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são recapitulados os principais argumentos do ateísmo d’holbachiano e, ao 
mesmo tempo, são estabelecidas as reações morais típicas do antiteísmo, o 
pensar a existência de Deus como a má existência de alguém de quem se 
necessita e se necessita precisamente como bom. Sade chega a apresentar o 
ateísmo como a prudência resignada da mais espontânea reação antiteísta, 
assim como nos apresenta a morte como mais digna do que a imortalidade 
para todos os que conhecem a experiência da vida.  

Em seu testamento de 1806,12 Sade pede que não o sepultem sem a 
precaução de bem assegurar-se de seu estado de cadáver, que se o enterrem 
com austeridade num lugar que ele mesmo determina com precisão e que 
sejam plantadas sementes em sua fossa a fim de que não restem traços do 
lugar de sua tumba: 

Desapareçam da superfície da terra, como pretendo que também 
aconteça com minha memória, que espero se apague do espírito dos 
homens, com exceção dos poucos que me amaram até o último 
momento e dos quais levo a doce lembrança à tumba. 

Exceto a discrição, as demais disposições de seu testamento no que 
se refere à hora de sua morte não foram respeitadas. Sade foi enterrado com 
uma cerimônia católica em Charenton.  

Quando um médico que conhecera Sade observou seu crânio depois 
de algum tempo, fez a seguinte observação que teria feito sorrir com deleite 
o autor de Les 120 journées de Sodoma:  

Em suma, se nada fazia adivinhar em Sade passeando com gravidade, 
quase diria patriarcalmente, o autor de Justine e de Juliette, a 
inspeção de sua cabeça me teria feito absolvê-lo da inculpação de tais 
obras: seu crânio era similar em todos os aspectos ao de um padre da 
Igreja. 

                                                 
12 Idem, p. 658.  
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A RELIGIOSIDADE DA REVOLUÇÃO 

O Panteão e as panteonizações  

A transformação do novo templo de Ste. Genevieve no Panteão dos 
homens ilustres confirmaria Paris ainda mais como sede da religiosidade 
revolucionária. O Panteão foi concebido como templo no qual “tudo será 
deus, exceto o próprio Deus”.1 

Uma religiosidade revolucionária, sem esta designação, mas com 
todas as precauções para não contaminá-la de religiosidade católica, já 
havia sido cogitada pelos primeiros líderes da Revolução, como Mirabeau: 

Vossas festas não serão em absoluto religiosas; não é que a religião 
as censure ou proscreva: ela mesma se adorna com sua pompa; mas 
quando a religião já não é o objetivo principal, quando as impressões 
que traz à alma não devem ser as dominantes, não é conveniente que 
apareça; é mais religioso mantê-la afastada.2 

Quatremere de Quincy harmonizou-se perfeitamente com o ideal 
artístico da Revolução em sua concepção do novo Panteão francês, apesar 
de sua defecção política, que em breve se acentuaria3:  

A pátria é uma divindade nova para um povo livre; mas seu culto não 
conhece o sectarismo. Limitada ao exercício de todas as virtudes cujo 
ponto de apoio está na terra, essa religião não rivaliza de forma 
alguma com a que detém as recompensas e as profecias descidas do 
céu, não julga suas leis nem partilha seus templos, mas deseja ter um 
altar ao redor do qual seus cultuadores contraiam o laço da 
fraternidade e que não conheça nenhum direito de primogenitura nem 
de predileção, nem signos distintivos.  

                                                 
1 Df. ROBINET, Le Mouvement Religieux à Paris pendant la Révolution, Paris, 1896, t.I., p. 
540.  
2 Idem, p. 508. Mirabeau e seu amigo Cabanis haviam elaborado um vasto projeto de cultura 
cívica, cf. Robinet, op. cit., pp. 509-510.  
3 QUATREMERE, A., Premier Rapport présenté au directoire dans le mois de Mai 1791, 
sur les mesures propes à tranformer l’Église dite de Sainte-Geneviève en Panthéon 
Français, Paris, 1792, p. 5.  
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É sobretudo nas homenagens que a Pátria presta aos grandes homens, 
é nesse reconhecimento das boas obras, que a Pátria não é senão mãe 
comum de todos os seus filhos. Seus abraços enlaçam a todos por 
igual, e ficaria aflita com tudo que pudesse se interpor à expressão de 
seu reconhecimento a todos os que estão unidos pelo mesmo amor 
pátrio. 

Essa cruel separação ocorreria entretanto, se o culto à Pátria, 
associado sob as mesmas abóbadas ao da Divindade, encontrasse em 
alguns dogmas, ou inclusive em algumas práticas religiosas, títulos 
ou motivos de proscrição contra algum de seus prosélitos. Quem sabe 
se uma aliança desse gênero poderia inclusive despertar toda a 
atividade dos preconceitos que uma filosofia pouco previdente 
acreditaria já ter aniquilado. 

O contraste, e por que não dizer, o ridículo do novo destino do 
templo, se comparado ao que deu lugar a sua edificação, seria ainda 
pior se se quisesse reunir no mesmo recinto a homenagem de uma 
devoção mais ou menos esclarecida ao piedoso objeto de uma santa 
credulidade, às honras profanas e às cerimônias cívicas que a 
filosófica superstição do gênio dedicará às relíquias ou à memória 
dos grandes homens. 

Quatremere conclui que o novo templo deve destinar-se 
exclusivamente ao culto pátrio e dos grandes homens, evitando todo 
conflito com qualquer outra finalidade religiosa: 

O culto dos Grandes Homens, ou das Virtudes, e o da Pátria são 
inseparáveis nesse lugar. Não é possível honrar os efeitos sem 
remeter à causa. A Analogia deve então atrair para esse Templo as 
diversas instituições cívicas que devem compor uma Religião 
patriótica. Levando em conta esta consideração, era-nos necessário 
um templo espaçoso, claro em toda sua construção e que não 
ultrapassasse os limites que a natureza impõe à difusão da voz e ao 
alcance da vista. 

Assim pois, o destino atual de nosso Monumento – devido à natureza 
das instituições que lhe são associadas, oferecendo uma mescla 
determinada de uso e características, combinando as ideias de 
Sepultura e Templo, de festas e de Monumentos Históricos – não 
combina de todo mal com os princípios já dados de antemão e que 
não podíamos mudar. 
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Depois de comentar o necessário complemento escultórico da 
arquitetura, Quatremere, alinhado a toda uma tradição filosófica do 
Iluminismo, apela para o uso da alegoria como representação mais 
significativa do novo monumento4: 

Foi aos Grandes Homens que a Pátria, em seu reconhecimento, 
dedicou este Monumento. 

É também a Pátria que aparece nesse baixo-relevo como divindade 
principal do Templo, acompanhada dos símbolos característicos da 
França. Um altar ornado de festões e de signos compensadores está a 
seu lado. Deste altar pegou as coroas, que sustenta com os dois 
braços e apresenta à emulação pública. Uma delas é pousada na 
cabeça da Virtude. Com o seu ar tímido e seu porte modesto, o 
Artista quis dar a entender que a verdadeira virtude contenta-se em 
receber as recompensas: não sabe nem solicitá-las nem recusá-las. 
Mas que a Pátria sempre saberá achá-la e adverti-la. Um caráter 
distinto aparece com fulgor numa imagem oposta. É o Gênio, 
personificado por um belo jovem alado; uma clava, símbolo da força, 
capaz de domar todos os obstáculos, está em sua mão esquerda. Só é 
preciso mostrar-lhe a recompensa. Assim, sua mão direita pega a 
coroa que a Pátria lhe oferece; sua atmosfera, sua atitude e a 
expressão de seu rosto anunciam sem dúvida a coragem. Esse desejo 
de Glória e essa ambição por recompensas são o alimento do Gênio. 
Se a Virtude espera a coroa, o Gênio a arranca. Tais são os principais 
traços que diferenciam essas duas figuras. Mas o que forma seu 
cortejo ou vem a seguir acentua ainda mais suas características. 

Atrás da Virtude, plana no ar o Gênio da Liberdade. Com uma das 
mãos, segura o escudo da França; com a outra, agarra pelas jubas e 
conduz triunfalmente dois leões atrelados a um carro. É o carro que 
arrasou o Despotismo. A figura deste jaz entre ruínas com um punhal 
que amargamente dirige contra si mesmo. 

O triunfo do Gênio é de outro tipo: suas valentes conquistas foram 
feitas tendo por base o erro. A esse preço deve seu acesso ao Templo 
da Pátria. Tal é o sentido do grupo que completa a parte esquerda do 
frontão. Ali aparece o Gênio da Filosofia, armado com a tocha da 

                                                 
4 QUATREMÈRE, A., Rapport fait au Directoire du Département de Paris, sur les travaux 
entrepris, continues ou achevés au Panthéon Français, 22-X-1793.  
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Verdade (a mesma alegoria aparece no sepulcro de Rousseau), 
combatendo o erro e os preconceitos.  

Estes foram representados pelo artista sob a forma de Grifo, animal 
quimérico que na linguagem da Alegoria transformou-se no símbolo 
do erro. Um deles retrocede ante o fulgor de uma luz que destrói os 
prestígios; o outro expira sob os pés do Gênio. O carro a que estavam 
atrelados mostra, abatidos e perdidos, os emblemas das diversas 
superstições: a Trombeta, as Tábuas hieroglíficas, os instrumentos do 
Mistério, o Tripé sagrado, todos os signos que por muito tempo 
abusaram da imaginação, enganando os sentidos, prestando, em sua 
ruína, uma homenagem ao Gênio da Razão e ocupando a parte mais 
baixa do frontão.  

Referindo-se a outros detalhes esculpidos em código alegórico, 
Quatremere prossegue:  

O do meio, que é de Boichot, tem por tema a Declaração dos 
Direitos. É a Natureza, sob a forma de uma mulher metade despida e 
metade vestida, significando assim que o homem jamais a conhecerá 
inteira, ocupa a parte central da composição. Tem uma cornucópia, 
simbolizando a produção. O abutre, símbolo da destruição, jaz a seus 
pés. Sua outra mão repousa sobre a Tábua dos Direitos do Homem, 
que oferece à admiração da França. A Natureza traz, a seguir, suas 
duas companheiras, a Igualdade e a Liberdade. A Fama aparece no 
céu: anuncia a todos os povos o despertar da França e o reino da 
Liberdade.  

O primeiro baixo-relevo do lado direito (sob a ótica do Templo, não 
do espectador) é o de Le Sueur. Este artista encarnou a Instrução 
Pública. A Pátria a apresenta aos Pais e Mães de família. Rapazes e 
moças saem ao seu encontro e as crianças a abraçam como se fosse 
sua Mãe. O Artista quis que se entendesse a importância da instrução 
na idade mais tenra.  

O segundo, do mesmo lado, representa a nova Jurisprudência. A 
Pátria, sentada à entrada do Templo das Leis, mostra à Inocência a 
estátua da Justiça e a salutar instituição do júri. A Inocência abraça 
com arrebatamento essa estátua tutelar. A Jurisprudência civil e penal 
é representada de pé, desfrutando o prazer de defender os inocentes. 
Essa obra é de Roland.  

Assim como toda sociedade digna deve implantar a Instrução e a 
Justiça para todos, todos por sua vez, devem, à Sociedade, a 
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obediência de suas Leis e o sacrifício de suas pessoas à coisa pública. 
Tais são os motivos dos baixo-relevos do lado esquerdo.  

O primeiro, representando a Entrega patriótica, é de Chaudet. Nele se 
vê um guerreiro moribundo em defesa da República. O Gênio da 
Glória e o da Força o sustentam enquanto expira. Sua desfalecida 
mão deposita no altar da Pátria o ferro que usou para defendê-la, e 
seus últimos olhares dirigem-se também à Pátria, que se aproxima 
dele apresentando-lhe a coroa do Martírio cívico.  

O segundo do mesmo lado é o Império das Leis. A Pátria, com o 
Cetro na mão, ensina ao povo as leis como expressão da vontade 
geral. Um Ancião se prostra jurando obediência. Um jovem guerreiro 
avança jurando defendê-la. Esse baixo-relevo é de Fortin.  

Este Monumento consagrado aos Grandes Homens, antes de tudo, é 
consagrado às Virtudes e aos Talentos que os fazem. Convinha pois 
expressar sensivelmente todos os títulos de mérito e de honra que 
compõem sua reputação. Era de se esperar que fossem encontrados 
neste Elíseo todos os signos correspondentes aos objetos de estima e 
valor humanos, que sempre fizeram os encantos e a glória da vida.  

Foi de acordo com essa ideia tão natural que se estabeleceu a divisão 
das alegorias das quatro naves: a Filosofia, o Patriotismo, as Ciências 
e as Artes.  

Representando esses emblemas, os Artistas tiveram a intenção de 
relacioná-los estreitamente ao caráter do edifício e à Revolução por 
meio de alusões tão simples como plausíveis. A breve descrição que 
se segue o provará.  

A nave de entrada mostrava na pequena cúpula ovalada que coroa a 
tribuna, quatro pequenos nichos, antes ocupados por pequenos 
grupos de anjos. Agora substituídos por quatro temas ou ornamentos 
que, utilizando como emblema quatro animais alados, representam a 
apoteose da Filosofia, da Virtude, da Ciência e do Gênio.  

O primeiro nicho, à direita dos espectadores, logo depois da entrada, 
tem por tema a História. Seu autor, Stouf, representou-a sob a forma 
de uma mulher tranquila em meio a fulminantes relâmpagos, 
escrevendo, sobre as asas do Tempo, as catástrofes e as Revoluções 
dos Impérios. É o que se lê numa Tábua que o Tempo lhe apresenta, 
e ainda melhor nas ruínas dos cetros e coroas, que a Musa da História 
pisa implacavelmente.  
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A Ciência Política constitui o tema do primeiro baixo-relevo da 
esquerda. Compõe-se de duas figuras, a Força e a Sabedoria, que 
juntas mantêm o Timão e a Fácia da República. Essa obra é de 
Auger.  

O terceiro do mesmo lado representa a Legislação e se deve a Du 
Pasquier. A Ciência das leis, inspirada pela efígie de Licurgo, escreve 
seu código e o apresenta à República, cujo emblema é uma Colmeia.  

O quarto à direita é a Moral, representada por uma mulher que instrui 
um jovem e lhe ensina a sentença básica de toda ordem: “Não faças 
aos outros o que não queres que te façam”. Esse baixo-relevo é de 
Beauvallet.  

A nave setentrional, ou do cruzeiro, à esquerda de quem entra, é 
dedicada às Ciências. Suas abóbadas ostentam os atributos da Física, 
da Geometria, da Astronomia e da Agricultura.  

A Física, obra de Baccarit, nos é apresentada na figura de uma 
mulher, que é a Ciência, levantando o véu que escondia a Natureza.  

O baixo-relevo correspondente representa a Agricultura com seus 
instrumentos de aradura e os produtos que são a verdadeira riqueza 
do Estado. A Pátria lhe oferece a coroa recompensadora dos 
trabalhos úteis. O autor desse baixo-relevo é Lucas.  

Suzanne personificou a Geometria por meio da figura de duas 
mulheres. Uma delas, a Teoria, é reconhecível por sua lâmpada, 
símbolo do estudo. É ela que dirige e regula as operações de outra 
figura, que é a Geometria prática, ocupada em traçar sobre o globo as 
novas divisões da França em departamentos.  

A Astronomia é o quarto tema. Bastante tempo antes do novo 
calendário ser decretado, Delaistre tratou o tema no Panteão, também 
em baixo-relevo. Esse artista representou a Astronomia mostrando à 
Cronologia, no Zodíaco, o signo do equinócio de outono como 
indicador de época para o novo ano. A Cronologia escreve num Cipo 
essa nova era da República Francesa.  

Às ciências sucedem as artes e os ofícios. Finalmente, as virtudes 
patrióticas: a Força, a Vitória, a Sabedoria, a Prudência, a Boa Fé, o 
Desinteresse, a Entrega e o Amor à Pátria culminam a série de alegorias. 
Alegorias que se repetem e realçam diferentes partes do Panteão, 
especialmente as relativas à Pátria e ao heroísmo que lhe é oferecido. O 
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Panteão projetado por Quatremere de Quincy reflete, como dizíamos no 
começo de seus textos, a clara intenção pedagógica dos líderes ideológicos 
da Revolução, intenção centrada sobretudo na nova noção de pátria e 
cidadania, posta à prova pelos rigores da incessante guerra que a França tem 
de enfrentar, dentro e fora de suas fronteiras.  

Penetremos no ambiente das primeiras panteonizações, antes mesmo 
de serem realizadas no próprio Panteão. Naqueles primeiros dias, quando a 
beleza das moças era comparada à liberdade e sua simplicidade à igualdade, 
o entusiasmo revolucionário não queria – apesar de alguns intransigentes – 
discriminar os filósofos do século XVIII que agora brilhavam como áugures 
de uma pátria melhor. Assim, faz sentido essa celebração de Rousseau, 
Franklin, Voltaire e Mirabeau feita pelos jacobinos em 12 de fevereiro de 
17925:  

Cidadãos, cidadãs, que hoje reunis neste recinto as imagens tão 
reverenciadas desses filósofos, primeiros deuses da liberdade que 
criaram de um pólo a outro do mundo, vós que prestais a sua 
memória o culto e as homenagens que todo cidadão amigo da 
igualdade e da humanidade lhes deve, segui vosso caminho, marchai 
com firmeza e sob a proteção das leis e dos estandartes da liberdade; 
ensinai, cultivai a moral pura dos Voltaire, dos Rousseau, e assim 
como Franklin e Mirabeau amai com grande estima a vossa pátria, 
defendendo-a de todas as investidas dos déspotas: arrancai seus 
cetros e colocai-os nas mãos da razão, a única que deve governar o 
universo...  

Ilustres criadores da liberdade, recebei agora o tributo dos elogios 
que com toda justiça o universo vos deve. Que essas coroas 
elaboradas pela virtude, concedidas pela razão e pela posteridade, 
possam vos ressarcir da impotência da inveja; e se é verdade que a 
alma ainda tem sensibilidade entre os mortos, gozai de vossas obras. 
Falastes, e isto foi suficiente para que desaparecesse o despotismo, 
para que agonizasse o fanatismo, para que se preparasse a queda dos 
tiranos e a igualdade reinasse sozinha no trono do mundo.  

                                                 
5 Société Fraternelle des patriotes des deux sexes, Défenseurs de la Constitution, Extrait du 
Procès-Verbal de la séance du Dimanche, 12 Février 1792, pp. 9, 11, 12... 
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Franklin!, nascido numa condição que se tem chamado de obscura, 
demonstrou, fazendo a revolução em seu país, que as virtudes e os 
talentos não distinguem classes de homens.  

Tu, imortal Rousseau!, que em teu Contrato Social, lançaste as bases 
dessa sublime Declaração dos Direitos do Homem, admiração de 
filósofos e desalento de déspotas.  

E tu, grande Voltaire!, gênio profundo e vasto que levaste a tocha da 
filosofia aos antros tenebrosos dos preconceitos e do fanatismo e qual 
novo Hércules, abateste com a clava da ciência as cabeças sempre 
ressurgentes dos devotos e dos velhacos encapuzados.  

Recebei a coroa cívica. Senti vossa imortalidade ao som das 
aclamações e dos sufrágios de um povo livre. Que o exemplo de 
vossa reputação faça surgir êmulos de vossos talentos! Talvez nossas 
esposas, mães e cidadãs tenham em seu seio um Franklin, um 
Rousseau, um Voltaire! Que a razão ultrapasse sua idade, que o 
patriotismo desenvolva seus talentos; a tribuna, sua eloquência e o 
amor à Pátria, esse germe fecundo de todas as virtudes: a 
humanidade, a beneficência, a coragem, a tolerância e tudo que 
compõe o precioso tesouro de um herói do patriotismo!  

Santa Genoveva cederia passagem aos novos patronos de Paris e da 
França. A panteonização oferecia novos santos ao povo, que ao invés de 
milagres haviam dado liberdade. Assim, M.-J. Chénier pedia a 
panteonização de Descartes6:  

Hoje em dia, Paris e a França inteira não têm outra padroeira além da 
Liberdade. Um templo foi elevado a Genoveva: esse templo, agora 
tão envelhecido como os preconceitos, afunda sob o peso do tempo; 
mas entre esses escombros religiosos, perto dessas relíquias sagradas 
às quais, em face das calamidades do povo, a piedosa credulidade de 
nossos antepassados implorava com uma confiança estéril, em meio a 
esses altares enriquecidos pelo temor, a essas tumbas adornadas pelo 
orgulho, uma pedra estreita e sem arte alguma cobre os restos de 
René Descartes ... 

Mas a apoteose e a panteonização de mais repercussão foram as 
dedicadas a Voltaire. Se, por um lado, esta celebração se impunha como 

                                                 
6 CHÉNIER, M.-J., Rapport ... in Procès-Verbaux du Comité d’Instruction Publique de la 
Convention Nationale, Paris, 1894, t II, p. 576. 
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reconhecimento óbvio da consciência revolucionária, pelo menos frente ao 
antigo regime, será que por outro lado Voltaire merecia a panteonização?  

... esse adulador dos grandes, que desprezava o povo, esse homem de 
espírito volúvel, sem lei, sem princípios, se ainda vivesse estaria à 
altura da Revolução? Mostraria essa majestosa integridade, essa 
atitude que é a beleza da alma verdadeiramente livre?7  

Por outro lado, a festa parecia uma provocação ao fervor do 
catolicismo popular e uma ofensa ao clero juramentado na Constituição. 
Assim pensava, reivindicando a suspensão da homenagem a Voltaire ou ao 
menos uma celebração muito mais discreta, um numeroso grupo de 
jansenistas e de galicanos.8  

À oposição que se ergueu contra a apoteose de Voltaire, Gudin de la 
Brenellerie9 respondeu com estes esclarecimentos:  

Sempre há quem não seja nem de seu século nem de seu país, dizia 
Voltaire. Tais são os que hoje querem se opor ao decreto que concede 
a este primeiro vencedor dos preconceitos, a este Hércules francês, as 
homenagens que a pátria agradecida presta aos grandes homens.  

Voltaire... pai da liberdade de pensamento, também é o pai da 
liberdade política que sem ela não teria existido... Os hipócritas se 
utilizam sempre do nome de Deus para prejudicar os homens: fingem 
ignorar, agora, que nenhum teólogo combateu com tanta força o 
ateísmo como Voltaire; mostram que confundem uma festa cívica 
com as festas eclesiásticas; as cerimônias triunfais com as cerimônias 
fúnebres. Em suas perspectivas estreitas não concebem que essas 
homenagens possam ser prestadas a outros grandes homens que não 
sejam católicos...  

Esse triunfo dos grandes homens não é, de fato, nem um cortejo 
fúnebre que não se pode recusar a ninguém, nem uma festa religiosa, 
sagrada aos olhos de uma seita e profana para todas as demais. É uma 
pompa cívica; é uma homenagem solene espontaneamente oferecida 
por cidadãos livres, por corações generosos, inflamados pelo amor à 
glória, sensíveis às grandes coisas e que querem inspirar à juventude 

                                                 
7 ROBINET, op. cit., p. 541. 
8 Idem, p. 542. 
9 GUDIN DE LA BRENELLERIE, P. Ph., Réponse d’un ami des grands hommes, aux 
envieux de la gloire de Voltaire, s.f., começo e pp. 2, 5, 9 e 10.  
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o desejo de merecer essas homenagens; é a melhor educação que se 
possa dar aos jovens; é a que recebiam na Grécia... 

Thibaudeau10 recordava-o mais friamente em suas memórias, escritas 
na Alemanha: 

Essas farsas não passavam de frias imitações dos gregos e dos 
romanos. Era em vão que de modo imprevisto se queria levar uma 
nação envelhecida na civilização aos costumes simples das antigas 
repúblicas.  

Rabaut Saint-Etienne comentou assim a apoteose de Voltaire – o 
mesmo Rabaut que David situa no primeiro plano do Juramento do Jeu de 
Paume – como protestante defensor da liberdade religiosa11: 

Mas um homem, mais do que todos os outros, fazia avançar a razão 
na França; o mesmo que, ainda jovem, seduziu todos os espíritos com 
os encantos de uma poesia brilhante que reunia todos os talentos, 
aperfeiçoava todos os gêneros, combatia todos os abusos, tomava a 
defesa de todos os oprimidos e que, durante sessenta anos, dirigiu ou 
influenciou a opinião pública. Pergunto a toda a atual geração, a 
todos os que pelo menos aprenderam a pensar por si próprios e a 
elevar-se acima dos preconceitos, se não têm uma dívida para com 
Voltaire. Sua incansável perseverança fazia a própria preguiça 
levantar-se, e jamais permitiu que seu século adormecesse na busca 
da verdade. Suas judiciosas lições, suas apuradas críticas e suas 
picantes sátiras foram o açoite constante dos preconceitos até que 
chegou o tempo em que, depois de ter derrubado mil atletas da 
estupidez, dominou sozinho na arena.  

Incansável protetor dos desgraçados, amava a liberdade porque 
amava a humanidade com paixão. Todos os princípios da liberdade e 
todas as sementes da revolução estão contidos nos escritos de 
Voltaire. Foi ele quem a predisse e a iniciou, minando sem cessar o 
terreno onde o despotismo não interrompia suas obras; feliz por ter a 
natureza lhe ofertado o tempo suficiente para iluminar duas gerações. 
Com a liberdade de pensamento fazendo tantos progressos 
cotidianos, assim como os poderes do arbítrio também cometiam 

                                                 
10 THIBAUDEAU, A.C., Mémoires sur la Convention, et le Directoire, Paris, 1824, p. 56.  
11 RABAUT, J. P., Almanach historique de la Révolution Française pour l’année 1792, 
Paris, 1791, p. 19. 
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faltas diariamente, os franceses alcançaram logo o momento que a 
mudança de espírito clamava maciçamente.  

Foi então que se formou uma escola de homens superiores, cujos 
escritos difundiram uma infinidade de verdades úteis; e esses, 
formando por sua vez uma multidão de discípulos, estabeleceram-se 
como um tribunal esclarecido para julgar reis e ministros, o tribunal 
da opinião pública.  

Ninguém podia julgar tão bem, como Rabaut Saint-Etienne, o efeito 
popular das ideias voltairianas, sobretudo no que tange à tolerância. A 
defesa de Calas, como a do barão de la Barre, situaram Voltaire como 
paladino de uma causa que já conquistara a consciência da maior parte da 
opinião pública. O protestantismo, a que Rabaut concedeu com seus 
esforços o edito de Tolerância de 1787, tinha especial carinho por Voltaire, 
que o defendera já muito antes do caso Calas.  

Charles Villette propôs, na primavera de 1790, um serviço solene em 
homenagem a Voltaire12 e o traslado de seus restos ante a perspectiva de 
venda do mosteiro de Sellieres. Sugeriu um monumento na basílica de 
Sainte-Genevieve, em frente à tumba projetada para seu arquiteto, Soufílot. 
A apoteose e panteonização de Voltaire teria lugar em 12 de julho de 
179113:  

“Nas revoluções políticas, onde os espíritos se exaltam para defender 
tanto o erro como a verdade, onde os ódios partidários (mais fortes 
do que os ódios particulares) sucedem aos afetos doces da 
sociabilidade, dá gosto poder repousar a vista num espetáculo que 
reúne todos os sufrágios, que aproximou por um instante os espíritos 
mais opostos, e que a história conservará cuidadosamente como 
triunfo completo das luzes e da filosofia. A assembleia constituinte 
decretaria, em 30 de maio, aniversário da morte de Voltaire, que lhe 
fossem concedidas as honras devidas aos grandes homens. Sem 
dúvida não havia necessidade de decreto algum para que Voltaire 
fosse colocado entre os benfeitores das nações: que lei podia obter 
maior admiração e reconhecimento da Europa inteira, quase se deve 
dizer do universo? Mas importava ao órgão legislativo expiar com 

                                                 
12 VILLETTE, Charles, Lettres Choisies, Paris, 1792. 
13 Collection complète des Tableaux historiques de la Révolution Française, Paris, 1804, 
Quadro nº 55, p. 221.  
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toda solenidade o ultraje feito à razão universal na pessoa de um 
grande homem. Paris ansiava pela entrada gloriosa desses restos 
mortais – que um arcebispo imbecil e um sacerdote fanático haviam 
privado de sepultura, que não haviam podido se furtar da raiva de 
seus inimigos, e tiveram que ser levados furtiva e dissimuladamente 
de Paris há três anos atrás, para repousar em silêncio na solidão 
monástica de Sellières, sendo ali visitados apenas por alguns sábios, 
que não hesitavam em afrontar a superstição reinante, e por alguns 
estrangeiros, surpresos de que um deserto acolhesse aquele cujo 
nome percorria o mundo. Os amigos das letras e da liberdade 
pressionavam com todo empenho a favor desse triunfo que devia 
humilhar tanto o despotismo como a ignorância; dedicavam coroas 
cívicas ao homem que suscitara na opinião pública a revolução que 
então ocorria no governo. Sua apoteose foi marcada para 12 de julho.  

A antiguidade mais de uma vez atestara como o reconhecimento 
público colocava no rol dos deuses o guerreiro salvador de sua pátria; 
e, numa religião dia-a-dia enriquecida com os tesouros da 
imaginação, a ardente inventiva dos gregos se comprazia em dotar de 
filiação divina o mortal que assombrara a terra. A adulação romana 
depois transferiu a seus imperadores essa honra, que só era devida 
aos benfeitores das nações; e se Tito e Marco Aurélio entraram no 
Olimpo, sua associação a Tibério, Calígula, Nero, etc., provou 
sobejamente que esse Olimpo não era morada exclusiva da virtude. 
Esses dois povos, em suas melhores decisões, só haviam prestado 
homenagem a guerreiros e príncipes: estava reservado à nação 
francesa regenerada o poder de conceder as supremas honrarias ao 
poeta-filósofo que não havia exercido outro poder senão o do gênio, 
e cujas façanhas, atestadas pela queda dos preconceitos, haviam sido 
um benefício para o universo.  

Um funcionário municipal viajou de Paris a Sellieres para levar o 
decreto do órgão legislativo. Já era tempo de recebê-lo. Uma vez 
posta à venda, a abadia de Sellieres precisava colocar devidamente o 
depósito precioso que albergava; todos os distritos circunvizinhos 
haviam combinado dividir entre si os restos de Voltaire, assim como 
sete cidades da Grécia haviam disputado a honra de ser o berço de 
Homero. O decreto pôs fim às pretensões mas não ao sentimento 
desses amigos da liberdade.  

A cerimônia de traslado apresentou tudo que de mais emocionante e 
majestoso pode derivar da solenidade da antiguidade e da reunião de 
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todas as classes de um povo livre. À frente do cortejo podia-se ver os 
prefeitos das aldeias com seus trajes municipais: seguiam-nos longas 
filas dos guardas nacionais dos arredores, com seus fuzis adornados 
por ramos de carvalho e louro. Uma música suave e campestre tangia 
árias enternecedoras que expressavam a dor de uma separação 
necessária: mas os que até então o haviam possuído se consolavam 
da perda com a ideia da glória que o esperava no Panteão.  

A cada momento e de toda parte chegavam novos grupos de cidadãos 
que ofereciam coroas e atiravam flores. À volta, espetáculos 
emotivos e de vivos sentimentos: as mães levantavam os filhos nos 
braços para imprimir-lhes a lembrança desse glorioso acontecimento: 
as mulheres tocavam o sarcófago com panos seus e depois os 
beijavam e guardavam com respeito; os anciãos, com seus tardios 
passos, seguindo o cortejo com o olhar, erguiam as mãos ao céu, 
bendizendo-o por poder viver esse espetáculo tão belo; numa palavra, 
todas as idades e todas as classes da sociedade mesclavam suas 
homenagens, porque todos reconheciam as boas obras desse grande 
homem. As estradas estavam arrumadas com arcos de triunfo. Os 
lenhadores e camponeses os adornavam com flores, folhagem, e com 
guirlandas tão simples como os seus corações; ao entardecer, tochas e 
outras iluminações assinalavam o caminho a tomar; à noite, 
verdadeiras cúpulas de folhas cobriam sua cabeça: temia-se não 
testemunhar-lhe o respeito suficiente, a veneração que inspirava.  

o carro cerimonial que o transportava era metade camponês, metade 
triunfal: com vinte pés de altura, estava montado em quatro rodas e 
era puxado por quatro cavalos. Nos ângulos do carro erguiam-se 
quatro pilastras de mármore branco, ornamentadas com graça e 
enlaçadas com guirlandas de flores. Esses suportes eram coroados 
por um baldaquino, no alto do qual ondulavam as cores nacionais. 
Cada coluna sustentava o sarcófago com anéis e fitas, o qual 
repousava docemente sobre um fundo de rosas entrelaçadas. Ao seu 
redor havia sido instalada uma galeria protegida por choupos, 
ciprestes, faias e olmos: dir-se-la um bosque em movimento, ou antes 
o bosque sagrado de Helicon animado pela presença do deus dos 
versos.  

Assim, em meio aos aplausos universais, às danças e à música, ele la 
se aproximando de Paris, poucos dias depois de Luís Capeto ter 
voltado. Essas duas épocas, tão próximas e tão diferentes, 
estabeleceram afinal, vitoriosamente, o triunfo do gênio sobre a 
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realeza. Um príncipe pérfido não podia colher outra coisa além do 
desprezo daqueles que ousava chamar de súditos, ao passo que um 
simples cidadão recebia, inclusive depois de sua morte, a 
homenagem universal de um povo justo e agradecido”.  

O jornal La Bouche de Fer14 comentava assim a passagem do carro 
de Voltaire diante dos protagonistas do Antigo Regime:  

Do canto de um sótão do pavilhão de Flora, através de sua gelosia, o 
poder executivo vira passar o carro triunfante de Voltaire. Viu esse 
mesmo povo, que há não muito tempo manifestara, nos mesmos 
lugares, seu desprezo a um rei covarde, divinizar o grande homem 
cujo gênio, dedicado sem descanso a despertar as nações de sua 
letargia, não pode morrer jamais. República das Letras, república 
universal, santa religião dos homens livres, depois de tantos séculos 
de combates, que estas primícias de vossa glória, recolhidas sobre os 
escombros de um trono que lançara raízes há novecentos anos atrás, 
animem ainda mais o vosso incansável zelo!  

Continua a descrição dos Tableaux: 

O sarcófago passou a noite no local montado na ruína da Bastilha. 
Desejava-se que os manes de Voltaire fossem testemunhas da ruína 
dessa fortaleza onde o despotismo o havia trancado. Que diferença 
entre aqueles tempos e este de seu triunfo! O palácio da vingança já 
não era mais do que um monte de escombros, dos quais surgiam 
pouco a pouco tufos de mirtas, de roseiras e de louros que apenas a 
presença de uma divindade parecia capaz de fazer crescer naquele 
lugar de terror. Uma música fascinante substituíra o ruído dos 
grilhões e ferrolhos; aos gemidos dos calabouços haviam sucedido os 
aplausos de um povo imenso; às trevas da noite, um horizonte 
brilhante; ao Tártaro, o Elíseo; e estes milagres eram obra de 
Voltaire. Lia-se numa pedra da Bastilha: ‘Neste mesmo lugar onde o 
despotismo o acorrentou, Voltaire recebe as homenagens de um povo 
em liberdade’. 

A partida fora marcada para as oito horas; e antes das seis uma 
grande multidão enchia os locais. Sua área, de uma légua de 
semicírculo, não bastava para a cerimônia. O cortejo avançava na 
ordem mais imponente. A cavalaria abria a marcha; a seguir vinham 

                                                 
14 La Bouche de fer, nº 90, 12- VII-1791. 
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o batalhão de jovens alunos da pátria, a guarda nacional, os clubes, as 
sociedades fraternas, os carregadores do mercado, os vencedores da 
Bastilha e aqueles que, reunindo todas as suas forças, trabalharam na 
demolição de suas torres. Em meio a eles via-se uma bandeira 
esfarrapada, a mesma que fora arrancada das mãos do pérfido Launay 
durante a tomada da horrível fortaleza. Seguiam-lhes as viúvas cujos 
esposos morreram pela conquista da liberdade. Os inválidos vinham 
depois junto com nossos irmãos de armas dos departamentos. Sobre 
padiolas cheias de almofadas de veludo, destacavam-se o busto de 
Rousseau, a planta da Bastilha em relevo e couraças e escudos 
enferrujados achados entre os escombros. Os alunos das artes, 
vestidos como na antiguidade, usavam guirlandas de carvalho em 
forma de insígnias. Várias inscrições em homenagem a Voltaire 
mencionavam suas obras-primas e as vitórias de seu gênio. Outros 
portavam os atributos das musas: a máscara de Talía, o punhal de 
Melpomeno, a lira de Polimnia, a pluma de Clio, a trombeta de 
Calíope. Parecia que desfilavam os deuses da antiguidade. A coleção 
magnífica das obras de Voltaire, dentro de uma arca de ouro, 
comovia todos os espíritos, assombrados de que o espírito de um 
único homem tivesse produzido o que faria a riqueza de todo um 
século. Homens vestidos com túnicas levavam a sua estátua, todos 
teriam querido vê-la viva para que pudesse presenciar sua glória. 
Atrás desfilavam os atores com as vestimentas dos teatros, os homens 
de letras, os juízes de paz, os distritos, os tribunais, o departamento, a 
prefeitura, a assembleia nacional, os ministros e os embaixadores de 
todos os povos da Europa.  

Um grupo de músicos, com instrumentos de forma antiga e 
executando hinos novos, precedia o carro magnífico que substituía o 
que o trouxera de Sellieres. Esta obra-prima de criação recente era 
transportada sobre quatro rodas de bronze. Todas as artes haviam 
conjugado seus esforços para compor esse carro triunfal; o gosto 
mais apurado presidira a toda sua ornamentação. Sobre uma ampla 
plataforma rodeada de folhas de carvalho, erguia-se um sarcófago de 
granito oriental. Sobre as faces laterais, gênios imersos na dor 
deixavam cair suas tochas. Podia-se ler inscrições nos quatro lados 
do sarcófago. Acima dos degraus, cobertos de veludos azuis 
salpicados de estrelas de ouro, elevavam-se quatro candelabros 
antigos, nos quais o perfume e os incensos ardiam abundantemente. 
Um leito de repouso, colocado sobre o sarcófago, portava uma 
estátua de grande semelhança com Voltaire, meio deitada, em atitude 
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de sono. Estava vestida de púrpura; e a Imortalidade, figurada por 
uma moça que descia do céu, colocava-lhe na cabeça uma coroa de 
estrelas douradas. Ao timão, que saía da garganta de um dragão, 
haviam sido presos doze cavalos brancos, conduzidos pela mão de 
guias vestidos à romana.  

Esse magnífico cortejo, composto de cem mil homens, desfilando na 
presença de seiscentos mil espectadores, parou primeiro diante da 
ópera, soberbamente decorada. Sobre um altar antigo achava-se o 
busto do homem imortal, três medalhões portavam as inscrições do 
Templo da Glória, de Pandora e de Sansão. Voltaire chega 
finalmente ao esplendoroso cais que desde então tem seu nome,15 
deixando para trás o pavilhão de Flora de onde o ignominioso Luís 
Capeto contempla esse triunfo por trás de uma gelosia. A segunda 
estação foi feita diante da casa de Charles Villette, onde Voltaire 
morreu, onde ainda mora seu coração. Cinquenta jovens cidadãs, 
vestidas de branco com faixa azul e a cabeça coroada de rosas, 
recebem o grande homem e o acompanham até o derradeiro asilo. 
Entre elas destacam-se a viúva e as filhas do infortunado Calas, 
cobertas de luto. Sua filha adotiva, a cidadã Villette, avança para 
abraçar a estátua: coroa-a, apresenta-a a seu filho como a uma 
divindade tutelar. O excesso de emoção que sentia sufocou-a de tal 
maneira que teve de retirar-se para sua casa; porém, uma vez tendo 
recuperado todos os sentidos, voltou, resoluta, para acompanhar o 
cortejo.16  

A marcha continuava ao som de uma música celestial. Sobre a 
fachada da antiga Comédie Française lia-se: “escreveu Édipo aos 
dezessete anos”. Mais adiante, o templo de Melpomeno, ricamente 
enfeitado, esperava a divindade cujos oráculos repetiram tantas 
vezes. Numerosos cartazes pendiam de todas as colunas. No frontão 
lia-se: “escreveu Irene aos oitenta e três anos”. Todos os atores, com 
seus costumes de Brutus, Oromano, Nanine, aproximaram-se de seu 
pai para oferecer-lhe flores e incenso. A música e os cânticos 

                                                 
15 Em carta de 13 de abril de 1791 (Lettres, op. cit.), Charles Villette dizia a seus amigos: 
“Tomei a liberdade de apagar, na esquina de minha casa, a inscrição: Cais dos Teatinos; e a 
substituí por: Cais Voltaire”. Essa iniciativa logo foi saudada pelos frequentadores do café 
Procope-Zoppy. 
16 La Bouche de fer (nº 90, 12-VII-1791) fez o seguinte comentário sobre a passagem de 
Voltaire pela casa de Villette: “A amizade é engenhosa, e a casa de Charles Villette oferecia 
um espetáculo delicioso. Infeliz daquele que o tiver contemplado com sangue-frio”. 
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mesclavam-se aos aplausos dos espectadores. Foi com esse 
comparecimento unânime, com os votos e as homenagens de todo um 
povo, que Voltaire fez a sua entrada no Panteão francês.  

A narração da apoteose de Voltaire que Charles Villette faz em uma 
de suas cartas é a mesma que sai nos Tableaux, com acréscimo de vários 
parágrafos significativos.17 Ele começa elogiando com grande entusiasmo a 
ideia da apoteose de Voltaire: “A apoteose de Voltaire é o homem à 
imagem de Deus”.18 Antes, em outra carta,19 dissera: “Se Jean-Jacques fez 
em prosa uma Constituição, Voltaire fez a Revolução em verso”, 
indubitável alusão às tragédias republicanas e libertárias de Voltaire. A 
missão do gênio era considerada importantíssima: “Seus volumosos escritos 
foram às vezes a nuvem misteriosa e às vezes a coluna de fogo que nos 
guiaram por entre os inúmeros preconceitos que entravavam a marcha do 
Espírito humano”. “A cerimônia de seu traslado foi feita com uma pompa 
tão majestosa como estimulante”.20 

Ao texto publicado nos Tableaux acrescenta que os anciãos que não 
podiam acompanhar o cortejo “erguiam as mãos ao céu e imaginavam algo 
tão divino que os fazia chorar”. O carro é qualificado de “metade pastoral, 
metade triunfal”. E destaca com complacência: “Havia inclusive padres 
mesclados à procissão cívica: eram os capelães de Apolo que vinham cantar 
hinos ao Deus do Gosto, enquanto se dirigia ao seu templo”.  

O relato de Villette em sua correspondência acrescenta detalhes de 
emoção ao dos Tableaux: “parecíamos estar recebendo um Deus”; “dir-se-
la que esse triunfo atraía os olhares dos Imortais;21 “Assim, em seu 
entusiasmo religioso, David dançava ante a arca sagrada; e assim as Graças 
formavam uma marcha cadenciada ante o carro de Apolo”;22 “As árvores 
tinham mais homens que galhos”...  

                                                 
17 Cf. AULARD, La Société des Jacobins, Paris, 1889, t. I, p. 367, para o discurso de Charles 
Villette no Clube dos Jacobinos pedindo o traslado de Voltaire a Ste. Geneviève. 
18 VILLETTE, Ch., op. cit., p. 174.  
19 Idem, 15-V-1791. 
20 Idem, pp. 174 e 177.  
21 Idem, p. 185. 
22 Idem, p. 180. O antigo cabeleireiro de Voltaire somou-se ao séquito que iria buscar os 
restos do filósofo em Sellieres. Em sua carta a Villette (p. 97), compara a arca de Santa 
Genoveva, “dócil padroeira de Paris”, à “patriótica e filosófica” tumba de Voltaire. 
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A passagem do cortejo na frente de sua casa é o auge da descrição 
repleta de religiosidade que Villette nos oferece. O sentimentalismo mais 
declarado, proibido pela filosofia moral de boa parte dos ilustrados, junto 
com a exaltação de uma revolução protagonizada pela coragem e pelo 
espírito do homem sustentam o relato23:  

Voltaire chega afinal ao estupendo cais que atualmente tem o seu 
nome. Voltaire morreu em minha casa; seu coração repousa ao lado 
de sua imagem. Lembrava-me de nossos encontros de Ferney, 
daquele tempo em que a amizade o fazia dizer: tecum veniam!; e eu 
lhe respondia: veni! coronaberis. Procurei arrumar minha casa o mais 
que pude. Previa que receberia muita gente e, com esta finalidade, 
coloquei na rua um estrado espaçoso. A visão de cinquenta jovens, 
dispostas como num anfiteatro, belas como as Graças e vestidas 
como Efigênia, todas de túnica branca, faixa azul e uma coroa de 
rosas na cabeça acabou também não sendo um dos ornamentos 
menores da festa. Em meio a esse encontro, por si mesmo brilhante, 
surgiam as duas filhas de Calas cobertas de luto. Era uma recordação 
profunda, a do mártir que o fanatismo havia degolado. Voltaire lhe 
devolvera a honra, não podendo devolver-lhe a vida: e suas filhas, 
com os olhos umedecidos pelas lágrimas, aproximavam-se para 
estreitar seu sepulcro e dar graças aos seus manes.  

Voltaire aparece: a terra se cobre de flores; chovem coroas a seus 
pés. A senhora Villette se adianta para abraçar sua estátua; esquece 
que está falando com um bronze inanimado. Voltaire é coroado mais 
uma vez pela piedade filial. Levanta nos braços o seu filho e o dedica 
à Divindade que plenifica sua alma. Porém, inundada de sentimento, 
sua cabeça se inclina sobre o peito de seu pai adotivo; aperta-se 
contra seu coração e fica como que aturdida; foi preciso retirá-la. 
Esta cena se desenrolava sob os acordes de uma música dilacerante. 
Suas fúnebres notas nos recordavam que aquele homem já não 
existia. Mas o sentimento de sua imortalidade despertava 
incessantemente... 

Villette desenvolve o mesmo raciocínio já exposto nos Tableaux, mas 
sem comparar a apoteose de Voltaire à humilhação de Luís XVI24:  

                                                 
23 VILLETTE, Ch., op. cit., pp.195-196. 
24 Villette se considerava democrata, mas respeitava o rei, e especialmente a rainha, a quem 
tinha como excelente protetora das artes na França (Idem, op. cit., 20-X-1791).  
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Que um simples particular que não tem senão sua pena para 
apresentar ao mundo erga-se a essa altura, a essa soberana 
hegemonia, apenas com as armas do pensamento; que faça calar as 
paixões com sua presença e faça falar a Famosa razão; que tenha 
tantos partidários como leitores, e tenha inclusive seu sepulcro 
carregado triunfalmente pelo reconhecimento e pelo entusiasmo 
nacionais, é um fenômeno único nos faustos da história, e não menos 
extraordinário do que o objeto que o suscita. Ó, Voltaire! Goza para 
sempre da veneração dos homens e dos séculos!25 

David, Chénier e Gossec foram os principais artífices dessa apoteose. 
O neoclassicismo histórico e naturalista, o melodismo e a prosa enfática 
sobre a imortalidade e a sacralidade do gênio proliferaram com 
espontaneidade e profusão. Entretanto, a teatralidade, a afetação e a 
lembrança ambígua de Voltaire, crítico e adulador, facilitaram a sátira do 
acontecimento.  

Às vezes aproveitando fragmentos das próprias obras de Voltaire, 
uma sátira de tom claramente realista26 ironiza a respeitabilidade do povo 
(“Reconheço o povo, mutável num dia,/ Prodigaliza, fácil, seu amor e sua 
tirania”); sua prepotência orgulhosa depois do ataque à Bastilha (“Coragem, 
amigos, somos centenas contra um!”); a ambição dissimulada dos primeiros 
líderes da revolução (“Dirijo sem talento o bobo advertido;/ Meu império 
desmorona se sou reconhecido”); a ambiguidade de Voltaire no intuito de 
obter o aplauso e a fama (“Para mim, mesquinho, uma estátua,/ de orgulho 
me embriagarei”; “Não vou decidir entre Genebra e Roma”; “O infortúnio e 
o tormento onde nos encontramos,/ A festa e o elogio onde não estamos”); a 
afetação virtuosa dos filósofos (“Os mortais são iguais, não o é sua 
ascendência./ São a bolsa e a coragem que fazem a diferença”: versos 
cantados por. um coro de virgens burguesas, com a filha de um banqueiro à 
testa); sobre a corrupção nos cargos (“À frente da Academia Francesa 
marcha o senhor Sédaine que, como todo mundo sabe, apresentou sua 
graduação na maçonaria para obter as honras da cadeira, e produziu suas 
peças teatrais para ser recebido na academia de arquitetura...”); sobre a 
frivolidade dos homens de ciência (“O senhor marquês de Condorcet, 
presidente do Clube de 89, tem na mão a carta de Achmet Eliazed, na qual 

                                                 
25 VILLETTE, op. cit., p. 119.  
26 L’Apothéose de Voltaire ou le triomphe de la Religion et des Moeurs, s.l.n.f. 
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esse muçulmano narra a lição de física oriental que dava à marquesa de 
Ferrieres enquanto seu marido se entretinha com o telescópio”), etc.  

Prossegue a sátira:  

A sombra de Voltaire, espantada com o cortejo que o acompanha, 
exclama: “Não há relação alguma entre os parricidas,/ Um do outro 
enciumados, um contra o outro pérfido,/ Cada um vos detesta e pelo 
mundo sois detestado,/ Arrastando de mar em mar vossos estragos,/ 
Um pelo outro atropelados, verdugos e vítimas,/ Possam vossos 
infinitos males igualar vossos excessos,/ Cidadãos rebeldes, 
pretensos soberanos,/ Que fazeis um jogo com a dor dos humanos”.  

A sátira termina com uma nota realista em que a cabeça cortada da 
estátua equestre de Luís XIV de Caen adverte Luís XVI, com mais frases 
retiradas das obras de Voltaire: “Crede, os humanos que durante bom tempo 
conheci/ Merecem pouco que se queira ser seu mestre, meu filho”. E 
acrescenta: “Não se perdem os Estados a não ser por timidez”.  

A marcha é fechada por Beaumarchais, que carrega as obras de 
Voltaire; sua mão abre a obra Pandora na cena onde esta destampa 
sua caixa e surgem a Constituição, os Departamentos, os Distritos, as 
Prefeituras; mas a esperança permanece no fundo, tendo em seu peito 
os retratos de Leopoldo, Gustavo, Catarina, Amadeo, dos reis da 
Espanha, de Nápoles e de Parma, do conde de Artois, do príncipe de 
Condé, etc., e como legenda ostenta este grito reverenciado por todo 
bom francês: “Viva o Rei”!  

David também foi encarregado pela Convenção Nacional27 de 
preparar a “festa heroica para as honras do Panteão concedidas aos jovens 
Bara e Viala”. Em seu relatório, David recria os elementos fundamentais do 
deísmo patriótico e do neoclassicismo heroico, característicos dessa 
religiosidade da Revolução, da qual o pintor parisiense foi grande expoente 
e inspirador:  

Cidadãos, intérprete dos sentimentos que vos animam, procurarei 
desenvolvê-los e ao mesmo tempo provar ao universo inteiro que não 
conclamais em vão a nação inteira a uma regeneração moral; que, de 
um extremo a outro da França, o grito espontâneo de viver livre ou 

                                                 
27 DAVID, J.L., Rapport sur la Fête Héroique pour les honneurs du Panthéon à décerner 
aux jeunes Bara et Viala (Séance du 23 messidor, an II), (11- VII-1794).  
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morrer foi ouvido e levou o espanto à alma dos tiranos coligados... 
Hoje, representantes do povo, vossos cuidados se detiveram na 
moral, e sentistes como é importante guiar os homens à verdade. Para 
atingir esse objetivo, creio que é preciso estabelecer uma comparação 
entre o governo arbitrário e o que fundastes, um combate entre o 
vício e a virtude.  

Os homens são o que os governos fazem deles: essa verdade foi a de 
todos os tempos... Sob as leis bárbaras do despotismo, os homens, 
envilecidos e sem moral, não conservam sequer a forma ereta que a 
natureza lhes deu. Levam por toda parte a corrupção e o desalento: os 
braços se afastam do arado e permanecem ociosos nos palácios dos 
grandes; as terras estão sem cultivar, os rebanhos morrem em secos 
pastos e o comércio desaparece. E mais: seu jugo é tão pesado que 
chega a sufocar nos corações inclusive o desejo de serem pais, e a 
esposa amaldiçoa sua fecundidade; o amor à pátria acha-se 
desterrado, sua voz já não é escutada e o frio egoísmo substitui as 
abandonadas virtudes dos humanos: consumou-se então a desgraça 
dos homens; tornam-se covardes, ferozes e pérfidos, como seu 
governo. Humilhante verdade!, tal era o francês de antes.  

Desviemos, representantes do povo, nossos olhares desse abismo que 
fechastes de uma vez; ofereçamos a vossos olhos um quadro mais 
digno de vós: apresentemos o homem ao seu autor tal como surgiu de 
suas divinas mãos, e divulguemos os benefícios do governo 
republicano.  

A democracia só aceita o conselho da natureza à qual 
incessantemente reconduz todos os homens. Seu estudo os toma bons 
e amantes da justiça e da equidade. É a natureza que inspira esse 
nobre desprendimento que eleva as almas e as torna capazes das 
maiores e mais bem sucedidas iniciativas. Sob seu império, todos os 
pensamentos, todas as ações encontram abrigo na pátria: morrer por 
ela é conquistar a imortalidade...  

Tu, cuja poderosa mão desfralda o céu como um véu; tu que regulas 
os cursos das revoluções como o das estações, faze desaparecer o 
despotismo da face da terra, ou antes, regenera a terra ímpia que lhe 
daria asilo e se armaria para sua querela: se deve haver alguma, seu 
crime é o mesmo que o de seus tiranos; que todos os males da guerra 
caiam sobre suas cabeças! E se escaparem de nossos braços 
vingadores, que a terra, já cansada de seus passos, recuse-lhes o 
abrigo e os alimentos que concede aos animais mais ferozes! Que o 
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sono fuja de suas pálpebras! Que a cada instante invoquem a morte 
sem poder obtê-la, ou melhor, que perecendo no patíbulo, suas 
cinzas, ainda cheias de veneno, sejam atiradas pelo vento muito 
longe da terra reconquistada pela liberdade! Deus vingador, só 
absolva, só perdoe essas mulheres, essas crianças, esses velhos 
extraviados! Só proteja o humilde teto do pobre; e que o mundo 
inteiro repita conosco: paz nos casebres! Morte a todos os tiranos!”  

Depois de comentar a liberdade e a vingança, David passa a glorificar 
as austeras virtudes republicanas. Nada mais clássico e de acordo com o seu 
credo ao mesmo tempo artístico e moral:  

“Honremos os manes ainda sangrentos dos jovens heróis Bara e 
Viala.28 Que o triunfo que lhes concedemos traga com seu exemplo o 
caráter da simplicidade republicana e a augusta marca da virtude. 
Façamos desaparecer esse pomposo enredo que deslumbra os olhos e 
não enche a alma dessas deliciosas emoções que o relato das belas 
ações faz nascer. Deixemos esses magníficos carros aos opressores 
da natureza...29 Oh, Bara!, Oh, Agrícola Viala!; as urnas que 
encerram vossas cinzas serão levadas pelas mães dos guerreiros 
jovens; o povo francês, com as palmas da vitória na mão, será o 
ornamento dessa comovente cerimônia”.  

A seguir exorta à castidade e à simplicidade, dirigindo-se às 
mulheres. Fala do respeito à velhice. Incita também as mulheres a 
constituírem famílias honradas com os soldados da república:  

A vitória vos trará amantes dignos de vós: deveis escolher entre eles; 
guardai-vos de desdenhar esses ilustres defensores cobertos de 
honrosas cicatrizes. 

                                                 
28 As seguintes palavras são atribuídas a Agrícola Viala ao morrer: “M’an pas mancat, aço és 
egaou; mori per la libertat” (Procès-Verbaux du Comité d’Instruction Publique de La 
Convention Nationale, vol. IV, p. 624), frase que o Comitê de Instrução Pública respeitou 
apesar de suas ideias contrárias aos “patois” (dialetos). Chènier e Méhul completavam a 
colaboração de David à panteonização de Bara e Viala. Vide: CHÉNIER, M.- J., Détail des 
Cérémonies qui seront observées à la translation au panthéon français, de Bara et Viala... 
Como ocorre com tantas gestas heroicas, a historiografia descobriu a versão de que Bara foi 
assaltado por delinquentes comuns, e de que sua morte não teve absolutamente nada a ver 
com a luta revolucionária. Evidentemente, essa versão não se fez presente no contexto da 
cerimônia patriótica que aqui consideramos.  
29 É possível que David aceitasse algumas críticas e considerasse que a apoteose de Voltaire 
havia suscitado alguma afetação e pompa frívolas. 
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Na segunda parte de seu relatório, David expõe o plano da festa 
segundo suas ideias de quadros escultóricos e coreografias heroicas:  

Às três da tarde uma salva de artilharia irrompe da ponta ocidental da 
ilha de Paris: é a que anuncia a cerimônia.  

Então o povo se reúne no Jardim Nacional: a Convenção aparece no 
anfiteatro, seus integrantes envergam a indumentária de 
Representantes do Povo; cada um deles ostenta nas mãos o símbolo 
de sua missão; precede-os uma música guerreira; os cantores entoam 
uma estrofe do espírito da festa.  

Depois do canto, o presidente da Convenção sobe à tribuna e 
pronuncia um discurso onde são expostos aos olhos do povo os traços 
heroicos de Bara e de Agrícola Viala, sua piedade filial e, em suma, 
todos os títulos que os tornaram merecedores das honras do 
Panteão...  

As delegações de mães e filhos se põem em marcha formando duas 
colunas; o cortejo é precedido por um grande número de tambores 
cujos sons lúgubres e majestosos exprimem a marcha e os 
sentimentos de um grande povo reunido para a mais augusta das 
cerimônias...  

De trecho em trecho, os tambores farão ouvir o seu rufar fúnebre, e a 
música os seus tons dilacerantes. Os cantores exprimirão nossos 
pêsames com inflexões de lamento; o mesmo farão os dançarinos 
com pantomimas lúgubres e militares.  

De repente tudo será interrompido e se fará silêncio: então o povo 
levantará a voz e gritará três vezes consecutivas: Morreram pela 
pátria! Morreram pela pátria! Morreram pela pátria!...  

As urnas são colocadas sobre um altar disposto no meio da praça: ao 
redor deste altar, jovens dançarinas executam danças fúnebres que 
retratam a tristeza mais profunda e cobrem as urnas com ramos de 
ciprestes. Neste mesmo instante, os músicos e os cantores deploram 
os estragos do fanatismo que nos privou desses jovens republicanos...  

Tudo muda; a dor desaparece; a alegria pública corre para substituir o 
sentimento anterior, e o povo repete três vezes este outro grito: São 
imortais! São imortais! São imortais!  

Toca o sino e os jogos começam.  
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Os tambores, com um rufar guerreiro, retumbam no ar. As 
dançarinas, com um passo alegre, derramam flores sobre as urnas, 
fazendo desaparecer os ciprestes; os dançarinos, com atitudes 
marciais acompanhadas pela música, celebram a glória dos dois 
heróis; os poetas recitam versos em sua homenagem e os jovens 
soldados realizam evoluções militares.  

O presidente da Convenção Nacional avança em meio ao povo, 
pronuncia um discurso e depois as mães levam a uma de Bara para o 
Panteão e os filhos fazem o mesmo com a de Viala.  

O presidente fecha as portas do templo e dá o sinal de partida. No 
retomo será observada a mesma ordem que na ida.  

Uma vez tendo chegado ao Jardim Nacional, a Convenção torna a 
tomar lugar no anfiteatro; o presidente faz outro discurso, onde 
lembra às mães as lições virtuosas que devem inspirar a seus filhos 
desde o começo da infância, pois assim se tornarão dignos de receber 
um dia as honras que a pátria acaba de conceder a Bara e Viala, 
exorta os jovens soldados a vingar logo sua morte e a mostrar-se 
sempre dispostos, como eles, a entregar-se gloriosamente pela defesa 
da pátria.  

O povo termina esta memorável e comovedora cerimônia com gritos 
reiterados de Viva a República! 
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David: símbolo e dramatização  

Para Louis Réau, a influência de David e de sua escola deve ser 
datada de 1785 a 1824, época coincidente com as revoluções econômicas e 
políticas que marcam o período a nível europeu.1 O grande doutrinário da 
estética neoclássica, considerado responsável pelo estilo pictórico de David, 
foi Winckelmann. Quatremere de Quincy e David, junto com Vien, seriam 
seus maiores difusores na França. Esta influência coincidiria com o fato de 
David ser o pintor “oficial” da Revolução e Quatremere de Quincy, o novo 
artífice do Panteão ou Basílica de Soufflot, apesar de logo abandonar a 
causa revolucionária, o que é diametralmente oposto à biografia política de 
David.  

A arte antiga, tal como foi descoberta no final do século XVII (e 
antes do traslado e do estudo dos frisos do Partenon), era mais helenística 
que clássica. Contudo, na interpretação de Winckelmann, o ideal de beleza 
observava-se de preferência nas expressões instantâneas e nos gestos 
amplos. Na realização artística, isso se traduzia pela subordinação da 
pintura à escultura, fixando o gesto de maneira mais simples e com menos 
trabalho de perspectiva. Réau diz que se o século XVIII foi a época da 
escultura pictórica, a época de David foi a da pintura escultural.  

Embora predomine em David o tema heroico com seus estereótipos 
obrigatórios, alguns traços realistas superarão o conjunto da obra, 
produzindo, talvez um pouco à margem das considerações de ordem 
estética, uma impressão humana importante. Esse realismo será mais 
dominante no Marat, mas pelo menos significativo na expressão de Pio VII 
no quadro da coroação de Napoleão, no olhar mortiço e apurado de Brutus, 
na candura generosa de Leônidas e no fulgor da Sabina situada no segundo 
plano do quadro.  

Para Réau, precisamente este último quadro, o das Sabinas, no que 
diz respeito não a seu rapto, mas a sua maternidade recente, tentando 
separar seus irmãos e seus esposos, que lutam num combate aberto, “é o 
esforço maior de David no estilo heroico”.  

                                                 
1 RÉAU, Louis, La Peinture Française de 1785 à 1848, col. Histoire de l’Art, dir. André 
Michel, Paris, t. VIII-I, 1925, pp. 80-81.  



175 
 

O realismo e a severidade presentes em boa parte da Obra de David 
não podem ser ignorados ante os acontecimentos e ideias da Revolução. 
Chega inclusive a destacar o enobrecimento e a simplicidade com que seu 
pincel reveste a mulher de um banqueiro do final da Revolução e do 
Diretório (Récamier), em contraste com o retrato da mesma mulher pintado 
por Gérard, onde a coqueteria e a elegância banal se superpõem. No retrato 
de Pio VII, Réau observa:  

Captou maravilhosamente a atitude resignada, o olhar desconfiado 
desse ‘pobre pontífice apergaminhado’ que, com seu semblante 
sofredor e seus astutos olhos, tem o ar de uma velha raposa presa 
numa armadilha: procura-se involuntariamente as grades de sua 
jaula.2  

Réau resume assim a contribuição de David:  

Reagiu contra o maneirismo em nome da simplicidade antiga, contra 
a libertinagem em nome do papel social da Arte. A prova de que essa 
reação correspondia a uma necessidade é o fato de ele ter sido 
aplaudido e seguido por quase todos os seus contemporâneos 
franceses e estrangeiros.  

Mas não se pode deixar de assinalar que o estilo de David, ou pelo 
menos um muito parecido, também foi utilizado para ilustrar o drama dos 
emigrados ou exilados da Revolução. Refiro-me ao quadro de Guérin, O 
retorno de Marco Sexto, exposto no salão de 1799, mesmo ano em que 
David terminava suas Sabinas.  

O Leônidas nas Termópilas (1804-1814) também foi relacionado à 
defesa dos desfiladeiros de Argonne. Dumouriez precisamente já os 
denominara as Termópilas da França, e a campanha de 1792 combateu 
nesse lugar. Uma “explicação” do mesmo ano da exposição do quadro3 nos 
diz:  

                                                 
2 Idem, pp. 91, 93 e 95.  
3 Explication du Tableau des Thermopyles, Paris, 1814. É preciso dizer que Leônidas nas 
Termópilas surge num momento de derrotas militares para a França. Napoleão, discernindo a 
lição de heroísmo, deseja que cópias do quadro sejam expostas em todas as academias 
militares. Description du Tableau des Sabines (extraída de artigo redigido por um amante 
das artes, publicado em agosto de 1810).  
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O quadro relata o momento em que os clarins, sentinelas à altura, 
advertem os primeiros movimentos do exército de Xerxes. Leônidas, 
rei de Esparta, sentado numa rocha em meio a seus trezentos 
imbatíveis, medita, com uma espécie de enternecimento, acerca da 
morte próxima e inevitável de todos os seus amigos.  

O efeito das sabinas sobre seus esposos e irmãos empenhados na luta 
é o efeito da escultura sobre o traço do pincel:  

Onde se encontrará um quadro que expresse melhor do que este a 
imobilidade sucedendo a um grande movimento, ou melhor, a 
imobilidade absoluta substituindo a fúria transbordante que os 
sentimentos do coração podem conter? 

Ademais, nas Sabinas, David chega a inverter o papel das mulheres 
nas ações heroicas. Se nos Horácios sua posição é quase oculta e bastante 
em segundo plano, em Brutus já adquirem posição mais destacada, porém 
em direção oposta ao sentimento ou ânimo enaltecido pela composição. Em 
compensação, nas Sabinas, são as mulheres as protagonistas da ação, 
imobilizando a dos homens, e ademais sua ação encarna a aprovação e a 
exaltação pretendidas na composição. As Sabinas também representam a 
inversão sociológica dos Horácios: se neste as mulheres estão passivas 
diante do conflito entre seus esposos e irmãos, triunfando o dever pátrio 
acima dos sentimentos de família – o sacrifício de uma revolução com 
guerra civil –, nas Sabinas as mulheres tomam a iniciativa e, exibindo sua 
piedade familiar – os filhos –, contêm o combate pelas respectivas pátrias. 
Os sentimentos, antes relegados pelo dever pátrio, acabam assim triunfando 
em nome da paz.  

A inspiração de David para seus Horácios parece ter sido a tragédia 
de Corneille, tal como foi encenada em 1782, embora em Corneille o papel 
das mulheres seja mais importante. A primeira ideia de David era pintar 
(deixou um esboço) o pai dos Horácios desculpando o crime de seu filho, 
que mata a irmã por ser esposa de um Curiácio.  

Os Horácios enalteciam e profetizavam uma humanidade regenerada 
através do heroísmo inspirado nas façanhas da antiguidade. A sensação que 

                                                                                                                 

PÉRON, Alexandre, Examen du Tableau des Horaces, Paris, 1839. O Juramento dos 
Horáclos é de 1784. 
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o quadro causou na própria Roma ampliou-se em Paris. Alexandre Péron 
comentava em 1839 a influência dos Horácios na França4:  

... depois do entusiasmo suscitado por sua exposição em Paris, seu 
efeito mais imediato foi uma mudança súbita e completa em nossos 
gostos, usos e costumes. A partir deste momento tudo mudou em 
nossos ateliês, em nossas fábricas e indústrias: todo mundo quis ter 
casas, móveis e roupas à antiga: e essa revolução do gosto, 
disseminada por todos os estrangeiros que vieram nos visitar e se 
contagiaram com nossa produção, nosso tom e nossas modas, 
transformou-se num fenômeno universal.  

A segunda regeneração, profetizada pela primeira (a das artes), 
promulgando os princípios de uma nova ordem social, mudaria, 
através da mais assombrosa das revoluções políticas, toda a face da 
sociedade francesa, baseada desde então nos imprescritíveis direitos à 
liberdade e à igualdade civis, e se irradiaria ao mundo todo.  

Diante de tudo isso, que não é senão a própria história, que outro 
artista além de David, revestido de um caráter (ia dizendo de um 
sacerdócio) de certa forma providencial, podia exercer maior 
influência sobre toda a época?... Que destino maior haveria para a 
arte além de proclamar e recordar ao homem a sua própria dignidade, 
fazê-lo melhor em sociedade e maior para a pátria!  

A vocação moral e patriótica dessa arte davidiana é registrada por 
uma sátira motivada pela aparente deserção de David ao unir-se aos 
projetos napoleônicos5:  

...somos uns canalhas! Quando penso naqueles dias felizes da 
república quando todo um povo, ébrio de liberdade, comprimia-se em 
multidões ao redor de um carro antigo sobre o qual eram vistas 
encantadoras deusas, belas como a esperança, vestidas como as 
virgens gregas!... Havíamos rejuvenescido o mundo; tínhamos tirado 
quatro mil anos de cima de nossos ombros!  

                                                 
4 Cf. nota 3, pp. 26 e 27. Nos Horácios a atitude ereta, ascendente, do pai e dos filhos, com a 
ponta das espadas como vértice de um cimo simbólico, contrasta com a prostração das 
mulheres, com cores mais esmaecidas. Em troca, o manto vermelho do pai e a camisa do 
filho primogênito destacam-se muito mais. O palco parece o de um pequeno teatro, com seu 
amplo lajeado e suas colunas ao fundo. 
5 Le Tableau du Sacre, peça de teatro, s.l.n.f.  
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Porque, e este é um aspecto contextual importante do neoclassicismo 
e do amor à antiguidade na época que tratamos, o regresso artístico e 
político ao passado não era interpretado tanto como uma nostalgia de velho 
mas como a descoberta da verdadeira juventude, a das civilizações de maior 
frescor. A identificação dos jovens às épocas antigas era feita em nome de 
uma maior espontaneidade, expressividade e inclusive vaidade para alguns, 
de uma época considerada mais própria à vida dos jovens: com seus jogos, 
combates e façanhas, suas viagens e danças, seus sonhos e seus ideais.  

Renouvier concluía, acerca da religiosidade da arte revolucionária, de 
maneira contundente6:  

A Revolução, que em suas origens era plenamente filosófica e 
plenamente política, suscitou tantos sentimentos novos que lhe foi 
preciso também tomar-se religiosa, no sentido de encontrar para a 
arte um ideal e um foco de inspiração. As concepções mais elevadas 
do espírito humano, as virtudes morais e cívicas e os dons da 
Natureza foram tomados em seus sentidos figurados e em suas 
formas alegóricas, substituindo as personalidades, os ídolos e as 
superstições do passado.  

Starobinsk7 registra com singular compreensão todas as 
representações artísticas da Revolução. Destaca as conexões entre as 
diversas obras neoclássicas e seu significado no contexto revolucionário: a 
antiguidade heroica com suas formas limpas e seus lugares arquetípicos. No 
entanto, não ressalta muito a ação gestual da arte na linguagem da 
revolução: o papel de acréscimo ou soldadura significativa desempenhado 
por algumas obras na retórica da ação revolucionária. Nesse sentido não 
basta comentar as influências recebidas e dadas por David, mesmo com 
detalhes que o vinculem às ações da Revolução (a relação entre os 
Juramentos, dos Horácios, do Jeu de Paume, etc.); é preciso, ademais, 
considerar sua obra como um efeito litúrgico, como pertencente a uma 
cerimônia, em especial a obra que se destinou explicitamente às cerimônias 
ou apoteoses da Revolução.  

 

                                                 
6 RENOUVIER, J., Histoire de l’Art pendant la Révolution, Paris, 1863, p.391. 
7 STAROBINSKI, Jean, 1789, Les Emblèmes de la Raison, Paris, 1979.  
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A revolução na arte (o novo romantismo) não se produziria na arte 
que mais se pôs a serviço da Revolução Francesa. Pode-se inclusive dizer 
que o novo romantismo surgiu na sua periferia. Entretanto, em alguns 
casos, a Revolução é um código para se entender esse fenômeno. O mais 
notável, como nos faz ver Starobinski,8 é o de Goya. Este pintor aragonês 
expressaria a “perversão” da revolução, a corrupção do ideário e da prática 
revolucionária, dos direitos do homem e da fraternidade. As trevas, a 
racionalidade demente e o desastre violento substituiriam um mundo de 
luzes brilhantes e formas vivas. E isso não apenas por retratar a revolução 
como guerra de opressão, mas também por chegar ao próprio fundo dos 
paradoxos e das armadilhas da luta pela liberdade e pelo poder. Quando 
David em seu exílio belga parece retroceder a uma espécie de teimosia 
infantil com o academismo neoclássico, Goya já havia produzido com a sua 
arte, um gesto novo ante a barbárie, uma nova defesa.  

Starobinski9 compara o Marat de David ao personagem central, cheio 
de luz e horror, dos Fuzilamentos de 3 de maio de 1808 em Madri, uma das 
poucas comparações entre esses dois pintores. Mas, neste caso, a inflexão 
vigorosa que David imprime a sua trajetória, bem como a coragem que 
poucas vezes pode ser encontrada num simples quadro, como ocorre no de 
Goya, levam Starobinski a dizer:  

Somente um Goya (e muitas vezes um David) fizeram aparecer a 
invisível presença da ‘liberdade moral’. Já que a mais alta liberdade – 
na invenção das formas como no sentimento interior – só é dada aos 
artistas que aceitaram as fatalidades da matéria e dos fatos e 
souberam responder ao seu desafio com lealdade.  

Mas junto com o David do Marat existe também o David das 
apoteoses teatrais da Revolução. O David, por exemplo, da festa de 10 de 
agosto de 1793, motivada pela nova Constituição francesa: uma estátua da 
Natureza sobre as ruínas da Bastilha, com fontes nos seios; um cálice de 
“forma antiga” enchia-se com as “águas da natureza” que eram bebidas à 
saúde da República; festejos com decorações alusivas ao ruralismo e à nova 
legislação; “igualdade sagrada” na distribuição cerimonial dos cidadãos; 
respeito para os cegos e as crianças abandonadas; a razão aperfeiçoando o 

                                                 
8 Idem, op. cit. 
9 Idem, p. 134.  
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que a natureza deixa imperfeito, a “desgraça consolada e honrada”; a 
pantomima de uma ação moral da Antiguidade (Biton e Cleobis); a morte 
evocada em sua forma heroica, não na fúnebre; um arco de triunfo erigido à 
coragem das mulheres na Revolução: “Que espetáculo!, a fragilidade do 
sexo e o heroísmo da coragem! Ó, liberdade, estes são os teus milagres!”; 
mulheres coroadas de louros, para adornar a coragem e a vitória, ao invés 
de flores que adornariam apenas sua beleza; fuzis repletos de bonés frígios, 
faixas tricolores, guirlandas de flores, desenhos das obras da Revolução... ; 
a queima dos símbolos do antigo regime;10 três mil pássaros voando com 
bandeirolas tricolores e os dizeres; somos livres, imitai-nos; uma estátua 
colossal representando o povo francês vencendo o monstro do federalismo; 
um “templo fúnebre cuja decoração, parecida com a dos monumentos cuja 
beleza a história das artes e das repúblicas nos transmitiu, esperava as 
cinzas de nossos defensores”. Entre colunas, álamos,11 pórticos, estátuas, 
pássaros, cálices, homens e mulheres escolhidos por sua coragem, toda a 
antiguidade heroica é evocada por David para tornar sublime o destino da 
república francesa e o sentimento de liberdade e fraternidade que sua 
constituição estabelecera como “dogma político”.12 

Não era uma cerimônia, mas um culto a que todos os corações 
haviam cedido com entusiasmo, que haviam idolatrado.13 

Le Serment du leu de Paume contém várias referências significativas 
para a relação entre a religião e a revolução na França. Tal como destaca 
Bordes,14 David atribui muita importância à presença eclesiástica na 
assembleia de Versalhes. Os três homens que ocupam o centro da 
composição – conforme à realidade, segundo mais de uma testemunha – são 

                                                 
10 Dr. ROBINET, Le Mouvement Religieux à Paris Pendant la Révolution, Paris, 1896, pp. 
546 e segs. David também propusera à Convenção a realização de uma gigantesca estátua 
dedicada ao povo francês abatendo a monarquia. O editor de Révolutions de Paris (nº 
217,10-18 do frimário, ano II = 30-XI a 8-XII de 1793) sugeriu a seguinte inscrição para 
esse monumento: “O povo, devorador de reis” em alusão à de Homero “os reis, devoradores 
de povos”.  
11 O peuplier é quase sempre um choupo-preto (populus nigra); contudo, às vezes o traduzo 
como álamo (populus alba), por corresponder à acepção mais geral (incluindo vários tipos) 
segundo o uso comum na linguagem literária.  
12 ROBINET, op. cit., p. 553. 
13 Idem, p. 550. 
14 BORDES, Ph., Le Serment du Jeu de Paume de Jacques-Louis David, Paris, 1983. 



181 
 

dom Gerle (cartuxo), Grégoire (sacerdote católico) e Rabaut Saint-Etienne 
(ministro protestante), com Bailly presidindo o ato numa postura não 
reconhecida com exatidão pelas testemunhas da reunião. Esse grupo, “que 
encarna a ideia de confraternização apoiada pelo pensamento deísta do 
iluminismo, representa a Divindade diante da qual os deputados que juram 
se comprometem com a verdade. E permite que o pintor tome partido pelo 
clero constitucional, numa época em que a Assembleia acabava de ser 
condenada pelo Papa por ter imposto aos sacerdotes, transformados em 
funcionários públicos, a obrigação de prestar o juramento exigido pela 
Constituição. David introduziu também um detalhe para fustigar a Igreja 
romana e o alto clero aristocrático: na parte superior esquerda, vê-se o raio 
que atinge a capela do castelo de Versalhes que, esclareçamos, não é visível 
da sala do Jeu de Paume”.  

O mesmo Bordes assinala, junto com esse espírito de 
confraternização, o de tolerância da individualidade, presente na 
composição de David. Tolerância que ficará cada vez mais difícil e 
travestida no curso da Revolução. Assim, o abade Sieyes aparece em atitude 
inflexível ou mal-humorada, Martin-Dauch mostrando sua auto-exclusão do 
juramento, Robespierre num gesto arrebatado...  

Villette comentou o esboço de Le Sennent du leu de Paume15 
enaltecendo a arte premonitória de David, a estética classicista que tem 
afinidades com as virtudes da revolução e queixando-se da falta de êmulos 
para o mestre:  

Apenas David, cujo fogoso patriotismo já dirigia as ideias muito 
tempo antes da revolução, poderia nos apresentar com tanta vida Le 
Serment du Jeu de Paume. Um local simples e sem acessórios, os 
muros vazios, nos trazem à lembrança a austeridade do Lácio; 
poderia parecer que essa moção tivesse sido jurada no Capitólio e 
não em Versalhes.  

Insto ao grande mestre para que suprima o papel que tem em sua mão 
o presidente da Assembleia. Foi levando uma das mãos ao seu 
coração, e erguendo a outra, que Bailly prestou o memorável 

                                                 
15 VILLETTE, Charles, Lettres Choisies, Paris, 1792, pp. 238 e 245. (Salão de outubro de 
1791.)  

182 
 

juramento. Foi o impulso da alma, o primeiro grito da Liberdade, e 
que por certo não escrevera na véspera...  

Fica-se um pouco surpreso ao ver no Salão (outubro de 1791) apenas 
um quadro com os grandes acontecimentos da Revolução. Será que 
os artistas ainda não se elevaram a sua altura? Paris não oferece um 
único monumento que fale de sua liberdade, de sua glória... Às vezes 
nos afligimos ao pensar que os déspotas e os tiranos fizeram mais 
pelo esplendor das artes do que os próprios heróis da Liberdade.  

Anteriormente, David expusera no salão de 1789 o quadro “Os 
lictores levando a Brutus os corpos de seu filhos”. A Bastilha fora atacada 
e destruída havia pouco tempo. Brutus, com sua atitude, seu drama, sua 
política e suas convicções já era a perfeita antítese de Luís XVI. Sua 
resolução, sua gravidade, seu amor severo, seu republicanismo e seu 
patriotismo eram avessos às hesitações, deferências, ridículos, claudicações 
e compromissos de sangue do monarca francês.  

O tema de “Brutus meditando perante a estátua de Roma à qual 
sacrificou a vida de seus filhos criminosos contra a pátria e a liberdade” 
atrairia até mesmo o bolchevismo de Plekhanov que, na primeira década do 
século XX, aconselhava a visita ao Louvre para “inclinar-se diante de 
Brutus”.16 

Da luz do juramento dos Horácios e do Jeu de Paume, passamos à 
penumbra da luta pela liberdade e ao sacrifício da família pela pátria. O 
Brutus de David, com seus olhos escuros que se destacam na penumbra, sua 
expressão de tristeza consciente, seu gesto vacilante e sua tensão nas 
extremidades, surgiu como um dos áugures mais penetrantes da Revolução, 
como uma concepção “tenebrosa da liberdade” para uns e um chamamento 
ao heroísmo pátrio para outros: a deusa Roma entre Brutus e o cadáver de 
um filho seu. A maior reação das mulheres, comparando com a dos 
Horácios, já se aproxima da inversão total de seu papel nas Sabinas. Essas 
mulheres, parentes de sangue dos inimigos de seus esposos, personificam, 
com um total senso da irremediabilidade, a oposição entre os deveres 
pátrios e o amor conjugal e familiar. David as utilizará para a conjuração da 

                                                 
16 HUMBERT, Agnes, Louis David. Peintre et Conventionnel, Paris, 1936.  
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paz17 Brutus tem nas mãos o papel da conspiração para restaurar a 
monarquia de Tarquímio, presságio também do motivo do quadro dedicado 
a Marat, que também guarda nas mãos o testemunho escrito da traição de 
Charlotte Corday.  

Fora a questão das influências ocasionais, não há dúvida de que o 
contexto filosófico-político do Brutus de David está relacionado, no que 
tange à Revolução, com a interpretação dramática proporcionada por 
Voltaire. Seu Brutus é o mais próximo do republicanismo exibido como 
drama, como gesto que dialoga com a arte e como conceito popular de 
liberdade.  

A popularidade da tragédia Brutus de Voltaire foi crescente até que 
na Revolução tomou-se uma das peças teatrais favoritas do público 
francês.18 Voltaire inspirou-se em alguns episódios da vida de Lucius Junius 
Brutus, cônsul de Roma no século VI antes de Cristo. Mais do que o 
argumento da tragédia, o que pareceu atrair a atenção do público foram as 
suas “árias políticas”. Neste sentido, Besterman19 assinala: “quando Brutus 
disse que a glória do senado consistia em representar o povo, afirmou a 
ideia de democracia de uma maneira nunca ouvida num palco francês, ideia 
explicitamente escandida. A noção de uma justiça pública que transcendia a 
autoridade era ouvida pela primeira vez” (em 1729, quando Voltaire tinha 
trinta e seis anos). 

Conheceis Brutus, e ousais consolá-lo? 

Pensai que um novo ataque nos preparam,  

Só de Roma me ocupo: suas coisas me bastam. 

                                                 
17 CROW, Th.E., Jacques-Louis David’s Oath of the Horatii: Painting and Pre-
Revolutionary Radicalism in France, tese de doutorado, Universidade da Califórnia, Los 
Angeles, 1978. Ademais, é curioso saber que, quando David fez o Brutus, na verdade lhe 
havia sido encomendado um Coriolano. Se no primeiro o amor à família é superado pelo 
amor à pátria, no segundo é o contrário; além do que, as mulheres têm, neste, uma função 
mais importante no desenrolar dos fatos. Esse tema só seria recriado por David mais tarde, 
com as Sabinas.  
18 LEITH, James A., “Les trois apothéoses de Voltaire”, em Annales Historiques de La 
Révolution Française, nº 236, 1979, p. 204: o Brutus de Voltaire foi encenado em Paris pelo 
menos onze vezes em 1790, 25 em 1791, 36 em 1792, 30 em 1793, vinte em 1794 e depois, 
no período final da Convenção e no Diretório, muito menos. 
19 BESTERMAN, Th., Voltaire, Londres, 1969, pp. 121-122. 
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Vamos, que neste tempo de dor os Romanos,  

Ocupem o lugar do filho perdido por eles;  

Que ao menos possa acabar minha vida tão deplorável 

Vingando-me, como ele deveria, do inimigo execrável.20 

Na última cena, a prioridade do amor pátrio é consagrada como numa 
fórmula:  

Roma é livre. Isso basta... Demos graças aos deuses. 

Na cena aparecem quatro litores transportando só o corpo de Titus, 
sem o do outro filho, como no quadro de David. Este outro, que se suicida, 
é eliminado do desenlace moral da tragédia de Voltaire. Antes de cair o 
pano, Brutus “cai sobre uma cadeira de braços”, ao passo que, no quadro de 
David, Brutus permanece bastante ereto numa cadeira e denotando certa 
tensão.  

Seu remorso o arranca de mim. Oh, Roma! Oh, meu país! 

Próculus... à morte meu filho conduzis.  

Levanta-te, triste objeto, de horror e de ternura.  

Levanta-te, apoio querido de minha longa caminhada:  

Vem, abraça teu pai: ele teve que te condenar;  

Mas se não fosse Brutus, me disporia a te perdoar.  

Minhas lágrimas, falando contigo, inundam teu próprio rosto:  

Vê, leva a teu suplício uma coragem que te enaltece;  

Vê, não espere mais, sê mais de Roma que meu;  

E que Roma te admire, vingando-se de ti.21 

Brutus, “se não fosse Brutus”, é um destino, o destino de uma 
revolução, o sacrifício do insacrificável, a não ser pela pátria, a única que 
enaltece aquele que morre por seu amor e contra ela. Castigado e redimido. 

                                                 
20 VOLTAIRE, Brutus, 5º Ato, cenas IX e X, Paris, 1794. Encenada pela primeira vez em 11 
de dezembro de 1730, tornou a estrear no teatro da Nação em 17 de novembro de 1790 e no 
da República em 1792. 
21 Idem, último ato, cena VIII. 
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Essa dupla sensação não se pode esquecer presenciando as execuções de 
Danton, de Robespierre, de Mme. Roland, de tantos radicais e moderados, e 
também o severo e disciplinado guilhotinamento de Luís Capeto. Quase 
nunca se esquece que o patíbulo erguido pela França para sua regeneração 
destina-se aos franceses. Em última instância, o próprio patriotismo 
enobrece o sangue do filho justiçado.  

O Marat de David é o quadro de efeitos mais sóbrios e fortes de toda 
sua coleção revolucionária, como já dizíamos ao compará-lo aos efeitos de 
Goya. Deixemos que o próprio David nos fale dele22:  

Na véspera da morte de Marat, a Sociedade dos Jacobinos nos 
enviou, a Maure e a mim, para saber dele. Encontrei-o instalado de 
tal maneira que me impressionou. Tinha a seu lado um tabuleiro de 
madeira, em cima do qual estavam a tinta e o papel, e sua mão, 
saindo da banheira, escrevia seus últimos pensamentos para o bem-
estar e a salvação do povo. Ontem, o cirurgião que embalsamou seu 
corpo perguntou-me de que maneira iríamos expô-lo aos olhares do 
povo na igreja dos Cordeliers.  

Algumas partes de seu corpo não podem de forma alguma ficar 
descobertas, já que, como sabeis, tinha uma espécie de lepra e seu 
sangue ficava queimado; mas pareceu-me que seria interessante 
mostrá-lo na atitude em que o encontrei, escrevendo para a felicidade 
do povo.  

Assim o pintou. Depois, ao doar o quadro à Convenção, diria23:  

Cidadãos, o povo reclamava seu amigo, sua voz desolada se fazia ouvir, 
provocando minha arte; o povo queria ver uma vez mais as feições de 
seu fiel amigo: ‘David! Toma teus pincéis’ – exclamou, ‘vem a nosso 
amigo, vem a Marat; que seus inimigos vencidos empalideçam ainda 
mais ao ver suas desfiguradas feições, leva-os a invejar a sorte daquele 
que não puderam corromper e que tiveram a covardia de assassinar’. 
Ouvi a voz do povo, obedeci... É a vós, colegas meus, a quem ofereço a 
homenagem de meus pincéis; vossos olhares, ao percorrer as feições 
lívidas e ensanguentadas de Marat, vos recordarão suas virtudes, que 
jamais devem deixar de ser as vossas.  

                                                 
22 Gazette nationale ou Le Moniteur Universel, nº198, 17- VII-1793. 
23 DAVID, J.-L., Discours prononcé à la Convention Nationale par... député de Paris, en lui 
offrant le tableau représentant Marat assassiné, 24 do brumário, ano II = 14-XI-1793. 
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Cidadãos, quando nossos tiranos e sua profusão de erros levavam a 
opinião pública à perdição, a opinião pública levou Mirabeau ao 
Panteão. Hoje em dia, as virtudes e os esforços do Povo destruíram o 
prestígio; a verdade já não é oculta, diante dela a glória do amigo dos 
reis se dissipa como uma sombra; que o vício, que a desfaçatez fuja 
do Panteão; o povo exige aquele que nunca o enganou. Eu voto pelas 
honras do Panteão para Marat.24 

Contra um fundo ao mesmo tempo de um vigor e de uma leveza 
admiráveis, que nada transtorna, obtendo uma simplicidade 
sapientíssima, destaca-se com luminosidade o corpo inanimado de 
Marat... Os detalhes acessórios são tratados com liberdade e 
sobriedade tais que deixam ao personagem em si todo o interesse da 
obra.  

David nos mostra os sentimentos que o animavam quando empregava 
os recursos de sua arte para despertar o horror e a piedade: 
concentrando nessa figura de Marat toda a força de sua imaginação e 
de seu talento para atingir uma simplicidade heroica. Nenhum 
detalhe inútil pode distrair o espírito da terrível emoção que o artista 
quis inspirar. Tudo concorre para que a piedade, e inclusive a 
vingança, ergam-se em favor da vítima e assim se animem no 
coração do espectador as paixões enérgicas e selvagens da 
Revolução.  

Com que procedimentos obteve David tal resultado? Aqui o artista 
abandonou sua maneira habitual de pintar. Já não existem aquelas 
pinceladas justapostas que buscam modelar as formas combinando o tom 
e o traço, nem tampouco aqueles azuis ou vermelhos... Soube, sem sair 
da gama do cinza do luto e da dor, envolver tudo com uma coloração 
cálida e modelar com firmeza as formas de seu rosto, mergulhando seus 
contornos num meio-tom muito belo...25 

                                                 
24 Uma anedota avalia assim a corrupção e a panteonização no imaginário de David: Fabre 
d’Eglantine afirmava não haver homem algum que não pudesse ser corrompido 
(possivelmente depois da fácil experiência consigo mesmo), pois todos possuíam algum 
ponto fraco. “É só uma questão de atacar esse ponto. David exclamou: ‘E crês que eu posso 
ser corrompido’? ‘Mais facilmente que outro’, respondeu o poeta. ‘E como?’ inquiriu David. 
‘Prometendo-te as honras do Panteão, concedidas durante tua vida’. David viu-se obrigado a 
admitir que, de fato, este era o lado por onde podia ser corrompido”. MIETTE DE 
VILLARS, M., Mémoires de David, peintre et Député à la Convention, Paris, 1850, p. 154.  
25 Notice sur le Marat de Louis David, Paris, 1867, p. 21. 
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O culto republicano  

A devoção aos ideais republicanos gerou vários cultos com suas 
próprias representações, hinos e orações, que foram considerados sublimes, 
afetados, artísticos, oportunistas ou pedantes. Como em qualquer outra 
manifestação de religiosidade ou devoção, a redução de sua abrangência a 
apenas uma destas qualificações também é fruto de um equívoco. 
Determinados historiadores cederam à tarefa fácil da caricatura ou da 
intenção política oculta. Seria um grave erro esquecer que tais 
manifestações surgiram no bojo de uma revolução, quer dizer, no decorrer 
de mudanças suficientemente fortes para quem sabe perecer ou modificar-se 
profundamente durante o seu transcurso. Assim, só é provável interpretar 
todos os sentidos que puderam ter os cultos revolucionários levando-se em 
conta o fato da Revolução, fato por sua vez com complicações psicológicas, 
econômicas, políticas, etc. Em outras palavras: o gesto feito quando existe 
emoção não é o gesto feito quando a emoção não existe, embora ambos 
sejam idênticos na forma.  

Já foi dito que a “Revolução pode ser comparada a um grande drama 
lírico, libreto de M.-J. Chénier, música de Gossec, cenário de David; dito 
seja sem má intenção”.1 Embora tenha havido mais autores, é verdade que 
esses três podem ser considerados os mais destacados. A David, já nos 
referimos. É difícil falar de Chénier, de quem se falou demais em virtude da 
história de seu irmão André. Limitemo-nos a saber que Marie-Joseph 
Chénier escreveu a letra de numerosos hinos da Revolução, refletindo quase 
sempre um deísmo patriótico e semelhante ao republicanismo heroico de 
David. François Joseph Gossec (Gossé) havia sido músico da corte, 
brilhando pela gravidade e pelo lirismo de sua música, muito melódica. 
Durante a Revolução compôs muitas celebrações: 14 de julho, Ser 
Supremo, Liberdade, Igualdade, Reunião... Compôs também os corais e 
cantos para as apoteoses de Voltaire e Rousseau, bem como marchas e 
cantos fúnebres ou “lúgubres” para enterros e comemorações patrióticas.2 

                                                 
1 CONSTANT, Pierre, Les Hymnes et Chansons de la Révolution, Paris, 1904, p. 94.  
2 Ver art. Gossec em FÉTIS, F.J. de, Biographie universelle des musiciens, Paris, 1862. 
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A ideia principal do republicanismo francês é a liberdade. “Antes de 
te conhecer, o homem ignora a vida”, são as palavras de M.-J. Chénier no 
hino composto por Gossec.3 Junto com esta ideia se estabelece uma 
sociedade considerada mais conforme à razão e à natureza, baseada em 
discriminações respeitáveis de idade e sexo, e de amor pela família.4 Nesse 
sentido, é preciso recordar que a Convenção observou uma política de 
proteção e apoio à família, algo que se revela na plástica teatral de David. 
Até mesmo nos projetos de extensão sistemática da educação pública, a 
Convenção procurou respeitar uma esfera familiar considerada 
imprescindível para a educação e a instrução5: 

Guardemo-nos de afastar uma criança dos cuidados de sua mãe, das 
brincadeiras de seus irmãos e irmãs, do trabalho e da voz de seu pai. 
Nossa instrução pública deve colocar-se no meio disto tudo; e esses 
seres jovens, sem sair do seio de sua família, unir-se-ão alegremente 
a seus vizinhos para irem todos juntos à escola da igualdade. 

A liberdade, os laços do amor familiar e fraterno, a pátria e sua nova 
tradução da imortalidade e de Deus: eis os fundamentos da religiosidade e 
do culto republicanos. 

Um catecismo publicado em “Londres” em 1789 apresentava a 
verdadeira religião como o culto à pátria, mostrando-a como única 
divindade tutelar.6 Aceitando que a religião era só um “instrumento da 
política”, o amor às leis seria o sentimento religioso por excelência. 

Mas o culto pátrio queria ser mais excelso e místico. Camille 
Desmoulins o expõe com um deísmo intenso e de confirmação da tradição 
deísta dos ilustrados7: 

Trata-se o ateísmo de delírio. É razoável tratá-lo assim. Sim, existe 
um Deus, vemo-lo claramente contemplando todo o universo; mas o 

                                                 
3 CHÉNIER, DUSAUSOIR et alii., Office des Décades ou Discours, Hymnes et Prières en 
usage dans les Temples de la Raison, Paris, germinal, II (março-abril, 1794). 
4 HENRIQUEZ, L.M., Histoires et Morales Choisles pour chaque mois de l’ année 
républicaine, Paris, 1794-95. 
5 Procès-Verbaux du Comité d’lnstruction Publique de la Convention Nationale, Paris, 1894, 
t. II, p. 133. 
6 Catéchisme d’un peuple libre, Londres, 1789. 
7 DESMOULINS, Camille, Opuscules de l’ an premier de la liberté, Paris, s.d. [1790], pp. 
20 e 65. 
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vemos como filhos desamparados, abandonados, que procuram ver o 
seu pai. É certo que têm um pai; mas o reclamam em vão, esse pai 
não aparece de maneira alguma.  

Em vão procuro o culto que lhe pode ser mais agradável; ele não o 
manifesta a mim com nenhum sinal e sua fúria se abate tanto sobre 
nossas igrejas como sobre nossas mesquitas. Não é Deus que tem 
necessidade da religião, são os homens. Deus não necessita de 
incenso, de procissões e de orações, mas nós necessitamos de 
esperança, consolo e compensação. Considerando-se que, aos olhos 
de Deus, todos os cultos e todas as religiões são igualmente 
aceitáveis e indiferentes, não teríamos direito a uma religião 
nacional?  

Ao invés de uma religião feliz, amiga dos prazeres, das mulheres, da 
população e da liberdade, de uma religião na qual a dança, os 
espetáculos e as festas fizessem parte do culto, como eram a dos 
gregos e a dos romanos, temos uma religião triste, austera, amiga da 
Inquisição, dos reis, dos monges e do cilício, uma religião que deseja 
a pobreza, não só de bens como também de espírito, inimiga dos 
pródigos e dos encantos da natureza, que reprova a felicidade, que 
quer que se ande a contrapelo, como fazem os Carmelitas, que se 
viva como um verdadeiro mocho, como os Antônios, os Paulos, os 
Hilariões...; que só promete suas recompensas à pobreza e à dor, que, 
em suma, só serve para os hospitais. Podemos suportar sua máxima 
antinacional? Obedecei aos tiranos: Subditi estote non tantum bonis e 
modestis sed etiam discolis. O paganismo tinha tudo a seu favor, 
exceto a razão, mas a razão não está mais satisfeita com nossa 
teologia; e, loucura por loucura, prefiro um Hércules lutando com o 
grande javali de Erimanto do que um Jesus de Nazaré afogando dois 
mil porcos...  

Se o povo tem necessidade de uma religião, o filósofo, o homem 
sensível e honesto, tem ainda mais. Vede que esforços fizeram 
Platão, Cícero e Jean-Jacques para nos persuadir da imortalidade. Na 
França há um milhão de teístas, dizia há 25 anos atrás o patriarca 
Ferney; de lá para cá, essa quantidade vem aumentando 
infinitamente, e é muito provável que o teísmo chegue a ser a religião 
católica, quer dizer, universal... O templo do teísta é o universo; mas 
pedimos, ademais, igrejas, quer dizer, lugares para as assembleias de 
oito milhões de teístas. Despojada das mentiras dos demais cultos, 
dos quais todos desfiguraram a divindade, só conservará o que 
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possuem de augusto: o reconhecimento de um Ser Supremo e a ideia 
de sua justiça, inseparável da recompensa para os bons e do castigo 
para os maus. O filósofo exerce o sacerdócio dessa religião com uma 
vantagem para o povo: não lhe inflige dízimos nem lhe arrebata 
doações pias, nem abadias, nem priorados, nem serviços pessoais, 
nem pensões de benefícios...  

Não faltarão a esse culto cerimônias religiosas e emotivas. Que a 
Igreja restitua tudo que subtraiu ao paganismo, que não é senão o 
teísmo alterado, e em lugar da procissão de rogações, teremos a 
procissão da festa de Palas; em lugar da água benta, a água lustral; 
em lugar da hóstia consagrada, os ágapes, as refeições em comum 
dos Pitagóricos; em lugar dessa pátena de cobre ou de prata que nos 
apresentam, teremos a antiga cerimônia do beijo da paz, instituição 
agradabilíssima para os que sabiam colocar-se vantajosamente. 
Temos algo mais piedoso que a oração de Epíteto ou o hino de 
Cleanto? Quem não se sente pleno de recolhimento e de devoção 
quando, na ópera de Alceste, escuta a oração do sumo sacerdote, 
quando em Notre-Dame escuta “O Salutaris” de Gossec? Não há uma 
só de nossas festas que não seja uma imitação das festas pagãs. E 
mais: o que mais se imitou dessas festas foi a sua extravagância, sem 
conservar seu objetivo moral. Tomemos, por exemplo, essas 
satumálias (satumais) tão lamentadas, às quais sucedeu o carnaval. 
Nas satumais, os pagãos se comportavam como se o mundo fosse 
acabar. Era uma festa comemorativa, instituída para recordar a 
igualdade original, uma espécie de declaração festiva dos direitos do 
homem. Tudo queria representar a aniquilação futura das sociedades. 
Já não havia tribunais, escolas, senado nem guerra. Todos os estados 
das pessoas se achavam confundidos. Os pobres participavam dos 
banquetes sem distinção de posição social. Os senhores trocavam 
suas vestes pelas dos escravos e, por sua vez, os serviam. As dívidas 
eram pagas, assim como as mensalidades das amas e os aluguéis dos 
pobres. O que disse já foi suficiente para que o clero se dê conta de 
que está enganado ao fazer prevalecer a pretensa necessidade de sua 
moral, da qual é possível prescindir com vantagem. Deixo ao abade 
Fauchet a elaboração de um bonito livro sobre isso, que nos dê um 
tratado de religião e que dê o toque final no deus nacional que tão 
felizmente concebeu.  

É assim que Desmoulins acaba invocando a cumplicidade de Fauchet 
como ideólogo de uma religião nacional, sem que seu cristianismo 
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radicalmente evangélico representasse ameaça alguma para o deísmo 
patriótico.  

Levando-se em conta a presença do complemento deísta e de realce 
dos fundamentos da moral republicana, passemos a considerar as 
celebrações mais destacadas do culto republicano. 

A festa da Federação nacional, proposta por Bailly,8 foi elogiada por 
todo mundo e representou uma celebração solidária, antes de a revolução se 
tomar mais exigente para com a realeza e as elites sociais. O rei, vacilante, 
não aproveitou a ocasião para firmar sua posição, embora tenha jurado 
publicamente respeitar a Constituição:  

Restif de la Bretonne foi dos que melhor lembrança conservaram da 
festa:  

Eu observara o trabalho dos cidadãos e o altar da Pátria me evocara 
os belos dias da Grécia antiga. Sem ser devoto, creio num Ser-
princípio. Prosternei-me; minha alma se elevou até ele e roguei por 
minha nação:  

Fonte de vida! Contempla a união de teus filhos! Faz com que o sol, 
em seu percurso, não encontre nada maior do que o nome francês!  

Caminhava, concentrado em meus pensamentos, conjecturando sobre 
os acontecimentos futuros, às vezes com esperança, às vezes com 
calafrios. Depois, recordei a história dos tempos passados. Via a 
marcha dos governos, que não pára nunca, incline-se ela ao 
despotismo ou à liberdade. Depois perguntei-me se os homens 
podiam criar o bem e o mal... Perdia-me nessas ideias morais e 

                                                 
8 Jean Silvain Bailly viveu 57 anos a partir de 15 de setembro de 1736. Duas vezes prefeito 
de Paris, deputado e presidente da Assembleia Nacional, membro das Academias de 
Ciências e Letras, e da Academia Francesa, autor de um tratado de astronomia e de um 
ensaio sobre os contos e as lendas, foi executado com certa crueldade por ter sido declarado 
culpado da matança do Champ de Mars. Em suas memórias relata o seguinte: “hoje ocorreu 
em Versalhes um fato que me afligiu profundamente. Um homem, condenado à roda por ter 
assassinado o pai, foi libertado pelo povo, que gritava graça no momento de sua execução; 
assim, o parricida escapou da vingança das leis. Uma mulher que se sentiu indignada com o 
acontecido e externou seu descontentamento esteve prestes a ser enforcada, vítima da fúria 
popular. Essa violação da lei e esse direito de indulto exercido pelo povo, e exercido ante o 
mais horrível dos crimes, fizeram-me estremecer; neles vi o pressagio das consequências 
mais funestas...”(t. II, p. 256). 
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políticas, não sabendo, ou antes considerando-me sabedor de que os 
grandes abalos produzem sempre um grande mal para as almas 
fracas, que constituem a massa do gênero humano.  

Jamais houve uma cerimônia tão grande e majestosa... Emocionou-
me, comoveu-me. Creio que o desditoso Luís também sentiu assim. 
Acreditei ter visto lágrimas em seus olhos. Seriam de ternura?  

Acabou com um grande júbilo essa magna jornada, a mais bela da 
Revolução!...9 

A cerimônia ou festa da liberdade realizada em homenagem aos 
suíços do regimento de Chateauvieux, que se opuseram às ordens de 
repressão contra o povo, revela bem, em comparação com a apoteose de 
Voltaire, a continuidade e o progresso da devoção patriótica, festejando 
todas as ações suscetíveis desta devoção. A festa teve lugar em 15 de abril 
de 179210: 

Apresentamos várias vezes para os nossos leitores os interessantes 
quadros das festas públicas. Esses grandes espetáculos que a pátria 
oferece a seus filhos são dignos da mais atenta observação, já que seu 
objetivo, seus preparativos e até os seus ínfimos detalhes revelam 
com acerto o espírito do governo que os ordena: mas o povo que os 
recebe é ainda mais digno de atenção, e é por seu porte e firmeza 
nessas épocas assinaladas que se deduzem os indícios mais 
verdadeiros do progresso do espírito público. Paris forneceu uma 
prova irrefutável desta verdade em 15 de abril de 1792 quando, 
ameaçados pela corte e por seus numerosos partidários, separados da 
guarda nacional, que se teve o pérfido artifício de se indispor contra 
eles, abandonados enfim por seus corpos administrativos, e pela 
assembleia legislativa, seus habitantes perseveraram no projeto de 
dar uma festa verdadeiramente popular aos quarenta suíços, resto 
infortunado desse regimento de Chateauvieux, mártir de seu amor 
pela revolução.  

Não entraremos nos detalhes materiais da festa que, deste ponto de 
vista, não podia deixar de se parecer a muitas outras que a 

                                                 
9 RESTIF DE LA BRETONNE, N.E., Les nuits révolutionnaires (F. FunckBrentano ed.), 
Paris, 1910? p.79. 
10 Collection Complète des Tableaux historiques de la Révolution Française, Paris, 1804, 
quadro 59, p. 239. 
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precederam ou seguiram; mas de fato mereceu o nome de festa da 
liberdade: via-se o busto de Sidney entre os grandes homens que 
sempre honram esses espetáculos; e dois sarcófagos, monumentos 
lúgubres da ferocidade de Bouillé e de La Fayette, acusavam-nos 
com coragem diante dos olhos de Paris inteira. As quarenta vítimas 
(uma morrera nas galés e outra adoecera) precediam o carro da 
liberdade, o mesmo que transportara Voltaire. A filosofia nos dera a 
liberdade, seu triunfo devia pertencer às mesmas épocas e embelezar-
se com os mesmos ornamentos. Nesse dia, iluminado pelo mais belo 
dos sóis, o Champ de Mars foi purificado e o patíbulo dos patriotas 
se transmutou em altar da pátria.  

Em seu ensaio sobre as festas nacionais, Boissy d’Anglas parte da 
naturalidade no comportamento humano mais ou menos evocada por 
Rousseau, da importância de uma opinião pública sobre os valores sociais e 
da existência e desenvolvimento de “costumes nacionais”. Ao mesmo 
tempo, parece possuir uma espécie de concepção psicanalítica para garantir 
o sucesso das festas nacionais, concepção que pode ser considerada fruto da 
naturalidade mais espontânea11: 

Rousseau, que fez nos hábitos morais e privados a revolução que 
deveis operar nos hábitos políticos e nacionais, para fazer com que 
seus preceitos e leis sejam amados, revestiu-os com tudo que pode 
impressionar a alma e emocionar o coração; foi assim que persuadiu 
as mulheres a cumprirem os deveres da natureza... O mesmo 
procedimento deve ser adotado para tratar os povos; já que os povos, 
como as mulheres, só estão dispostos a ceder diante daquilo que os 
emociona ou compraz.  

É pela emoção e com o prazer que se pode dirigir eficazmente um 
povo, e ambos os meios estão em vossas mãos...  

As Festas Nacionais se sustentam por toda a força que o costume 
exerce; falam à alma por meio das recordações, e ao coração por 
meio do sentimento de emoções já passadas; conferem beleza a 
estranhas sensações, e também às mais próximas, e se associam a 
todo o encanto das impressões da infância, apesar de longínquas. Os 
prazeres da infância e da juventude, os primeiros pensamentos da 
alma, refletem-se por toda a vida nas cerimônias públicas e nas festas 

                                                 

11 BOISSY D’ANGLAS, Essai sur les fêtes nationales adressé à la Convention Nationale, 
Paris, pp. 6, 12, 17 e 19. 
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que a elas foram mescladas; assim, o coração desfruta do passado e 
do presente ao mesmo tempo. Assim, os exemplos que oferecem e os 
preceitos que consagram se reproduzem rodeados dessas doces e 
fortes impressões, obtendo uma enorme influência.  

Assim, as festas nacionais terão por adorno as sensações mais felizes 
da alma; assim, ao lembrar aos homens as primeiras emoções da 
infância, quer dizer, as que são mais puras, as que a inocência 
acompanhava, junto com a ingenuidade, a confiança e a boa-fé, 
ajudarão a adoçar e a aperfeiçoar os costumes dos povos e a dar às 
nações essa sensibilidade moral que deve existir entre elas e que deve 
ser demonstrada, tanto em suas ações coletivas, como nas de seus 
particulares.  

É esse prestígio das antigas recordações, é esse poder das antigas 
impressões, é esse terno respeito que sentimos pelas coisas que 
existiram muito antes de nós e cujo relato suscitou nossas primeiras 
atenções e dominou nossas primeiras ideias, coisas que 
transformaram todas as instituições antigas em instituições divinas e 
fizeram os homens acreditarem que ninguém senão o Ser Supremo 
podia ter ordenado práticas cuja memória inspirava tão poderosa 
emoção, e que era possível reproduzir com tanta doçura em diversos 
instantes da vida.  

De fato, há algo de sobrenatural no modo como nossas faculdades 
são modificadas por nossas primeiras sensações: o que fascinou na 
infância nos parece uma emanação do próprio céu...  

Boissy d’Anglas reúne essa apresentação das festas nacionais, 
segundo um critério que bem poderia ser chamado de psicologia social, às 
ideia de Robespierre em seu discurso sobre a relação entre as ideias morais 
e religiosas e os princípios republicanos. François Antoine Boissy, falando 
“do Ser Supremo ao povo mais iluminado do mundo”, compara Robespierre 
com “Orfeu ensinando aos homens os primeiros princípios da civilização e 
da moral”. 

Os princípios de Boissy coincidem com a inspiração geral de umas 
festas nacionais, patrióticas e adornadas com a arte da antiguidade clássica, 
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conforme a concepção da época. A devoção ao Ser Supremo une-se a essas 
considerações como algo natural. Entretanto, adverte12:  

Reconhecendo a existência do Ser Supremo, tereis de assumir 
também o compromisso para com vossos povos de impedir que esta 
ideia sublime possa ser transformada, nas mãos de alguns maldosos 
hipócritas, num meio de opressão e tirania. 

Já sabeis que o abuso está próximo do mais justo e do mais sábio, e 
tenta corromper sua primitiva simplicidade. E que verdade sofreu 
mais abusos que a verdade do Ser Supremo? Por toda a parte a ideia 
consoladora de Deus foi desnaturada com extrema complacência... 
chegando os homens a se servirem de seu culto como instrumento de 
seus crimes.  

É na morte que a nova sociedade e o novo homem, oriundos da 
revolução e da república, devem mostrar-se especialmente distintos entre si, 
recusando os velhos rituais e os pomposos e inúteis espetáculos13: 

A morte é o sono do justo e o refúgio do oprimido. Acostumemo-nos 
de uma vez a considerá-la uma bênção da Providência, e não uma lei 
bárbara da natureza...  

A história registra o relato de uma destas festas que, vinculando-se a 
uma das maiores ações, a maior glória da antiguidade, produziu uma 
emoção viva e profunda em todas as almas. Refiro-me aos jogos 
fúnebres que precederam, na Lacedemônia, o feito das Termópilas; 
desta pompa santa e augusta, onde se viu trezentos espartanos, que 
sob a liderança de Leônidas iam morrer pela liberdade, celebrarem 
eles mesmos, na presença de seus pais, de seus amigos, de seus 
concidadãos, os funerais que os esperavam.  

Nunca um espetáculo de tamanha proporção penetrou na alma 
humana: nunca a muda eloquência dos grandes acontecimentos 
atingiu grau mais sublime; e se considerarmos que, 
independentemente do poderoso motivo que unia todos esses 
cidadãos – a salvação da pátria, que sem dúvida implicava a morte –, 
notamos que ainda nutriam esperanças mesmo em meio a perigos de 
tal imponência, e percebemos que esta esperança era fortalecida pelo 
aspecto extraordinário da cerimônia que organizaram. Se pensarmos 

                                                 
12 Idem, op. cit., p. 22. 
13 Idem, pp. 65, 90, 93, 95.  
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que, no mesmo instante, a Grécia estava sendo assediada por um 
milhão de soldados, e que trezentos homens iriam combatê-los; se 
recordarmos que a vitória era então uma quimera e a mais desastrosa 
das derrotas, inevitável, advertiremos, contudo, que o êxito era o 
destino de todo um povo; a situação assim entendida gerava emoções 
inauditas, o próprio perigo adquiria uma grandeza que convidava 
solenemente à magnânima entrega dos trezentos republicanos...  

O desprezo da morte é, com efeito, a primeira virtude dos 
republicanos; a liberdade não está bem implantada num povo onde os 
tiranos podem obter reféns... 

A necessidade de uma festa nacional com participação mais ativa do 
povo será formulada precisamente por um dos adversários de Robespierre 
que mais personificava os vícios que o Incorruptível atacava, Merlin de 
Thionville. Com a queda do presidente da Convenção depois de 9 do 
termidor, Merlin investia contra a festa robespierriana por ser esta mais um 
espetáculo do que propriamente uma festa. Aludia à festa da Confederação 
realizada no Champ de Mars como sendo esta uma festa verdadeiramente 
popular.  

Entretanto, o que Merlin propõe para festejar a evacuação militar da 
República é uma espécie de tragédia em três atos com 23 cenas, nas quais a 
participação popular se restringe a um papel estritamente determinado.  

O projeto de Merlin confunde a caricatura da festa revolucionária, 
que dita ao povo tudo o que este deve fazer em cada momento, sendo a 
participação popular uma espécie de afetação, o que leva a crer que só pode 
ter sido forçada.14 

Diante desse tipo de ponto de vista, destaca-se o calor e a ponderação 
de Bernardin de Saint-Pierre15 ao antecipar-se às manifestações que se 
concentrarão nos boulevards da Paris contemporânea:  

As festas são, na navegação que é a vida, o mesmo que as ilhas no 
meio do mar, locais de refrigério e de repouso. Inclusive as festas 
mais misteriosas têm tal poder sobre os povos que com suas músicas 
e suas procissões, como ocorre com o catolicismo, atraem 

                                                 
14 Moniteur Universel, nº 93, 1794. 
15 SAINT-PIERRE, Bernardin de, Voeux d’un Solitaire (1789), em Oeuvres, Paris, 1840, t. I, 
p. 744. 
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enormemente os povos selvagens e mantêm na religião os 
civilizados. O que aconteceria se à sua expressão física fosse 
acrescentada outra moral? É nesse sentido que as prefeituras devem 
criar eventos patrióticos, para unir mais os seus cidadãos em torno da 
constituição. Já se fez uma sublime tentativa no Champ de Mars, 
então chamado de Champ de la Confédération. Contudo, era uma 
festa militar, quase todos os homens estavam fardados. É preciso 
rodear o altar da pátria com uma pompa civil e religiosa e mesclar 
aos guardas nacionais coros de moças e crianças com coroas de 
flores, cantando ao som das flautas e dos oboés, alternadamente, 
hinos franceses parecidos ao poema secular de Horácio. Essas festas 
públicas devem ser presididas por seus pontífices naturais e pelos 
chefes da administração, com o rei à frente: assim se recuperará a 
origem do sacerdócio.  

Com esse fim, o Champ de la Confédération pode constituir-se num 
local mais digno, rodeando-o, como um circo romano, de bancos de 
pedra e de estátuas de nossos homens ilustres e alojando a assembleia 
nacional na Escola Militar, que o limita numa de suas extremidades. 
No entanto, por mais amplo que possa ser esse espaço, ainda me 
parece pequeno para dar festas para o povo de Paris.  

Proponho um espaço ainda maior, mais conveniente... Para reunir 
comodamente o povo de Paris, não se deve afastá-lo da cidade; e 
como nenhuma praça pode contê-lo, em lugar de atraí-lo dos bairros 
a um centro comum, é melhor, ao contrário, levá-lo do centro aos 
bairros. Assim, em lugar de atraí-lo, como se fazia no antigo regime, 
a essa miserável praça da Greve (assim chamada por causa da praia 
– greve que o rio formava na frente da prefeitura), destinada às 
execuções que desonram a Prefeitura há tanto tempo, é preciso atraí-
lo às alamedas (boulevards) circulares. Ali encontrará uma longa 
alameda de várias léguas de comprimento, com a sombra de quatro 
fileiras de árvores, sem contar as que estão plantadas do lado de fora 
dos muros. Cada alameda está ao alcance dos moradores de cada 
bairro, e cada habitante pode percorrer a pé, a cavalo ou de carroça 
esse vasto espaço circular que circunda Paris, desfrutando ao mesmo 
tempo da cidade e do campo, uma vez que os muros que interceptam 
a vista serão derrubados. Essa localização acarreta também outras 
vantagens consideráveis: pode-se utilizar as esplêndidas edificações 
das barreiras, construídas em forma de rotundas, de colunas 
colossais, de panteões, de templos egípcios, anteriormente destinados 
a abrigar os comissários do fisco, para que sirvam de monumentos 
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dedicados aos grandes homens que fizeram a pátria brilhar. Suas 
estátuas poderiam ser colocadas entre as colunas ou sobre os tablados 
desses edifícios, nas portas em que desembocam as estradas das 
províncias de que são oriundos esses grandes homens. Suas augustas 
imagens estariam de frente para essas mesmas províncias, como se 
convidassem seus habitantes ao acesso à capital, ou fizessem os da 
capital se interessarem pelos da província. Cada um desses 
monumentos poderia servir de hospedagem passageira para os pobres 
viajantes. Ali figuraria, em grandes tábuas de pedra, uma série de 
inscrições relativas aos grandes homens que mereceram ser 
considerados como divindades tutelares pelos serviços prestados aos 
infortunados. Nos dias das festas patrióticas seriam enfeitados com 
guirlandas de flores e folhagens. Ali seriam distribuídos víveres ao 
povo. E nas noites dos festejos poderiam ser adornados com cordões 
de luzes. Esses templos da hospitalidade, de antiga arquitetura, 
unidos uns aos outros por uma tríplice avenida de verdes árvores, 
cheios de um povo livre e feliz, formariam ao redor de Paris uma 
coroa de felicidade e de glória que a transformaria na capital das 
nações.  

A assembleia constituinte decretou que a nova Igreja de Sainte 
Genevieve serviria para abrigar as tumbas dos grandes homens que 
se fizeram credores da nação. Como esses ilustres cidadãos 
pertencem a diferentes confissões que se excomungam mutuamente, 
parece oportuno, para que concordem ao menos depois da morte, não 
admitir nenhum culto no templo que acolheria suas cinzas. Sobre este 
tema foi publicada uma interessante Memória, na qual se propõe a 
dedicação ao altar da pátria onde os magistrados pronunciariam seus 
juramentos. Mas onde se encontram as virtudes que só podem 
repousar no Ser Supremo, o único que as distribui e o único que as 
recompensa dignamente?  

Gostaria, pois, que esse monumento fosse consagrado à Divindade 
com estas palavras: A Deus, pai de todos os homens. A Memória que 
citei observava que a escultura deveria representar, nas extremidades 
de suas naves, quatro religiões: a judaica, a grega, a romana e a 
galicana. Não sei que reflexões terão levado a pensar nisto, 
considerando que são quatro religiões que conviveram com o ódio e a 
perseguição. Parece-me mais conveniente introduzir no novo templo 
a religião primitiva ou patriarcal, da qual emanam todas as demais, e 
nomear os primeiros magistrados pontífices da mesma. Seu antigo 
culto, estendido com simplicidade por toda a terra, conviria aos 
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grandes homens de todas as confissões, pois se são grandes é por 
terem servido a todo o gênero humano sem exclusões. Este culto é o 
único que pode reunir os homens de todas as religiões, já que 
nenhuma delas nega que Deus seja o princípio e o fim. Assim, os 
mortos dariam aos vivos lições de tolerância.  

Essa opinião de Bernardin de Saint-Pierre sobre as festas populares é 
coerente com sua adesão à teofilantropia, que ele mesmo divulgou e pregou 
durante a Revolução, e com a tendência observada em alguns artífices 
dessas festas a irmanar os projetos urbanísticos, as comemorações 
patrióticas, a religiosidade pública, a filantropia paternalista e o esplendor 
da França no mundo e de Paris na França. A relação entre uma nova 
concepção urbanística e a democracia republicana também está presente em 
outros escritos, como este de A. Auger que citamos16:  

... Se em lugar desses suntuosos e inúteis fossos, desses grandes 
edifícios que o povo só pode contemplar de fora, tivesse sido 
construído um peristilo amplo e magnífico com plataformas, 
deixando ao ar livre, com luz, o lado que dá para o Sena, 
prolongando essa disposição até Neuilly, o que teria acontecido? O 
povo teria um refúgio em caso de chuva em seus passeios pelas 
Tulherias e pelos Campos Elíseos. E quando o bom tempo lhe 
permitisse passear pelas plataformas, bem como sob as arcadas, 
como essa construção seria embelezada por uma multidão sempre em 
movimento! De longe pareceria uma construção viva e animada. Se 
eu não tivesse nascido nesta capital, a primeira vez que tivesse 
chegado a Paris, depois de uma caminhada pela cidade, teria dito: 
Aqui o rei e os grandes homens são tudo e a plebe não é nada. Nessa 
urbe tão bem decorada, vejo mansões e grandes praças rodeadas de 
mansões; mas, onde existem refúgios e abrigos para o povo, salvo os 
hospitais e os cárceres? Que sejam construídos edifícios magníficos 
para o povo, as pessoas se orgulharão dessas magnificências e as 
verão como suas, pagas com seu dinheiro... 

Por outro lado, o próprio Auger defende uma volta aos conceitos 
clássicos da tragédia para reforçar o culto pátrio17: 

                                                 
16 AUGER, A., Moyens d’assurer la Révolution..., Paris (1789-90), p. 20.  
17 ________, De la Tragédie Grecque et du nom qu’on devroit lui donner dans notre langue, 
pour s’en faire une juste idée, Paris, 1792, p. 46. 
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Eu gostaria que pudéssemos prescindir de espetáculos; que nos 
bastasse o espetáculo da natureza, ao mesmo tempo tão uniforme e 
variado, da simplicidade majestosa do culto de nossos altares, de 
algumas festas patrióticas cujo retomo nos recordaria a conquista da 
liberdade que tanto suor e tantas penas nos custou... mas se não 
pudermos prescindir de novos espetáculos, proponho aos nossos 
poetas, cujos sentimentos e ideias estejam exaltados e fortalecidos 
por uma liberdade nova, por uma ordem de coisas verdadeiramente 
digna para o homem que sabe merecê-la, proponho-lhes não esse 
novo gênero de drama cujas regras a natureza inspirou ao mais livre e 
engenhoso dos povos, mas a ópera-trágica, que tentei mostrar nesta 
curta dissertação segundo o modelo que Ésquilo, Sófocles e 
Eurípedes nos deixaram, tragédias de tom ainda mais forte e antigo, 
de caráter mais pronunciado e nacional, onde as grandes paixões se 
utilizem de uma linguagem ainda mais verdadeira e nacional, 
tragédias ainda mais propícias ao interesse dos cidadãos e encanto 
dos estrangeiros, seja pela grandeza e força dos pensamentos e dos 
sentimentos, seja pela beleza dos versos e a perfeição da poesia.  

Neste sentido, Auger elogia Mérope de Voltaire.  

A festa dedicada a Le Peletier talvez tenha sido a que foi projetada 
com maior conjugação de recursos do culto republicano. Michel Le Peletier 
de Saint-Fargeau, ex-marquês, votara a favor da morte de Luís XVI. Na 
véspera da execução do rei, é assassinado por um monarquista. A 
Convenção vota imediatamente a panteonização. Le Peletier distinguira-se 
pela elaboração de um plano de organização da instrução pública.  

A cerimônia contou com a participação de destacamentos militares e 
civis, representações de cidadãos, com a estátua da Liberdade, a Declaração 
dos Direitos Humanos e o cadáver de Le Peletier artisticamente disposto. 
M.-J. Chénier determinou assim a ordem da procissão republicana para os 
funerais18: 

1º Um destacamento de cavalaria, precedido de trombetas com 
surdina; 2º Sapadores; 3º Artilheiros sem os seus canhões; 4º 
Destacamento de tambores cobertos; 5º A Declaração dos Direitos 
Humanos levada por cidadãos; 6º Voluntários das seis legiões e 24 
bandeiras; 7º Destacamento de tambores; 8º Um estandarte 

                                                 
18 Révolutions de Paris, nº 185, p. 226. 
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ostentando os dizeres do decreto da Convenção que ordena o traslado 
do corpo de Le Peletier para o Panteão; 9º Alunos da pátria; 10º Os 
comissários de polícia, da junta de conciliação, os juízes de paz, os 
presidentes e comissários das seções, o tribunal de comércio, o 
tribunal penal provisório, os seis tribunais do departamento, o corpo 
eleitoral, o tribunal penal do departamento, a prefeitura de Paris, os 
distritos de Saint-Denis e do Bourg de l’Égalité, o departamento, o 
tribunal de cassação; 11º O Busto da Liberdade conduzido por vários 
cidadãos; 12º Destacamento de tambores; 13º O fascio dos 84 
departamentos levado por federados; 14º O conselho executivo 
provisório; 15º Destacamento da guarda da Convenção Nacional, 
com seus deputados desfilando em colunas de dois...; 18º Em meio 
aos deputados, um estandarte com as últimas palavras de Le Peletier; 
19º O corpo transportado por vários cidadãos, exposto da mesma 
maneira que na praça de Piques; 20º Em volta do corpo, artilheiros 
com o sabre desembainhado na mão, acompanhados pelo mesmo 
número de veteranos; 21º Banda de música da guarda nacional 
executando a marcha fúnebre durante o percurso; 22º Familiares do 
morto; 23º Grupo de mães com seus filhos; 24º Destacamento da 
guarda da Convenção; 25º Tambores cobertos; 26º Voluntários das 
seis legiões e 24 bandeiras; 27º Tambores cobertos; 28º Federados 
armados; 29º Sociedades civis; 30º Cavalaria e trombetas com 
surdinas, depois o destacamento de cavalaria fechando o cortejo.  

Os Tableaux19 descrevem o desfile com os tons mais característicos 
do culto patriótico:  

No dia 24, antes do meio-dia, o corpo do mártir da liberdade saiu da 
casa de seu irmão, deitado e semicoberto em seu leito de morte. O 
pedestal da estátua de Luis XIV, na praça Vendôme, estava 
preparado para recebê-lo. A visão desse quadro comovedor 
dilacerava a alma de todos os cidadãos que lotavam a praça. As 
vestes perfuradas e ensanguentadas da vítima; o sabre ainda 
manchado com seu sangue; esse corpo estendido e deixando ver a 
mortal ferida que recebera; a cabeça inclinada do desditoso Le 
Peletier, pálida mas não desfigurada, parecendo mergulhada num 
sono plácido; as últimas palavras do morto transcritas no pedestal; 
seu irmão, triste e vacilante, atrás dele; uma multidão de artilheiros 
disputando a honra de partilhar a gloriosa carga; à frente, um coro 

                                                 
19 Idem, op. cit., 1. 15, p. 226, e 1. 6, p. 310 (BHVP). 
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musical executando trecho após trecho seus acordes dolorosos, 
interrompidos pelo rufar dos tambores cobertos de negras roupagens, 
rufar surdo e profundo; a estátua da lei estendendo seu braço de 
modo a atingir o assassino;20 somai a tudo isso um céu cheio de 
nuvens, as tochas funerárias, os ciprestes, um silêncio religioso e, 
sobretudo, as lembranças do dia 21 (a execução de Luís Capeto): 
tudo concorria para imprimir na alma as mais fortes emoções; tudo 
demonstrava o poder dos grandes espetáculos sobre o povo, quando 
animados por ideias morais que comovem o coração ao mesmo 
tempo em que o cerimonial excita a vista. O presidente da 
Convenção aproximou-se do morto e colocou-lhe na cabeça uma 
coroa de azinheira salpicada de flores. Esse gesto de beleza, esse 
grande ato de reconhecimento expresso com simplicidade e emoção, 
gerou uma vivíssima sensação.  

Durante a marcha foram feitas várias paradas, particularmente diante 
dos clubes dos Jacobinos e dos Cordeliers. Era singular que, numa 
cerimônia onde evitava-se cuidadosamente toda aparência religiosa, 
fossem prestadas homenagens a associações que haviam conservado 
nomes monásticos. Em todo caso, as sociedades populares, que 
haviam sido o principal motor da revolução, exerciam então uma 
influência que as situava no centro da opinião pública e, por isso 
mesmo, as tomava muitas vezes perigosas para o órgão legislativo: 
não é possível impedir sua associação ao triunfo daquele que tinha 
protegido (Robespierre). O cortejo parou diante do Clube dos 
Cordeliers, cuja fachada achava-se coberta de guirlandas de ciprestes: 
ali foi pronunciada uma arenga e cantado um hino. O 
acompanhamento da cerimônia ficou a cargo do povo, que a realizou 
com perfeição. Por ambos os lados, as lanças erguiam-se e com as 
pontas juntas formavam uma balaustrada, atrás da qual a multidão 
organizava-se com naturalidade, deixando o centro da rua 
inteiramente desimpedido.  

Ao chegar ao Panteão, o corpo de Le Peletier foi colocado num 
estrado. A orquestra, situada nas galerias superiores, tocou uma peça 
de grande efeito expressivo. Os dois irmãos da ilustre vítima estavam 
de pé e com a cabeça descoberta, ao lado do estrado. O primogênito 
pronunciou um discurso no qual recordou as obras do irmão, o plano 

                                                 
20 Segundo a programação apresentada por Chénier, devia tratar-se da estátua da Liberdade. 
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de instrução pública que deixara, e ofereceu-se para entregar a 
própria vida, também como o irmão, na defesa dos direitos do povo.  

Um membro da Convenção (Barère), depois de elogiar o colega, 
convidou a todos para que jurassem sobre seu corpo o compromisso 
comum de salvar a pátria, esquecendo quaisquer animosidades 
pessoais. O auditório todo ergueu a mão num gesto de 
consentimento. Quantos males teriam sido evitados à França se esse 
juramento tivesse sido respeitado!  

O que talvez tenha causado maior impacto foi o fato de um 
voluntário se lançar ao estrado, tomar o sabre que ferira Le Peletier e, 
brandindo-o no ar, jurar vingar o crime. Que, de fato, não tardou em 
ser castigado...21 

A visão crítica da festa patriótica é exposta pelos redatores de 
Révolutions de Paris numa conjuntura especialmente crispada: depois do 
ataque e massacre das Tulherias ou de São Lourenço, começando da guerra, 
prendendo o rei, impondo sua autoridade e a dos jacobinos à Comuna de 
Paris e preparando o desenlace com os massacres de setembro22:  

Era sexta-feira, 25 de agosto e festa de Luís IX, quer dizer, quinze 
dias depois do massacre de Saint-Laurent, ordenado por Luís XVI, e 
devia ser realizada a solenidade nacional em memória dos patriotas 
mortos no palácio das Tulherias. Mas a mesquinhez do obelisco 
encarregado a Palloi (Palloy)23 forçou sua substituição por um 
monumento mais digno. Poyet, o arquiteto da cidade, conseguiu algo 
muito melhor, copiando a antiguidade com simplicidade e bom 
espírito. Pena que M. Poyet seja o mesmo que se vendeu aos 
caprichos de Breteuil e às calamidades da corte, dirigindo as obras 
que ordenou na Bastilha para deixá-la em condições de canhonear os 
cidadãos em 14 de julho de 1789.  

A construção da pirâmide de estilo egípcio obrigou a adiar a festa 
fúnebre até o domingo 27. O patriota Sergent, administrador da 
Comuna e artista, foi o organizador da festa, dando mostras de gosto 
e inteligência. A ele se devem as quatro inscrições em prosa da 
pirâmide, e valem muito mais que os quartetos do poeta Chénier, que 

                                                 
21 Pâris, autor do assassinato, suicidou-se ao ser descoberto. 
22 Révolutions de Paris, nº 164, agosto-setembro de 1792.  
23 Pierre F. Palloy quis também protagonizar a demolição da Bastilha e montou uma loja de 
venda de “souvenirs” da antiga fortaleza. 
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foi apelidado de Graco, mas que agora é chamado de Chénier, o 
capelão, depois de sua admissão no clube da baixa Sainte-Chapelle e 
de sua adesão formal aos princípios dos feuillants,24 reunidos nesse 
antro semi-aristocrático no qual figurava Roucher; que se julgue pelo 
resto os frequentadores. Uma das inscrições em prosa era 
comovedora por seu laconismo: “Silêncio, repousam”.  

O público nem sempre esteve à altura das circunstâncias. A 
localização escolhida dava a essa festa um caráter sombrio, 
apropriado para o recolhimento. A pirâmide cobria o grande espelho 
d’água das Tulherias, de frente para o palácio de cujas janelas a 
morte se lançara sobre os patriotas em 10 de agosto, enchendo todo o 
espaço circundante de cadáveres, enquanto do outro lado, acima do 
Carroussel, o primeiro teatro do massacre, o sangue dos traidores já 
era vertido sob a guilhotina e nesse jardim era edificado um 
monumento à g1ória dos patriotas da jornada do dia 10. Na véspera 
da festa do rei-assassino, um de seus cúmplices foi decapitado; no dia 
seguinte à festa foram prestadas as últimas homenagens aos cidadãos 
massacrados. Assim, no mesmo lugar e na mesma semana, Paris 
cumpria todos os seus deveres ao mesmo tempo; distribuía o castigo 
e o elogio e satisfazia simultaneamente a justiça e o reconhecimento.  

O cortejo deixou a casa comunal entre as cinco e as seis... Um 
cavaleiro, em meio a sua tropa, abria o desfile, levando um estandarte 
em que se lia: Aos manes dos cidadãos franceses/ Mortos em defesa 
da liberdade,/A pátria agradecida... 

Entre nuvens de incensos queimados ao seu redor, o sarcófago dos 
cidadãos mortos na matança de São Lourenço era transportado com 
lentidão por bois, à maneira antiga, proporcionando aos espectadores 
o tempo necessário para que oferecessem um tributo de lágrimas à 
memória de seus irmãos perfidamente imolados no dia 10. Mas esse 
natural sentimento de tristeza e de lamentação logo cedia lugar a 
outro mais conveniente hoje em dia, ao contemplar um grupo de 
federados com seus sabres desembainhados e entrelaçados com 
ramos de carvalho. 

Um estandarte exprimia suas intenções em duas linhas que ecoaram 
no coração e nas bocas de todos ao longo do desfile: “Chorai esposas, 

                                                 

24 Os feuillants, dissidência dos jacobinos, ao que parece desejavam frear a Revolução em 
sua primeira constituição de cunho ainda monárquico. André Chénier e Roucher morreram 
na guilhotina dois dias antes de Robespierre, por sua adesão ao feuillantisme. 
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mães e irmãs/ A perda das vítimas imoladas pelos traidores;/ Nós 
juramos vingá-las”. Outro estandarte, sem contradizer o anterior, 
usava outra linguagem, mais adequada aos objetivos que anunciava: 
“Se os tiranos têm seus assassinos,/ O povo tem suas leis 
vingadoras”. E depois vinha a estátua da lei, armada com sua espada, 
seguida pelos juízes de todos os tribunais.  

A seguir vinha a prefeitura precedendo a Liberdade, transportada por 
uma multidão de guardas nacionais, orgulhosos de sua carga. Depois 
vinha a Comissão administrativa provisória que substitui o 
departamento e, finalmente, a assembleia nacional, cujo presidente 
levava nas mãos várias coroas cívicas que seriam depositadas ao pé 
do monumento piramidal das Tulherias. Quando o cortejo chegou 
pela ponte giratória, iluminaram-se os quatro altares que 
acompanhavam a tumba, cujas altura e volume de grandes 
proporções encobriam o odioso palácio. Ainda não havia anoitecido 
quando o início do cortejo penetrou no jardim; e, às nove horas, mal 
havia acabado de chegar à beira do espelho d’água, teatro da festa, 
porque muitos cidadãos, homens e mulheres, quiseram participar da 
mesma, cada um na posição atribuída a sua seção.25 Havia um 
número considerável de sans-culottes munidos com seus piques;26 
mas eram logo ultrapassados por uma multidão que trajava fardas de 
todos os batalhões, que se dirigiam apressados para a festa, na 
intenção de, por algum modo, compensar sua ausência no próprio dia 
da ação.  

Ao chegar, dava-se a volta ao redor da tumba piramidal de granito, os 
estandartes eram ali colocados e depositadas as coroas ao som da 
marcha fúnebre, composição grave e severa de Gossec, cujo talento 
musical é mais sólido do que os princípios que externou ao fazer 
parte do clube da baixa Sainte-Chapelle e firmar a petição Guillaume.  

Assim portanto o arquiteto, o músico, o orador e o poeta escolhidos 
para esta solenidade nacional eram acusados de falta de civismo. Fato 
bastante singular.  

Uma tribuna para arengas, parecida à da tragédia de Graco encenada 
no teatro da rua de Richelieu, estava situada entre o anfiteatro 
ocupado por deputados, administradores, juízes e magistrados e a 

                                                 
25 Paris tinha 48 seções desde maio de 1790. 
26 Robespierre dissera, referindo-se ao pique: “Esta arma é de certo modo sagrada”. 
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orquestra, composta por grande número de virtuoses mais patriotas 
do que seu maestro. Depois da marcha fúnebre, Chénier subiu à 
tribuna e pronunciou um discurso que foi muito aplaudido e cuja 
publicação foi solicitada pelo próprio povo. A música tomou a soar, 
rematando a festa com peças cheias de brilho e vivacidade, apoteose 
das ilustres vítimas cuja memória estava sendo celebrada. Às dez 
estava tudo terminado; e a cerimônia, da qual participou quase toda 
Paris, não foi ofuscada por incidente algum. Assim acontece há 
quatro anos, quer dizer, desde que o povo se encarrega de sua própria 
proteção.  

Que nos seja permitido fazer uma observação. Essa cerimônia 
lúgubre, cujo conteúdo devia inspirar consecutivamente o 
recolhimento da tristeza e a santa indignação contra os autores da 
matança que recordamos, não surtiu os efeitos desejados na massa da 
população. No cortejo, via-se a tarja de crepe em todos os braços, 
mas o luto não se mostrava em todos os rostos. Um ambiente de 
dissipação, e inclusive uma ruidosa alegria, contrastavam 
excessivamente com os símbolos da dor, destruindo sua intenção.  

No dia seguinte, M. Sergent, ao invés de mandar retirar as figuras da 
Liberdade e da Lei, teve, ao contrário, o cuidado de colocá-las atrás 
da pirâmide, no intuito de que o povo pudesse contemplá-las com 
facilidade, sendo as duas únicas divindades dignas do culto de uma 
nação ilustrada. Na manhã da terça-feira, essas duas formosas figuras 
estavam despojadas de suas roupagens, e maliciosamente expostas a 
todos os olhares com a nudez mais odiosa e menos decente. Este 
delito deve ser castigado. Ele sem dúvida foi propiciado por alguns 
padres enciumados do incenso que no dia anterior ardeu em outros 
altares que não os seus.  

O culto republicano, apesar da prioridade que dedicava à 
representação e à devoção das ideias de liberdade e pátria, foi confundido 
com a iniciativa ateia e teofilantrópica, menos enfática em relação ao 
patriotismo ad hoc e mais preocupada em estabelecer uma ideologia 
filosófica em torno da ideia da razão tal como fora gerada no Iluminismo. 
Essa confusão também ficou patente nos ataques contra os cultos 
republicanos da Revolução.  
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Contrastando com o respeito e a emoção que utiliza na descrição da 
apoteose de Rousseau no outono de 1794, Mercier ataca assim os cultos 
republicanos27: 

Toda Paris contemplou sem dizer uma palavra essas procissões da 
liga jacobina. Embriagados de sangue e vinho, regressando do 
espetáculo dos patíbulos, os sacerdotes e sacerdotisas da Razão 
acompanhavam com andar vacilante o carro de sua impura 
divindade. Outro carro o seguia: era uma orquestra ambulante de 
músicos cegos, imagem fidelíssima da razão à época... Essas 
pantomimas, já por si inacreditáveis, foram seguidas pelas do 
espantoso Marat... templos... mausoléus... arcos de triunfo... Quem 
teria imaginado que, depois dos acontecimentos de 9 do termidor, 
esse novo Moloch receberia as honras do Panteão? Mas esse dia foi, 
antes, o de seu juízo final, e não o de seu triunfo. Dir-se-la que se 
evitava respirar o ar por onde passava sua carniça.  

Chateaubriand caricaturou assim o sabor de antiguidade dos cultos 
revolucionários28: 

... era o momento em que o organismo político, cheio de manchas de 
corrupção, caía em meio a uma dissolução geral, quando uma raça de 
homens, levantando-se de repente, invocou ousadamente o tempo de 
Esparta e de Atenas. Ao mesmo tempo se faz ouvir o grito de 
liberdade; o velho Júpiter, despertando de um sono de mil e 
quinhentos anos, coberto pelo pó do Olimpo, fica assombrado ao 
encontrar-se em Sainte-Genevieve. Coloca-se na cabeça do bobo de 
Paris o boné do cidadão da Lacônia; e, em todo o seu vício e 
corrupção, o pequeno valentão francês se arroga as grandes virtudes 
de Lacedemônia; e é forçado a representar Pantalão ante os olhos da 
Europa, nessa pantomima de Arlequim.  

                                                 
27 MERCIER, L.S., Le Nouveau Paris, Paris, 1798, capítulo “Festas da Razão”.  
28 CHATEAUBRIAND, F.R., Essai historique, politique et moral sur les Révolutions 
anciennes et modernes, Bruxelas, 1824 (1ª ed. 1797), p. 366. Renouvier (Histoire de l’Art 
pendant la Révolution, Paris, 1863, p. 431) cita a opinião de um médico estrangeiro segundo 
a qual “a maior parte dessas festas assemelha-se um espetáculo de ópera e, desse ponto de 
vista, algumas possuem efeito pitoresco, agradável à vista mas sem chegar a impressionar a 
alma do espectador”.  

208 
 

O culto republicano desapareceu com as apoteoses de Bonaparte e 
com o novo congraçamento com a Igreja Católica. Vejamos duas pequenas 
amostras deste novo estado de coisas.  

Nos dias 9 e 10 do termidor do sexto ano (27 e 28 de julho de 1798), 
as obras-de-arte arrebatadas aos italianos chegaram triunfalmente a Paris. 
Em 24 de julho, Bonaparte já entrara no Cairo29: 

Era sem dúvida em Paris, nesta nova Atenas, que deviam 
inelutavelmente ficar essas imortais obras-primas que Roma 
arrebatara à antiga Grécia. Que cesse a jactância dos Jogos Olímpicos 
e das outras festas nacionais dos antigos povos da Hélade e da 
Lacônia; que não sejam mais oferecidas a nossa admiração as 
pompas triunfais do Capitólio: as de 9 e 10 do termidor eclipsam 
tudo que já se viu nesse gênero. Que troféu tão esplêndido, que 
espetáculo tão imponente e majestoso o da entrada e recepção em 
Paris das inimitáveis estátuas de Apolo, Laocoonte, Hércules, dos 
quadros de Rafael, de Corregio...  

A Igreja Católica faria sua reaparição em termos de uma sábia 
decisão de legisladores e homens de estado, antes mesmo de suas novas 
concordatas com o Império e os regimes posteriores30: 

A Constituição dos Estados Unidos da América não tolera que em 
solo americano haja homens que professem publicamente o ateísmo.  

A ideia de um deus supõe uma religião, e uma religião supõe a 
necessidade de um culto; existiu em todos os povos, e às vezes vinculou-
se com sucesso às instituições sociais. Se a religião natural podia convir 
a um pequeno número de filósofos, jamais conviria às pessoas comuns. 
O deísmo puro não é alimento suficiente para o coração humano em 
geral: faltam-lhe relações mais sensíveis com o objeto de suas adorações, 
necessita de uma religião prática, de ritos, cerimônias, altares e locais de 
encontro: tudo isto é a essência das religiões, e sem isto não podem 
subsistir. O legislador deve tolerar e proteger todos os cultos que não se 
oponham à Constituição; e, sob esse aspecto, deve segurança e proteção 
ao ministro do culto católico, já que a essência desta religião, quando 
adequadamente entendida, é a conveniência de todos os governos. 

                                                 
29 Tableaux, op. cit., quadro 136.  
30 DUBRUEL, P.LJ., Rapport au Corps législatif, Conseil des cinq-cents, Paris, 1797, pp.9 e 
11. 
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Nota sobre a Revolução Americana de Independência  

A revolução que culminou com a independência dos Estados Unidos 
não implantou uma renovação religiosa no estilo da Revolução Francesa. 
Não desenvolveu o deísmo filosófico ou patriótico, o ateísmo republicano 
nem o cristianismo evangélico comprometido com a revolução social. O 
que ocorreu foi antes um fortalecimento e uma confirmação do cristianismo 
puritano, com o desenvolvimento de várias comunidades religiosas que 
preconizavam uma religião de colonização, de afirmação do grupo étnico e 
da ordem civil de uma democracia de proprietários. Não se desenvolveram 
as determinações da Revolução Francesa, de um cristianismo 
comprometido com um processo de revolução social, e da revolução 
exigindo manifestações de religiosidade. Até o milenarismo, o misticismo e 
a religiosidade humanista se desenvolveriam nos Estados Unidos mais 
como consequência da influência francesa, do que como influência direta 
do espírito revolucionário da própria independência ou da tradição da 
Revolução Inglesa do século XVII. Ruth Bloch1 evidenciou, nesse sentido, 
a importância da visão religiosa da Revolução Francesa nos Estados 
Unidos.  

Isto não quer dizer, especialmente, que as interpretações bíblicas não 
desempenharam um papel ideológico notável na Revolução Americana. 
Assim, por exemplo, o tema que encontraremos na Revolução Francesa, o 
de Samuel na imposição da monarquia como algo ímpio aos olhos de Deus, 
já tomou-se patente em várias ocasiões durante a Revolução Americana.2 

A França manteve uma posição ambivalente em relação à Revolução 
Americana. Por um lado, mostrou-se entusiasta com o que significava a 
primeira transformação de uma sociedade rumo à democracia, aos direitos 
do homem e à liberdade ideológica e política; contudo, por outro lado, 
descobria o caráter conservador, e inclusive retrógrado – o caso da 
escravidão –, da sociedade formada nos Estados Unidos.  

                                                 
1 BLOCH, Ruth H., Visionary Republic, Cambridge, 1985. Cap. esp. “Francophilic 
Millenialism”. 
2 MILLER, P., “Religion as Revolutionary Ideology”, em HOWE, J. R., ed., The Role of 
ideology in the American Revolution, Nova Iorque, 1970. 
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Em algumas ocasiões, a França chegou a demonstrar até um 
reconhecimento oficial do valor da Revolução Americana para o povo 
francês, quando James Monroe visitou a Convenção Nacional da República 
Francesa na qualidade de ministro plenipotenciário dos Estados Unidos: “O 
povo francês não esqueceu de forma alguma que deve a iniciativa da 
liberdade ao povo americano”, disse o presidente da Convenção. 
Declaração que coincidia com uma nova edição francesa de Senso Comum, 
de Thomas Payne. Tudo isso depois do Termidor.3 Alguns chegaram a 
atribuir a detonação da Revolução Francesa a um complô duplo, britânico e 
norte-americano. Pitt se vingaria da França por esta ter ajudado a 
independência americana. Sua política seria ajudar Felipe de Orleans e 
outros na organização de uma conspiração que enfraqueceria a França e a 
submeteria ao império econômico e político inglês. Por outro lado, 
Jefferson e outros americanos apoiariam La Fayette com vistas a obter uma 
república francesa solidária com a americana e virar a Europa a seu favor.4 

A opinião de Volney sobre os Estados Unidos foi no sentido de 
desmistificar a revolução de independência. O autor, que visitara a Ásia e 
meditara sobre ela, não se deixou impressionar pela “novidade” da 
América: “apontava o erro novelesco dos escritores que chamam de povo 
novo e virgem uma reunião de habitantes da velha Europa: alemães, 
holandeses e, sobretudo, ingleses dos três reinos... Uma multidão de fatos 
omitidos ou desfigurados teria estabelecido entre a revolução da América e 
a nossa uma semelhança maior do que vulgarmente se supõe, tanto nos 
motivos como nos meios de execução, na conduta dos partidos, etc.”. Mas 
essas semelhanças eram desmistificadoras de ambas as revoluções. O autor 
das Ruínas encarava a euforia americana como fruto de sua situação mais 
isolada e plena de progressos contínuos. A revolução, advertia, 
transformara-se em reação, coisa que também parecia estar acontecendo na 
França à época de seu périplo norte-americano, que resumia 
magistralmente5:  

Vi no sul o regime escravista com seus efeitos morais; no oeste, o 
estado de uma sociedade nascente; no alto Canadá, os franceses de 

                                                 
3 La Décade Philosophique, ano II, t. II, p. 246.  
4 DEVISE (?), Anecdotes inédites de la fin du 18e siècle, Paris, 1801, cap. 1.  
5 MATHIEZ, A., ed., Lettres de Volney à La Revellière-Lépeaux 1795-98, Le Puy, 1910, 
pp.6, 10-11, 31,etc.  
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Luiz XV transformados em semi-índios; no leste, os ingleses do 
século passado já configurados como nação velha, a única que parece 
ter aqui um caráter maduro.  

Ademais, Colin Bonwick6 estudou recentemente os aspectos elitistas, 
aristocratizantes – para olhos europeus – da Revolução Americana, de tal 
modo que lhe pareceu necessário concebê-la como uma revolução não-
democrática. 

                                                 
6 BONWICK, C., “The American Revolution as a Social Movement Revisited”, em Journal 
of American Studies, pp. 3, 20, 355-373, 1986. 
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DEÍSMO PATRIÓTICO E DEÍSMO POLÍTICO 

A força da linguagem e a religião  

Bonneville1 atribuía a credulidade religiosa à tirania da linguagem. 
Procurava encontrar uma definição clara de Deus para poder referir-se a ela 
de maneira totalmente explícita. Entretanto, o que a maioria das religiões 
fazia com sua linguagem era justamente obscurecer a ideia de Deus. 
“Regeneremos o gênero humano com a mesma coisa que o criou, com a 
palavra”.2 Bonneville afirmava, a partir desse propósito, que se o fanático e 
o crédulo confundem a ideia de Deus com uma linguagem obscura, o ateu, 
ao não reconhecer Deus, situa-se num nível infra-humano, pois não se 
compreende como palavra de Deus3:  

O homem, obra-prima da criação, vem imediatamente depois do 
orangotango... classificaria o ateu um pouco acima do orangotango, 
já que é capaz de falar, mas não entre homens, pois o germe de uma 
eternidade feliz, que deve engrandecer sua existência, purificar seu 
pensamento e torná-lo homem ainda não se desenvolveu nele. Não 
digo isto como uma afronta gratuita ao ateu, pelo contrário, 
reivindico para esses desditosos uma proteção especial das leis 
humanas; gostaria que fossem sempre tratados com indulgência, que 
se procurasse convencê-los, e não se tentasse convertê-los à força; 
gostaria que nenhuma barbárie fosse empregada contra eles para 
fazê-los compreender aquilo que não podem conceber melhor do que 
o orangotango.  

Bonneville, em companhia de Fauchet, defenderia a abertura dos 
templos maçons e a revelação de todos os seus segredos, porque “nada 
dever ser ocultado a um povo livre”.4 E, assim como Fauchet, estava 
convencido de que a maçonaria possuía o germe dessa religião diáfana e 
humanista.  

                                                 
1 BONNEVILLE, Nicolas, De l’Esprit des Religions, 2 V., Paris, 1792 (2ª ed.).  
2 Idem, cap. 10. 
3 Idem, caps. 10 e 23. 
4 Idem, caps. 10 e 91.  




