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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. 
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Estamos todos atados ao trono do Ser Supremo por meio de uma 
corrente leve, que nos prende sem nos subjugar.  

O que há de mais admirável na ordem universal das coisas é a ação 
dos seres livres sob a mão divina. Livremente escravos, agem 
voluntária e involuntariamente ao mesmo tempo: fazem realmente o 
que querem, mas sem poder perturbar os planos gerais. Cada um 
destes seres ocupa o centro de uma esfera de atividade cujo diâmetro 
varia conforme o desejo do geômetra eterno, que sabe ampliar, 
contrair, parar ou dirigir-lhe a vontade sem alterar sua natureza... 
Imaginando um relógio cujas molas variassem continuamente de 
força, peso, dimensão, forma e posição e que, contudo, indicasse 
invariavelmente a hora, poderemos ter alguma ideia da ação dos seres 
livres em relação aos planos do Criador... Se no coração do inverno4 
um homem ordenar a uma árvore, perante mil testemunhas, que se 
cubra imediatamente de folhas e de frutos, e a árvore obedecer, todo 
mundo reconhecerá o milagre, e se inclinará ante o taumaturgo. Mas 
a Revolução Francesa, e tudo que está acontecendo na Europa neste 
momento, é tão maravilhoso, em seu gênero, como a súbita 
frutificação de uma árvore no mês de janeiro: entretanto, os homens, 
ao invés de se admirarem, olham para outros lados ou deliram.  

Passando a examinar mais de perto o fenômeno da Revolução, 
Maistre considera-o totalmente interpretável segundo seu esquema5:  

Enfim, quanto mais se examina os personagens aparentemente mais 
ativos da Revolução, mais se encontra neles algo de passivo e 
mecânico. Não é supérfluo repetir: não são de forma alguma os 
homens que dirigem a Revolução, é a Revolução que comanda os 
homens. É acertado dizer que a Revolução caminha sozinha. Esta 
frase significa que a Divindade nunca se manifestara de maneira tão 
clara num acontecimento humano. Se emprega tão vis instrumentos, 
é por que castiga para regenerar.  

De Maistre parece querer identificar o motor deísta ao motor de um 
sistema social, sintetizando um providencialismo sócio-lógico. Esta ideia 
fará dele um precursor da sociologia durkheimiana, baseada na importância 
da religião para a existência de uma sociedade enquanto entidade com força 
própria.  

                                                 
4 Metáfora que homenageia a Revolução, apesar do que de Maistre virá a afirmar a seguir.  
5 ________, op. cit., p. 15.  
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Na argumentação do conde de Maistre, a França é castigada por Deus 
porque, sendo a primeira nação cristã do mundo, deu o pior exemplo. Seu 
grande crime foi o regicídio. Mas o castigo divino usou os próprios 
criminosos como verdugos. Desta maneira, os contrarrevolucionários 
virtuosos não tiveram que aplicar o rigor da justiça. Os criminosos 
degolaram-se entre si. Ao mesmo tempo, Robespierre agiu 
providencialmente ao endurecer o coração dos franceses, pois assim estes se 
lançaram numa guerra impiedosa e mantiveram intacto o território francês. 
De outra forma os exércitos coligados poderiam ter vencido, dividindo entre 
eles o solo pátrio. “Se a Providência apaga, é sem dúvida para tornar a 
escrever: a Revolução purificou o clero”. A Revolução é a “pura impureza”.  

De Maistre acrescenta a essa interpretação baseada na força da 
revulsão, a do poder redentor das vítimas: “a reversibilidade das dores da 
inocência em benefício dos culpados”, algo em que Sade provavelmente 
teria visto uma algolagnia metafísica. Em sua obra Esclarecimento sobre os 
sacrifícios,6 de Maistre desenvolve o tema do poder redentor dos sacrifícios: 
a salvação dos pecadores, dos ímpios, só pode ser obtida com o sangue dos 
inocentes. O grande saber da Redenção. De outra maneira, se o malvado se 
salvasse sem o concurso da vítima, seria reconhecida uma certa capacidade 
benfazeja ao mal. Como este não pode tê-la de forma alguma, a salvação só 
pode proceder – e tem então um poder redentor – da opressão, do sacrifício 
dos inocentes.  

Contudo, a Providência tolerou a irrupção do poder satânico na 
Revolução de uma forma assombrosa7:  

Na Revolução Francesa há um caráter satânico que a distingue de 
todo o resto. Recordemos as grandes sessões! O discurso de 
Robespierre contra o sacerdócio, a apostasia solene dos sacerdotes, a 
profanação dos objetos de culto, a criação do culto da deusa Razão e 
essa multidão de cenas inauditas onde as províncias procuravam 
superar Paris; tudo isto vai além do círculo ordinário dos crimes e 
parece de outro mundo.  

Por outro lado, para de Maistre, o retomo da monarquia e da religião 
católica são uma mesma coisa, e ele escreve o seguinte ante a influência do 

                                                 
6 ________, Les soirées de Saint-Pétersbourg, Paris, s.d. 
7 ________, Considérations..., p. 63. 
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espírito acomodatício e pusilânime que caracteriza especialmente o período 
do Diretório8: 

... o retomo à monarquia, longe de gerar os males que temeis, fará 
com que cessem os que agora vos consomem; todos os vossos 
esforços serão aproveitados; não destruireis senão a própria 
destruição.  

Desenganai-vos para sempre dessas doutrinas desoladoras que 
desonraram nosso século e levaram a França à perdição. Já 
aprendestes a conhecer os pregadores desses dogmas tão funestos; 
mas a impressão que vos causaram ainda é visível. Em vossos planos 
de criação e de restauração só esqueceis de um Deus – fostes 
separados dele: não é através de um esforço de raciocínio que ele 
vais os pensamentos à fonte inesgotável de toda existência. Não 
quereis ver senão o homem; sua ação tão fraca, tão dependente, tão 
circunscrita; sua vontade tão corrupta, tão leviana; e a existência de 
uma causa superior não passa para vós de uma teoria. No entanto vos 
intimida, vos assedia: notais seu contato e o universo inteiro a 
anuncia a vós. Quando vos dizem que sem ela não tereis força 
alguma a não ser a da destruição, não se trata de nenhuma 
especulação vã, mas de uma verdade prática, baseada na experiência 
dos séculos e no conhecimento da natureza humana. Observai a 
história e não vereis criação política alguma, que digo, não vereis 
uma única instituição, seja qual for, que por pouca força e duração 
que tenha, não precise repousar numa ideia divina, por mais diversa 
que seja a natureza desta última, já que também não há sistema 
religioso algum que seja inteiramente falso. Não nos faleis, pois, das 
dificuldades e desditas que vos alarmam como consequências do que 
chamais de contrarrevolução. Todas as desgraças que vivestes 
procedem de vós mesmos. Por que não vos feriram as ruínas do 
edifício que derrubastes sobre vossas cabeças? A reconstrução é uma 
coisa bem diferente; entrai na senda que pode vos conduzir a ela. Não 
é pelo caminho do nada que chegareis à criação.  

De Maistre engana-se tanto como Robespierre ao querer moralizar a 
contrarrevolução, porque o que manterá será um sistema surdo a estas 
considerações, assim com acontecia com a moral revolucionária e a 
economia burguesa. Mas de Maistre, ao notar a falência da ação 

                                                 
8 Idem, op. cit., p. 128. 
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moralizadora, recorre a ideias mais cínicas: já que a construção não aparece, 
a própria destruição é que deve ser a ação da Providência. Nesse sentido 
surgem seus famosos elogios do verdugo e da guerra9: 

Quem é este ser inexplicável que preferiu a todos os ofícios 
agradáveis, lucrativos, honestos e inclusive honrosos, que se 
oferecem abundantemente à força e à habilidade humanas, o de 
atormentar e matar seus semelhantes? Essa cabeça e esse coração são 
como os nossos? Não contêm nada de particular e estranho a nossa 
natureza? Quanto a mim, não poderia duvidar disto. Exteriormente é 
como nós, nasce como nós, mas é um ser extraordinário, e para que 
surja na família humana é preciso um decreto particular, um fiat do 
poder criador. É criado como um mundo... A ele são entregues um 
envenenador, um parricida, um sacrílego: prende-o, estira-o, atando-o 
sobre uma cruz horizontal, levanta o braço: faz-se então um horrível 
silêncio e só se ouve o estalido dos ossos que se partem sob a barra e 
os alaridos da vítima. Desata-a e a coloca em cima de uma roda: os 
membros quebrados são enlaçados aos raios da roda, a cabeça pende, 
os cabelos se eriçam e a boca se abre como um forno, emitindo a 
intervalos regulares umas quantas palavras sanguinolentas que pedem 
a morte. O verdugo terminou: bate-lhe o coração, é de satisfação; 
aplaude-se e diz a si mesmo: Ninguém manipula a roda melhor do 
que eu. Desce: estende a mão manchada de sangue e a justiça, de 
longe, atira-lhe algumas moedas de ouro. Desfila por entre duas 
fileiras de homens que se afastam com horror à sua passagem... No 
entanto, toda grandeza, todo poder, toda subordinação repousam no 
verdugo: é o horror e o nexo da associação humana. Afastai do 
mundo esse agente incompreensível; no mesmo instante a ordem dá 
lugar ao caos, os tronos caem e a sociedade desaparece. Deus, que é 
o autor da soberania, também o é do castigo: fez a terra com esses 
dois pólos e ao redor dos mesmos faz girar o mundo.  

Assim, o mal é uma criação do próprio Deus para extrair um bem 
indiscutivelmente maior que o homem só é capaz de perceber um pouco. A 
incompreensão, a fatalidade e o horror do próprio mal já devem sugerir sua 
procedência divina. De Maistre percebe essa superioridade no mal como 
indicação de sua origem divina, de uma maneira que faz evocar muito a 
forma como Sade o percebe, independente por sua inexorabilidade e poder. 

                                                 
9 MAISTRE, J. de, Les soirées ... , p. 27. 
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Sade materializa todo o impulso destrutivo e, se este lhe parece algo 
misterioso, sintetiza-o com a paixão erótica, que também pode parecer algo 
misterioso, os dois juntos parecem irrefutáveis. Joseph de Maistre diviniza a 
fúria da destruição, assimilando-a à destrutividade universal que, por sua 
extensão, acredita ser pertinente aos atributos ou vontade de Deus10:  

O homem subitamente possuído por uma fúria divina, diferente do 
ódio e da ira, avança no campo de batalha sem saber o que quer nem 
sequer o que faz. Qual é este horrível enigma? Nada é mais contrário 
a sua natureza, nada lhe causa mais repugnância: faz com entusiasmo 
o que considera horroroso... Assim cumpre-se sem cessar, do inseto 
ao homem, a grande lei da destruição violenta dos seres vivos 
(também um tema sadiano). A terra inteira, continuamente embebida 
em sangue, não é senão um imenso altar onde tudo que vive deve ser 
imolado, sem fim, sem medida, sem descanso, até a consumação das 
coisas, até a morte da morte... A guerra é portanto divina nela 
mesma, é uma lei do mundo.  

A guerra é divina em decorrência de suas consequências de ordem 
sobrenatural, tanto gerais como particulares... A guerra é divina na 
misteriosa glória que a rodeia e na atração não menos inexplicável 
que nos leva a ela... A guerra é divina em virtude da maneira como é 
declarada... A guerra é divina por causa dos resultados que escapam 
totalmente às especulações da razão humana... A guerra é divina pela 
força indefinível que determina seus êxitos.  

Quinet dá conta de modo certeiro da incongruência e, ao mesmo 
tempo, do sucesso da visão de de Maistre: sua mistura de sacrifício e terror, 
de salvação e poder. O encontro cínico de extremos para definir a fórmula 
da religião contrarrevolucionária11:  

De Maistre... opõe, em tese, o terrorismo da Igreja ao terrorismo da 
Convenção. Seu Deus inexorável, assistido pelo verdugo... Essa 
teologia tem, no fundo, o absolutismo da Convenção, sem a 
esperança de libertação antes do fim do mundo, Robespierre sem 
Rousseau, o meio sem o fim. O ódio do catolicismo à Revolução é 
tão grande que para aniquilá-la em suas origens a religião pretende 
optar pelas mesmas armas. Disputa-lhe o inferno, repele o seu céu. 

                                                 
10 Idem, p. 122.  
11 QUINET, E., Oeuvres Complètes, t. III, 1857 (1845, F ed.), Paris, p. 237. 
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De Bonald: utopias do conservadorismo  

Se Robespierre tentava condicionar moralmente a política, partindo 
do princípio de que a política por si só não pode mudar a sociedade, nem 
mantê-la numa ordem vigorosa, de Bonald procurava evitar o conflito entre 
moral e política, tal como emergia no cristianismo ilustrado e 
revolucionário. Com alguns raciocínios silogísticos de Bonald acreditava 
poder fundamentar uma relação estável entre a moral e a política1:  

Assim, será possível dizer que a política é para os governos o que a 
moral é para os particulares, ou, transpondo os termos como numa 
equação, que a política deve ser a moral dos Estados, e a moral, a 
política dos particulares; ou ainda, que a boa política é a grande 
moral, a moral pública, por oposição à moral propriamente dita, que 
é a moral privada; expressões diferentes que apresentam no fundo o 
mesmo sentido, e que não fazem mais do que desenvolver melhor a 
relação entre estes dois reguladores das ações públicas e privadas.  

Estamos dando apenas definições. Mas as definições exatas são a 
chave das ciências. Têm a vantagem de fixar o pensamento desde o 
começo e de proporcionar noções que são ao mesmo tempo precisas 
e extensas dentro de uma forma simples e abreviada.  

A política e a moral são semelhantes inclusive quando se comportam 
como máximas que aparentemente se opõem. Assim, a moral proíbe 
o homem de atentar contra a vida alheia e também de desejar a 
propriedade do próximo. Entretanto, a política ordena ou permite que 
os governos tirem a vida dos maus, e até disponham da dos bons, 
para o legítimo serviço da sociedade. Ordena ou permite que se 
disponha da propriedade particular por meio do imposto, ou se 
apossa dela através do direito de expropriação, transformando-a num 
objeto de utilidade pública.  

A moral diz ao homem que não se deve fazer ao outro o que não se 
quer para si mesmo; contudo, esta máxima de verdade eterna supõe 
uma igualdade perfeita entre os homens e não pode, portanto, ser útil 
na sociedade pública, como tampouco na doméstica, pois que 
magistrado ou pai de família se submeteria a todos em que ele 

                                                 
1 BONALD, L. de, Mélanges Littéraires, Politiques et Philosophiques, Paris, 1819, t. I, pp. 
186-194. 
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mesmo deve mandar, ou a quem deve ordenar serviços ou infligir 
castigos?  

Contudo, se a política e a moral se diferem pelas pessoas a que se 
aplicam e pelos meios empregados, por seus princípios e objetivos se 
assemelham, já que a finalidade da moral é a conservação física do 
homem e sua perfeição moral, e o fim da política deve ser a 
conservação e a perfeição da sociedade.  

Talvez venham a objetar que os governos mais bem organizados 
estabelecem ou toleram coisas que parecem incompatíveis com a 
moral sã. É fácil responder que, de maneira geral, tudo o que um 
governo estabelece de oposto à moral, também é oposto à política; o 
que prova, melhor do que qualquer outra coisa, a estreita conexão 
entre seus princípios. Quanto às tolerâncias, como por exemplo a 
livros perigosos, espetáculos licenciosos, prostituição, etc., 
estabelecidas por um certo tempo, devem ser consideradas fraquezas 
que o mais moral dos governos não pode combater em sua totalidade; 
algo parecido ao que acontece com essas faltas que escapam ao mais 
virtuoso dos homens, das que procura se corrigir durante toda a vida, 
por vezes sem nunca conseguir.  

Um governo que adotasse a moral privada como norma de sua 
conduta pública não conservaria a sociedade e poderia ser opressor 
por debilidade, assim como o particular que adotasse a política como 
norma de suas ações privadas seria, pelo uso da violência, opressor 
de seus semelhantes. 

Podemos dar exemplos desse duplo erro. 

Vimos governos que, adotando ao pé da letra os preceitos da moral 
privada, prática que chamavam de filantropia, aboliam a pena de 
morte, esse primeiro meio de conservação da sociedade. Temos 
diante de nossos olhos seitas inteiras, como os quackers, que se 
abstêm da guerra e de jurar perante os tribunais por considerar essas 
coisas ilegítimas e contrárias aos princípios da moral: também 
podemos dar-nos conta da existência, na escola filosófica do século 
XVIII, de um propósito geral e habitual de tornar a política odiosa, 
servindo-se do zelo pela moral. As imprudentes declamações desses 
escritores provocaram desvios na política sem proveito para a moral 
e intimidaram os governos. Foi muito fácil reconhecer esta influência 
secreta na conduta dos que estavam à testa dos assuntos da França no 
começo da revolução.  
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É aí que a pequena moral mata a grande, para citar uma conhecida 
frase de Mirabeau... 

Um particular que, para corrigir os males causados a seus bens ou a 
sua pessoa, ao invés de dirigir-se aos tribunais decidisse enfrentar 
diretamente seus inimigos ou apropriar-se pela força das 
propriedades de seu vizinho, estaria se orientando pelas leis da 
política, leis que só podem ser aplicadas aos governos, e não pelas 
leis da moral privada, que regulam as relações recíprocas dos 
particulares dentro da sociedade; assim, a grande moral mataria a 
pequena. 

No entanto, o particular, ou antes a sociedade familiar, pode 
recuperar o exercício da força, que lhe pertencia antes do 
estabelecimento das sociedades públicas. Na primeira idade de todos 
os povos, no estado de família ou no estado privado, a moral privada 
permite as guerras privadas, e ainda as permitiria, segundo o grande 
princípio da conservação, em todos os lugares onde faltasse à 
sociedade pública poder ou vontade de empregar a força pública para 
proteger os particulares e onde a mesma fosse, por conseguinte, 
como que inexistente em relação aos particulares.  

A esta situação se chega por meio dessa “filantropia” que enfraquece 
os governos. Segundo de Bonald, a reforma filantrópica seria a causa do 
despotismo privado:  

Assim, em todo lugar onde a pequena moral mata a grande e onde 
os governos, com falsas ideias de humanidade, abjuram o poder que 
o próprio Deus lhes concedeu e o dever que lhes é prescrito, o de 
reprimir e castigar, acontece, com toda certeza, que a grande moral 
mata a pequena, e o particular arroga-se o direito de fazer justiça por 
conta própria, direito que o governo então não exerce...  

Nas épocas ordinárias, e sob um governo conhecedor de seus 
deveres, o particular não se vê tentado a tratar os demais segundo a 
lei da política em detrimento da moral... Mas em épocas de 
revolução, quando todos os simples cidadãos acreditam ser 
soberanos, magistrados, poderosos ou emissários do poder, impera 
apenas a lei política, e a moral não conta para nada.  

De Bonald nos sugere que a imensa maioria de filósofos e 
iluministas, incluindo Rousseau, moralistas de política ordinária, não 
teriam aprovado a “grande moral” da Revolução, e poderiam inclusive ter 
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sido suas vítimas mais notáveis. É interessante destacar que, em 
compensação, os demais ideólogos próximos do conservadorismo mais ou 
menos reacionário defendiam a continuidade entre o Iluminismo e a 
Revolução. Dos líderes revolucionários, destacou apenas Robespierre em 
sua crítica à maioria dos filósofos iluministas como alheios à Revolução.  

Por outro lado, de Bonald dá grande impulso ao conservadorismo 
como crítica – embora com o idealismo retrógrado apontado por Marx – e 
utopia ante a nova sociedade capitalista. Como bem assinalou David 
Klinck,2 trata-se de um confronto com o “estado burocrático racionalizado e 
com o capitalismo de grande escala”, não com o liberalismo que emerge 
como oposição ao regime senhorial. Assim, de Bonald aproxima-se em 
parte à trajetória de Lamennais, sem, no entanto atingir o desenvolvimento 
das contradições do sacerdote tão católico e tão cristão.  

Em sua obra onde criticaria o Diretório,3 de Bonald manifestava a 
teoria da primazia da sociedade na ordem das necessidades humanas. A 
propriedade seria a materialização fundamental dessa necessidade, na 
medida em que relaciona os indivíduos entre si enquanto seres livres e 
capazes. Até aqui, as ideias de de Bonald não são mais originais do que as 
de Locke ou Rousseau. Mas de Bonald vai mais longe: caracteriza a 
sociedade como um ser, um organismo (com características que o 
aproximam de Spencer) constituído de famílias, que, por sua vez, são 
definidas como unidades naturais desta sociedade. A família e a moral ou 
religião natural só servem para a produção da sociedade, para que ela possa 
existir e crescer numericamente. Agora, para que um tipo de sociedade, 
além de produzir-se – existir e crescer – possa conservar-se, em sua própria 
ordem, necessita de um tipo de religião e de um tipo de política. Assim 
chegamos ao sentido do conservadorismo segundo de Bonald: para que a 
sociedade de nossa civilização possa conservar – senão apenas existir e 
crescer numericamente –, precisa de duas instituições: o cristianismo e a 
monarquia. Estas são as únicas que conservam a sociedade ocidental. Em 
outras palavras, de Bonald distingue a produção de uma sociedade e a 

                                                 
2 KLINCK, David M., “An examination of the notes de lecture of Louis de Bonald: at the 
origins of the ideology of the radical right in France”, em Studies on Voltaire and the 
eighteenth century, Oxford, julho de 1983. 
3 BONALD, L. de, Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile, Paris, 
1796, 3 v. (exemplares censurados). 
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reprodução da mesma em termos de suas condições de estabilidade. E esta 
estabilidade ou ordem social se devem: 1º ao cristianismo, pois dota o 
homem do amor e do temor necessários para que, com o seu sacrifício, 
mantenha a sociedade; 2º à monarquia, porque constitui a melhor analogia 
humana da relação do homem com Deus, e porque já foi criada como tal; 
quer dizer, a monarquia está incluída no plano divino da criação, assim 
como a família o está para a reprodução da espécie.  

De Bonald não aceita o progresso humano segundo o quadro de 
Condorcet porque alega que o progresso moral, que deve ser entendido 
como o único progresso social, não coincide com o progresso científico, 
que é um fenômeno individual e do qual não deriva uma sociedade melhor.4 
Ideia clássica e que de Bonald complementa com a utopia conservadora: a 
propriedade na fundamentação da ordem social e da capacidade social 
humana; de onde decorre que a propriedade é imprescindível para a 
dignidade do homem. Se esta faltar, a sociedade deve sanar a incompletude, 
considerada moralmente relevante5:  

O homem social é o homem e a propriedade, posto que a natureza da 
sociedade tende a tornar todos os homens sociais, chama-os a todos à 
propriedade. Mas o homem só pode aceder à propriedade através de 
um trabalho legítimo; todo homem deve portanto ocupar-se de um 
trabalho permitido para chegar a ser proprietário, e elevar-se assim ao 
estatuto de homem social. Como o homem não pode trabalhar sem 
adquirir alguma propriedade, pode-se dizer que todo homem que 
trabalha é um homem social, e todo aquele que não trabalha está fora 
da sociedade.  

Assim, o homem é ou não é proprietário. Se não é proprietário, e está 
privado das faculdades físicas e morais indispensáveis para sê-lo por 
meio do trabalho, então a sociedade civil, quer dizer, a sociedade 
política e a sociedade religiosa, deve suprir a falta de suas faculdades 
e prover sua subsistência, já que deve aliviar todas as fraquezas 
físicas e morais do homem. Este é o objetivo dos hospitais públicos e 
demais fundações de caridade... Esses estabelecimentos onde todas as 
fraquezas humanas, físicas e morais, encontram socorro e asilo, 
ensinam ao povo que a desgraça é de todos os tempos e a religião de 

                                                 
4 Idem, op. cit., vol. 2, pp. 500 e segs.  
5 Idem, t.III, pp. 195 e 198. 
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todos os séculos; que se a natureza ordena ao homem o trabalho, a 
religião não permite que o cristão se inquiete com sua subsistência, 
veneno do coração humano, fonte de atentados e injustiças, e em suas 
necessidades mais extremas lhe oferece recursos que não prejudicam 
seu amor-próprio, já que não reduzem em nada a independência em 
relação ao seu semelhante.  

O homem que não é proprietário e que não quer trabalhar para sê-lo, 
tendo o livre-arbítrio sobre suas faculdades físicas e morais, deve ser 
obrigado a trabalhar pelos poderes reunidos da sociedade religiosa e 
da sociedade política. Uma, para que determine a vontade, a outra, 
para que obrigue o corpo, se for necessário, porque tanto uma como 
outra devem fazer de todo homem um válido, um membro da 
sociedade, um homem social, um proprietário. Por outro lado, o 
homem que não vive de sua propriedade, vive necessariamente da de 
outro: por conseguinte, está forçando outro a trabalhar para sua 
subsistência; portanto oprime alguém na sociedade; então, o poder da 
sociedade política, instituído para defender a liberdade de todos 
contra qualquer espécie de opressão, deve obrigar o preguiçoso 
válido a fazer o gênero de trabalho adequado às suas faculdades 
físicas e morais.  

Entretanto, de Bonald não é contra as grandes propriedades, pois diz 
que, apesar de dificultarem o desenvolvimento das menores, são mais aptas 
a darem trabalho aos não-proprietários do que uma propriedade do mesmo 
tamanho porém composta de várias pequenas. A pobreza pode e deve ser 
aliviada, mas não se pode esperar que desapareça6:  

De resto, é preciso voltar à máxima do grande mestre: ‘sempre tereis 
pobres convosco’; diante disto, o mais importante é apresentar aos 
olhos do homem feliz a humanidade que sofre, e aos do pobre a 
riqueza benfazeja; a administração fará tudo que lhe for possível, mas 
nunca chegará a aliviar todas as misérias individuais; as diferentes 
assembleias que oprimiram a França arruinaram os ricos sem poder 
alimentar os pobres e, impotentes em lhes proporcionar pão e 
trabalho, decidiram, sem outro recurso, enviá-los a perecer nos 
exércitos. E mesmo quando a administração pudesse aliviar todas as 
misérias, deveria guardar-se de subtrair à caridade particular um 
incentivo necessário, meio poderoso de aproximar as diversas 

                                                 
6 Idem, t. III, p. 202. 

282 
 

condições; numa sociedade em que não existisse ninguém a quem 
aliviar, só haveria egoístas, cujo coração insensível às desgraças dos 
demais só saltaria à vista do ouro, só palpitaria ante o temor de gastá-
lo. Nessas sociedades, só se conheceria uma virtude: a riqueza; um 
vício: a pobreza. Contemplai a fúria, a sanha de adquirir que devora, 
que consome a nação europeia, antes a mais desprendida, desde que 
as instituições republicanas estabeleceram o poder particular, o amor 
por si mesmo, em lugar do poder geral, do amor pelos outros. A 
religião aproxima a pobreza e a riqueza de forma admirável; fazendo 
do trabalho um dever e da mediocridade uma felicidade, convida o 
pobre a tornar-se rico por meio de seu trabalho e o rico a tornar-se 
pobre através de sua beneficência. Assim previne o perigo do ócio no 
pobre e o da dureza no rico: consola aquele que, em virtude de sua 
condição, poderia entregar-se ao desespero e faz com que tema 
aquele que, por sua fortuna, poderia encher-se de orgulho; santifica, 
com o preceito da esmola, a riqueza, resultado necessário do trabalho 
que ela prescreve, proíbe o apego às riquezas que degrada o homem 
por torná-lo escravo da propriedade e não o seu verdadeiro dono; a 
própria religião torna o homem pobre no meio de riquezas, da mesma 
maneira como o torna austero no meio dos prazeres; já que a religião 
permite usar de tudo e não abusar de nada. 

Desse modo, de Bonald condiciona a caridade cristã por meio da 
propriedade, e não ao contrário como Fauchet e os revolucionários 
evangélicos. A propriedade em de Bonald mantém-se como realização 
social da dignidade humana – já que o trabalho em si não apresenta essa 
qualidade – e como vocação de caridade. A propriedade é o ponto de 
partida para os posteriores acertos políticos e morais. Essa ideia não está 
distante da ideia de Robespierre: a indiscutível propriedade se condicionaria 
em parte pelo controle da legislação e da administração e pela consciência 
moral adquirida pelos cidadãos.  

De Bonald propõe a caridade ou a filantropia do catolicismo 
conservador como antídoto para os excessos da sociedade que ele critica 
por seu individualismo burguês. De modo análogo a Robespierre, não 
acredita na possibilidade da política por si só aliviar o sofrimento humano. 
Ambos fazem apelo às suas morais respectivas para paliar os limites da 
ordem social, ultrajantes para o homem. Entretanto, é preciso repetir que 
em de Bonald a propriedade aparece com mais força como condicionante 
teórico do que em Robespierre. Na história das ideias da Revolução, isto 
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quer dizer que o esquema ideológico robespierrista está mais próximo ao do 
evangelismo revolucionário que ao do conservadorismo reacionário. O que 
mais caracteriza este último é fazer da necessidade da propriedade, antes 
considerada um defeito, uma virtude. Virtude necessária no entender da 
utopia conservadora, que deseja a propriedade para o maior número de 
pessoas, pois é a garantia – social – da dignidade humana. 
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A SOMBRA DE JEAN-JACQUES 

Restif de la Bretonne, Mercier e Chateaubriand: mística e miséria  

Ao lado do Rousseau do Contrato Social, da Constituição para a 
Polônia, da moral do cidadão, etc., existe o Jean-Jacques das Confissões, 
das Rêveries, da moral do ser humano, etc. Se a manifestação mais oficial 
da Revolução Francesa parece ter dado mais atenção a Rousseau, outras 
testemunhas da Revolução, com menos destaque oficial na mesma, 
concentraram-se mais em Jean-Jacques. Sua sombra parece ter influenciado 
o surgimento de uma sensibilidade entre o realismo, a mística naturalista e a 
avaliação estética da moral. De certa maneira, esse fenômeno pode ser 
considerado o resíduo romântico da Revolução.  

A Revolução concebera um esforço de titãs para regenerar a vida 
social. Ao mesmo tempo, a miséria moral e material havia se afirmado com 
o triunfo excessivo do novo capitalismo. Os magníficos desejos se 
familiarizavam cada vez mais com a vasta e profunda miséria. O novo 
homem de letras, se não renunciava à grande esperança humana que 
trouxera a Revolução, não podia esquecer a realidade social tão aguda. E se 
prestava bem atenção nesta, sendo a Revolução já considerada como uma 
fraude, como um fracasso ou como uma ilusão, só lhe restava o ensaio de 
uma nova rebelião ou uma contemplação mística da miséria, uma atribuição 
de outra religiosidade aos fatos sociais já aceitos como irreparáveis. Assim 
sendo, um bom número de homens letrados procurou um novo mundo na 
contemplação religiosa do mundo demasiado conhecido.  

Mercier e Restif de la Bretonne consideram o Palais-Royal (por 
algum tempo chamado de Palais Égalité) o lugar prototípico do capitalismo 
moderno. Ali juntavam-se os negócios de todo o tipo com as diversões, os 
complôs e o relacionamento humano mais descarado ante o poder da 
riqueza. A grande roda da fortuna capitalista encontrava-se ali: a bolsa, a 
prostituição, o jogo, as joalherias, os restaurantes, os salões de moda, os 
encontros. Ali se flagrava a “santa demagogia”, nas palavras de Mercier. 
Ali se descobria rapidamente esse “surpreendente espírito do homem 
quando se baseia apenas no interesse pecuniário para todos os seus 
pensamentos e atividades”. Ali se apresentavam as pessoas com a 




