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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.  
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Bonneville prossegue sua argumentação criticando a hipocrisia 
religiosa e o ministerialismo eclesiástico por sua mesquinharia, duplicidade 
e pela teleologia material de sua teologia moral. Assim, na tradição deísta 
do Iluminismo, o ateísmo é criticado por sua inferioridade moral e por sua 
incompreensão do verbo divino, e o catolicismo, por sua predisposição à 
hipocrisia:  

Naqueles tempos, devido à simplicidade dos oprimidos, e à 
duplicidade dos opressores, ainda não se pintava, ainda não se 
gravava, ainda não se escrevia, ainda não se ensinava, ainda não se 
recitava, apenas se adivinhava a história.  

Ó, vós que morrestes junto com a vitória sobre os grilhões partidos, 
vós que deixastes o sangue ainda vivo para acusar de frente os 
tiranos, saí de vossas tumbas, instruí-nos!  

Porque ainda estamos nos dias da simplicidade e da duplicidade. Uns 
enganam o mundo fazendo-o crer no que eles mesmos não crêem. 
Outros, a maioria, enganam-se a si mesmos, não sabendo penetrar no 
que é crer; e outros exibem a frívola fé de não crer no que crêem 
porque não têm a coragem da incredulidade; e como se sua religião 
nascesse e tirasse o seu crédito da imbecilidade, esquecendo que as 
almas dos imperadores e dos sapateiros são tiradas do mesmo molde, 
atribuem-se, mediante uma graça especial e santamente sacerdotal, 
bens imaginários, fantásticos, futuros e ausentes; deixando pela 
metade, a todos os que receberam as ordens da fé, os bens essenciais, 
manejáveis, palpáveis, o fruto de seus trabalhos, de seu suor e os 
presentes mais ricos que a natureza nos concede a todos por igual.  

Duquesnoy, jacobino bastante radical, está entre os que pedem com mais 
convicção a inclusão de um preâmbulo religioso na Declaração dos Direitos 
Humanos pelo que de universal e imponente possui a linguagem religiosa5:  

Senhores, a Religião não tem outra base, outro esteio, senão a Moral; 
seria um propósito absurdo e perigoso separá-las ou distingui-las. O 
Povo ainda não viu suficientemente a Religião sob este ângulo; nós 
devemos efetuar tal apresentação, devemos acumular tudo o que 
causa impressão nos homens, tudo o que os obriga a respeitarem-se 
mutuamente. E, deste ponto de vista, desejaria que a Declaração dos 
Direitos Humanos começasse com uma ideia religiosa grande e 

                                                 
5 Opinion de M. Duquesnoy sur les Projets de Déclaration de Droits, Versalhes, s.d., p. 3.  
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majestosa, aplicável a todos os cultos, a todas as opiniões, a todos os 
climas; que, por exemplo, apenas da ideia da existência de um Deus 
fossem derivadas todas as verdades morais e práticas que entrarão na 
Declaração.  

Conheço tudo que possa se opor a esta ideia, sei que é possível, 
sobretudo, dizer que as verdades morais são independentes da 
existência de um Deus; pode sem dúvida ser assim, já que as relações 
dos homens entre si são independentes dessa existência; mas eu 
desejaria que as verdades morais que vamos estabelecer entrassem 
nos espíritos e nos corações por todas as vias; desejaria que, não 
havendo opositores ao conteúdo desta questão, conhecêssemos o 
inestimável êxito de concordarmos todos quanto à forma.  

François Boissel6 atribui à convenção linguística a existência do 
vocábulo Deus com o·sentido de algo inexprimível e mesmo assim tender a 
aproximá-lo por meio de atributos mais cognoscíveis e, sobretudo, 
antropomórficos: “Deus... é o termo de nossa língua que serve para 
exprimir o princípio único ou a causa primeira de tudo o que existe”. Ao 
mesmo tempo, vincula o espírito de religiosidade às exigências de justiça, 
atacando a propriedade e o comércio materializante:  

Que inconvenientes puderam nascer do estabelecimento de espécies 
em ouro e prata?... Tratando-se do tipo mais cômodo de propriedade, 
por poder-se adquirir com ela todo o resto, esse estabelecimento deve 
ser considerado o mais capaz de contentar o egoísmo e de mobilizar 
todas as faculdades da alma e do corpo, de inventar e empregar todos 
os meios possíveis para enervar os homens, degradá-los, fazê-los 
mentir, roubar, envenenar, assassinar e destruir, como se pratica na 
atualidade e praticou-se em todos os tempos, de acordo com o 
testemunho de nossos melhores escritores... 

Como pode ser que depois de experimentar tantos males e adquirir 
tantas luzes, ainda se considere a propriedade o fundamento ou base 
da civilização? Deve-se a que os que melhor sentiram os seus 
desastrosos inconvenientes não conheceram os verdadeiros princípios 
do direito natural, ou não os apreenderam o bastante para convencer-
se e provar que o direito de propriedade não pode ser senão uma 
monstruosidade na ordem social, do mesmo modo como na ordem 

                                                 
6 BOISSEL, François, Le Catéchisme du Genre Humain, 1789, pp. 143 e segs. Impresso dois 
meses antes da queda da Bastilha.  
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física, e que uma monstruosidade não pode ser a base ou o 
fundamento da civilização.  

Boissel afirma que a natureza não cria, de forma alguma, 
proprietários e marginalizados, e que a religião do gênero humano, de 
conformidade com a natureza, deve recusar as tergiversações a que a 
sociedade a submete. Critica Rousseau porque este, depois de lamentar a 
desigualdade humana, não procura autênticos remédios para corrigi-la. 
Afirma que as ideias religiosas serviram, mais que qualquer outra coisa, 
para adular e fortalecer os “grandes proprietários” e fazer com que fossem 
temidos, chegando a sacralizar a propriedade. Considera o matrimônio um 
resultado do exercício da propriedade:  

... os matrimônios não podem ser senão atentados formais à liberdade 
dos homens, e sobretudo das mulheres, enquanto não passam de 
divórcios do resto do gênero humano e de formidáveis alianças 
contra seus semelhantes.  

Entre um deísmo com extremos de moral social rigorosa e o respeito 
para com a religião estabelecida, levando-se em conta a força moral – e 
portanto também política – de sua linguagem, de seus costumes de 
comunicação social, o credo jacobino irá se adaptando ao uso de 
Robespierre: um deísmo patriótico e político-moral, mais do que filosófico 
ou de evocação do paganismo clássico menos patriótico, tolerante com as 
demais religiões.  

Vejamos dois exemplos da conjugação destas duas tendências: a 
primeira onde a sociabilidade rousseauniana, a imortalidade da alma e a 
virtude são teoria e prática inseparáveis do bom jacobino, aquele cuja 
revolução impunha virtudes, ao passo que as outras só exigiam ambição, 
como dizia Robespierre7:  

Os verdadeiros jacobinos são aqueles cujas virtudes privadas 
garantem com segurança as virtudes públicas. Os verdadeiros 
jacobinos são aqueles que professam abertamente os artigos que não 
devem ser considerados dogmas de religião, e sim sentimentos de 
sociabilidade, sem os quais, diz Jean-Jacques, é impossível ser um 
bom cidadão. A existência da Divindade, da vida futura, da santidade 

                                                 
7 AULARD, F.-A., La Société des Jacobins. Recueil de documents pour l’histoire du Club 
des Jacobins de Paris, Paris, 1897, pp. 247, etc. 
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do contrato social e das leis: sobre essas bases imutáveis da moral 
pública deve assentar-se a nossa República una, indivisível e 
imorredoura. Unamo-nos todos em torno desses sagrados princípios. 
Não se pode obrigar ninguém a crer neles; mas que aquele que ousar 
dizer que não crê saiba que está se levantando contra o povo francês, 
o gênero humano e a natureza!  

Somente os conspiradores podem buscar refúgio no aniquilamento 
total de seu próprio ser. A virtude tem a necessidade e a consciência 
de sua existência imortal. Vós, ilustres mártires da causa do povo, 
não perecereis de todo; a imortalidade vos reclama. E vós, tiranos, 
não espereis vosso descanso eterno; a imortalidade também vos 
reclama para castigar vossas extensas felonias.  

Tal é, cidadãos representantes, a profissão de fé dos jacobinos de 
Paris e, ousamos dizer, dos jacobinos da França! 

A segunda tendência, de respeito para com as religiões arraigadas no 
povo e especialmente para com sua linguagem, seus sinais característicos, é 
exemplificada pela oposição de Danton às “pantomimas antirreligiosas” dos 
padres apóstatas, que se apresentavam à Convenção e abjuravam o catolicismo 
com ostentação e fanfarronice. Danton pede que essas demissões sejam 
apresentadas ao Comitê de Salvação Pública com mais discrição, e não no meio 
da sala da Convenção8:  

Há um decreto que diz que os sacerdotes que abdicarem irão 
depositar sua renúncia junto ao Comitê. Peço a execução deste 
decreto, já que não duvido que numerosos indivíduos se apresentem 
para abjurar sua seita. E não se deve ficar extasiado ante o desfile de 
homens que não fazem mais que seguir a corrente. Não queremos 
bajular ninguém. Se não tecemos loas ao emprego do erro e do 
fanatismo, tampouco queremos fazê-lo ao da incredulidade: 
queremos servir ao povo. Peço que cessem as pantomimas anti-
religiosas dentro da Convenção. Que os indivíduos que queiram 
depositar no altar da pátria os despojos das igrejas não façam disto 
um jogo ou um troféu. Nossa missão não é receber continuamente 
delegações que repetem sempre as mesmas palavras. Há um fim para 
tudo, inclusive para as felicitações. Peço que se ponha termo a isto já.  

                                                 
8 Le Moniteur Universel, nº 68, 28-XI-1793 
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Mas há motivos ainda mais sérios, na perspectiva político-moral de 
Robespierre, para se ter uma consideração especial com a Igreja Católica9:  

Comparando-se os nobres aos eclesiásticos, diz-se que toda vantagem 
recai sobre os primeiros.  

Não penso assim, e eis por que: o nobre é um homem cujas 
vantagens são todas políticas. Tem-nas desde seu nascimento, e o 
hábito das distinções o leva a desprezar tudo que não seja do seu 
nível, como ele chama.  

Em compensação, entre os sacerdotes existiam dois tipos de homens. 
O chamado baixo clero conta com homens comprometidos com a 
revolução através de sacrifícios incessantes.  

Nesta mesma sociedade (dos jacobinos) há, por exemplo, o que acaba 
de descer da tribuna e foi mártir da liberdade.  

Os nobres, sempre vinculados às cortes estrangeiras, desprezaram 
continuamente os curas, a quem no entanto admitiam e incluíam em 
seu partido.  

Seria possível expulsar, sem inconveniente algum, todos os nobres 
das Sociedades Populares. Seria possível expulsá-los de qualquer 
lugar. O mesmo não aconteceria com os sacerdotes. O campo, não se 
deve esquecer, foi induzido ao erro pelos inimigos do povo, sempre 
atentos para tirar proveito do menor de nossos erros.  

Lembrai-vos das desgraças decorrentes das medidas violentas 
tomadas contra os sacerdotes em certas regiões e temei que se 
reproduzam!  

Se existirem boas razões para se oporem ao que acabo de dizer, rogo 
que minha proposta seja combatida; se não for o caso, peço que não 
sejam aplicadas com excessiva severidade as medidas que em si 
mesmas são úteis, mas que não estariam isentas de abusos. 
(Recordemos que Danton é “o indulgente” aos olhos de Robespierre, 
em relação aos aristocratizantes, é claro, e não aos padres.) Nunca 
pretendi servir aos agentes da Prússia e da Inglaterra numa moção 
patriótica como esta.  

                                                 
9 Le Moniteur Universel, nº 89, 19-XII-1793, p. 691.  
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A questão da associação de determinadas posições políticas ou morais à 
linguagem adquiriu um sentido mais direto e discriminatório no debate sobre o 
valor das línguas regionais. A desvalorização das culturas das regiões ou 
nações dentro do território francês iria, significativamente, de par com os 
ataques às supostas intenções dos estrangeiros. O chauvinismo emergia pelos 
dois lados da nova nação francesa. Assim, enquanto Cloots e Payne eram 
acusados em Paris, também em Paris desencadeava-se uma ofensiva linguística 
considerada aliada das ideias da Revolução. Foi assim que Barere, oriundo de 
Tarbes, advogado no Parlamento de Toulouse e juiz do tribunal de cassação 
dos Altos Pirineus, ou seja, com pouco “pedigree parisiense”, expôs na 
Convenção o elo natural existente entre o fanatismo, a reação e determinadas 
línguas10: 

O federalismo e a superstição falam o baixo-bretão; a emigração e o ódio 
à república falam alemão; a contrarrevolução fala italiano e o fanatismo, 
basco. Quebremos esses instrumentos de erros e preconceitos...  

Deixemos que a língua italiana se dedique às delícias da harmonia e 
às expressões de uma poesia mole e corruptora.  

Deixemos a língua alemã, pouco adequada a povos livres, até que seu 
governo feudal e militar, do qual é o órgão mais digno, seja 
aniquilado.  

Deixemos a língua espanhola para sua Inquisição e suas 
Universidades, até que saiba exprimir a expulsão dos Borbons que 
destronaram os povos de todas as Espanhas.  

Quanto à língua inglesa, que foi grande e livre no dia em que se 
enriqueceu com as palavras da majestade do povo, agora já não passa 
do idioma de um governo tirânico e execrável, idioma dos bancos e 
das letras de câmbio.  

Nossos inimigos haviam feito da língua francesa a língua das cortes; 
haviam-na envilecido. Nós devemos torná-la a língua dos povos, e 
assim será honrada.  

A língua que emprestou seus sons à liberdade e à igualdade... deve 
transformar-se na língua universal... é preciso fazer com que seja falada 
em todo o território francês a língua na qual foi escrita a Declaração dos 
Direitos Humanos.  

                                                 
10 Idem, nº 100, pp. 319-320. 
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Robespierre: resistência republicana e condicionamento moral do 
capitalismo  

A religião e a religiosidade conforme foram empregadas por 
Robespierre constituem todo um complexo que talvez seja a maior 
originalidade da Revolução Francesa em termos de uma teoria crítica da 
história. Porque é Robespierre que, apesar de seu curto mandato, tenta 
implementar recursos ideológicos e políticos diante das consequências do 
capitalismo moderno que se evidenciam a longo prazo. Porém, antes de 
abordar o núcleo dos projetos de Robespierre, devemos considerar algumas 
questões relativas a seu contexto.  

Com Robespierre chegará ao auge a crítica do ateísmo como 
fenômeno associado à aristocracia e ao estrangeirismo, ou seja, ao egoísmo 
das classes privilegiadas e aos interesses antipatrióticos. Essa será uma das 
formas de devolução da religião ao povo, no intuito de desmoralizar suas 
elites prepotentes e a internacionalização perigosa da direção dos objetivos 
revolucionários. Como a França se achava em guerra com o exterior e essa 
guerra estava entremeada com uma contrarrevolução interna, os fatos 
davam mais força à crítica de intenções elaborada por Robespierre. É assim 
que se deve entender o ataque de Robespierre a Cloots1:  

Cidadãos, consideraríeis patriota um estrangeiro que quer ser mais 
democrata que os franceses e que tanto é visto na Planície como 
embaixo da Montanha (quer dizer, entre os ricos e longe dos 
jacobinos)... Jamais se declarou defensor do povo francês, mas sim 
do gênero humano. 

A guerra da república francesa muda o sentido do humanismo 
universalista de Cloots, na concepção de Robespierre. A defesa da pureza 
revolucionária deve passar forçosamente pela do povo francês, em sentido 
concreto, enquanto este se encontra lutando em todas as suas frentes. Da 
mesma maneira, os ataques de Robespierre a Cloots, Fauchet e Desmoulins 
se inscrevem na perseguição contra políticas abstratas ou nebulosas que 
parecem escapar aos compromissos concretos com a guerra ou com a 
economia nacional. Dadas as circunstâncias, Robespierre interpreta as 

                                                 
1 Le Moniteur, t. 18, p. 666 (BHVP). 
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formas mais radicais e transcendentes da revolução como ameaças à defesa 
da soberania e homogeneidade do território francês e à força da economia 
de um estado novo, assediado, e que não inspira confiança a muita gente.  

Tampouco tinha cabimento uma revolução pela metade, uma 
revolução comprometida com as elites, que conservariam privilégios na 
sociedade. Para Robespierre, apenas Rousseau tinha as ideias claras acerca 
de uma sociedade sem privilégios, embora com méritos e propriedades. 
Helvetius já representava a corrupção em virtude de sua teoria egoísta da 
sociabilidade. Mirabeau era a personificação do egoísmo aristocratizante, 
da alternativa da recriação de privilégios na nova sociedade emergente com 
a Revolução. Essas tendências somavam-se às anteriores na lista das 
ameaças que era preciso aniquilar para o bem da república francesa.  

Alguns jacobinos chegaram a propor uma guerra aberta contra todos 
os ateus, aristocratizantes e estrangeiros que parecessem encarnar todas 
essas ameaças. Robespierre também quer ponderação nessa perseguição, 
com a qual concorda em parte. Assim, quando Jullien propõe a expulsão 
dos ateus da república, Robespierre se mostra mais criterioso. Estas são as 
palavras de Jullien2: 

Há homens que ousaram erigir a imoralidade em dogma e quiseram 
fazer do ateísmo um sistema. É contra esses homens abomináveis que 
os jacobinos dirigiram e ainda dirigirão seus esforços, E as sábias 
máximas jacobinas confundirão esses malvados.  

Retrocedamos aos desditosos tempos da atroz guerra da Vendeia; 
lembremos dos velhos, das mulheres, das crianças encorajando seus 
familiares a empunharem as armas para defender a pátria. Não teria 
sido um estímulo reconfortante se lhes tivessem dito: “Ide combater 
pela liberdade; se sobreviverdes à contenda, desfrutareis de vosso 
triunfo; mas se sucumbirdes, o nada vos aguardará na tumba”. Ao 
invés disto, diziam-lhes com satisfação: “Ide, se perecerdes vítimas 
de vosso zelo, vivereis para sempre no coração de vossos irmãos, e 
vos lançareis no seio da Divindade”. Depois destas palavras de 
consolo, nossos defensores voavam ao encontro do canhão inimigo e 
em meio aos perigos maiores não viam a morte: viam apenas a 
imortalidade. Um homem que não crê na imortalidade seria culpado 
se quisesse ‘propagar sua doutrina. Devem ser proclamados traidores 

                                                 
2 AULARD, F.-A., La Société des Jacobins, Paris, 1897, t. 6, p. 134.  



221 
 

da pátria todos aqueles que quiserem tirar do homem o germe mais 
poderoso das virtudes, do heroísmo e do patriotismo. 

Robespierre respondeu a essa proposta em termos moderados, 
sugerindo que se mantivesse apenas nos escritos de Rousseau a expulsão 
dos ateus da república: 

Este princípio... não deve ser adotado: inspiraria pavor demais a uma 
grande multidão de imbecis ou homens corruptos. Não sou a favor de 
persegui-los, só se deve fazê-lo com os que conspiram contra a 
liberdade. 

Couthon vem confirmar a importância política do ataque à religião 
como recurso da contrarrevolução dos aristocratizantes: 

Penso como Robespierre, o ateísmo era o meio com o qual mais 
contavam os conspiradores contrarrevolucionários. Quando a 
Convenção trabalhava na grande e sublime obra da Constituição, 
Danton achava errado que os representantes declarassem que 
trabalhavam na presença do Ser Supremo. 

Saint Martin defendia a artificialidade do ateísmo nos seguintes 
termos: 

Não existe um só homem para quem o ateísmo e o materialismo 
sejam ideias mestras. Tanto uma como outra são apenas ideias 
secundárias, ideias subtraídas de uma verdade radical que 
inicialmente ele mesmo contemplara de forma complacente e depois 
permitiu que se afastasse dele por desespero de apreendê-la; mas 
sente-a como tão natural, sempre sente saudade dela em segredo e 
nada, nem a própria virtude, pode substituí-la em seu coração.3 

Aos que duvidam da fé de Robespierre, pode-se retorquir com essas 
palavras de Saint Martin – personagem alheio à trajetória ideológica do 
Incorruptível. Quer dizer, a história e a consciência, expressas como o 
desejo mais plausível de sociabilidade, falam da fé em Deus, sem a qual 
nenhum esforço de consciência e de convivência teria sentido. Assim 
podemos começar a entender o deísmo de Robespierre não como manobra 
de política interna, mas como recurso primordial para unir a convivência à 
consciência. Assim sendo, Robespierre é deísta “à maneira de Rousseau” e 

                                                 
3 SAINT MARTIN, C.C. de, L’Homme de Désir, Metz, 1802, vol. II, p. 45. 
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espiritualista como Fouché ao não admitir que a morte seja um sono eterno; 
filósofo, crê como Voltaire que o povo necessita de uma fé e que “se Deus 
não existisse, seria preciso inventá-lo”, sob pena de transtornar toda a moral 
e toda a ordem social (aqui Leflon parece mais maquiavélico do que 
pensamos que Robespierre pretendia). Suas convicções pessoais decidirão, 
em grande medida, a sua ação. A política também intervém, pelo menos a 
política interna. Será que as massas trabalhadoras, especialmente as 
camponesas, estavam maduras para a descristianização? M. Aulard pensou 
que sim e M. Guérin o afirma (embora Guérin considere que teria sido 
necessário melhorar “a condição humana até permitir que o homem 
prescinda de Deus”).4 

Seja como for – baseado na fé ou no cálculo – Robespierre e sua 
política religiosa vão se centrando numa dialética peculiar a certa 
religiosidade moderna: por um lado, considera-se a ideia de Deus e da 
religiosidade tão enraizada na consciência popular que sua perturbação faz 
temer a destruição do amor-próprio ou da dignidade da própria educação 
moral, desencadeando o egoísmo incivil. Por outro lado, quando esse 
egoísmo é propriedade inerente ao sistema social, como sucede com o 
capitalismo, a ideia de Deus e de sua justiça se transforma num ingrediente 
político imprescindível: governar em nome da moral o desenvolvimento de 
um sistema imoral.  

Esse segundo paradoxo será explorado por Sade com muitíssimo 
engenho. Entretanto, Robespierre parece obstinado em moralizar o que não 
é moralizável, e já que não considera a revolução do sistema social, dedica-
se a perseguir todos aqueles que o dão a entender em demasia. Facilmente 
portanto, essa política será interpretada como ditadura pessoal.  

Da mesma forma, Robespierre enfrenta o problema político de 
manter uma revolução interna e uma guerra externa. Leflon caracteriza 
assim a situação5: 

A salvação pública exige que não se provoque o aumento dos perigos 
da república, já por si graves, com um acréscimo de uma guerra 
religiosa; o campo se irrita, e mais do que nunca convém controlar 
seus nervos quando a crise dos víveres impõe, com a lei do preço 

                                                 
4 LEFLON, Jean, La crise révolutionnaire (Histoire de l’Église), Paris, 1949, p. 121. 
5 Idem, op. cit., p. 121. 



223 
 

máximo, um regime de economia dirigida muito impopular entre os 
camponeses. Será que o Incorruptível exagerou as reações da opinião 
pública? Fez delas um pretexto para mascarar um movimento de 
reação burguesa contra os proletários e os peões? 

Robespierre não podia controlar nem dirigir o capitalismo sem 
reformar a propriedade ou o mercado, e tampouco podia evitar as 
consequências sociais e morais do próprio capitalismo se este não fosse 
reformável e reformado. Assim sendo, optou por uma correção radical das 
aparências, que seria interpretada como um despotismo absurdo ou uma 
iniciativa ditatorial. Depois do termidor, embora as coisas não tenham 
mudado – nem antes haviam evoluído – o suficiente para falar-se de reação, 
as aparências foram mais preservadas, dando-se maior vigor à moral do 
negocismo, que caracterizaria a vida pública pós-revolucionária.  

Mas decidamos melhor acerca desta reflexão recorrendo aos textos de 
Robespierre6: 

... Sim, invocar o nome da Providência e emitir uma ideia sobre o Ser 
Eterno que influi de maneira essencial nos destinos das nações, que 
me parece zelar de forma particular sobre a Revolução Francesa,7 não 
é uma ideia aventurosa, mas significa exprimir um sentimento de 
meu coração, um sentimento que me é necessário. E como não seria 
necessário a mim, que entregue na Assembleia Constituinte a todas 
as paixões e a todas as vis intrigas e rodeado de numerosos inimigos, 
pude me sustentar com a minha alma? Como teria podido cumprir 
essas tarefas sobre-humanas se minha alma não estivesse elevada? 
Sem mais questionar a esta ideia tão reconfortante, o sentimento da 
divindade me ressarciu de todas as vantagens apresentadas pelos que 
queriam trair o povo ... E ainda dizem que eu havia injuriado as 
Sociedades Populares. Ah! por certo, senhores, invoco-vos a todos 
como testemunhas, se há uma censura que não mereço em absoluto é 
esta que me fazem de injuriar o povo, e estes agravos consistem em 
nem mais nem menos que ter citado a Providência e a Divindade nas 
Sociedades. Certamente, confesso, o povo francês está na Revolução 
por algo importante. Sem ele, ainda estaríamos sob o jugo do 

                                                 
6 AULARD, F.-A., La Société des Jacobins, Paris, 1889, t. 4, 26-III-1792, p. 699: 
Robespierre entre os jacobinos replicando a Guadet. 
7 Lembremos que esta interpretação providencialista também será adotada por de Maistre, 
embora a serviço do conservadorismo contrarrevolucionário.  
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despotismo. Sinceramente vos digo que todos os que se encontram 
acima do povo teriam renunciado de bom grado à ideia de Divindade 
se isso lhes tivesse rendido as vantagens do despotismo. Porém, será 
que é injuriar o povo e as Sociedades afiliadas dar-lhes a ideia de 
uma Divindade que, ainda segundo meu sentimento, ajuda-nos de 
modo tão feliz? Sim, peço perdão aos que forem mais sábios do que 
eu neste assunto. Mas, quando vi tantos inimigos erguidos contra o 
povo, tantos homens pérfidos empenhados em destruir a obra do 
povo, quando vi que o próprio povo estava subjugado e se via 
obrigado a colocar-se nas mãos dos maus, então acreditei mais que 
nunca na Providência, e não é possível, de modo algum, que tenha 
insultado nem o povo, nem as Sociedades Populares ao falar como 
falei sobre as medidas que era preciso tomar na guerra e na paz ... 

Ainda respondendo a Guadet, Robespierre prossegue em sua 
afirmação da tolerância e da fé deísta na sociedade jacobina, presidida 
naquele momento por Anacharsis Cloots8:  

Partiu-se do princípio de que acolhendo umas oferendas cívicas a 
Convenção proscreveu o culto católico. Não, a Convenção não deu 
de forma alguma esse passo temerário. A Convenção nunca o faria. 
Sua intenção é manter a liberdade de culto que já proclamou, e 
também a de reprimir os cultos cujos abusos possam perturbar a 
ordem pública; não permitirá que os ministros pacíficos do culto 
sejam perseguidos; e os castigará com severidade cada vez que 
ousarem se prevalecer de suas funções para enganar os cidadãos e 
incitar aos preconceitos ou ao realismo contra a república. Alguns 
sacerdotes foram denunciados por terem celebrado a missa: 
celebrarão ainda mais se alguém os impedir. Quem quer impedir é 
mais fanático do que quem celebra a missa.9 

Mas há homens que querem ir mais longe; que, a pretexto de destruir 
a superstição, pretendem criar uma espécie de religião do próprio 
ateísmo.10 Qualquer filósofo ou qualquer indivíduo pode adotar a 
esse respeito a opinião que bem lhe aprouver. Quem ousar fazer disso 
um crime é um insensato; mas o homem público, o legislador, seria 
cem vezes mais insensato se adotasse sistema igual. A Convenção 

                                                 
8 Le Moniteur Universel, nº 66, 26-X-1793, p. 508.  
9 Nesta consideração, a tolerância que Robespierre defende parece de acordo com a de 
Voltaire, quando este elogiava os romanos por não perseguirem os fanáticos e os loucos.  
10 Este argumento também era utilizado pelos jesuítas. 
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Nacional o aborrece. A Convenção não é um escritor de livros, um 
autor de sistemas metafísicos; é um corpo político e popular 
encarregado de impor o respeito não apenas aos direitos como 
também ao caráter do povo francês. Não foi em vão que a Convenção 
proclamou a declaração dos direitos humanos em presença do Ser 
Supremo.  

Talvez se diga que tenho opiniões tacanhas, preconceitos – que mais? 
–, fanatismo.  

Mas já disse que não falava nem como indivíduo nem como filósofo 
sistemático, e sim como representante do povo. O ateísmo é 
aristocrático; a ideia de um grande Ser, que zela pela inocência 
oprimida e castiga o crime triunfante, é do povo (aqui Robespierre 
suscitou vivos aplausos). O povo, os infelizes, me aplaudem; se eu 
encontrasse censores, seria entre os ricos e os culpados. Desde o 
colégio fui um católico bastante precário; mas nunca fui nem um 
amigo frio nem um defensor infiel da humanidade. Com a mesma 
fidelidade sinto-me ligado às ideias morais e políticas que acabo de 
expor. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo.  

Falo de uma tribuna onde o imprudente Guadet ousou acusar-me pelo 
crime de pronunciar a palavra providência. E em que tempo? Quando 
o coração se sentia ferido por todos os crimes dos que nos faziam ou 
suas vítimas ou testemunhas; quando, vertendo lágrimas impotentes e 
amargas sobre a miséria do povo eternamente traído, eternamente 
oprimido, procurava elevar-me acima da turba impura dos 
conspiradores que me rodeavam, invocando contra eles a vingança 
celeste, na falta da ira fulminante do povo!11 Esse sentimento está 
gravado em todos os corações sensíveis e puros; sempre animou os 
magnânimos defensores da liberdade. Enquanto os tiranos gozarem 
da existência, será um consolo doce no coração dos oprimidos; e se 
algum dia renascesse entre nós a tirania, que alma virtuosa e 
enérgica, ante esse triunfo sacrílego, não oraria em segredo à justiça 
eterna que parece ter promulgado a sentença de morte de todos os 
tiranos? Ao menos parece-me que o último mártir da liberdade 
exalaria sua alma com um sentimento mais doce se pudesse repousar 
com essa ideia tão consoladora. Este é o sentimento da Europa e do 

                                                 
11 A ideia de Deus parece desenvolver a linguagem mais expressiva – sagrada – para conter 
– envergonhar – o cinismo da opressão. A humanidade ideal não é melhor para a 
humanidade real do que um Deus mais real: pai, rei, senhor, irmão. 
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universo; e é o do povo francês. Este povo não está entregue nem aos 
curas, nem à superstição, nem às cerimônias religiosas, mas sim ao 
culto de si mesmo, quer dizer, à ideia de um poder incompreensível, 
terror do crime e esteio da virtude, ao qual gosta de prestar 
homenagem. Reverência que é anátema à injustiça e execração do 
crime triunfante.  

Se o filósofo pode fundar sua moralidade em outras bases, guardemo-
nos aos menos de ferir esse instinto sagrado e esse sentimento 
universal dos povos. Que gênio pode, por um só instante, substituir 
com suas invenções essa grande ideia protetora da ordem social e de 
todas as virtudes particulares?12 

Não vede a cilada que lhes armam os inimigos da república e os 
covardes emissários dos tiranos estrangeiros? Apresentando como 
opinião geral os caprichos de alguns indivíduos e sua própria 
extravagância. querem nos tomar odiosos aos demais povos, para 
firmar os tronos vacilantes dos maus que os oprimem. Qual foi o 
momento que escolheram para essas maquinações? O da derrota ou 
da fuga de seus exércitos aliados em virtude do gênio do exército 
republicano, o momento em que querem sufocar os murmúrios dos 
povos cansados de sua tirania ou indignados com ela; o momento em 
que instigam as nações neutras e aliadas da França a que se declarem 
contra nós. Os covardes não querem reconhecer as calúnias 
grosseiras que proferiram e que toda a Europa detesta por sua 
impudicícia e tentam, valendo-se dos preconceitos ou das opiniões 
religiosas, afastar de vós os princípios da moral e do interesse 
comum que vos conduzem à causa santa e sublime que 
defendemos.13 

                                                 
12 A religião é, ao mesmo tempo, a garantia da ordem social e da moral particular, ambas 
tratadas por Robespierre como estreitamente vinculadas entre si e imprescindíveis para a 
constituição e o exercício da política. 
O “imoralismo” (para a moral robespierriana) da Convenção desembocando no Diretório 
seria a consequência do abandono dessa religiosidade que procurava impedir o triunfo 
desrespeitoso ao novo apogeu capitalista. 
13 O ateísmo é, assim, apresentado como estratégia de desmoralização. Robespierre defende 
o armamento religioso e patriótico da república. Dentro do país, o ateísmo é forçosamente 
aristocratizante: só o aristocrata pode conceber o vazio ante a virtude indefesa e a alma 
oprimida. É a necessidade sagrada de justiça e salvação que faz Robespierre exclamar que 
se Deus não existisse seria preciso inventá-lo. Por outro lado, a religião católica deve ser 
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Repito: não devemos temer outro fanatismo a não ser o dos homens 
imorais, a soldo das cortes estrangeiras empenhadas em insuflar o 
ódio e dar à nossa revolução o verniz da imoralidade, que na verdade 
é a característica própria de nossos covardes e raivosos inimigos.  

Robespierre14 procura aplicar seu moralismo que condiciona a 
política como contrapartida à corrupção da expressão religiosa e da ordem 
social das monarquias europeias. Ele tenta levar à prática uma teoria que se 
quisera confundir com um sonho:  

... Deus criou as feras; mas os reis são a obra-prima da corrupção 
humana. Se invocam o céu, é para usurpar a terra; se nos falam da 
Divindade, é para colocar-se em seu lugar. São eles que provocam as 
preces dos pobres e os gemidos do desgraçado; eles mesmos são os 
deuses dos ricos, dos opressores e dos assassinos do povo. Honrar a 
Deus e castigar os reis é a mesma coisa. E que povo prestou culto 
mais puro que o nosso a este grande Ser, sob cujos auspícios 
proclamamos os princípios imutáveis de todas as sociedades 
humanas? As leis da justiça eterna haviam sido chamadas com 
desdém de sonhos das pessoas honradas; nós, em grande parte, 
tornamo-las realidades. A moral estava nos livros dos filósofos; nós a 
colocamos no governo das nações. A sentença de morte dos tiranos 
dormia esquecida nos corações abatidos dos tímidos mortais; nós a 
executamos. O mundo pertencia a duas ou três raças de tiranos, como 
os desertos da África pertencem aos tigres e às serpentes; nós o 
restituímos ao gênero humano.  

Sem a virtude exercida como ação pública, como forma de 
condicionar e inclusive ameaçar a política, a república é pouco mais que 
ficção. Robespierre tenta condicionar moralmente o edifício transcendente 
da sociedade e da economia burguesas sem destruir sua estrutura. Mas O 
que tem acontecido é que precisamente essa estrutura é imposta como 
condicionante de todo o resto. A tentativa de Robespierre, solitária e 
desconfiada, fracassará. Robespierre justifica-se ante essa possível acusação 

                                                                                                                 

respeitada não apenas em virtude do princípio de tolerância, mas especialmente por ser um 
elemento importante do “caráter do povo francês”. 
14 Le Moniteur Universel, 7-XII-1793, p. 596. 
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interpretando o terror como um exercício mais diligente e implacável da 
justiça15:  

... No entanto deveis regular vossa conduta conforme as 
circunstâncias tormentosas em que se encontra a república. O plano 
de vossa administração deve ser o resultado do espírito do governo 
revolucionário combinado aos princípios gerais da democracia...  

Mas qual é o princípio fundamental do governo democrático ou 
popular, quer dizer, a mola mestra que o sustenta e o põe em 
movimento? É a virtude: estou falando da virtude pública que operou 
tantos prodígios na Grécia e em Roma... Não apenas a virtude é a 
alma da democracia, como só pode existir nesta forma de governo. 
Na monarquia conheço apenas um indivíduo que possa amar a pátria 
e que para tanto não necessite da virtude: é o monarca; isto porque, 
de todos os habitantes de seus estados, o monarca é o único que tem 
uma pátria...  

Se na paz a mola mestra do governo popular é a virtude, na revolução 
o motor deste governo é ao mesmo tempo a virtude e o terror; a 
virtude sem a qual o terror é funesto, o terror sem o qual a virtude é 
impotente. O terror não é senão a justiça rápida, severa, inflexível, ou 
seja, emana da própria virtude...  

Cloots, convém recordar aqui, queria aproveitar as ideias de Mably-
Robespierre a favor de um deísmo humanista com uma moral muito cristã, 
sem admitir a fé religiosa que ele supunha16:  

Os atributos de uma divindade fantástica na verdade pertencem à 
divindade política. Eu disse e repito que o gênero humano é Deus. 
Assim, os aristocratas são ateus. Quando falei do Povo-Deus, que 
tem na França seu berço e seu centro de comunhão, estava me 
referindo ao gênero humano regenerado... 

A seguir, depois de abonar o centralismo e o antifederalismo de 
Robespierre, acaba enfrentando mais claramente as ideias do Incorruptível:  

... A questão da existência de Deus (Theos) está mal colocada, já que 
antes é preciso saber se o Mundo (Cosmos) é uma obra. Interrogai, 

                                                 
15 Le Moniteur Universel, nº 139, 7-XX-1794, pp. 402 e 404. 
16 Idem, nº 120, 30-IV-1793, c.p. 255.  
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pois, antes, essa questão prévia e seguireis com a ordem do dia diante 
do silêncio estupefato de vossos adversários.  

A natureza não produz nada; tudo que a compõe existe eternamente. 
O que chamamos vulgarmente de rebento da natureza é tão velho 
como sua mãe. Não tentemos explicar a existência de urna natureza 
incomensurável. Procurais o eterno fora do mundo. A mim já me 
compraz o Cosmos incompreensível. Deixemos ao visionário 
Malebranche seu Theos indefinível; concentremos todos os nossos 
pensamentos no espetáculo da natureza eterna. Algo existe 
eternamente, trata-se de uma simples verdade; não nos percamos nas 
especulações de uma natureza divina e criadora... o bom senso recusa 
a ideia de um primeiro motor de um movimento que é eterno.  

Mas o que são todas as contemplações do cosmos ante o sofrimento 
dos inocentes? É deste segundo extremo que surge a maior ideia e a maior 
expressão de Deus. É este Deus que melhor pode satisfazer a razão humana. 
Robespierre não está sozinho nessa concepção inicial de uma religiosidade 
natural17: 

Ocultos inimigos do povo quiseram empurrá-lo para a anarquia e 
escravizá-lo de novo. A religião natural observa o equilíbrio justo 
entre a superstição e o ateísmo. Pois bem, eles quiseram conduzir o 
povo ao ateísmo que, paralelamente à superstição, está disposto a 
arrebatar-lhe a liberdade. Fizeram ainda mais: quiseram dividir o 
povo. Deviam mostrar-se perversos até que a presença de um Deus 
os importunasse, que a mera ideia de sua existência os fatigasse e 
tentassem aniquilá-la em todos os corações. Como não existiria um 
Deus? Quem nos teria concedido a liberdade? Sejamos justos e não 
temeremos o Ser Supremo; mas não o importunemos com desejos 
desonestos e indiscretos; falemos-lhe como se os homens nos 
escutassem, e vivamos com os homens como se Deus nos visse. 
Ergamos por toda parte templos à Razão.18 Mas seria à nossa razão 
fraca e vacilante, que cresce conosco, que se forma com as lições da 
experiência e declina com a velhice, que ergueríamos os templos? 
Poderíamos ter uma ideia tão louca e absurda neste século de luzes? 
Não, o povo não acreditou que edificava templos à sua razão; sem 
dúvida quis elevá-los a essa razão eterna que governa o mundo e que 

                                                 
17 Idem, nº 228, p. 395. 
18 Aqui fica bem claro o deísmo do suposto ateísmo do culto à Razão. 
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não é senão o Ser Supremo: é a Ele que devemos nossas 
homenagens.  

Mas em Robespierre o deísmo será ainda mais caloroso e 
comprometido com uma moral social. No primeiro aspecto, se aproximará 
do deísmo rousseauniano de Saint-Pierre, Mercier ou Chevret,19 embora 
esses autores apareçam associados aos inimigos girondinos de Robespierre.  

 

O compromisso de Robespierre com uma certa moral da vida pública 
não pode ser entendido fora do contexto da problemática humana em geral 
que representava o capitalismo nascente da época. Parece-nos que este é o 
argumento essencial de sua obra, apesar de algumas hesitações e 
contradições que, por outro lado, apresenta.  

A força do sistema social capitalista tal como se desenvolve no 
transcurso da Revolução foi saudada até com otimismo e confiança 
ingênua: 

... depois de nossa declaração solene de renunciar a todo espírito de 
conquista, a ciência diplomática reduziu-se praticamente à nulidade. 
Os contenciosos europeus já não nos concernem. Os comerciantes 
que vendem em qualquer lugar são os verdadeiros ministros do 
interior. Os negociantes milionários, os que percorrem o Levante, as 
Ilhas, as Índias, são nossos grandes embaixadores.20 

Soboul21 caracterizou a burocratização política como a cumplicidade 
mais efetiva do capitalismo no decorrer da Revolução. Soboul destaca, no 
texto de sua própria concepção marxista, a contradição entre o governo 
revolucionário, submetido a objetivos burgueses, e o apoio popular que 
recebe com outras expectativas, tudo isso sem uma clara demarcação de 
classes, interesses e consciências. A burocratização aparece então como a 
expressão sociológica da contrarrevolução: “paralisia gradual do espírito 
crítico e da combatividade das massas”. No entanto, a visão de Soboul, 

                                                 
19 CHEVRET, M.J., De l’amour et de sa puissance suprême, ou développement de ses 
oeuvres dans la nature et dans nos coeurs, Paris, 1791. 
20 VILLETTE, Charles, Lettres Choisies, Paris, 1792, p. 114. 
21 SOBOUL, A., “Robespierre ou les contradictions du jacobinisme”, AHRF, nº 231,1978, 
pp. 17-18. 
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experiente e teoricamente impecável, não chega a identificar algo da 
mentalidade de Robespierre que nos parece importante, se é que existia, é 
claro, e que transformaria a contradição que Soboul, ademais, aponta: a de 
defender uma nação mantendo o poder de produção em relação às outras, 
que dizer, sem alterar sua unidade e competitividade no cenário 
internacional (problema próprio de todas as revoluções com guerra) e, ao 
mesmo tempo mitigar, até chegar à reforma revolucionária, as 
consequências desta manutenção ou desenvolvimento, consequências gerais 
do capitalismo moderno.  

Assim, como talvez deixe entrever a citação de Michelet que conclui 
o artigo de Soboul,22 Robespierre não teria utilizado – como comentava 
Marx – a ideologia da igualdade e da fraternidade para travestir o 
capitalismo nascente, mas para tentar condicionar moralmente a política do 
capitalismo que estava se desenvolvendo e difundindo com horrorosa 
impunidade e que repelia – como em tantas ocasiões – mais os preparativos 
de reforma que os de revolução, por sentir-se mais preparada para lutar com 
uma contrarrevolução do que para enfrentar a reforma de seus 
procedimentos, reforma que incessantemente deve limitar os atributos que 
transcendem por demais a vida de cada ser humano, os atributos do 
capitalismo.  

Robespierre não acreditava na igualdade de riquezas, mas tampouco 
no desamparo da pobreza: “trata-se antes de tomar a pobreza honrosa, e não 
de proscrever a opulência”.23 Neste sentido, defende a reforma da 
propriedade na Constituição do ano II:  

Multiplicastes os artigos para assegurar maior liberdade ao exercício 
da propriedade, mas sem dizer uma palavra sobre como determinar 
sua natureza e legitimidade, de maneira que vossa declaração parece 
feita não para os homens, mas para os ricos, para os açambarcadores, 
para os agiotas e para os tiranos. 

Depois de ter dito isto, Robespierre propõe esclarecer que o direito de 
propriedade está limitado pelos demais direitos humanos, quer dizer, que 
não pode prejudicar “nem a segurança, nem a liberdade, nem a existência, 

                                                 
22 Idem, op. cit., p. 19. 
23 Le Moniteur Universel, nº 115, 25-IV-1793. 
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nem a propriedade de nossos semelhantes”. Qualifica de “ilícita e imoral” 
toda prática que viole esses princípios.  

Além dessa interpretação da igualdade, Robespierre tem outra, não 
menos interessante, da fraternidade. Antes da experiência mais saturada de 
guerras internacionais, propunha uma conclamação a todos os cidadãos do 
mundo para que colaborassem na luta contra a tirania, criando uma 
solidariedade internacional da qual ele mesmo em breve desconfiaria 
gravemente:  

“Os homens de todos os países são irmãos, e os diferentes povos 
devem ajudar-se mutuamente segundo seu poder, assim como os cidadãos 
de um mesmo estado”. “Aquele que oprime uma nação declara-se inimigo 
de todas”. “Os que fazem a guerra a um povo para deter o progresso da 
liberdade e aniquilar os direitos humanos devem ser perseguidos por todos, 
não como inimigos comuns, mas como assassinos e bandidos rebeldes”. 
“Os reis, os aristocratas, os tiranos, sejam quem forem, são escravos 
rebelados contra o soberano da terra, contra o gênero humano e contra a 
legisladora do universo, a natureza”.  

Saint-Just24 acrescentava que as leis pretenderam apenas evitar o mal 
sem contar com outro apoio além da força. A virtude e as boas inclinações 
mantiveram-se independentemente das leis. Sem que essas disposições 
animem o legislador e o político, as leis, embora mantidas com a força, 
carecerão do vigor sólido e auto-suficiente da harmonia.  

“A contrarrevolução está em todas as partes da economia política”,25 
reconhecia Robespierre, e atacava a prepotência do capital financeiro 
sobretudo nas pessoas de Cambon, Mallarmé e Ramel, chefes das finanças. 
Tentava diferenciar os abusos dos especuladores e açambarcadores das 
práticas comerciais lícitas, questão que seria associada ao debate religioso:  

... Pregação aberta do ateísmo, violências inesperadas contra o culto, 
provocações cometidas da forma mais indecente, perseguições 
dirigidas contra o povo a pretexto da superstição; sistema de fome, 
primeiro devido à apropriação, depois à guerra declarada contra todo 

                                                 
24 Idem, p. 214. 
25 AULARD, F.-A., La Société des Jacobins, Paris, 1897, t. 6, p. 276. 
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comércio lícito como pretexto para açambarcar; encarceramento de 
patriotas...  

Unindo esses aspectos críticos do próprio contexto revolucionário às 
causas que são consideradas como as mais aceitas da Revolução, estaremos 
melhor preparados para examinar os importantes discursos de Robespierre, 
onde a religiosidade assume uma importância decidida e contundente.  

Os redatores dos Tableaux historiques de la Révolution Française26 
propunham em termos de causas da Revolução as já apontadas pelas 
opiniões mais influentes da época revolucionária: a desordem financeira 
como causa mais real e imediata; o desenvolvimento da instrução, o 
Iluminismo e a comunicação com a América setentrional independente 
como causas secundárias, embora também operacionais. Os iluministas, 
cuja influência sobre a consciência da iniciativa revolucionária era 
considerada mais importante, eram: Locke, Montesquieu, Voltaire, Raynal, 
Boulanger, Helvetius, Rousseau, Mably, Delolme, Adams, Condorcet...  

Porém, há “uma causa muito mais real para qualquer um que conheça 
bem os homens: é a altivez, o fausto insolente, o desdém tão pronunciado 
da alta nobreza e do alto clero para com as outras classes de cidadãos, 
inclusive para com o que era chamado de nova nobreza e baixo clero; some-
se a isto a insolência da maioria dos ministros e seus agentes, o luxo dos 
bispos, o dos cortesãos, etc. O povo só sofria, era escarnecido e 
menosprezado, e com a palavra povo indicamos sempre a imensa maioria 
da nação”.  

Auger chegará a evocar as características das tragédias gregas para 
destruir o histrionismo e a falsidade dos grupos privilegiados27:  

É preciso esperar que a Revolução fortaleça nosso caráter e lhe dê 
mais energia... nosso caráter poderá endurecer-se no princípio, 

                                                 
26 Collection Complète des Tableaux historiques de La Révolution Française, Paris, 1804, t. 
I, c.p. 34. 
27 AUGER, A., 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. 45. Os epítetos e os caracteres que os 
jacobinos atribuem aos contrarrevolucionários sugerem ou referem-se diretamente à 
imoralidade, derivada do abuso de algumas funções e da frivolidade egoísta do 
individualismo protegido. Trata-se de uma mescla da imoralidade do antigo regime 
(despotismo do cargo) com a do novo regime burguês (individualismo possessivo). 
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tornar-se áspero e inclusive feroz, mas os traços se suavizarão e 
restará apenas o necessário: a força e a energia. Em lugar dessas 
formas hipócritas, dessa doçura insossa e falsa, dessa cortesia de 
modos que mostrava por fora o que não sentia no fundo da alma, 
teremos uma generosidade real, uma bondade franca que nos tornará 
s6lida e verdadeiramente amáveis... 

Mathiez28 foi o historiador que mais claramente destacou a revolução 
moral que se desenvolveu durante a revolução francesa; e o político mais 
comprometido com a mesma, Robespierre. Se interpretarmos todas as 
atitudes, discursos e ações de Robespierre como um afã para condicionar a 
política através de uma determinada moral, entenderemos o que para muitos 
historiadores não passa da fenomenologia de uma ditadura como o esforço 
de superar o jogo político segundo o critério de uma revolução moral. Isso 
significa que a perseguição robespierrista contra hebertistas, dantonistas, 
enragés e outros, além do girondismo definido pelo próprio Robespierre, 
pode ser perfeitamente entendida como perseguição à imoralidade 
aristocrática, à imoralidade demagógica das massas, à imoralidade 
parlamentar das elites e suas lutas recíprocas, à imoralidade individualista 
da burguesia em nome da liberdade... De toda a imoralidade do antigo 
regime, da nova burguesia e de suas combinações. Entendendo-se com esta 
“imoralidade” aquelas intenções e práticas que valendo-se dos aspectos 
formais da política resultam na erosão dos próprios fundamentos da política 
estabelecida. Na Revolução se trata da erosão da Constituição, dos direitos 
humanos e da unidade e subsistência da nação francesa.  

O condicionamento moral que Robespierre preconizava consiste 
numa disciplina da produção e do comércio para sustentar a nação, 
disciplina que não deve atentar contra a propriedade nem contra os 
incentivos à produção, mas que deve obrigar a fornecer eficazmente os 
bens, levando em conta sobretudo as situações criadas pela guerra e as 
ameaças que esta representa; uma vigilância incessante contra as tentações 
elitistas do poder, normalmente promovidas pelos aristocratas e 
aristocratizantes, bem como uma luta contínua contra as maquinações e os 
compromissos de elite dotados de força política nacional, uma repressão das 
iniciativas radicais que, embora fundamentadas, tendem à desautorização 

                                                 
28 MATHIEZ, Albert, Contributions à l’histoire religieuse de la Révolution Française, Paris, 
1907. 
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do governo revolucionário e à desorganização que beneficia o inimigo; e 
um sentido generalizado do dever cívico para compensar todas as 
deficiências que são normais no exercício formal da política e da economia. 
Nesta última direção, Robespierre associa, para seu maior vigor, o 
condicionamento moral à fé no Ser Supremo.  

Mably, mais do que Rousseau ou outros filósofos críticos do 
enciclopedismo, do materialismo e do ceticismo, é o ideólogo mais próximo 
ao deísmo tal como Robespierre tentará reformulá-lo, para não dizer que é 
sua fonte exclusiva de inspiração, assim como para a maioria dos 
convencionais, mais preocupados com a sistemática ideológica do 
jacobinismo. Em 1794-95 foram publicados os Príncipes de Mahly sur la 
nfcessitf de la Religion et d’un Culte Public (Princípios de Mably sobre a 
necessidade da Religião e de um culto público). Trata-se de trechos do 
Tratado de Legislação de 1776. Seu editor, o deputado Royer, quer 
demonstrar a maior importância desses textos em relação aos de vários 
convencionais sobre o mesmo tema:  

Com que confiança não vamos beber de tal fonte! As lições de Mably 
valem sem dúvida mais que as de Manuel, Chaumette, Robespierre e 
muitos outros. Quão pequenos se tomam esses grandes homens 
quando comparados àquele!29 

Pinçamos os parágrafos mais significativos dessa reedição de Mably 
logo depois da queda de Robespierre:  

Se à virtude e ao vício estão reservados destinos diferentes numa 
segunda vida, não é a religião uma garantia maior para a honestidade 
do que o ateísmo? Por mais insensata que seja, um bom legislador 
saberá tirar partido dela; mas nada pode esperar do ateísmo.  

Mably relaciona magistralmente o hedonismo egoísta ao ateísmo, 
obsessão do discurso moral de Robespierre:  

(referindo-se a uma criança educada no ateísmo)... seu espírito, 
aguerrido contra esses sentimentos extraordinários que a natureza 
colocou em nosso coração, acostumar-se-á a essa humanidade 
indulgente que tudo desculpa e adquirirá essa nobreza de pensamento 

                                                 
29 Principes de Mably sur la nécessité de la Religion et d’un Culte public (Extraits du Traité 
de la Légisiation – 1776), Paris, ano III (1794-95). Começo e pp. 12, 20, 21, 28 e 36. 
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que não se assusta com coisa alguma. Aos quinze anos, um jovem 
ateu terá formação suficiente para não se sentir surpreso ante seus 
mestres quando estes não estabelecerem diferença alguma entre 
Catão e Catilina, apreciando-os igualmente.  

Eis aqui a doutrina funesta do ateísmo... é nisto que se transforma a 
moral quando já não reconhece a existência de Deus.  

Por toda parte a sabedoria humana acha seus limites, e além desses 
limites vê apenas um abismo sem fundo, a menos que encontre Deus 
e a fé dos juramentos. Sem ele flutuaríamos numa eterna incerteza; 
sem ele veríamos continuamente ruir o edifício tão mal assentado da 
sociedade. Minhas fraquezas, minha força, minhas necessidades, 
minha felicidade, minhas calamidades, meus temores, minhas 
incertezas, minhas esperanças, todos os sentimentos que experimento 
são vozes iguais que me chamam a esse Ser Supremo. Sinto que é o 
primeiro laço que une os homens; sem ele não haveria confiança 
entre nós e não poderíamos encontrar repouso no mundo. Deus é o 
primeiro abonador do pacto que fizemos ao entrar em sociedade, só 
conto com meus concidadãos a partir da fé dessa garantia. Se a 
justiça humana me oprime, resta-me um consolo, e minha inocência 
poderá me fazer feliz em meio às desgraças, pois poderei acusar a 
estupidez ou a maldade humanas perante o tribunal da sabedoria 
divina.  

Em consonância com isso, Mably prescreve a necessidade de um 
culto público como celebração social do sentimento de divindade. 
Sentimento este que deve cimentar – moralizar – a sociedade:  

Se nossa alma exerce um grande poder sobre nosso corpo, é 
igualmente verdade que nosso corpo, por sua vez, exerce um grande 
poder sobre nossa alma;30 devido a essa ação recíproca, a religião que 
desejo deve elevar-se a ideias espirituais e, ao mesmo tempo, 
estabelecer um culto e cerimônias corporais que unam os cidadãos 
entre si mediante atos sensíveis que os disponham a participar de um 
mesmo espírito e a cumprir com seus deveres mútuos... sufocados 
pelo peso dos negócios que tolamente criamos, ébrios de prazeres e 
volúpias, governados, ou melhor, tiranizados por paixões tão injustas 
como nossa avareza e nossa ambição e, enquanto isto, com a terra 

                                                 
30 É o tema recorrente de boa parte da filosofia moral iluminista, que tratamos aqui, 
especialmente em Marat e Cabanis. Condillac é sua origem. 
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coberta de uma multidão infinita de homens condenados a ganhar o 
pão com o suor de seu rosto. Podemos dizer, diante de tudo isto, que 
somos feitos para erguer-nos metafisicamente ao céu? Podemos 
prescindir de uma religião que, em horas determinadas e em dias 
solenes, nos convoque aos templos para refrescar em nossa memória 
o temor a Deus e o amor aos nossos deveres? Não nos iludamos, 
vejamos os homens tal como eles são...  

Platão disse: que nenhum delito fique sem castigo, caso contrário 
vereis os cidadãos se familiarizarem pouco a pouco com o mal e por 
fim violar abertamente as leis mais sagradas e importantes. Mas 
como castigar a cada um dos delitos? Como persuadir os cidadãos, 
conhecedores dos estreitos limites da sabedoria humana, de que o 
culpado jamais escapa ao castigo, a não ser com a consciência de que 
todos nos encontramos nas mãos e sob o olhar de um Ser Supremo 
que governa o mundo e cuja justiça recompensa a virtude e castiga o 
vício? Se esta doutrina abre uma fonte de consolações e prazeres para 
o homem bom; se a sua alma, ocupada com os seus deveres como 
algo delicioso os cumpre com zelo e ainda espera disto uma 
recompensa maior, já desfruta de alguma forma, nesta vida, da 
felicidade da vida futura. Esta doutrina, é preciso reconhecer, inspira 
um terror saudável aos maus, refreia-os ou, através do remorso, os 
leva ao arrependimento.  

Dir-vos-ei portanto, como Cícero em seu tratado das leis, que os 
cidadãos devem estar convencidos de que os Deuses são os donos de 
tudo, que sua providência preside a tudo, que é a fonte de nossos 
bens, e de que mantêm a contabilidade exata de todas as nossas 
ações. Esta é a primeira, a mais importante e a mais necessária de 
todas as leis, já que se Deus não existe, tampouco existe a moral. De 
outro modo é impossível oferecer ao homem motivos suficientes para 
que se convença de que deve obedecer a sua razão e não às suas 
paixões; e só se comportará de conformidade com a justiça se não 
puder escapar à vigilância das leis e dos magistrados.31 

Mably critica o ateísmo de d’Holbach, considerando-o 
inconsequente: se tudo é de caráter necessário no sentido de uma fatalidade 
natural, não existindo uma moral livre, nem um poder sobre a matéria, por 
que os ateus não se lançam com mais segurança aos abismos da maldade e 

                                                 
31 Principes de Mably ..., op. cit., p. 6. 

238 
 

do egoísmo? É o que farão os ateus de Sade; mas, segundo Mably, o que a 
maioria deles faz com seu comportamento virtuoso é prestar uma 
homenagem do ateísmo ao remorso que só Deus pode inspirar.  

Do longo relatório elaborado por Robespierre em nome do Comitê de 
Salvação Pública “sobre as relações entre as ideias religiosas e morais e os 
princípios republicanos, e sobre as festas nacionais” pinçaremos os 
parágrafos mais significativos sobre as razões para um monoteísmo com 
clara fundamentação moral, sobre suas relações com a política e sobre os 
esforços e contradições de Robespierre em sua teoria de condicionamento 
do poder político. Esta última chegará ao extremo de depurar, e até 
exterminar, todos os motores do poder, toda a ambição dos líderes, toda a 
energia ideológica das elites, equivalente extremo a uma ditadura 
persecutória de todo desvio formal (psicológico, moral, estético, 
filosófico...) do papel estrito da organização política estabelecida. Isso 
significa que Robespierre, com sua ditadura, tentará purificar a política de 
vícios que são a razão de ser dos políticos, inclusive dele mesmo.32  

O mundo moral, muito mais que o mundo físico, está repleto de 
enigmas e contrastes. A natureza nos diz que o homem nasceu para a 
liberdade, e a experiência dos séculos nos mostra o homem escravo: 
seus direitos estão escritos em seu coração; sua humilhação, na 
história; o gênero humano respeita a virtude de Catão e se submete 
ao jugo de César; a posteridade honra a virtude de Brutus, mas 
apenas para a história antiga. Os tempos e as terras são divididos 
entre o crime e a tirania; a liberdade e a virtude mal sobreviveram 
alguns instantes em alguns cantos do globo. Esparta brilha como uma 
centelha na noite eterna...  

Entretanto, não digas, Ó Brutus!, que a virtude é um fantasma!; e 
vós, fundadores da república francesa, guardai-vos de desesperar da 
humanidade ou de duvidar por um só instante do êxito de vossa 
grande missão!  

O mundo mudou, e ainda deve mudar. Que há em comum entre o que 
é e o que foi? As nações civilizadas sucederam aos selvagens errantes 
dos desertos; as messes férteis tomaram o lugar dos antigos bosques 
que cobriam a terra; outro mundo apareceu além dos limites do 

                                                 
32 La Décade Philosophique, littéraire et politique, Paris, ano II, p. 177, Le Moniteur 
Universel, nº 229, p. 403. 
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mundo conhecido; os mares foram somados ao domínio imenso das 
terras; o homem conquistou o fogo celeste e conjurou sua ameaça. 
Comparai a linguagem imperfeita dos hieróglifos aos milagres da 
imprensa; comparai a viagem dos Argonautas com a viagem de La 
Peyrouse; avaliai a distância entre as observações astronômicas dos 
Magos da Ásia e as descobertas de Newton, ou entre o esboço da 
mão de Dibutado e os quadros de David.  

Tudo mudou na ordem física, tudo deve mudar na ordem moral e 
política; a metade da revolução do mundo já está feita, a outra 
metade ainda deve se cumprir.  

A razão do homem ainda se parece à face da terra que habita; uma 
metade mergulha nas trevas quando a outra se ilumina. Os povos 
europeus progrediram com assombro no que é chamado de artes e 
ciências mas, no entanto, permanecem na ignorância das noções 
básicas de moral pública. Conhecem tudo, com exceção de seus 
direitos e deveres. De onde vem essa mescla de gênio e estupidez? 
Vem de que para chegar a ser hábil nas artes, basta seguir as próprias 
paixões, ao passo que para defender seus direitos e respeitar os dos 
outros é preciso vencê-las. E há outra razão: é que os reis, que 
dirigem o destino da terra, não temem nem os grandes geômetras, 
nem os grandes pintores, nem os grandes poetas e, em troca, temem 
demais os filósofos rigorosos e os defensores da humanidade.  

Entretanto, o gênero humano encontra-se num estado de violência 
que não pode continuar. A razão humana há um bom tempo vem 
marchando contra os tronos, a passos lentos e com rodeios 
consideráveis, porém seguros. O gênio ameaça o despotismo ao 
mesmo tempo em que parece acariciá-lo; sua defesa não é senão o 
terror e o hábito e, sobretudo, a defesa proporcionada pela liga dos 
ricos e de todos os opressores subalternos, que agora se espantam 
com o caráter todo-poderoso da revolução francesa.  

Mas o povo francês parece ter-se adiantado em dois mil anos ao resto 
da espécie humana, em meio à qual pode chegar a parecer uma 
espécie diferente. A Europa está ajoelhada diante das sombras dos 
tiranos que nós castigamos. Na Europa, o trabalhador rural, um 
artesão, é um animal criado para os prazeres de um nobre; na França, 
os nobres procuram transformar-se em trabalhadores rurais e em 
artesãos, e inclusive não chegam a alcançar essa honra. 
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... vós podeis mostrar ao mundo o novo espetáculo da democracia 
consolidada num vasto império. Aqueles que, na infância do direito 
público e no seio da servidão, balbuciaram máximas contra ela, será 
que podiam prever os prodígios operados de um ano para cá? O que 
vos resta por fazer será mais difícil do que o já feito? Que políticos 
vos podem servir de modelo ou preceito? Não é lógico que façais 
precisamente o contrário do que foi feito antes de vós? A arte de 
governar foi, até hoje, a arte de enganar e corromper os homens; 
agora deve ser a de iluminá-los e torná-los melhores.  

Há dois tipos de egoísmo: o vil, cruel, o que isola o homem de seus 
semelhantes, que procura um bem-estar exclusivo comprado com a 
miséria do outro; a seguir, há o generoso, benfeitor, que confunde a 
própria felicidade com a de todos, que ata nossa glória à da pátria. O 
primeiro gera os opressores e os tiranos, o segundo forja os 
defensores da humanidade.33 Sigamos seu saudável ímpeto, prezemos 
o repouso obtido com gloriosos trabalhos; não temamos a morte que 
os coroa e assim consolidaremos a felicidade de nossa pátria, e 
também a nossa.  

O vício e a virtude traçam os destinos da terra: são os dois gênios 
opostos que a disputam. Tanto um como outro surgem das paixões 
humanas. Conforme a direção que dá a suas paixões, o homem se 
eleva aos céus ou afunda em abismos de lama.34 O objetivo de todas 
as instituições sociais é orientá-las para a justiça, que é ao mesmo 
tempo a felicidade pública e a felicidade privada.  

A única base da sociedade civil é a moral. Todas as associações que 
nos agridem repousam no crime; aos olhos da verdade, não passam 
de hordas de selvagens com governo e de bandidos disciplinados. A 
que se reduz então essa ciência misteriosa da política e da legislação? 
A introduzir nas leis e na administração as verdades morais relegadas 
aos livros dos filósofos e a aplicar à conduta dos povos as noções 
elementares de probidade que cada um se esforça para adotar em sua 
conduta privada; quer dizer, a empregar tanta habilidade para fazer 
reinar a justiça como os governos utilizaram para ser injustos com 
impunidade ou com decência.  

                                                 
33 Este segundo egoísmo coincide com o amor-próprio não-egoísta tão bem descrito por 
Leopardi. 
34 Esta doutrina, que faz da liberdade a maior força transcendente, deriva de modo explícito 
do Discurso sobre a dignidade humana de Pico della Mirandola. 
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Observai quantas artimanhas os reis e seus cúmplices usaram para 
fugir à aplicação desses princípios e para obscurecer todas as noções 
do que é justo ou injusto. Quem bom senso tinha o pirata que 
respondeu a Alexandre: ‘chamam-me de bandido porque só tenho um 
navio; e a ti, porque tens uma frota, chamam de conquistador!.’ Com 
que pouca vergonha fazem leis contra o roubo quando estão 
invadindo e dilapidando a fortuna pública! Em seu nome são 
condenados os assassinos, ao passo que assassinam milhões de 
homens com a guerra e a miséria. Sob a monarquia as virtudes de 
família parecem ridículas e as virtudes públicas são crimes. A única 
virtude é ser instrumento dócil dos crimes do príncipe; a única honra 
é ser tão mau quanto ele. Sob a monarquia é permitido amar a própria 
família, mas não a pátria; é considerado honroso defender os amigos, 
mas não os oprimidos. A probidade da monarquia respeita todas as 
propriedades, salvo as do pobre; protege todos os direitos, com 
exceção dos do povo.  

Depois de examinar a psicologia da corrupção monárquica e de 
criticar o regime político britânico, Robespierre conclui:  

... que a imoralidade é a base do despotismo, como a virtude é a da 
república.  

A revolução, que tende a restabelecê-la, é a passagem do reino do 
crime ao da justiça; isto gera a aliança contínua e esforçada de todos 
os reis contra nós, e a de todos os conspiradores para a perpetuação 
dos preconceitos e vícios da monarquia.  

A oposição aristocrática à revolução valeu-se do vício e da 
corrupção, assim como o moderantismo abusava da liberdade democrática 
para continuar corrompendo e fazer com que a pátria se dispusesse a aceitar 
o jugo estrangeiro:  

A liberdade foi atacada por meio da moderação e da fúria. No choque 
entre as duas facções aparentemente opostas, mas cujos chefes 
estavam secretamente unidos, a opinião pública ficava destroçada, a 
representatividade política aviltada, o povo anulado e a revolução 
não parecia ser senão um combate ridículo para decidir em mãos de 
que velhacos ficariam o poder de dilacerar e vender a pátria.  

O percurso dos líderes de partido aparentemente mais afastados um 
do outro foi mais ou menos o mesmo: sua principal característica foi 
uma profunda hipocrisia.  

242 
 

La Fayette invocava a constituição para fortalecer o poder real; 
Dumouriez invocava a mesma constituição para proteger a facção 
girondina contra a Convenção Nacional. No mês de agosto de 1792, 
Brissote os girondinos queriam fazer da constituição uma couraça 
para interceptar o golpe que ameaçava o trono. Em janeiro do ano 
seguinte, os mesmos conspiradores reivindicavam a soberania do 
povo para libertar a realeza do opróbrio do patíbulo e para fomentar a 
guerra civil nas assembleias das seções. Hébert e seus cúmplices 
reivindicavam a soberania do povo para destruir a Convenção 
Nacional e aniquilar o governo republicano. 

Brissot e os girondinos tinham desejado armar os ricos contra o povo; 
a facção de Hébert, protegendo a aristocracia, incitava o povo a 
oprimir-se com suas próprias mãos.  

Danton teria sido o mais perigoso dos inimigos da pátria se não fosse 
também o mais covarde. Comandando, todos os crimes, 
comprometendo-se com todos os complôs, prometendo aos 
criminosos a sua proteção, aos patriotas a sua fidelidade; hábil para 
explicar suas traições com pretextos de bem público, para justificar 
seus vícios com seus pretensos defeitos, Danton fazia com que seus 
amigos desculpassem ou inculpassem levemente os conspiradores 
que consumariam a ruína da república, e então ele a defendia; 
transigia com Brissot, entendia-se com Ronsin, encorajava Hébert e 
procurava tirar proveito do êxito e do fracasso de qualquer iniciativa, 
acabando por unir-se com todos os inimigos da liberdade e do 
governo republicano.  

Foi sobretudo nesses últimos tempos que se assistiu à horrorosa 
difusão do sistema que nossos inimigos urdiram para corromper a 
moral pública. Para assegurar-se o triunfo, erigiram-se em seus 
mestres; manchariam tudo, confundiriam tudo com uma mescla 
odiosa da pureza de nossos princípios e a corrupção de seus corações.  

Todos os velhacos haviam usurpado uma espécie de sacerdócio 
político e alienavam na classe dos profanos os fiéis representantes do 
povo e todos os patriotas. Propor uma ideia justa era arriscado; eles 
haviam proibido o patriotismo de usar o bom senso; houve um 
momento em que era proibido opor-se à ruína da pátria, sob pena de 
passar por mau cidadão: o patriotismo não passava de um disfarce 
ridículo ou da audácia de declamar contra a Convenção. Graças a 
essa subversão das ideias revolucionárias, a aristocracia, absolvida de 
todos os seus crimes, tramava “mui patrioticamente” o massacre dos 



243 
 

representantes do povo e a ressurreição da realeza. Sustentados com 
os tesouros da tirania, os conjurados pregavam a pobreza; ávidos de 
ouro e poder, pregavam a igualdade com uma tal insolência que por 
força a tomavam odiosa. A liberdade era para eles o crime 
independente; a revolução, um tráfico; o povo, um instrumento; a 
pátria, uma presa. Até o menor bem que saía de suas mãos era uma 
pérfida estratégia para provocar irremediáveis danos. Se às vezes 
mostravam-se severos, era para adquirir o direito de favorecer os 
inimigos da liberdade e também o de proscrever seus amigos. 
Envolvidos em todos os crimes, exigiam a absoluta infalibilidade dos 
patriotas e a garantia contra todos os caprichos da fortuna, a fim de 
que ninguém ousasse servir a pátria. Vociferavam contra a agiotagem 
e compartilhavam com os agiotas a fortuna pública: falavam contra a 
tirania para melhor servir aos tiranos. Os tiranos da Europa 
acusavam, através deles, a Convenção Nacional precisamente de 
tirania. Como não podiam propor ao povo o restabelecimento da 
monarquia, pretendiam obtê-la destruindo o governo desse povo; 
como tampouco podiam dizer-lhe que se aliasse com seus inimigos, 
propunham-lhe que expulsasse seus defensores; e não lhe diziam que 
depusesse as armas, mas o desalentavam com falsas notícias; 
minimizavam seus erros e exageravam seus fracassos com uma 
malignidade culposa. 

 

Erigiram a imoralidade não só num sistema, mas como religião; 
procuraram apagar todos os sentimentos generosos da natureza com 
seus exemplos e preceitos. O malvado gostaria que não restasse na 
terra um único homem de bem, para não encontrar um só acusador e 
poder respirar em paz. Estes malvados buscaram nos espíritos e nos 
corações tudo que serve de apoio à moral para arrancá-lo dali, a fim 
de livrar-se da acusação invisível que a natureza abriga nesses 
refúgios. 

 

O que pretendiam aqueles que, em meio às conspirações que nos 
espreitavam, em meio aos apuros da guerra, quando as tochas da 
discórdia civil ainda fumegavam, atacaram de repente com violência 
os cultos religiosos para erigir-se eles mesmos em ardorosos 
apóstolos do nada e missionários fanáticos do ateísmo? Qual era o 
objetivo dessa grande operação tramada nas trevas da noite, às 
escondidas da Convenção Nacional, por curas, estrangeiros e 
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conspiradores? Era o amor à pátria? A pátria já lhes infligira o 
castigo dos traidores. Era o ódio aos curas? Estes eram seus amigos. 
Era o horror ao fanatismo? Precisamente este era o único meio para 
conseguir armas. Era o desejo de apressar o triunfo da razão? No 
entanto ultrajavam-na incessantemente com absurdas violências e 
extravagâncias organizadas, tornando-a assim mais odiosa: 
confinavam-na nos templos para excluí-las da república. 

 

Quem te autorizou da missão de anunciar ao povo que a Divindade 
não existe, e por que te apaixonas por essa árida doutrina e nunca te 
apaixonas pela pátria? Que vantagem encontras em persuadir o 
homem de que uma força cega preside seus destinos e golpeia ao 
acaso o crime e a virtude; que sua alma não passa de um leve sopro 
que se esfuma no limiar da tumba?  

Será que a ideia de seu nada inspira ao homem sentimentos mais 
puros e elevados que a de sua imortalidade? Inspira-lhe mais respeito 
para com seus semelhantes e para consigo mesmo, mais dedicação à 
pátria, mais audácia para desafiar a tirania, mais desprezo pela morte 
ou pela volúpia? Vós, que lamentais a morte de um amigo virtuoso, 
agrada-vos pensar que sua parte mais bela escapou à morte! Vós que 
chorais sobre o sepulcro de um filho ou de uma esposa, senti-vos 
consolados por quem vos diz que só resta deles o vil pó? Infelizes 
que expirais sob os golpes de um assassino, não é vosso último 
suspiro um clamor à justiça eterna? A inocência no patíbulo faz 
empalidecer o tirano em seu carro triunfal; teria este influxo se a 
tumba igualasse o opressor e o oprimido? Desgraçado sofista! Com 
que direito vens arrancar da inocência o cetro da razão para devolvê-
lo às mãos do crime, vens lançar um véu fúnebre sobre a natureza, 
fazer o infortúnio desesperar, dar maior gozo ao crime, entristecer a 
virtude e degradar a humanidade? Quanto mais dotado é um homem 
de gênio e sensibilidade, mais se apega às ideias que engrandecem 
seu ser e elevam seu coração, e a doutrina dos homens de tal têmpera 
é a doutrina do próprio universo. Como não seriam verdade essas 
ideias? Não concebo como a natureza teria podido sugerir ao homem 
ficções mais úteis do que todas as realidades; e se a existência de 
Deus e a imortalidade da alma não fossem mais do que sonhos, 
seriam, mesmo assim, a mais bela das ideias do espírito humano.  

Quero observar que não se trata aqui de acusar alguma opinião 
filosófica em particular, nem de negar que tal ou qual filósofo possa 
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ser virtuoso, sejam quais forem as suas opiniões, e inclusive apesar 
delas, por causa de uma natureza feliz ou de uma razão superior. 
Trata-se apenas de considerar o ateísmo como um fenômeno da 
nação, vinculado a um sistema de conspiração contra a república.  

Porém, o que importa a vós legisladores, as diversas hipóteses com 
que certos filósofos explicaram os fenômenos da natureza? Podeis 
abandonar todas essas questões a suas eternas disputas; não é como 
metafísicos nem como teólogos que deveis tratá-las. Aos olhos do 
legislador, tudo que é útil ao mundo e bom na prática é a verdade. A 
ideia do Ser Supremo e da imortalidade da alma é um chamado 
contínuo à justiça: e assim portanto é social e republicana (aplausos 
na Convenção). A natureza pôs no homem a sensação do prazer e a 
dor que o força a fugir dos objetos físicos que lhe são nocivos e 
procurar os que lhe convêm. A obra-prima da sociedade seria criar 
nele, para defender a moral, um instinto rápido que, sem o socorro 
tardio do raciocínio, o levasse a fazer o bem e evitar o mal, já que o 
raciocínio particular de cada homem, perturbado por suas paixões, 
muitas vezes não passa de um sofisma que cede ao interesse pessoal, 
e que a autoridade do homem sempre pode ser atacada pelo amor-
próprio do homem. Por isso, para gerar ou substituir esse precioso 
instinto que se torna necessário ante a insuficiência da autoridade 
humana, temos o sentimento religioso, que imprime nas almas a ideia 
de uma sanção dada aos preceitos de moral por uma potência 
superior ao homem. Por isso, não sei de legislador algum que tenha 
sido partidário da nacionalização do ateísmo. É certo que os mais 
sábios dentre eles se permitiram mesclar a verdade a algumas ficções, 
seja para acender a imaginação dos povos ignorantes, seja para 
prendê-los mais fortemente a suas instituições. Licurgo e Sólon 
utilizaram a autoridade dos oráculos, e o próprio Sócrates, para 
incutir a verdade junto a seus concidadãos, viu-se obrigado a 
convencê-los de que estava inspirado por uma divindade.  

Pois bem, não concluais daí que se tenha de enganar os homens para 
instruí-los, mas simplesmente que sois felizes por viver num século e 
num país onde as luzes não vos deixam outra tarefa a não ser a de 
chamar os homens à natureza e à verdade.  

Protegei-os de romper o vínculo sagrado que os une ao autor de seu 
ser. É suficiente que essa opinião saudável tenha existido por pouco 
tempo num povo para que seja perigoso destruí-la; já que, estando os 
motivos dos deveres e as bases da moralidade necessariamente 
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ligados a essa ideia, apagá-la é desmoralizar o povo. Devido ao 
mesmo princípio, não se deve atacar um culto estabelecido, a não ser 
com prudência e muita delicadeza, por medo de que uma mudança 
súbita e violenta pareça um atentado à moral e uma dispensa da 
honestidade. Aliás, quem for capaz de substituir Deus no sistema da 
vida social será, a meu ver, um gênio prodigioso; quem, sem tê-lo 
substituído, só pensar em afastá-lo do espírito dos homens será um 
prodígio de estupidez ou de perversidade.  

O que os conjurados haviam posto no lugar do que destruíam? Nada, 
a não ser o caos, o vazio e a violência. Desprezavam demais o povo 
para tentar persuadi-lo; em lugar de esclarecê-lo, queriam irritá-lo, 
assustá-lo ou depravá-lo.  

Se os princípios que até aqui desenvolvi são errôneos, pelo menos só 
me equivoco em afirmar o que todo mundo já acata. Aprendamos 
aqui as lições da história. Notai, peço-vos encarecidamente, como os 
homens que influenciaram o desenrolar dos Estados tomaram partido 
por um ou outro dos sistemas opostos segundo seu caráter pessoal, ou 
segundo a natureza de seus desígnios políticos. Contemplai com que 
profunda arte César, advogando em defesa dos cúmplices de Catilina 
no senado romano, perde-se numa digressão contra o dogma da 
imortalidade da alma porque estas ideias lhe parecem capazes de 
apagar no coração dos juízes a energia da virtude, e porque a causa 
do crime lhe parece vinculada à do ateísmo. Cícero, ao contrário, 
invocava contra os traidores a espada das leis e o raio fulminante dos 
deuses. Sócrates morreu conversando com seus amigos sobre a 
imortalidade da alma. Leônidas nas Termópilas, jantando com os 
companheiros de armas, no momento de tomar a decisão mais 
heroica que jamais a virtude humana tenha podido imaginar, 
convidou-os para outro banquete no dia seguinte, na nova vida. Quão 
longe estão S6crates de Chaumette e Leônidas do Pere Duchesne! 
(aplausos) Um grande homem, um verdadeiro herói estima 
demasiado a si mesmo para que a ideia de seu desaparecimento lhe 
baste. Um homem mau, desprezível a seus próprios olhos, horrível 
aos dos outros, este sim pode sentir que a natureza não lhe pode dar 
presente melhor que o nada35 (aplausos).  

                                                 
35 Robespierre distingue entre as possibilidades de uma doutrina e os usos que ela recebe em 
determinados contextos. Assim nos esclarece o seu conceito de corrupção: o aproveitamento 
e a confusão de ideias úteis e boas em práticas nocivas. 
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Catão não duvidou nem um instante entre Epícuro e Zenão. Brutus e 
os ilustres conjurados que compartilharam seus perigos e sua glória 
também pertenciam à sublime seita dos estóicos, que tão elevadas 
ideias teve da dignidade do homem, que tão longe levou o 
entusiasmo pela virtude e mostrou tanto heroísmo. O estoicismo 
gerou rivais de Brutus e Catão até nos odiosos séculos que se 
seguiram à perda da liberdade romana. O estoicismo salvou a honra 
da natureza humana, degradada pelos vícios dos sucessores de César 
e, sobretudo pela paciência dos povos. A seita epicurista reivindicava 
para si todos os perversos que oprimiram sua pátria e todos os 
covardes que deixaram que fosse oprimida. Contudo, embora o 
filósofo que leva seu nome não fosse pessoalmente um homem 
desprezível, os princípios de seu sistema, interpretados pela 
corrupção, trouxeram consequências tão funestas que a própria 
antiguidade utilizou a expressão rebanho de Epícuro como 
infamante; e já que em todos os tempos o coração humano no fundo 
não muda e o mesmo instinto e o mesmo sistema político faz os 
homens andarem no mesmo passo, será fácil aplicar essas 
observações históricas ao momento atual, e também ao 
imediatamente anterior à nossa revolução... Os homens de letras 
famosos, em virtude de sua influência sobre a opinião pública, 
começaram a influenciar também os negócios políticos. Os mais 
ambiciosos haviam formado, desde então, uma espécie de coligação 
que aumentava sua importância; pareciam estar divididos em duas 
seitas, uma delas encarregada de defender estupidamente o clero e o 
despotismo. A mais poderosa e ilustre era a que se tomou conhecida 
com o nome de enciclopedista; junto com alguns homens dignos de 
estima, envolvia grande número de charlatães ambiciosos; muitos de 
seus chefes haviam chegado a ser personagens importantes no 
Estado. Quem ignorasse sua influência e sua política não teria uma 
ideia adequada do prefácio de nossa revolução. Em matéria de 
política, esta seita sempre permaneceu abaixo dos direitos do povo; 
em matéria de moral, foi além da destruição dos preconceitos 
religiosos. Seus corifeus às vezes clamavam contra o despotismo e 
recebiam pensões dos déspotas; às vezes escreviam livros contra a 
corte, às vezes dedicatórias aos reis, discursos para os cortesãos e 
madrigais para as cortesãs; eram tão soberbos em seus escritos como 
rasteiros nas antecâmaras. Essa seita propagou com muito zelo a 
opinião do materialismo, que prevaleceu entre os grandes e cultos. 
Em grande medida lhe é devida essa espécie de filosofia prática que, 
fazendo do egoísmo um sistema, considera a sociedade humana uma 
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guerra de astúcia, o êxito como sinônimo do justo, a honestidade 
como de bom tom ou de bem-estar, o mundo como patrimônio dos 
egoístas habilidosos. Já disse que seus corifeus eram ambiciosos; as 
agitações que anunciavam uma grande mudança na ordem política 
das coisas fizeram-nos adotar novas perspectivas. Muitos deles 
tinham relações íntimas com a casa de Orleans, e a Constituição 
inglesa era para eles a obra-prima da política e a máxima expressão 
do bem social.  

Entre os que se distinguiram na carreira das letras e da filosofia na 
época à qual me refiro, um homem, em virtude da grandeza de seu 
caráter e da elevação de sua alma, mostrou-se digno do ministério de 
preceptor do gênero humano. Atacou com franqueza a tirania, falou 
com entusiasmo da Divindade; sua eloquência viril e honesta traçou 
com a vividez das chamas os encantos da virtude, defendendo esses 
dogmas consoladores que a razão concede como apoio ao coração 
humano; a pureza de sua doutrina, extraída da natureza e do ódio 
profundo ao vício, tanto como de seu desprezo imbatível em relação 
aos sofistas intrigantes que usurpavam o nome de filósofos, atraíram 
sobre ele o ódio e a perseguição de seus rivais e de seus falsos 
amigos. Ah, se tivesse sido testemunha desta revolução da qual foi 
precursor e que o levou ao Panteão, quem pode duvidar de que sua 
alma generosa teria abraçado com arrebatamento a causa da justiça e 
da igualdade? Mas o que fizeram por ela seus covardes adversários? 
Combateram a revolução desde o momento em que temeram estar ela 
elevando o povo acima de todas as vaidades particulares; uns 
empregaram sua inteligência para adulterar os princípios 
republicanos e corromper a opinião pública; prostituíram-se as 
facções e sobretudo o partido de Orleans; outros fecharam-se numa 
covarde neutralidade. Os homens de letras, de maneira geral, 
desonraram-se nesta revolução e, para vergonha eterna do espírito, a 
razão do povo teve que recompensá-la apenas com seu esforço.  

Homens vãos e medíocres, corai de vergonha se vos for possível; os 
prodígios que imortalizaram essa época da história humana foram 
operados sem vós e apesar de vós; o bom senso sem intriga e o gênio 
sem instrução ergueram a França a essa altura que espanta vossa 
baixeza e esmaga vossa nulidade. Um artesão mostrou-se mais hábil 
no conhecimento dos direitos do homem do que um escritor, que já 
quase republicano em 1788, mais tarde, em 1793, defendia a causa 
dos reis com toda a estupidez de que era capaz. Um lavrador difundia 
a luz da filosofia no campo quando o acadêmico Condorcet, que fora 
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um grande geômetra, segundo os literatos, e um grande literato, 
segundo os geômetras, depois conspirador tímido, desprezado por 
todos os partidos, trabalhava sem cessar para apagar essa luz com a 
pérfida confusão de suas rapsódias mercenárias.  

Sem dúvida vos sentistes escandalizados pela ternura com a qual 
tantos homens que traíram sua pátria acariciaram as sinistras opiniões 
que me achais combatendo. Que relações tão curiosas ainda podem 
ser apresentadas aos vossos espíritos! Ouvimos – quem teria 
acreditado nesta excessiva falta de vergonha? –, ouvimos numa 
Sociedade Popular o traidor Guadet denunciar um cidadão por ter 
este pronunciado o nome da Providência! Pouco tempo depois, 
ouvimos Hébert acusar outro por ter escrito contra o ateísmo. Não 
foram Vergniaud e Gensonné que, em vossa presença, em vossa 
tribuna, peroraram acaloradamente para que fosse apagado do 
preâmbulo da Constituição o nome do Ser Supremo que havíeis 
escrito? Danton, cujo sistema era aviltar o que pode elevar a alma; 
que era frio e mudo nos perigos mais graves que ameaçavam a 
liberdade, falou depois deles com muita veemência e a favor da 
mesma opinião. De onde procede esse singular acordo de princípios 
entre homens aparentemente divididos? A que atribuí-lo? 
Simplesmente ao cuidado que tinham os desertores da causa do povo 
em procurar encobrir sua deserção com uma afetação de zelo contra o 
que chamavam de preconceitos religiosos, como se quisessem 
compensar sua indulgência para com a aristocracia e a tirania por 
meio da guerra que declaravam à Divindade.  

Não, o comportamento desses personagens artificiosos dependia sem 
dúvida de opiniões políticas mais profundas; davam-se conta de que 
para destruir a liberdade era preciso favorecer por todos os meios 
tudo que tende a justificar o egoísmo, a endurecer o coração e a 
apagar a ideia de beleza moral, a única regra válida para a razão 
pública julgar os defensores e os inimigos da humanidade. 
Abraçavam com ardor um sistema que, confundindo o destino dos 
bons e o dos maus, não deixa entre eles outra diferença além dos 
incertos favores da fortuna, nem outra arbitragem além do direito do 
mais forte ou mais astuto.  

Vós perseguis um objetivo totalmente diferente; devereis, portanto, 
seguir uma política contrária. Mas não existe o risco de despertar o 
fanatismo e dar vantagem à aristocracia? Não, se adotarmos o partido 
que a sabedoria indica, evitando esse obstáculo.  
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Fanáticos, não espereis nada de nós. Conclamar os homens ao culto 
puro do Ser Supremo é acertar um golpe mortal no fanatismo. Todas 
as ficções desaparecem ante a verdade e todas as loucuras caem ante 
a razão. Sem violência, sem perseguição, todas as seitas devem unir-
se na religião universal da natureza (aplausos). Aconselhamos-vos, 
pois, a manter os princípios que até agora haveis observado. Que a 
liberdade de culto seja respeitada para o próprio triunfo da razão, mas 
que não altere a ordem pública e não seja meio de conspiração; se a 
malevolência contrarrevolucionária se esconder sob esse pretexto, 
deveis reprimir e repousai, de resto, no poder dos princípios e na 
própria força das coisas.36 

Curas ambiciosos, não espereis que trabalhemos para restabelecer 
vosso império; tal iniciativa estaria inclusive além de nosso poder 
(aplausos). Vós mesmos vos suicidastes, e não se pode voltar à vida 
moral, como tampouco se pode voltar à existência física. Ademais, o 
que existe entre Deus e os sacerdotes? Os curas são para a moral o 
que os charlatães são para a medicina (mais aplausos). Quão 
diferente é o Deus da natureza do Deus dos curas (os aplausos 
continuam)! Não conheço nada tão parecido ao ateísmo como as 
religiões que os curas fizeram: de tanto desfigurar o Ser Supremo, 
também o aniquilaram neles mesmos; transformaram-no numa bola 
de fogo, ou num boi, numa árvore, num homem ou num rei. Os curas 
criaram Deus à sua imagem; fizeram-no ciumento, caprichoso, ávido, 
cruel, implacável, trataram-no como em outro tempo os descendentes 
de Clóvis trataram os dignitários do palácio, para reinar em seu nome 
e ocupar seu lugar; relegaram Deus ao céu como a um palácio, e só o 
chamaram à terra para pedir em proveito próprio os dízimos, as 
riquezas, as honras, os prazeres e o poder (vivos aplausos). O 
verdadeiro sacerdote do Ser Supremo é a natureza, seu templo, o 
universo; seu culto, a virtude e suas festas, a alegria de um grande 
povo reunido sob seu olhar para estreitar os laços doces da 
fraternidade universal e para prestar-lhe a homenagem dos corações 
sensíveis e puros.  

                                                 
36 Robespierre institui o culto ao Ser Supremo como ponto culminante dos demais cultos, 
não como sua negação necessária. É neste sentido que defende a tolerância e a prática 
preeminente do que considera a verdadeira religião. 
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Curas, com que títulos demonstrastes vossa missão? Fostes mais 
justos, mais modestos, mais amigos da verdade do que os demais 
homens? Haveis amado a igualdade, defendido os direitos dos povos, 
lamentado o despotismo e abatido a tirania? Fostes vós que dissestes 
aos reis: ‘Sois as imagens de Deus na terra; Dele vos vem o poder’, e 
os reis vos responderam: ‘sim, sois verdadeiramente os enviados de 
Deus; unamo-nos para repartir os despojos e as adorações dos 
mortais.’ O cetro e o turíbulo conspiraram para desonrar o céu e 
usurpar a terra (aplausos).  

Deixemos os curas e voltemos à Divindade (aplausos). Vinculemos a 
moral a bases eternas e sagradas; inspiremos ao homem esse respeito 
religioso pelo homem, esse profundo sentimento dos deveres, que é a 
única garantia do bem social; nutramo-lo com todas as nossas 
instituições. Que a educação pública dirija-se preferencialmente para 
esse objetivo; sem dúvida lhe imprimireis um grande caráter, análogo 
à virtude de nosso governo e à grandeza dos destinos de nossa 
república. Sentireis a necessidade de torná-la comum e igual para 
todos os franceses. Já não se trata de educar senhores, e sim 
cidadãos; só a pátria tem o direito de educar seus filhos, e não pode 
ceder essa obrigação ao orgulho das famílias nem aos preconceitos 
dos particulares, eternos alimentos da aristocracia e de um 
federalismo localista que apequena os espíritos, pois os isola e destrói 
a igualdade e os fundamentos da ordem social. Mas esse grande 
objetivo não pertence à discussão de agora.  

Entretanto, há uma espécie de instituição que deve ser considerada 
como parte essencial da educação pública e que pertence 
necessariamente ao tema deste relatório. Refiro-me às festividades 
públicas.  

Reuni os homens e os transformareis em melhores, já que os homens, 
uma vez juntos, procurarão se apreciar, e só se apreciarão através das 
coisas que os tornam dignos de estima; dai a sua reunião um grande 
motivo moral e político e o amor às coisas honestas entrará com 
prazer em todos os corações, já que os homens sabem descobrir-se, 
encontrar-se, com prazer.  

O homem é o maior objeto da natureza; e o espetáculo cuja 
magnificência supera todos os demais é o de um grande povo 
reunido. Jamais se falou sem emoção das festas nacionais da antiga 
Grécia, embora nelas fossem exibidas a força do corpo, a habilidade, 
o talento dos poetas e oradores e nada mais. Mas toda a Grécia 
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comparecia; via-se um espetáculo maior do que os jogos, o 
espetáculo constituído pelos próprios espectadores; era o povo 
vencedor da Ásia, cujas virtudes republicanas o haviam elevado 
acima da humanidade. Via-se os grandes homens que tinham salvo e 
instruído a pátria; os pais mostravam aos seus filhos Milcíades, 
Aristides, Epaminondas e Timoleon, cuja mera presença era uma 
lição viva de magnanimidade, justiça e patriotismo (aplausos).  

Como seria fácil para o povo francês proporcionar às suas festas uma 
finalidade mais universal e um caráter de maior grandeza! Um 
sistema de festas nacionais bem entendido seria ao mesmo tempo o 
mais doce vínculo de fraternidade e o meio mais potente de 
regeneração.  

Criai festas gerais e mais solenes para toda a república; criai festas 
particulares e locais que sirvam de dias de repouso e substituam as 
que foram suprimidas pelas circunstâncias.  

Que todas tendam a despertar os sentimentos generosos que 
constituem o encanto e o adorno da vida humana, o entusiasmo pela 
liberdade, o amor à pátria, o respeito às leis. Que nelas a memória 
dos tiranos e dos traidores seja condenada à execração; que a dos 
heróis da liberdade e dos benfeitores da humanidade receba o justo 
tributo do reconhecimento público; que também extraiam seus 
motivos e seus nomes dos acontecimentos imortais de nossa 
revolução e dos objetos mais sagrados e mais caros ao coração 
humano e que sejam embelezadas e distinguidas por emblemas 
equivalentes a seu objetivo particular. Convidemos para nossas festas 
a natureza e todas as virtudes; que todas sejam celebradas sob os 
auspícios do Ser Supremo, que todas as festas lhe sejam consagradas, 
que comecem e acabem com uma homenagem ao seu poder e à 
liberdade.  

Darás teu sagrado nome a uma das festas mais belas, ó tu, filha da 
natureza! Mãe da glória e da felicidade! Tu, única legítima soberana 
do mundo, destronada pelo crime; tu a quem o povo francês devolveu 
o império e a quem dás em troca uma pátria e bons costumes, augusta 
Liberdade! Tu Rutilharás nossos sacrifícios com tua companheira 
imortal, a doce e santa Igualdade (aplausos). Celebraremos a 
humanidade, a humanidade aviltada e pisoteada pelos inimigos da 
república francesa. Será belíssimo o dia em que realizarmos a festa 
do gênero humano; será o ágape fraterno e sagrado ao qual, no bojo 
da vitória, o povo francês convidará a família imensa cujos direitos e 
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honra defende solitário! Celebremos também a todos os grandes 
homens, de qualquer tempo e país, que tiverem libertado sua pátria 
do jugo dos tiranos ou fundamentado a liberdade com sábias leis. 
Não sereis de forma alguma esquecidos, ilustres mártires da 
república francesa! Não sereis de forma alguma esquecidos, heróis 
que morrestes combatendo por ela! Quem poderia esquecer os heróis 
de minha pátria! A França lhes deve sua liberdade, o universo lhes 
deverá a dele! Que o universo em breve celebre sua glória 
desfrutando de suas boas obras! Quantos traços heroicos são 
encontrados na miríade de grandes façanhas que a liberdade teve por 
bem prodigar entre nós! Quantos nomes dignos de serem inscritos 
nos faustos da história permanecem enterrados na escuridão! Almas 
desconhecidas e reverenciadas, se escapais à celebridade, ao menos 
não escapareis ao nosso terno reconhecimento!  

Que tremam todos os tiranos armados contra a liberdade, se é que no 
futuro ainda existirão! Que tremam no dia em que os franceses 
acorrerem a vossas tumbas e jurarem vos imitar! Jovens franceses, 
ouvis o imortal Bara que, de dentro do Panteão, vos chama à glória? 
Vinde espargir flores sobre sua tumba sagrada (Jovens Alunos da 
Pátria que se encontram na assembleia exclamam com o mais vivo 
entusiasmo: viva a república!). Bara, filho heroico!, sustentavas tua 
mãe e morreste pela pátria! Bara, já recebeste o prêmio por teu 
heroísmo: a pátria adotou tua mãe; a pátria, sufocando as facções 
criminosas, vai elevar-se triunfante acima das ruínas dos vícios e dos 
tronos. Oh, Bara! Não encontraste um modelo na antiguidade, mas 
encontraste entre nós os êmulos de tua virtude!37 

Por que fatalidade ou ingratidão caiu no esquecimento um herói 
ainda mais jovem e digno das homenagens da posteridade? Os 
marselheses rebelados, reunidos à margem do rio Durance, 
preparavam-se para atravessá-lo com o intuito de degolar os patriotas 
fracos e indefesos dessas desditosas comarcas. Do outro lado do rio, 
uma reduzida tropa de republicanos não via outro recurso para 
impedir o avanço do inimigo senão cortar o cabo da embarcação que 
iam utilizar para atravessar o rio; mas tentar tal iniciativa na presença 
dos numerosos batalhões que cobriam a outra margem, e ao alcance 
de seus fuzis, parecia uma tarefa quimérica aos mais ousados. De 

                                                 
37 A antiguidade como modelo a imitar e ultrapassar. Como referência de perfeição, mas de 
certo modo historicamente superável. 
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repente, uma criança de onze anos se apodera de um machado, corre 
até a beira do rio e atinge o cabo com toda sua força (ouvem-se os 
mais vivos aplausos). Vários disparos de mosquetes o alvejam, 
ferindo-o; ainda ergue o machado e finalmente o cabo se parte. A 
criança cai mortalmente ferida; exclama:  

“Que me importa! Morro, mas meu país está salvo!”; caiu, está 
morta... (aplausos reiterados), o sul da França foi salvo. Respeitável 
criança!, que a pátria se orgulhe de ter-te dado à luz! Com que 
orgulho Grécia e Roma teriam homenageado tua memória se 
tivessem gerado um homem como tu!  

Cidadãos, levemos suas cinzas com pompa para o templo da glória! 
Que a república de luto as cubra com o orvalho de suas amargas 
lágrimas! Mas não, não choremos mais; imitemo-lo, vinguemo-lo 
com a desolação de todos os inimigos de nossa república.  

Todas as virtudes disputam o direito de presidir as nossas festas. 
Instituamos a festa da Glória, não da que assola e oprime o mundo, 
mas da que o liberta, ilumina e consola, da que, depois da pátria, é o 
primeiro ídolo dos corações generosos. Instituamos uma festa mais 
comovedora, a festa da Desgraça. Os escravos adoram a fortuna e o 
poder; nós honramos a desgraça, a desgraça que a humanidade não 
pode exilar totalmente de nossa terra, mas que pode consolar e aliviar 
com respeito.38 Tu também obterás esta homenagem, ó tu que em 
outro tempo unias os heróis e os sábios, tu que multiplicas as forças 
dos amigos da pátria, e que os maus, aliados pelo crime, só 
conheceram de ti um simulacro impostor, divina Amizade!  

Por que não prestaríamos a mesma homenagem ao pudico e generoso 
amor, ao amor conjugal, à ternura paterna, à piedade filial? Nossas 
festas sem dúvida não perderão com isto nem seu encanto nem seu 
brilho. Nelas estareis vós, bravos defensores da pátria a quem servem 
de condecoração gloriosas cicatrizes, e vós, veneráveis anciãos que a 
ventura preparada para vossa posteridade deve consolar de uma longa 
vida transcorrida sob o despotismo, e também vós, ternos Alunos da 
Pátria que cresceis para estender sua glória e para colher o fruto de 
nossos trabalhos!  

                                                 
38 Este é o ponto-chave da argumentação teísta de Robespierre condicionada pela moral; a 
desgraça não pode chegar a ser totalmente erradicada da face da terra.  
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Estareis vós, jovens cidadãs a quem a vitória fará vossos irmãos e 
amantes dignos de vós; estareis vós, mães de família cujos filhos e 
esposos erguem troféus à república com os despojosos dos tronos 
(aplausos). Oh, mulheres francesas, amai a liberdade conquistada 
com o preço de seu sangue, servi-vos de vossa influência para 
estender a da virtude republicana! Oh, mulheres francesas, sois 
dignas do amor e do respeito da terra toda! Que podeis invejar às 
mulheres de Esparta? Como elas, destes a vida a heróis; como elas, 
vos entregastes, com sublime abandono, à pátria (aplausos).  

Maldição aos que buscam a extinção do entusiasmo sublime e desse 
instinto moral do povo que é o princípio de todas as grandes ações; 
maldição aos que se valem de doutrinas desoladoras para esses 
propósitos! A vós, representantes do povo, vos incumbe levar ao 
triunfo as verdades que expusemos; desafiai sem medo os insensatos 
clamores da ignorância presunçosa ou da perversidade hipócrita. 
Qual é a depravação que dizem que nos rodeia, depois da coragem 
que necessitamos para proclamar essas verdades? Será que a 
posteridade poderá acreditar que as facções vencidas haviam 
pretendido nos acusar de moderantismo e de aristocracia por termos 
invocado a ideia da Divindade e da moral? Acreditará que tenha 
existido neste recinto a ousadia de culpar-nos pelo retrocesso da 
razão humana depois de um avanço de séculos? Porque os monstros 
que afiavam contra vós seus punhais sacrílegos invocavam a Razão! 
Todos os que defendiam vossa dignidade e vossos princípios também 
deviam ser objeto de sua fúria. Não nos assombremos por todos os 
malfeitores aliados contra nós terem-nos preparado a cicuta; mas 
antes de bebê-la salvaremos a pátria!39 A nave que traz a fortuna da 
república não está destinada ao naufrágio; navega sob vossos 
auspícios, e as tempestades a ela se curvarão com respeito (mais 
aplausos). 

O discurso de Robespierre terminou propondo o seguinte decreto:  

Art. I. O povo francês reconhece a existência do Ser Supremo e a 
imortalidade da alma.  

II. Reconhece que o culto digno do Ser Supremo é a prática dos 
deveres do homem.  

                                                 
39 Esta frase foi, ao que parece, a que David incluiu no final de seu discurso para atestar sua 
solidariedade a Robespierre 
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III. No rol desses deveres figura detestar a má-fé e a tirania, castigar 
os tiranos e os traidores, socorrer os desgraçados, respeitar os fracos, 
defender os oprimidos, fazer aos outros todo o bem possível e não ser 
injusto com ninguém.  

IV. Serão instituídas festas para aproximar o homem do pensamento 
da Divindade e da dignidade de seu ser.  

V. Tirarão seus nomes dos fatos gloriosos de nossa revolução, das 
virtudes mais prezadas e úteis ao homem e dos grandes dons da 
natureza.  

VI. A república francesa celebrará todos os anos as festas de 14 de 
julho de 1789 (queda da Bastilha), 10 de agosto de 1792 (ataque às 
Tulherias e suspensão da monarquia), 21 de janeiro de 1793 
(execução do rei) e 31 de maio de 1793 (sublevação antigirondina).  

VII. Celebrará nos dias decadários as festas das seguintes 
invocações: ao Ser Supremo, à natureza; ao gênero humano; ao povo 
francês; aos benfeitores da humanidade; aos mártires da liberdade; à 
liberdade e à igualdade; à república; à liberdade do mundo; ao amor à 
pátria; ao ódio aos tiranos e traidores; à verdade; à justiça; ao pudor; 
à glória e à imortalidade; à amizade; à frugalidade; à coragem; à boa-
fé; ao heroísmo; ao desprendimento; ao estoicismo; ao amor; ao amor 
conjugal; ao amor paterno; à ternura materna; à piedade filial; à 
infância; à juventude; à idade viril; à velhice; à desgraça; à 
agricultura; à indústria; aos nossos antepassados; à posteridade; à 
felicidade.  

VIII. Os comitês de salvação pública e de instrução pública são os 
encarregados de elaborar um plano de organização dessas festas.  

IX. A convenção Nacional conclama todos os talentos dignos de 
servir a causa da humanidade a terem a honra de colaborar com sua 
celebração com hinos e cânticos cívicos e com todos os meios que 
possam contribuir para seu embelezamento e utilidade.  

X. O comitê de salvação pública distinguirá as obras que lhe 
parecerem mais adequadas a esses objetivos e recompensará seus 
autores.  

XI. A liberdade de culto é mantida, conforme o decreto de 18 do 
frimário.  
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XII. Toda reunião aristocrática e contrária à ordem pública será 
reprimida.  

XIII. Em caso de desordens causadas ou ocasionadas por qualquer 
culto, os que as tiverem excitado com pregações fanáticas ou com 
insinuações contrarrevolucionárias e os que as tiverem provocado 
com violências injustas e gratuitas serão igualmente castigados de 
acordo com o rigor das leis.  

XIV. Será feito um relatório pormenorizado sobre as várias 
disposições que constam deste decreto.  

XV. Será celebrada no dia 2 do prairial próximo uma festa em honra 
ao Ser Supremo. David se encarregará de apresentar seu plano à 
Convenção Nacional.  

Couthon pediu que, além da publicação habitual do relatório, fosse 
feita uma tiragem destinada a ser afixada nos muros das cidades e aldeias, 
pedindo também a sua tradução para diversas línguas, já que “a moral da 
representação nacional foi caluniada entre os povos estrangeiros”. 

A referência ao descondicionamento moral do capitalismo é o sinal 
do Termidor, da queda de Robespierre, embora todo o resto experimente 
poucas mudanças, e é neste sentido que se pode falar de reação 
termidoriana: “Pronunciai solenemente que todo cidadão que emprega seus 
dias utilmente, dedicando-se aos trabalhos da agricultura, das ciências, das 
artes, do comércio, que constrói ou mantém fábrica, manufatura, não pode 
ser perturbado nem tratado como suspeito”. Dizendo isto, os comitês 
termidorianos de salvação pública, segurança geral e legislação referiam-se 
“ao comércio que Robespierre queria aniquilar”.40 

O esforço de Robespierre no intuito de destruir ou conter a 
imoralidade do sistema burguês, condicionar o capitalismo à virtude, 
resume-se, depois do Termidor, em caricatura de uma obsessão pessoal. O 
moralismo robespierrista transforma-se em pura tirania sobre a opinião 
pública; a sua oposição ao elitismo em inveja do talento; o seu respeito para 
com a essência do capitalismo; em oportunismo; a sua propagação da 
virtude pública em capricho de sua ditadura; a sua iniciativa purificadora 

                                                 
40 La Décade..., op. cit., t. II, p. 59. 
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em arrogância aristocrática; e o seu sacrifício pessoal em insensibilidade. 
Assim o retrata Dubois-Crancé após a queda41:  

Tentarei apresentar-vos um esboço do caráter de Robespierre... Para 
começar, sempre com a palavra povo na boca, esse monstro 
habilidoso não se ocupou de outra coisa durante os cinco últimos 
anos além do estabelecimento de seu império absoluto na opinião 
pública. Inimigo mortal de todos os talentos, enciumado ao extremo 
de todas as reputações, aproveitou com habilidade os vícios de uns e 
as fraquezas de outros para ultrapassar a todos... Sempre o mesmo, 
que dizer, sempre igualmente orgulhoso, ciumento, irascível, atribuía 
exclusivamente a si próprio a honra pela queda de todas as facções, e 
fazia-se chamar o Incorruptível.  

Bom povo! Não te davas conta de que Robespierre era o mais 
arrogante dos homens e, por conseguinte, o mais aristocrata.  

Desprezando tudo, inclusive os amigos, mostrava-se sempre ao povo 
como Brutus imolando seus filhos à liberdade; mas era Nero 
sacrificando Sêneca e, como Calígula, não teria tardado em querer 
que o povo francês adorasse seu cavalo.  

Politicamente, Dubois-Crancé conclui que a única fórmula observada 
por Robespierre foi dividir para reinar. Sua oposição às ameaças elitistas, 
demagógicas, desorganizativas e polarizadoras do novo capitalismo 
democrático esfumaram-se em desvario de um tirano. O terror público de 
seu regime foi substituído pela nova miséria pública e privada que 
assegurava o prazer da “jeunesse dorée” da época do auge do Diretório.  

Louis Blanc interpreta assim a política religiosa de Robespierre, o 
“filósofo das tristezas divinas”42:  

Ainda não chegara o tempo em que seria possível conseguir a 
regeneração da sociedade com a mera força da solidariedade humana 
Robespierre via diante de si uma multidão de fracos que era preciso 
proteger, de desgraçados que era preciso salvar do abandono em que 
se encontravam, um povo que precisava ser livrado do flagelo da 
miséria e da ignorância. Um poder justo e sempre ativo era o único 
que Robespierre acreditava poder intervir nesse estado da sociedade. 

                                                 
41 AULARO, F.-A., La Société des Jacobins, op. cit., t. 6, p. 316 (3-VIII-1794). 
42 BLANC, Louis, Histoire de la Révolution Française, Paris, 1866 (?), p. 648. 
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Se tomou-se teísta, não foi como Voltaire pela necessidade de 
explicar com mais ou menos lógica a criação, mas pela necessidade 
de dispor de um protetor para os fracos e os oprimidos, protetor que 
cedo ou tarde restabeleceria o equilíbrio e cuja justiça devia ser 
considerada uma garantia contra a eternidade da opressão. 
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A festa do Ser Supremo  

O Ser Supremo coloca-se rapidamente como principal tema do 
devocionário da Razão e da Liberdade. Seu estabelecimento evoca o grande 
arquiteto do culto maçônico, o Deus distante do deísmo filosófico, o Deus 
providencial ou vingador do deísmo patriótico e o Ser necessário à 
esperança e ao temor humano. Ao mesmo tempo, o catolicismo continua 
influenciando, com seus hábitos e liturgias, a representação teísta. Essa 
influência chega a ser tão poderosa que ou os novos deísmos devem ser 
interpretados como uma vitória ante o catolicismo mas com o uso de muitos 
meios similares, ou como uma imitação da poderosa religião católica, sem 
chegar a conseguir seu enraizamento popular.  

Por um lado, o deísmo patriótico procura conquistar independência:  

Deus benfeitor a quem adoro! Ser incompreensível, cujos desígnios 
ocultos de tua providência escolheram a Razão como gênio tutelar da 
França; recebe nossas preces! São-te oferecidas com candura. Tu, 
que criaste nossas almas, não gostarias que fossem manchadas pelo 
mais horrível dos vícios, a ingratidão. Recebei, pois, com bondade, o 
juramento solene que teus filhos, doce esperança da pátria, fazem a ti 
com a minha voz, de viver para a Liberdade, a Razão e a Igualdade; 
acostuma logo os nossos olhos aos raios de tua glória; acrescenta a 
esses dons a prudência e a coragem necessárias a republicanos 
virtuosos que só querem crescer (esta prece devia ser recitada por 
uma criança) para defender a obra imortal de seus pais, a República 
una e indivisível dos franceses. Viva a República!1 

                                                 
1 CHÉNIER, DUSAUSAOIR et alii, Office des Décades ou Discours, Hymnes et Prières en 
usage dans les Temples de la Raison, Paris, ano II (Decadi, 30 do ventoso).  
Numa sátira contrarrevolucionária, a implantação do culto à Liberdade, à Razão e ao Ser 
Supremo é interpretada como um escárnio infligido ao povo, de forma análoga ao escárnio 
sofrido por Cristo em sua Paixão: 
“Quando os malfeitores se cansaram de flagelá-lo (o povo, com o Terror), o governador 
Chaumette desceu à sala com o bispo Gobet (Gobel), o père Duchêne (Hébert) e o orador do 
gênero humano (Cloots) e juntos conduziram o povo à Notre-Dame, fantasiaram-no com 
uma boina vermelha, um manto cor de sangue e um bastão de peregrino na mão; e 
prosternaram-se calmamente diante dele, cuspindo-lhe na cara e chamando-o 
desdenhosamente de Povo Soberano. 
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Por outro lado, porém, a substituição de temas numa fórmula 
tipicamente católica também é corrente. Podemos observá-la neste Credo 
republicano,2 onde a República substitui a Igreja, a Constituição toma o 
lugar da Salvação, a Revolução o da Ressurreição, a Liberdade o da Vida 
eterna...  

Creio num Ser Supremo que criou os homens livres e iguais, que os 
fez para que se amassem, não para que se odiassem; que quer ser 
honrado com virtudes e não com o fanatismo; e aos olhos de quem o 
culto mais belo é o da razão e da verdade. Creio que a unidade e a 
indivisibilidade da República fazem a felicidade do povo; que uma 
união indissolúvel com a Constituição que aceitou é a única capaz de 
assegurar-lhe a felicidade, e que o homem, para conservar seus 
direitos, não deve jamais esquecer os seus deveres.  

Creio na destruição próxima de todos os tiranos e rebeldes, na 
regeneração dos costumes, na propagação de todas as virtudes e no 
triunfo eterno da Liberdade.  

Danton3 não esquecia tampouco a referência culminante ao Ser 
Supremo nas suas propostas de cerimonialização do patriotismo: 

Neste momento em que a superstição sucumbe para dar lugar à razão, 
deveis dotar de centralismo a instrução pública, assim como já 
fizestes com o governo. Sem dúvida a juventude está sendo instruída 
nos grandes princípios da razão e da liberdade de maneira difusa, 
dispersa; mas o povo inteiro deve celebrar as grandes ações que 
honraram a nossa Revolução. Deve reunir-se num templo vasto, e 
peço que os mais destacados artistas colaborem com seus projetos 
para sua edificação; ali, num dia determinado, serão celebrados jogos 
nacionais. Se a Grécia teve seus jogos olímpicos, a França também 
solenizará suas sans-culottides. O povo desfrutará de festas nas quais 

                                                                                                                 

Então, o sumo sacerdote Robespierre, vendo-o neste estado deplorável, sentiu que suas 
entranhas se comoviam e teve piedade da alma imortal dos homens. Assim, resolveu colocá-
la sob a proteção do Ser Supremo e reinar em seu lugar enquanto esperava a salvação.  
Sob a influência dessa virtuosa ideia, pegou seu belo hábito azul, arrumou os óculos no nariz 
e, com a ajuda do gotoso Couthon e de dom Nicolas (Restif de La Bretonne), arrastou-o até 
as Tulherias. E, no balcão, pronunciou seu famoso discurso sobre os incômodos da 
grandeza...” BONACE, Mathurin, La Passion du peuple, Paris, s.d., p. 11.  
2 Idem, op. cit. 
3 Procès-Verbaux du Comité d’Instruction Publique de la Convention Nationale, 6 do 
frimário, ano II, Discurso de Danton, p. 37.  
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oferecerá incenso ao Ser Supremo, ao mestre da Natureza, já que não 
quisemos aniquilar a superstição para implantar o reino do ateísmo...  

A celebração da festa do Ser Supremo, que teria lugar em 28 do 
prairial do ano II (8-VII-1794), foi objeto de consideráveis debates, ordens 
e contraordens.4 De Boissy d’Anglas a Michelet, a festa do Ser Supremo foi 
a mais criticada da Revolução, entendida como festa da entronização de 
Robespierre e ponto de inflexão de sua hegemonia. Criticada também, é 
claro, junto com as festas da Razão, por terem sido consideradas uma 
pantomima e um endeusamento ridículos de pessoas e símbolos da 
Revolução.5 

No entanto, algumas opiniões, inclusive as de alguns antigos 
girondinos, consideraram a emoção e a espontaneidade da festa muito 
próprias da revolução e de seus valores. O hino de Desorgues-Gossec 
parece ter contribuído consideravelmente para causar tal sensação e, ao lado 
de outros gestos, pôde dotar de mais emoção o momento mais caricatural de 
toda a festa6:  

O presidente (Robespierre) desceu, seguido de uma comissão de 
representantes e de comissários das seções, para atear fogo ao 
colossal relatório coberto por um véu negro, representando o monstro 
do ateísmo, e do meio das labaredas, com ruído de petardos, surgiu a 
estátua da Sabedoria sentada e parecendo ditar seus preceitos aos 
mortais.  

O decreto de celebração da Festa do Ser Supremo projetava o culto 
com as seguintes invocações: Ao Ser Supremo e à natureza; ao 
gênero humano; ao povo francês; aos benfeitores da humanidade; aos 
mártires da liberdade; à liberdade e à igualdade; à república; à 
liberdade do mundo; ao amor à pátria; ao ódio aos tiranos e aos 
traidores; à verdade; à justiça; ao pudor; à glória e à imortalidade; à 
amizade; à frugalidade; à coragem; à boa-fé; ao heroísmo; ao 

                                                 
4 Idem, vol. IV, pp. 561 e segs. 
5 A festa do Ser Supremo, interpretada como a festa de Robespierre, passaria a ser, para a 
Convenção pós-termidoriana, o paradigma da festa com escassa participação do povo, onde 
este foi ludibriado. Cf. THIONVILLE, Merlin de, Idem, op. cit., vol. V, p. 96. 
6 Idem, op. cit., p. 583.  
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desprendimento; ao estoicismo; ao amor; à fidelidade conjugal; ao 
amor paterno.7 

Se pensarmos nos conceitos colocados lado a lado nessa sucessão, 
captaremos talvez um pouco melhor o contexto dos valores morais: a justiça 
entre a verdade e o pudor, a verdade entre a justiça e o ódio à tirania e à 
traição, a boa-fé entre a coragem e o heroísmo, o heroísmo entre o 
desprendimento e a boa-fé, o povo francês entre o gênero humano e os 
benfeitores da humanidade, o gênero humano entre o povo francês e o Ser 
Supremo e a natureza, etc. Estamos diante de uma recapitulação, não de 
uma ruptura da religiosidade revolucionária.  

Surgiram hinos dedicados ao Ser Supremo por toda parte. E isto antes 
de Robespierre ter proclamado o seu culto oficial na Convenção. Aos 
poetas de renome uniram-se policiais, granadeiros, comissários de correios, 
funcionários de transportes, garçons, etc.8 Constant Pierre, compilador do 
cancioneiro da Revolução, comenta que encontra esses autores 
“assombrados pelo entusiasmo que prova como o sentimento da divindade 
estava profundamente enraizado no povo... Escreveram espontaneamente 
esses hinos e os enviaram às autoridades ou os publicaram”. Quase todos 
datam de 1793-94.  

David programara a festa do Ser Supremo nestes termos9:  

Mal a aurora anuncia o dia e já os sons de uma música guerreira 
retumbam por toda parte, fazendo com que à calma do sono suceda 
um despertar encantador.  

Ante o aspecto do astro benfazejo que vivifica e colore a natureza, 
amigos, irmãos, esposos, crianças, anciãos e mães se abraçam e se 
apressam ativamente para adornar e celebrar a festa da Divindade.  

Logo, inúmeras bandeirolas tricolores ondulam do lado de fora das 
casas; as portas são decoradas com festões e folhagem de todo tipo; a 

                                                 
7 Collection Complète des Tableaux historiques de la Révolution Française, Paris, 1804, 
quadro nº 100.  
8 PIERRE, Constant, Les Hymnes et chansons de la Révolution, Paris, 1904, p.41. 
9 VILLARS, M. Miette de, Mémoires de David, peintre et Député à la Convention, Paris, 
1850, p. 127. CHÉNIER, M. -J., Détail des Cérémonies et de l’ordre à observer dans la fête 
à l’Être Suprême qui doit être célebrée le 20 Prairial, d’après le décret de la Convention 
Nationale du 18 floréal, an II. 

264 
 

casta esposa trança com flores a cabeleira flutuante de sua querida 
filha, enquanto a criança de peito se aconchega ao seio de sua mãe, 
do qual constitui o mais belo atavio. O filho, com braço vigoroso, 
ostenta suas armas; não quer que ninguém a não ser seu pai lhe 
imponha o boldrié; o ancião sorri com prazer, e com os olhos 
umedecidos pelas lágrimas, sente que sua alma rejuvenesce, assim 
como a sua coragem ante esta cena, e apresenta a espada aos 
defensores da liberdade.10 

Depois dessa representação da conjugação do amor pátrio com o 
amor familiar, surge o tema do deísmo celebrado em triunfo:  

Na parte inferior do anfiteatro ergue-se um monumento onde acham-
se reunidos todos os inimigos da felicidade pública; dominando tudo, 
o monstro do ateísmo desolador. .. O povo está a postos. Em ordem, 
começa a partida. Avança em duas colunas: os homens de um lado, 
as mulheres de outro, marchando paralelamente. O batalhão dos 
adolescentes, disposto na forma de um quadrado, marcha sempre na 
mesma ordem.  

A ordem das seções é determinada alfabeticamente. Em meio ao 
povo aparecem os seus representantes; as crianças acham-se 
adornadas de violetas. Os mirtos adornam a adolescência; o carvalho, 
a virilidade, e a oliveira e os pâmpanos, os anciãos de alvos cabelos. 
Cada representante leva na mão um ramo de espigas de trigo, flores e 
frutos, Símbolos da missão que lhe foi confiada, missão que cumprirá 
apesar dos obstáculos recorrentes.  

No centro da representação nacional, quatro touros vigorosos, 
cobertos de festões e de guirlandas, puxam um carro sobre o qual 
brilha um troféu composto pelos instrumentos das artes e dos ofícios 
e pelos produtos do território francês.  

Depois de ter – durante a marcha – coberto com oferendas e flores a 
estátua da liberdade, o cortejo atinge o campo da reunião.  

Uma imensa montanha foi disposta como altar da pátria; em seu 
cume eleva-se a árvore da liberdade; os representantes se abrigam 
sob os seus ramos protetores; os pais com seus filhos se agrupam na 
parte da montanha que lhes foi designada; as mães com suas filhas se 

                                                 
10 Esta cena parece evocar o Juramento dos Horáclos do próprio David.  
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alinham do outro lado; as virtudes de seus esposos são os seus títulos 
de comparecimento.  

Um profundo silêncio reina em toda parte; ouve-se então os acordes 
comoventes de uma música harmoniosa; os pais acompanhados por 
seus filhos cantam uma primeira estrofe; juram todos juntos não 
depor as armas antes que os inimigos da República tenham sido 
aniquilados: todo o povo repete em coro o final.  

As filhas e suas mães, com os olhos postos no céu, cantam uma 
segunda estrofe: prometem casar unicamente com homens que 
tiverem servido a pátria; as mães se orgulham de sua fecundidade... 
Nossos filhos, dizem, depois de terem purificado a terra dos tiranos 
que se aliaram contra nós, voltarão para cumprir com o dever mais 
sagrado para o coração: fecharão as pálpebras daqueles de quem 
receberam a luz do dia.  

O povo repete as expressões desses sentimentos sublimes, inspirados 
pelo amor sagrado às virtudes.  

Uma terceira e última estrofe é cantada pelo povo inteiro; a emoção 
mais viva se agita por toda a montanha: homens, mulheres, moças, 
anciãos, crianças, todos fazem ecoar o som de suas vozes.  

Neste instante as mães tomam seus filhos menores, ainda sem forças 
para acompanhar seus irmãos e os erguem nos braços, apresentando-
os em homenagem ao autor da natureza.  

As moças lançam ao céu as flores que carregavam, única propriedade 
de uma idade que deve ser singela.  

No mesmo instante e simultaneamente, os filhos, com ardoroso afã 
guerreiro, desembainham as espadas, juram levá-las à vitória por toda 
parte, juram o triunfo da igualdade e da liberdade contra a opressão 
dos tiranos.  

Os anciãos, maravilhados, abraçam-nos e dão-lhes a bênção paterna.  

Uma formidável salva de artilharia, intérprete da vingança nacional, 
inflama ainda mais a coragem de nossos republicanos; anuncia-lhes 
que o dia da glória chegou. Um canto viril e guerreiro, antecipação 
da vitória, responde ao ruído do canhão.  

Todos os franceses mesclam seus sentimentos num abraço fraterno; 
têm uma única voz, cujo grito – Viva a República! – sobe até a 
Divindade.  
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Nas palavras de Miette de Villars11:  

Para que o leitor aprecie todo o mérito patriótico desse programa 
sublime, será suficiente recordar que, nessa época, os exércitos 
estrangeiros já haviam invadido nosso território, que uma guerra 
geral nos espreitava e que, depois de ter repelido os exércitos 
coligados no Meuse, no Mosela e no Rena, precisávamos lutar contra 
os monarquistas fratricidas “que, com o ouro estrangeiro, nutriam a 
guerra ímpia da Vendeia.  

Em suas convicções, David parecia esperar com boa-fé que a França 
aceitasse os costumes da Lacedemônia, esse programa (da festa do 
Ser Supremo), que pode ser considerado como seu testamento 
político, foi o último que leu na tribuna.  

No discurso proferido na celebração da festa do Ser Supremo, 
Robespierre reitera a ideia de que as atitudes e obras generosas e heroicas 
dos humanos se devem à existência da divindade. A bondade humana é a 
taumaturgia divina. Como também o é o verdadeiro consolo ao desespero 
dos homens. Assim, a divindade tanto surge diante do mistério da bondade 
como diante do mistério da maldade. Os homens não são melhores do que 
seus deuses, segundo a metáfora antiga: são incompletos no que de maior e 
mais profundo possuem: no sofrimento e no amor. A divindade os completa 
e eleva.  

Ser Supremo... Foi ele que insuflou no opressor triunfante o remorso 
e o medo, e no coração do inocente oprimido a calma e a segurança; 
é ele que força o homem justo a aborrecer o mau, e o mau a respeitar 
o homem justo; foi ele que adornou com o pudor a fronte da beleza 
para torná-la ainda mais bela; é ele que faz palpitar de alegria e 
ternura as entranhas maternas; é ele que faz calar as paixões mais 
ternas e imperiosas ante o sublime amor à pátria; foi ele que cobriu a 
natureza de encantos, riquezas e majestade. Tudo que é bom é obra 
sua ou é ele mesmo; o mal pertence ao homem depravado que oprime 
ou tolera a opressão de seus semelhantes.12 

Os irmãos Say e Ginguené eram os promotores da Décade 
Philosophique, littéraire et politique, cujo lema era “As luzes e a moral são 

                                                 
11 VILLETTE, Charles, Lettres Choisies, Paris, 1792, p. 127. 
12 La Décade Philosophique, littéraire et politique, Paris, ano II, p. 341. 
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tão necessárias à manutenção da República como a coragem o foi para 
conquistá-la”. A propósito da festa do Ser Supremo, comentou13:  

Os mal-intencionados devem ter visto com rancor a impotente calma 
do povo já livre de seus erros, imbuído do respeito para com o 
Eterno. Esse povo espera da Convenção uma religião simples como a 
natureza, pura como a verdade e eterna como a razão. É-nos 
necessária uma religião tão útil à liberdade como à felicidade 
humanas. Povo, espera com respeito o relatório do Comitê (de 
Instrução) sobre as festas decadárias; não permitas mais a ofensiva 
do fanatismo: adora a um Deus, sê justo, benfazejo, ama a tua pátria 
e serás digno do Ser Supremo; denuncia os maus que querem 
ressuscitar a superstição; ilumina os homens de boa-fé; leva-os à 
razão, à verdade, e em breve poderemos oferecer à divindade um 
culto tão puro como a liberdade.  

A Décade Philosophique saudou o “gosto antigo” da festa do Ser 
Supremo na concepção davidiana. Considerou que a festa não tinha paralelo 
em outro povo, que era “instituída pela filosofia, não a divindades absurdas, 
não aos atributos, aos símbolos da essência divina, mas diretamente ao 
autor da natureza, à causa das causas, ao Ser infinito, imutável e eterno”.14 

                                                 
13 Idem, op. cit. Aqueles que se integraram ao Instituto Nacional no outono de 1795 também 
haviam sido colaboradores de La Décade Philosophique. Eram eles: Volney, Garat, Cabanis, 
Lakanal e Naigeon. Cf. AULARD, A., Le Christianisme et la Révolution Française, Paris, 
1925, p. 149.  
14 La Décade..., op. cit., p. 340.  
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O ramo seco  

Na celebração do Ser Supremo, a identidade dos sans-culottes atingia 
o auge. O valor de sua dignidade pessoal, acima da demagogia e à margem 
da submissão, parecia ter-se realçado firmemente com Robespierre, sem 
prejuízo dos defeitos que o próprio Robespierre tentava reduzir.  

Contudo, essa dignidade estava muitíssimo ameaçada pela 
plutocracia ascendente que, com a cumplicidade de todos os 
aristocratizantes, conseguiu criar a imagem da ditadura de Robespierre, do 
terror e da degeneração dos sans-culottes. Diante deste quadro tão 
difundido da Revolução Francesa, que boa parte da moderna historiografia 
quer realçar, citaremos apenas uma lembrança, uma evocação da relação 
entre Robespierre e os sans-culottes, que nos é transmitida por Renan em 
suas memórias.1 

Renan, fascinado pela antiguidade clássica e pela figura de Jesus 
Cristo, é quem nos conta a história do francês que guardou, embora seco, 
todo o ramo das ideias filosóficas e jacobinas que culminavam com a 
Convenção robespierrista. Tratava-se de um velho revolucionário que 
Renan conheceu na juventude e que lhe incutiu tamanho respeito que Renan 
chegou a afirmar sobre ele: 

Sem possuir a aura poética que o século XIX acrescentou às grandes 
verdades, Systeme (apelido do personagem), tenho certeza, viu muito 
acima e muito além. Ele estava de posse da verdade. 

Systeme morreu sozinho e muito velho, sem deixar nenhum bem que 
sua existência modesta não permitisse imaginar; foi encontrado “num canto, 
cuidadosamente embrulhado, um ramo de flores já muito secas, atado com 
uma fita tricolor...”. A princípio se pensou tratar-se de alguma lembrança de 
origem afetiva... mas a fita tricolor... Logo descobriu-se que no verso do 
papel que o envolvia estava escrito: “Ramo que portei na festa do Ser 
Supremo em 20 do prairial do ano II”.  

Renan reagiu:  

Lembrei-me dos raros adeptos da Igreja jacobina que pude conhecer, 
de sua ardente convicção, de seu carinho ilimitado pelas recordações 

                                                 
1.RENAN, E., Souvenirs d’enfance et de jeunesse, Paris, 1891 (16ª ed.), pp. 110-111. 
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de 1793 e 1794, de sua incapacidade em falar de outra coisa. Esse 
sonho que durou um ano foi tão poderoso que os que o viveram não 
puderam adotar outra vida. Permaneceram sob a força de uma ideia 
fixa, taciturnos, cheios de estupefação; tinham o delirium tremens da 
embriaguez dos combates sangrentos. Eram crentes absolutos. O 
mundo que já não soava em uníssono com seu diapasão parecia-lhes 
vazio e infantil. Ficaram sozinhos e inabaláveis, como restos de um 
mundo de titãs, carregados de ódio pelo gênero humano, sem relação 
possível com os vivos. Compreendi o efeito que Lakanal provocou ao 
voltar da América em 1833 e aparecer diante de seus colegas da 
Academia de Ciências Morais e Políticas como um fantasma.  

Lakanal regressou em 1837, e até sua morte, em 1845, não pôde fazer 
nada além de redigir memórias da Revolução, escritas com um caráter de 
grandeza mais fácil de compreender do que de caricaturar para aquele que 
conhece o contexto. 
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UTOPIA E REAÇÃO CONSERVADORAS 

De Maistre: providencialismo e razão cínica  

Saint-Martin, com arroubos de sublimidade, e Joseph de Maistre, 
munido de cínicas obsessões, são os intérpretes mais destacados da 
Revolução Francesa como obra da divina providência.1 Para essa 
interpretação terão papel; importante as noções de ascese e de sacrifício em 
consonância com determinadas representações do atavismo cristão. 
Contrastarão com essa posição os esforços de um Chateaubriand para 
apresentar o cristianismo de acordo com a estética e o culto da beleza, 
segundo o romantismo que ele mesmo preconiza.  

Nas palavras de Viatte,2 “a religião cativa Joseph de Maistre: nela vê, 
concomitantemente, como muitos místicos, uma obra divina e demoníaca. 
Julga-a ‘tão maravilhosa em seu gênero’ como a súbita frutificação de uma 
árvore no mês de janeiro”.  

Paradoxalmente, Joseph de Maistre atribui ao catolicismo reacionário 
as ideias cínicas que derivam do deísmo maçônico mais frio: um ser 
supremo cuja única Providência é a da necessidade natural, a única que 
pode ser chamada de vontade divina3:  

                                                 
1 VIATTE, A., Les sources occultes du Romantisme, Paris, 1969 (1927), t. I, p.279.  
A relação entre a providência divina e o mandato de Robespierre do ponto de vista 
contrarrevolucionário, que de Maistre elevaria ao estatuto de chave ideológica fundamental, 
já era pressentida por alguns setores da população; embora, como evidencia o trecho abaixo, 
das memórias de Aiouffe, tal relação evocava mais o Antigo Regime do que uma situação 
sem precedentes:  
“O povo, com esse choque tão violento (Robespierre), deslocara-se para trinta anos antes da 
revolução, e parecia dizer que isto vem de cima, tal como fazia com o despotismo. Vários 
séculos de obediência passiva haviam-no feito adquirir essa atitude demasiado funesta ante 
uma grande injustiça que assombra sua moralidade. Essa locução não será eliminada num 
dia, especialmente quando ainda houver um governo revolucionário. Entretanto, um país não 
é livre nem digno de sê-lo quando vigora essa expressão servil; e dizem ante uma opressão, 
ao invés de repeli-la: isto vem de cima”. AIOUFFE, Honoré, Mémoires d’un détenu pour 
servir à l’histoire de la tyrannie de Robespierre, Paris, ano III (1794-95), p. 21  
2 Idem, op. cit., t. II, p. 83.  
3 MAISTRE, Joseph de, Considérations sur la France, Londres, 1797, p. 9. 




