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De como são tanto de louvar os fundadores duma república ou dum reino 

como os duma tirania são de condenar 
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 Dentre todos os homens louváveis, são de maior merecimento aqueles que foram 

líderes e fundadores das religiões. Logo depois, vêm aqueles que fundaram repúblicas ou 

reinos. A seguir a estes, alcançaram a celebridade aqueles que, à frente dos exércitos, 

dilataram o seu reino ou a pátria. A estes se juntam os homens de letras, e, como se 

distinguiram em ramos diversos do saber, cada um deles é celebrado segundo o seu campo 

de conhecimento. A cada um dos restantes homens, em número naturalmente infinito, se 

atribui algum merecimento, decorrente da sua arte e do seu desempenho. São, 

inversamente, infames e detestáveis os homens arruinadores da religião, os dissipadores de 

reinos e repúblicas, os inimigos da virtude, das letras e de toda a arte que proporcione 

utilidade e honra à espécie humana, assim como os ímpios, os violentos, os ignorantes, os 

ignaros, os ociosos e os vis. E nunca alguém, louco ou avisado, malvado ou bondoso, posto 

perante a escolha das duas qualidades de homens, deixará de louvar a que é de louvar e 

censurar a que é de censurar. E, no entanto, depois, quase todos, enganados por um falso 

bem e na mira de uma falsa glória, deixam-se arrastar, voluntariamente ou por ignorância, 

para comportamentos que mais merecem condenação do que louvor. E, podendo erigir, para 

sua perpétua glória, uma república ou um reino, escolhem a via da tirania, não se dando 

conta de quanto perdem em fama, glória, honra, segurança, tranquilidade e satisfação de 

ânimo e em quanta infâmia, vitupério, perigo e inquietação incorrem. 

E é impossível que aqueles que como simples cidadãos vivem numa república ou que, 

por fortuna ou por virtude, aí se tenham tornado príncipes, se lessem a história e da memória 

das antigas coisas fizessem referência, não preferissem, os tais simples cidadãos, que a sua 

pátria fosse mais a de Cipião
1
 do que a de César, e aqueles que são príncipes, assemelhar-se 

mais a Agesilau, Timoleonte ou Dione do que a Nabis, Fálaris ou Dionísio, porque veriam estes 

extremamente vituperados e aqueles muito louvados. Veriam, ainda, como Timoleonte e os 

outros não tiveram na sua pátria menos autoridade do que a que tiveram Dionísio e Fálaris, 

mas gozaram, de longe, de maior segurança. 

E que não haja quem se deixe enganar pela glória de César por a sentir tão celebrada 

pelos escritores, porque aqueles que o louvam foram corrompidos pela sua fortuna e 

impressionados pela vastidão do império, o qual, sendo regido sob aquele nome, não 

permitia que os escritores dele falassem livremente. Mas quem quiser saber o que a seu 

respeito os escritores livres afirmariam, veja o que dizem de Catilina
2
. E César é tanto mais de 

censurar quanto mais é de censurar aquele que fez do que um outro que apenas tenha 

pretendido fazer algo de nocivo. Que veja, ainda, com quanto louvor evocam Bruto
3
, de tal 

modo que, não podendo criticar César, devido ao seu poder, exaltam o seu inimigo. 

Considere, ainda, quem se tenha tornado príncipe numa república, quanto louvor, 

depois que Roma se tornou Império, mereceram mais aqueles imperadores que governaram 

subordinando-se às leis e como benignos príncipes do que aqueles que adoptaram uma 

atitude oposta, e, verá como a Tito, Nerva, Trajano, Adriano, António e Marco não eram 
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necessários os soldados pretorianos nem o largo efectivo das legiões para a sua defesa, 

porque os seus costumes, a benevolência do Povo e a estima do Senado os defendiam. Verá, 

ainda, como a Calígula, a Nero, a Vitélio e tantos outros imperadores celerados não bastaram 

os exércitos orientais e ocidentais para os salvarem dos inimigos que os seus pérfidos 

costumes e as suas vidas dissolutas haviam originado. E, se a história destes fosse bem 

considerada, constituiria uma excelente fonte de ensinamentos para qualquer príncipe, 

porque lhe mostraria a via da glória ou da condenação e a da segurança ou do seu constante 

temor, porque, de vinte e seis imperadores que houve, de César a Maximino, dezasseis foram 

assassinados e dez tiveram morte natural. E, se daqueles que foram mortos algum deles era 

são, como Galba e Pertinaz, a sua morte ficou a dever-se, tão-só, à corrupção que os seus 

antecessores haviam deixado crescer nas fileiras do exército. E, se entre os que morreram de 

morte natural se encontrava algum celerado, como Severo, isso deveu-se às suas invulgares 

fortuna e virtude, duas coisas que poucos homens logram possuir simultaneamente. Verá, 

ainda, pela leitura desta história, como se pode ordenar um reino bom, porque todos os 

imperadores que sucederam no império por hereditariedade – com a excepção de Tito – 

foram perversos, enquanto aqueles que o foram por adopção provaram ser todos bons, como 

foi o caso dos cinco que vão de Nerva a Marco. E, assim que o império enveredou pela 

sucessão hereditária sistemática, recomeçou a sua ruína. 

Faça-se ver a um príncipe esses tempos que vão de Nerva a Marco, deixando-o 

compará-los com os períodos que os precederam e se seguiram, e pergunte-se-lhe em qual 

deles preferiria ter nascido ou reinado. Porque, nos governos dos bons, verá um príncipe 

seguro no meio dos seus igualmente seguros cidadãos e um mundo pleno de paz e de justiça; 

verá o Senado com a sua autoridade, os magistrados com o seu prestígio, os cidadãos ricos 

desfrutando da sua riqueza, a distinção e a virtude respeitadas, prevalecendo em todas as 

circunstâncias a harmonia e o bem-estar, e, por outro lado, verá serem banidas todas as 

formas de rancor, licença, corrupção e ambição; verá os tempos áureos, em que cada um 

pode ter e defender livremente a sua opinião; verá, por fim, triunfar o mundo, o príncipe 

pleno de reverência e glória e o povo de segurança e amor. Se, depois, analisar em particular 

os tempos dos outros imperadores, vê-los-á atrozes devido às guerras, marcados por 

discórdias e sedições, sempre cruéis, tanto na guerra como na paz; verá tantos príncipes com 

ferros mortos, tantas guerras civis, tantas guerras externas, a Itália aflita e cheia de novos 

infortúnios, com as suas cidades destruídas e saqueadas. Verá Roma incendiada, o Capitólio 

destruído pelos seus próprios cidadãos, os antigos templos devastados, as cerimónias de culto 

corrompidas e o adultério campeando nas cidades; verá exilados disseminados por todos os 

mares e as ilhas cobertas de sangue. Verá acontecerem, em Roma, incontáveis crueldades, e a 

nobreza, a riqueza, as honras do passado e, sobretudo, a virtude, serem transformadas em 

crimes capitais. Verá, ainda, serem os caluniadores premiados, os servos corrompidos contra 

os seus donos e os libertos contra os seus amos e aqueles que não tivessem inimigos serem 

desgraçados pelos seus amigos. E, então, está em condições de saber, muitíssimo bem, qual a 

dimensão da dívida que Roma, a Itália e o mundo têm para com César. 

Deste modo, o príncipe, se tiver sentimentos humanos, fugirá de toda a imitação dos 

funestos tempos e animar-se-á de um intenso desejo de seguir os bons. E, na verdade, 

quando um príncipe procura a glória do mundo, deveria desejar possuir uma cidade corrupta, 

não para a arruinar, como fez César, mas para ter o gosto de a reordenar, como fez Rómulo. E 

é garantido que os Céus não podem dar aos homens maior ocasião de glória nem os homens 

a podem desejar de maior monta. E se, ao pretender-se ordenar uma cidade, houvesse a 

necessidade de lhe dar a forma de um principado, aquele que não a ordenasse para não 

perder o seu estatuto ainda mereceria alguma desculpa, mas podendo manter o principado e 
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proceder ao seu ordenamento, nenhuma desculpa lhe seria devida. Em suma, atentem 

aqueles a quem os Céus dão semelhante oportunidade, que dispõem de duas vias distintas: 

uma que os faz viver seguros e lhes garante a glória após a morte; e outra que os faz viver em 

contínua angústia e deixa deles, depois da morte, a imagem de uma perpétua infâmia. 
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