A nobreza, fonte espiritual da Civilização Ocidental
Ricardo da Costa1
Nobilis, non vilis, cuius et nomen et genus scitur.
É nobre, e não vil, aquele cujo nome e cuja raça são conhecidos
Isidoro de Sevilha, Etimologias X, 184.

A simplicidade e concisão da definição do bispo de Sevilha não deixam
dúvidas: o que então distinguia e hierarquizava os homens na Alta Idade
Média era o conhecimento que esses privilegiados tinham de pertencer a uma
raça sagrada, antiga noção de nobreza (nobilis, “que se pode conhecer”, “que é
conhecido”). Isso porque ainda não havia um estatuto jurídico próprio que se
perpetuasse através do sangue – condição sine qua non para a constituição de
uma nobreza, já dizia Marc Bloch (1886-1944). Isso só ocorreu bem mais
tarde, por volta do século XII.2 Mas o primeiro alicerce já fora lançado: só era
nobre aquele cujo nome fosse conhecido, e, posteriormente, aquele que, com
seu nome, pudesse provar a nobreza de seus antepassados.
Quando Isidoro de Sevilha (c. 56-636) escreveu aquelas palavras, a
obscuridade quase se tornara lei. Para se ter uma idéia disso, as genealogias
dos camponeses medievais islandeses (sim, dos camponeses) são mais bem
conhecidas por nós que a dos barões continentais!3 Essas famílias, essas raças,
sofriam uma notável e constante renovação, até mesmo extinções. De
qualquer modo, a distinção de nascimento era aceita também pelo fato de não
existirem escravos entre seus antepassados – o que também sucintamente diz
Isidoro. E pelo seu conceito oposto, isto é, nobre era que tinha o gozo da
libertas, a faculdade de dispor de si e de seus bens – e de ser generoso com eles
(a famosa largueza cavaleiresca).4
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Além disso, a posse de uma terra, mesmo que alodial, tornava o seu detentor,
ainda que um modesto camponês (sim, um camponês), alguém distinto dos
outros, alguém honorável. Contudo, a riqueza não era condição indispensável
(embora sempre fosse postulada – na Espanha eles não eram os ricos-homens?):
poderia haver – e havia – nobres ricos e pobres, como camponeses ricos e
pobres!5 Por exemplo, a nobreza polonesa (de 8 a 10% da população), em
pleno século XVI, isto é, já no período moderno, tinha um nível de vida que
não diferia muito do de seus camponeses.6
Mas, acima de tudo, o poder de mando. Marc Bloch, sempre muito sensível a
tudo que é humano, pergunta: “Houve alguma vez motivo mais seguro de
prestígio do que o de poder dizer: ‘eu quero’?”.7 Não. Igualmente honorável
era o exercício do poder (especialmente o de julgar, o poder de ban) ou a
proximidade dele (especialmente o monárquico), embora isso também não
concedesse a nobilitas per se. Somado a isso, a coragem no campo de batalha, e
o desejo do combate – a cavalo, claro: pouco a pouco, com o tempo, cavaleiro
passou a ser sinônimo de nobre. Todas essas peculiaridades conferiam ao seu
detentor um orgulhoso sentimento de distinção, de pertença a um grupo de
escol.
Em via de regra pouquíssimo numerosa, a nobreza era aberta, pois não
totalmente endogâmica. Nesse sentido, as mulheres desempenhavam um
em suas mãos. De sua generosidade ele hauria a força que possuía e o essencial de seu
poder – ou, pelo menos, o renome e a calorosa amizade que o cercava. Em Ramon Llull, a
largueza (largesa, larguea, larguesa) significava o mesmo: abundância em dar, generosidade,
liberalidade, a caridade do cavaleiro, o respeito pelos feridos na batalha.” – COSTA,
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papel fundamental. Elas eram as responsáveis pela transmissão do sangue, o
elemento permanente e consubstancial da raça livre.8 Essa é a origem laica da
valorização feminina na Idade Média.9 Mas o herdeiro deveria fazer jus ao
herdado pela família, ao direito patrimonial, mesmo um rei. Para fazer valer
sua potestas real, o monarca, primus inter pares, deveria saber impor-se, com sua
personalidade, com sua inteligência, e, sobretudo, com sua coragem. Sem isso,
ele teria o poder, mas não a autoridade.10
A nobreza medieval forjou a gênese de nossa civilização. Mais do que seu
caráter guerreiro, foi na nobreza que brotou a literatura, expressão máxima de
uma cultura digna do nome.11 Poemas, novelas, genealogias, cronologias,
tratados, enciclopédias, crônicas, hagiografias, com eles a nobreza européia
exprimiu e difundiu os códigos sociais universais. Por isso, ela foi o substrato
que moldou a cultura exportada para o mundo com a Modernidade.
Contudo, a Idade Média não inventou a nobreza, mas a aprimorou, a lapidou
sob os valores cristãos. Em uma profunda camada histórica abaixo do mundo
medieval, o terreno já fora muito bem preparado e sedimentado pela
Antigüidade, pela arete nobiliárquica grega.12 Notavelmente, todas as
características da nobreza medieval já estão presentes na poesia do período
homérico, tanto na Iliada quanto na Odisséia – por exemplo, a coragem em
campo de batalha e o profundo sentido do dever, a honra e o orgulho de
pertencer a seu grupo social, e, acima de tudo, a elevação da posição
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feminina.13 Trata-se, portanto, de uma gestação inscrita na longa duração, como
diria Fernand Braudel (1902-1985), no tempo quase imóvel do movimento
mais profundo das marés.14 Por isso sua perenidade, densidade e
profundidade.
Retornar periodicamente à nobreza do Velho Mundo, reinterpretá-la, resgatála do historicismo sem limite, nesta noite em que todos os gatos são pardos,
como bem disse Werner Jaeger (1888-1961)15, é beber do tesouro inesgotável
que é a cultura antiga e medieval, é examinar novamente os nossos próprios
fundamentos histórico-culturais, principalmente em um momento crítico
como esse, em que presenciamos o ocaso de seus frutos.16 Pelo contrário, só
poderemos aspirar a um futuro mais compreensivamente generoso com o
estudo de nosso passado mais universal. A universalidade histórica clama pela
generosidade espiritual. E certamente a aristocracia e a nobreza no mundo
antigo e medieval podem nos proporcionar essa amplitude do espírito, tão
necessária nos obscuros dias hodiernos.
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