrentar o assalto de seus novos inimigos, fôss«m eles os esforços combinados de Áustria
e Espanha, isto é, as coalizões da história europeia em
sua aurora.
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