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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 
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fisionomia pronta para “espancar-se, esfaquear-se, devorar-se” mutuamente. 
Ali Mercier via-se obrigado a aconselhar aos parisienses: “Dançai, suplico-
vos, dançai, já que é impossível que tenhais outro caráter que vos assente 
melhor”.1 

Restif procurava os velhos signos do amor em meio a essa selva de 
negócios e prazeres. O Champ de Mars, a praça do Carroussel, o Panteão e 
a praça de Greve ou da Prefeitura foram os locais das celebrações do curto 
tempo da Revolução, o Palais-Royal foi o palco da evolução longa e 
sustentada do capitalismo.  

Em seu Monsieur Nicolas, Restif de la Bretonne se propõe a 
“desvendar os mecanismos do coração humano”. Assim como outros 
ilustrados, considera que as impressões recebidas durante a infância têm 
grande importância para a vida posterior do homem. Aborda também a 
longa infância do homem, durante a qual ele é indefeso.2 Sua legitimação 
do nexo social consiste numa determinada concepção do amor, paralela às 
de Mercier e Fauchet, com influência do tema da sociabilidade 
rousseauniana. Esse conceito do amor, juntamente com o da reciprocidade, 
dão margem a todo um sistema teórico da sociedade, que Restif desenvolve 
em diferentes pontos de sua obra. Apesar de sua aversão ao iluminismo 
materialista, Restif admite como seu princípio fundamental:  

Sempre amei com delicadeza, e amiúde platonicamente. Ninguém 
pensou, disse ou fez coisas mais ternas. Mas afinal de contas percebo 
que a fonte da ternura do coração está nos órgãos do amor físico. 
Estudando, sempre em mim, o coração humano, que procuro 
desvendar, tratei de descobrir a causa dos gostos atrozes dos velhos, e 
a encontrei em sua impotência... Nesta achei o motivo da crueldade 
das obras tão execráveis que foram escritas desde a Revolução: 
Justine, Aline, Boudoir, La théorie du libertinage... O velho, 
corrompido, enfastiado, já não encontrando mais o prazer, pretende 
não apenas que a mulher tampouco o experimente como também o 
monstro deseja que sofra, que gema, na razão direta de sua beleza e 
juventude; e se ela for muito bonita, muito linda, de origem honesta, 

                                                 
1 MERCIER, L.S., Le Nouveau Paris, Paris, 1798; RESTIF DE LA BRETONNE, N.E., 
Monsieur Nicolas ou le coeur humain dévoilé, Paris, 1794. 
2 RESTIF DE LA BRETONNE, N.E., op.cit., t. I e t. VII, p. 4157. 
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quer que pereça em meio a tormentos. Quanto mais destinada à 
felicidade estiver, mais quer vê-la desgraçada.3 

Fora a falta de compreensão política e o reducionismo psicológico da 
obra de Sade, defeito quase obrigatório em Restif como em tantos outros, 
essa passagem já evidencia a intenção do “Rousseau du ruisseau”, a fé no 
amor e seu significado em termos de vitalidade, juventude e pureza. Restif 
suaviza e enaltece tudo que transpira amor, por mais terríveis que possam 
ser as circunstâncias que o envolvem. Ou melhor, precisamente por essas 
circunstâncias: a obsessão deste boêmio de Paris é encontrar o amor mais 
terno e fulgurante em meio às misérias mais sujas e mesquinhas da vida 
humana. Assim chegará a conhecer e a compartilhar uma parte de sua vida 
com Zéfire, a prostituta honesta. “Zéfire prostituída era virtuosa, ao passo 
que muitas mulheres honestas não o são”.4 “Ela considerava o seu estado 
como legítimo dizia: somos necessárias... Mamãe assegura que assim 
preservamos as outras mulheres”. Sua procura pelo amor escondido na 
miséria e na desdita não parará até a sua morte. Nisto, mais do que em sua 
Anti-Justine, Restif se opõe à trajetória sadiana, já que busca Deus através 
do amor que ele mesmo sente ao contemplar os males, e não por meio da 
demonstração da providência ante os mesmos males.  

Admirando Jesus, Restif abandona o cristianismo devido aos 
excessos que este comete contra o amor. O paradigma evangélico é para 
Restif o da relação extremamente humana que acontece entre Jesus e 
Madalena, relação distorcida pela pregação posterior do cristianismo. Restif 
não pára de procurar Madalenas ou de sentir o desejo dessa procura. Tal 
como se configura em Monsieur Nicolas, trata-se de uma integração 
excepcional do desejo sexual com a paixão religiosa. Ninguém como Restif 
explora essa dimensão com tanta candura e obstinação.  

Como não concorda com o cristianismo, Restif segue suas 
inclinações em nome do deísmo5:  

                                                 
3 Idem, op.cit., t. VI, p. 3239.  
4 Idem, op.cit., t. IV, pp. 2054, 2057, 2063, etc; André Burguière (Histoire de la Population 
Française, Paris, 1988, p. 475) calcula em 30.000 o número das prostitutas de Paris no 
começo da Revolução. Esta cifra supõe uma proporção dez vezes superior à atual. 
5 RESTIF DE LA BRETONNE, N.E., op.cit., t. IV, p. 2088. 
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Creio em um Ser-princípio, fonte de toda vida e de toda inteligência; 
compensador e vingador já nesta vida. Não creio na imortalidade 
individual da alma, nem, por conseguinte, num inferno ou num 
paraíso. Não creio que a homenagem devida à Divindade dependa 
dos seres que a prestam; ela é física, e não moral, e todos os seres 
vivos a prestam necessariamente com o exercício natural de suas 
faculdades. Creio que qualquer Religião diferente desta é falsa: que o 
cristianismo, sendo contrário à realeza, à nobreza e às riquezas do 
clero, é uma religião conveniente para os quackers e os jacobinos, 
que, segundo ela, seriam gente honesta.  

Creio que a política inventou a Religião, talvez com boas intenções, e 
para fortalecer a base do governo: que os primeiros legisladores 
foram forçados a inventá-la com vistas a educar povos ignorantes e 
bárbaros.  

À lei do amor, Restif une o princípio de Reciprocidade nos seguintes 
termos6: 

Vou dizer livremente o que penso: estar com cinquenta e seis anos 
(escrevo estas linhas em 1790), com os achaques e os sentidos 
desvanecidos, debilitados por um uso demasiado vivo e frequente, 
fazem com que já não tema nada nesta vida, nem a morte, que não 
deixo de contemplar como um dom da Natureza. Vou falar, pois, 
com franqueza... Aparentemente, a Religião primitiva era de belo 
feitio. Mas poderíamos dar por certo que nossa espécie atual jamais a 
professou. Essa primeira Religião tampouco foi descoberta no estado 
bruto e selvagem da humanidade, embora talvez então se achasse 
mais próxima: sabemos que todas essas nações antigas adoravam o 
Sol, a Terra e inclusive a Lua. Mas conjecturo que essa bela e 
verdadeira Religião, tão simples, tão natural, cuja moral inteira cabia 
no adágio escrito no fundo de nossos corações: Não faças ao outro o 
que não queres que te façam... conjecturo, dizia, que esta foi a 
Religião da Espécie que conquistou o cetro da animalidade, 
imediatamente antes de nós, na última Revolução do Globo terrestre; 
Revolução que nossos livros sagrados chamam de começo do mundo. 
Hoje em dia, quando estamos mais envelhecidos e nossa espécie se 
aperfeiçoou através de uma longa série de gerações sábias, ilustradas 
e pensantes, essas mesmas ideias vos tornam a chegar com 

                                                 
6 Idem, op.cit., t. VII, p. 4156. 
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naturalidade, do modo como haviam alcançado a raça precedente em 
sua maturidade...7 

Veis que reconheço um Deus; esta é a base de minha filosofia; que 
inclusive toleraria um culto moral público, embora inútil, se à Nação 
lhe parecesse imprescindível.  

No entanto8:  

A Religião não pode fundamentar a moral: a Reciprocidade não 
possui os inconvenientes da Religião terrível e ameaçadora, que se 
tornou inacreditável por causa da atrocidade de suas penas, e cujas 
recompensas, demasiado acima dos sentidos, não permitem que 
nenhum desejo se realize. Mas o que aconteceria se à formosa lei da 
Reciprocidade fosse acrescentada a Religião natural, que nos 
fraterniza, que só apresenta verdades físicas para a fé, que jamais 
conseguirá inquietar a Terra, com dogmas absurdos contra os quais a 
razão se rebela século após século...  

A verdadeira base da moral social é a Reciprocidade, que deve ser 
móvel de todas as nossas ações. É contrário à natureza fazer ao outro 
o que nos prejudicaria. E, por outro lado, é inconsequente não fazer 
ao outro o que se ele nos fizesse, nos beneficiaria.  

Todas as Religiões são inúteis à felicidade do homem, e insuficientes 
para dotar com uma base sólida à moral... a única base sólida da 
moral é o interesse pessoal guiado pela Reciprocidade.  

Como consequência desse princípio de Reciprocidade, Restif passa a 
criticar a instituição que julga mais nociva para a sociabilidade: a 
propriedade, que ele qualifica de “absurda” e “imoral”9: 

De fato, é como consequência da propriedade, para o seu aumento, 
que o homem se torna ávido, ambicioso, avaro, duro, fraudulento, 
ladrão, assassino, em suma, injusto ao extremo. É mediante o excesso 
de riquezas, acumuladas com esses infames, que pode seduzir, 
corromper, aviltar e degradar os seus semelhantes de ambos os sexos 
menos ricos do que ele. Eliminai a propriedade e eliminareis os 
vícios, embora continuem existindo as paixões. Mas as paixões, 
quando não vão acompanhadas pela cobiça, jamais produzem vícios 

                                                 
7 Idem, op.cit., t. VII, pp. 4093 e segs.  
8 Idem, op.cit., t. VII, pp. 4176 e 4178. 
9 Idem, op.cit., t. VII, pp. 3985 e 4103-08 e t. VIII, pp. 4324-25.  
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e muito raramente crimes, já que as paixões, sem a cobiça, só 
produzem os efeitos da cólera, da vingança e da luxúria. Todas as 
demais causas dos crimes se acham ausentes. No entanto, com boas 
leis capazes de não tolerar nenhuma injustiça, os efeitos da cólera 
ficariam muito limitados. Jamais se chegaria à vingança porque a lei 
asseguraria a repressão de qualquer abuso ou mau procedimento... E 
ante a luxúria o comunismo aniquila toda sedução ou corrupção com 
dinheiro.  

Esse comunismo que Restif propunha consistia na observância de um 
“Regulamento proposto a toda a Europa e aos demais países com habitantes 
europeus para estabelecer uma Comunidade geral do gênero humano”. Em 
29 artigos garantia-se, entre outras coisas, a distribuição equitativa de terras 
e trabalho, bem como o uso do dinheiro apenas para “recompensas morais”. 

A propriedade e a religião estabelecida (cristã) passam então a ser 
imorais e, apesar da filantropia, tampouco se deve confiar no povo: “... a 
versatilidade do povo, este ser-coletivo sempre injusto e desprezível”.10 
Contudo, a sociedade comunista merece uma reflexão por parte de Restif, já 
que ele considera a propriedade como a origem do mal11: por ser 
“abominável, execrável, insolente e desgraçada”:  

Já sei que é inútil pregar o Comunismo aos homens: demasiadas 
paixões se interpõem a isso! Os cabeças do gênero humano, os 
egoístas, os ricos, todos os viciosos têm muito interesse em 
obstaculizá-lo, para que nunca possa ser realizado! Nem um Deus o 
estabeleceria;... o poderoso Jeová, que fez dele um Preceito (embora 
os falsos cristãos digam que se trata apenas de um conselho), não 
pôde, em toda a Sua glória, estabelecer esse santo comunismo: e eu, 
inseto que se arrasta no pó, eu o estabeleceria?!. Se um Deus o 
estabelecesse, seria bendito por isso: mas no princípio só escutaria 
maldições... É preciso ouvir os ricos, sobretudo os novos ricos, os ex-
nobres, os ex-beneficiários, que chamam a si mesmos tão 
escandalosamente de cristãos, falar de sua anticristã, imoral, apóstata 
e atroz propriedade! Ousam dizer-vos que os homens se uniram em 
sociedade para manter, para conservar sua propriedade! Demonstrei, 
em minha Moral, que isso era afirmar um absurdo.  

                                                 
10 Idem, op.cit., t. VIII, pp. 4328, 4214 e 4363. 
11 Idem, op.cit., t. VIII, pp. 4385-86 e t. VI, p. 3982.  
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Odiosos economistas! Ó vós que haveis falseado o julgamento do 
gênero humano sobre a imoral propriedade erguendo algumas 
verdades perigosas em cima do mais execrável dos princípios! 
Haveis colocado como princípio um abuso, como base da 
sociabilidade, a propriedade individual absoluta! Haveis partido daí. 
E que consequências tão repugnantes tirastes disso? Que ao pretenso 
proprietário cabia decidir o preço que quisesse pedir por suas coisas; 
que podia perdê-las, destroçá-las, levá-las para o exterior, sem 
preocupar-se com a escassez, com as necessidades de seus 
concidadãos, com sua pobreza! Ó Monstros! Aprendei comigo, que 
talvez desprezeis, mas que vos fulmino; aprendei que o direito 
sagrado da natureza opõe-se diametralmente a vossa impolítica, a 
vossa despótica e destrutiva propriedade! A mãe de todos os vícios 
não é a preguiça, mas a propriedade!  

Esse pensamento apresenta influências de autores do século XVII e 
inclusive premonições do XIX. Restif é porta-voz de uma opinião que ele 
mesmo aborda a meio caminho entre Rousseau e Roux. Juntamente com o 
racionalismo econômico, Restif despreza também o nascente formalismo 
científico que considera traidor do desenvolvimento espiritual e moral do 
ser humano12: 

É o abuso do conhecimento material das leis do movimento dos 
Cometas, dos Planetas, etc., conhecimento maquinal e limitado, que 
impede Lalande de chegar ao Ser-princípio: assim como uma criança, 
que só se dá conta das segundas ou terceiras causas, e possui um 
espírito pesado demais para ir mais acima. Foi o conhecimento 

                                                 
12 Idem, op.cit., t.VIII, p. 4824 e t. IV, pp. 2130 e 3306. 
Mercier desconfiava dos planos de educação democrática que a Revolução e a pós-revolução 
defendiam: “Se nos descuidarmos, o professorado vai substituir entre nós o sacerdócio e 
tornar a criar uma multidão de homens cheios de verborragia, pretensões, trapaças e 
misérias, bem remunerados e perfeitamente inúteis”.  
Ao considerar o ensino de matérias sobre o entendimento humano, a legislação, a história, a 
moral e a economia política, ele afirma: “Essas matérias, que tocam tão de perto zonas 
profundamente obscuras, não podem ser ensinadas; o homem que tiver nascido para estes 
conhecimentos os alcançará por si mesmo, e neste tipo de saber a orientação atrapalha e 
degenera muito mais o espírito do que o eleva.  
Assim, depois de tantos professores, ainda querem professores de línguas estrangeiras? 
Línguas estrangeiras! Eu acreditava que só havia uma língua na Europa, a dos republicanos 
franceses ... Inclusive, antes da revolução só nos respondiam em francês, da foz do Tejo à do 
Neva”. (MERCIER, L.S., Le Nouveau Paris, Paris, 1798, art. “Professorat”.)  
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material e maquinal das leis do movimento que impediu Simon 
Laplace de conceber a beleza, a verdade ou ao menos a 
verossimilhança de minhas hipóteses Calculadores, Geômetras, 
Astrônomos, Cifrômanos e não filósofos limitados, nulos...  

Restif, deísta, rousseauniano, devoto do amor às mulheres infelizes e 
marginalizadas, consolado pelo desespero, arrebatado pelas causas da 
“versatilidade do povo”, autor de um hino à pobreza, reformador dos 
costumes, etnógrafo da ilha de Saint-Louis, relacionado com a polícia, 
escarnecido pelas crianças, maltratado publicamente, lido com avidez; 
Restif, a quem só se chega depois de penetrar na atmosfera particular de 
suas milhares de páginas escritas, exemplifica a sensibilidade de outra 
época. Sua forma de ver, tratar, amar e atacar é impossível de traduzir o 
presente sem cair numa caricatura ridícula ou numa miscelânea pitoresca. 
Compreender Restif é compreender toda uma sensibilidade do Iluminismo: 
como se coloca o amor, a sociabilidade, a religião, a vida material e os 
valores em geral. Assim começa a narrar os acontecimentos de um ano: “em 
1780, eu tinha quarenta e seis anos e amei! Amei!”  

Em 1788, Mercier publica seus Sonhos e visões filosóficas. Neles nos 
expõe algumas chaves da relação entre a religiosidade, a filosofia e a 
política, que serão muito significativas para a Revolução. Chaves que são o 
ponto de chegada de formulações herdadas de vários iluministas anteriores.  

Assim acontece com a reflexão sobre Maomé, ideia fundamental para 
a articulação do pensamento de boa parte dos iluministas e líderes 
revolucionários acerca do vínculo entre a política e a religião13:  

Não acuses um grande homem que foi reverenciado por boa parte do 
mundo e foi capaz de destruir a idolatria. Sabes ler o que escreveu? A 
calúnia poética subiu ao palco de uma nação e imputou a seu 
personagem crimes imaginários; mas é capaz de ir contra o respeito 
universal dos povos e contra seu antigo reconhecimento? Falamos de 
preceitos ainda vivos e disseminados numa superfície considerável 
do globo, baseados em grandes e esclarecedoras origens. Sim, foi um 
legislador que, sentindo que o homem sempre repeliria a autoridade 
do próprio homem, seu igual e semelhante, fez com que descessem 

                                                 
13 MERCIER, L.S., Songes et visions philosophiques, Amsterdã-Paris, 1788. Sonho IX, 
p.159  
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do céu as ordens que quis fazer cumprir na terra. Guarda-te de 
repreendê-lo por isto; guarda-te de acusá-lo de embusteiro ou de 
impostor, por existirem leis sábias e úteis que são a expressão da 
vontade divina, já que não é prejudicial ao homem ser persuadido de 
seus verdadeiros deveres; já que o mundo inteiro, apresentando a 
convicção de que um poder superior estabeleceu as leis morais e 
físicas, faz com que o homem de grande visão se torne seu porta-voz, 
intérprete abalizado dessas leis divinas. E assim, as revelam com um 
tom apropriado a sua majestade; outorga uma base religiosa à política 
civil, uma base sagrada e necessária; o direito fica então adequado à 
nobreza e à pureza de suas causas.  

Se os antigos legisladores misturaram fábulas e fantasias a verdades 
importantes e sublimes, foi porque este era o único meio de 
introduzi-las. Os tempos, as circunstâncias, o espírito humano, 
sempre apegado ao maravilhoso, tudo contribuiu para forçar o 
legislador a amalgamar o culto com os costumes morais: estes eram a 
alma para sua política e aquele era o corpo suscetível de ser 
influenciado sem perigo.  

Colocaríeis, observadores de visão míope e estreita, colocaríeis, com 
patente ingratidão, os benfeitores esclarecidos do gênero humano 
entre os impostores, por terem se compadecido das fraquezas deste e 
ter-lhes deixado alguns de seus inevitáveis erros para obter algumas 
novas luzes e virtudes?  

Estes erros não foram obras deles, mas, anteriormente a eles, de uma 
multidão que transitava às cegas: uma religião puramente metafísica 
não teria sido então nem escutada nem compreendida, e tampouco o 
seria hoje em dia.  

Sede mais justos, frágeis humanos; dai graças aos que pela primeira 
vez ensinaram a ideia de Divindade, que é testemunha de todas as 
nossas ações e deve castigá-las ou recompensá-las, aos que 
instituíram as festas que reúnem os homens; aos que proibiram o 
crime, o roubo e a injustiça...  

Seria difícil, inclusive atualmente, decidir até que ponto um homem 
que desejasse transmitir suas opiniões ao espírito de um povo novo 
poderia lançar mão do entusiasmo e do maravilhoso. O caminho seria 
longo e incerto se procedesse unicamente com os meios da 
convicção; mas se procurasse impressionar com força a imaginação, 
causaria imediatamente uma revolução útil. E, dizei-me quem hoje 
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não perdoaria o legislador moderno por algum engodo inocente que 
tivesse conseguido fazer um povo ignorante, supersticioso e bárbaro 
adotar leis sábias, razoáveis e benfazejas? 

Por um lado, portanto, Mercier estabelece um deísmo político onde a 
força convencional da obrigação religiosa legitima o próprio dogma deísta. 
Mas, indo além das observações feitas sobre Maquiavel, Montesquieu e 
seus seguidores, Mercier quer contentar mais o deísmo religioso ou sua 
própria necessidade de um Deus. Desta maneira, alicerça a base ou a razão 
de ser da sociedade na própria razão de ser da religião: se há sociedade é 
porque Deus existe. Aquele que não reconhece Deus, tampouco pode 
reconhecer a sociedade. O ateu é um homem só14:  

Quanto mais templos uma religião construir, mais próxima de sua 
queda se encontrará. Um único templo basta para uma cidade, 
conservando assim com mais cuidado toda essa pompa misteriosa 
que se impõe à imaginação. Esses gastos tão vultosos com os 
edifícios sagrados sempre me pareceram faustosos e onerosos para o 
povo, que ordinariamente arcava com os custos. E assim mesmo 
esses templos, depois de meio século de construção, ainda não 
estavam terminados. Deveria haver menos templos, mais simples, e 
então o fervor religioso aumentaria.  

Dar aos homens o freio da religião constitui uma instituição 
admirável. Mais admirável ainda, porém, é saber adaptar o dogma e o 
culto à reforma dos vícios particulares de uma nação. Isto seria a 
obra-prima de um bom legislador de religião.  

O culto interior é a homenagem que toda criatura deve prestar ao Ser 
Supremo. É o culto por excelência. É o que é digno de ser oferecido a 
quem é espírito e verdade. Mas como o homem não está isolado, 
deve reconhecê-lo publicamente.  

O interesse do gênero humano exige que um Deus seja reconhecido e 
adorado.  

 

Eu condenaria um ateu a viver só. O que é um ateu? É um homem 
que se isolou, que fez de si o centro do universo, que já não pode ter 
desejos elevados nem esperanças consoladoras: é um egoísta que 

                                                 
14 Idem, op. cit., sonho XXIX, p. 212 (LII).  
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destruiu um ser supremo para converter-se a si mesmo no ser por 
excelência. Deverá acabar vivendo só, e assim será um dia, já que o 
inferno será estar só, só. Esta ideia faz estremecer.  

Os crimes cometidos pelos fanáticos não geram remorsos em sua 
consciência. Dormem tranquilos com seus delitos, sua consciência 
não lhes diz nada; foi em vão que ultrajaram a natureza. A religião 
que acreditam ter vingado assegura uma paz tão sórdida quanto 
segura para o seu coração. Não é este o sentimento mais horrível que 
é capaz de desnaturar o coração do homem?  

Todas as ideias morais acabam expirando nas garras do frenesi 
religioso. O fanático agride cegamente, ele é um monstro enquanto 
ser...  

O destino do mau é a solidão... O inferno é isso; não é em vão que 
todo o seu ser se agita. Ali o mau está só. Estar só é seu suplício: não 
foi capaz de ver seu semelhante e seu semelhante já não o vê: só teve 
ideias pessoais. Vivendo sempre com suas ideias estreitas, tornou-se 
o seu próprio verdugo; não conheceu a compaixão doce e 
enternecedora, tomando frio seu coração. Jamais o entusiasmo 
generoso mostrou-lhe todos os homens como um povo de irmãos, 
pois viveu sempre separado deles. Longe da amável alegria, não foi 
bom, ficou esquecido pelo universo e está só. Já não percebe os 
mundos e os sóis criados pelo Ser Todo-poderoso: ainda sente a 
criação, mas já não vive para ela; está longe dela, fora dela, vive com 
a alma dura e perversa; tampouco poderia dedicar-se a sua 
contemplação, pois a detesta; desejaria aniquilá-la e não pode, eis 
aqui o inferno.15 

Os ideais de Mercier são a Religião, a Humanidade e a Honestidade: 
“Estas imagens são a obra-prima do espírito humano; suas origens 
encontram-se nos céus”.16 

                                                 
15 Idem, op. cit., sonho LV. O mau, assim como o ateu, é condenado à solidão. O primeiro 
por não saber ver aos seus semelhantes, o segundo por não saber ver a Deus, o único que nos 
ensina a ver nossos semelhantes. Ó ateu não acredita na sociedade, o fanático a desfigura, o 
político sem a fé religiosa também está só, é um ditador. A marcha da sociedade depende 
dessa religiosidade que a cimenta e eleva. Mercier, com seu grande antecessor, Mably, 
prenuncia os discursos de Robespierre.  
16 Idem, op. cit., sonho XIII.  
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A inclusão do estético no gesto e na emoção religiosos, que artistas 
como David acentuaram ao máximo em sua concepção da religiosidade 
revolucionária, em breve se faria sentir como necessidade no próprio 
cristianismo. Chateaubriand desenvolveria mais extensamente o tema. Se o 
cristianismo podia concordar com a filosofia e com a revolução, ficando 
inclusive à testa das mesmas, em nome da liberdade e da melhora da 
humanidade, depois da lição pagã da Revolução tão criticada por muitos 
católicos, a estética devolvida ao coração da religiosidade é que levaria o 
cristianismo a uma nova imagem. Era preciso mostrar, provar mais além do 
que fora dito pelos rousseaunianos, que a religião era bela, que suas 
máximas e exemplos se entrosavam perfeitamente com os ideais e emoções 
da estética, da estética de um mundo preferentemente clássico.  

Chateaubriand17:  

O Redentor nasceu de uma virgem para que aprendêssemos que, por 
motivos políticos e naturais, a terra já atingira o seu máximo de 
habitantes, e que ao invés de multiplicar as gerações seria preciso 
restringi-las a partir de então; que os Estados nunca perecem por falta 
mas por excesso de povoadores... Considerada de outras 
perspectivas, a virgindade não é menos agradável. Nos três reinos da 
natureza, é a fonte das graças e a perfeição da beleza. Os poetas, a 
quem mais queremos convencer aqui, nos servirão de autoridade 
contra suas próprias afirmações. Não se comprazem em reproduzir 
por toda parte a ideia de que a virgindade é um encanto para suas 
descrições e quadros? É assim que a encontram no meio dos campos, 
nas rosas da primavera e na neve do inverno; é assim que a colocam 
nos dois extremos da vida, nos lábios da criança e nos cabelos do 
ancião; ainda é mesclada aos mistérios da morte, e nos recordam 
aquele período que dedicava aos manes as árvores sem sementes, 
porque a morte é estéril, ou porque na outra vida os sexos não são 
reconhecidos e a alma é uma virgem imortal.  

M.-J. Chénier censura em Chateaubriand a tentativa de confundir boa 
parte da sensibilidade pagã com o cristianismo.18 Chénier considera que, por 
exemplo, o conceito pagão de fatalidade não tem paralelo no cristianismo, e 
que apenas o teatro moderno tentou conservá-lo. Chénier estava certamente 

                                                 
17 CHÉNIER, M.-I., “Chateaubriand”, em Les Nouveaux Saints, Paris, 1801, p.15. 
18 Idem, op. cit., p. 35.  
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fazendo eco às ideias de d’Holbach acerca do fatalismo. Ante essas ideias, o 
cristianismo não pode captar algo cujos dogmas, que sempre tendem à 
transcendência, ignoram.  

Lacretelle também criticou Chateaubriand por sua tentativa de 
domesticação da filosofia estética em benefício do cristianismo, ao passo 
que o abade Morellet, antecipando o modo de sentir de muitos católicos 
pouco amigos do Iluminismo, disse que a verdadeira religião não precisava 
desse gênero de apologias e que seu próprio conteúdo superava todas elas. 
Tal argumento chegou ao auge com o abade Sicard, ao afirmar que o gênio 
de uma instituição é aquilo que lhe é mais próprio. Dessa maneira, o 
cristianismo não existe para fazer poesia nem para estimular as artes, mas 
para obter a graça de Deus mediante uma vida virtuosa que acarreta 
privações tais que a pessoa não é capaz de se dedicar a desvarios estéticos.19 

Aos olhos do cristianismo mais ascético, Chateaubriand apenas tenta 
recuperar a estética pagã (tentativa frustrada, para os neoclássicos) para 
colocá-la a serviço de um cristianismo que, assim, chega a parecer mais 
ocioso e frívolo aos olhos dos ascetas.  

                                                 
19 Idem, pp. 44-45,77, 121, 127 e 149. 



297 
 

A ilusão de Saint-Pierre  

A concepção moral da ciência, de parcial inspiração rousseauniana, 
teria seus pontos altos e baixos durante a Revolução. Como também na 
Alemanha e na Inglaterra, vários estudiosos acreditavam que o 
conhecimento científico do mundo era próprio de pessoas sensibilizadas 
pela percepção moral e estética do mesmo. Assim, a poesia ou a prosa 
poética deviam forçosamente acompanhar o conhecimento mais íntimo da 
natureza. As metáforas entre o mundo moral e o natural, as imagens 
emotivas que determinadas interpretações da natureza podiam proporcionar, 
e um deísmo carregado de expressões panteístas caracterizavam essa 
corrente, cujo principal representante francês foi Bernardin de Saint – 
Pierre.  

Durante a revolução houve também uma contribuição no mesmo 
sentido que conquistou, em princípio, um maior beneplácito das elites 
revolucionárias do período convencional do que as de um Lavoisier ou de 
um Condorcet à ciência. É o caso dos “Ensaios de Botânica Moral”, 
publicados na Décade Philosophique, que constituem uma das mesclas 
mais originais de geografia humana e estética com traços de contemplação 
da natureza.1 

Bernardin de Saint-Pierre tentara responder sistematicamente, 
desenvolvendo os argumentos de Rousseau, às queixas que Voltaire 
suscitara contra a Divina Providência e que haviam dado lugar a um debate 
bastante generalizado sobre o mal.2 Depois, com uma ideia minuciosamente 
otimista da natureza, Saint-Pierre procura estabelecer em sua obra 
Harmonies de la Nature uma ciência moral concordante com outras 
iniciativas paralelas da ciência romântica: se podemos perceber a natureza 
como boa, os princípios da moral do bem devem coincidir com as leis 
naturais, podendo assim construir um conhecimento científico a partir de 
analogias morais entre os elementos naturais. Em outras palavras, a 
linguagem da ética seria a linguagem “formal” da ciência da natureza, 
sendo as teorias éticas coincidentes com outras teorias científicas. Se o 

                                                 
1 La Décade Philophique, littéraire et politique, Paris, 1793-94, nº 7.  
2 SAINT-PIERRE, Jacques Henri Bernardin de, Oeuvres, Paris, 1840. Étudés sur la Nature 
(1784), estudo nº 7. Harmonies de la Nature, 2 v. (1814). Études sur la Nature, op.cit., 
estudos nº 1 e 8. 
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sentimento moral era o mais natural e profundo no homem, devia ser o mais 
adequado ao conhecimento real das coisas. Igual juízo faziam alguns 
artistas ingleses e alemães em virtude da estética vista como percepção mais 
intensa da natureza e, portanto, com mais autoridade para pregar a seu 
respeito.  

Nessas analogias morais, Saint-Pierre estabelecia toda uma 
religiosidade (sugestiva de sentimentos panteístas) enquanto linguagem da 
pesquisa da natureza. Esse esforço coincidirá com outro de signo contrário 
durante a Revolução: o de geômetras, matemáticos e engenheiros que 
desenvolveram notavelmente a linguagem formal algébrica. Saint-Pierre é o 
canto do cisne de uma possibilidade ilusória da humanidade: a de 
condicionar o conhecimento das coisas reais à atitude moral diante da vida. 
Um condicionamento repleto de religiosidade. 
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A apoteose de Rousseau  

Gobel e Soboul1 ressaltaram a difusão das ideias de Jean-Jacques 
sobre a vida humana no transcurso da Revolução Francesa. As edições de 
suas obras e as contínuas referências – políticas, literárias e filosóficas – a 
sua pessoa e as suas atitudes evidenciam a importância do pensador, que 
não era francês de origem, para a França que se afirmava como república e 
como democracia.  

Talvez em virtude de tudo que Jean-Jacques Rousseau representava, 
sua apoteose se fez esperar. Parecia que não podia entrar no Panteão antes 
que os signos convencionais do aristocratismo e da demagogia, Mirabeau e 
Marat, o tivessem deixado. Assim, Rousseau entra no Panteão em onze de 
outubro de 1794, quando a companhia que o espera na antiga basílica de 
Ste. Geneviève é a de Descartes e de Voltaire.2  

Não há um único coração sensível que tenha podido esquecer as 
delícias daquela bela tarde de outono em que os habitantes de 
Ermenonville trouxeram para Paris o sepulcro do autor do Emílio sob 
um dossel de flores e arbustos.  

O ar estava calmo, o céu, puro; uma ampla tela de púrpura velava os 
raios do sol que descansava no horizonte; as últimas folhas agitavam-
se levemente com uma brisa suave.  

O som de uma música simples logo é ouvido ao longe. Uma multidão 
de cidadãos precipita-se diante do cortejo. Todos os corações 
palpitam de alegria.  

O carro fúnebre entrava com lentidão majestosa. Uma juventude 
numerosa seguia-o em respeitoso silêncio.  

Os músicos deixavam curtos intervalos entre suas melodias, a fim de 
que cada um as pudesse repetir para si mesmo.  

Eram as apreciadas melodias do Homem da Natureza, as que a cada 
dia o amante repete a sua amada, a terna esposa ao seu feliz esposo.  

                                                 
1 GOBEL, G., SOBOUL, A., “Audience et Pragmatisme du Rousseauisme”, em A.H.R.F., nº 
234, 1978. 
2 Cf. HENRIQUEZ, L.M., La Dépanthéonisation de J.P. MARAT, Paris, s.d.  
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Dir-se-ia que os anjos, tendo descido à terra, estavam prestes a levá-
lo para o céu em meio a seus maravilhosos concertos.  

O féretro chegou ao espelho d’água que representava a Ilha dos 
Álamos. Ali recebeu as lágrimas dos espectadores que lotavam seus 
arredores, especialmente as das mulheres, que pensavam em Julie, 
em Sophie, na Sra. de Warens, tão terna e constantemente amada por 
seu filho adotivo.  

O sepulcro foi depositado num estrado e coberto com um pano azul 
salpicado de estrelas.  

Todos os olhares se concentraram ali. A glória do grande homem 
atravessava as trevas da morte e parecia mostrá-lo vivo de novo.  

Mil tochas iluminavam esta emocionante cerimônia. As lágrimas 
embelezavam todos os rostos. Não exibiam a imagem da dor 
inconsolável pela perda de um amigo, mas a tranquila esperança de 
tornar a vê-lo. 

As exéquias foram encerradas cantando-se “Em minha cabana 
escura” e, ao retirarem-se para suas casas, todos ainda a cantavam 
com ternura.3 

Foi Lakanal o intérprete responsável pelo significado da cerimônia4:  

Cidadão, haveis decidido conceder as honras do Panteão a J.-J. 
Rousseau e erigir-lhe uma estátua.  

Vosso comitê de instrução pública encarregou-me de vos submeter 
suas opiniões sobre este ato solene de justiça nacional, solicitado pela 
influência cotidiana do filósofo de Genebra no progresso da moral 
pública e por esta fama sempre crescente que acabaria voltando-se 
contra vós se tardásseis em dar-lhe seu último esplendor, abrindo ao 
autor do Contrato Social e do Emílio as portas do Panteão francês.  

No momento em que um povo inteiro, cansado de uma escravidão 
muito longa, é empurrado para a liberdade pelos excessos do 
despotismo; em que se debate entre grilhões, só precisando para 
rompê-los de um movimento enérgico e rápido; quando agitando-se 
em todos os sentidos, procurando a saída que seus velhos hábitos lhe 

                                                 
3. MERCIER, L.S., Le Nouveau Paris, Paris, 1798, capítulo “J.-J. Rousseau aux Tuileries”. 
4 LAKANAL, Joseph, Rapport sur J.J. Rousseau, faint au nom du Comité d’Instruction 
Publique, 29 do frutidor, ano II (15-IX-1794). 
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ocultam, tendo apenas sentimentos confusos sobre seus direitos, sem 
encontrar, por sua excessiva servidão, uma linguagem adequada que 
faça empalidecer a tirania e impulsione o escravo a se libertar... E se 
no meio deste povo se ergue um homem de gênio efervescente, 
apaixonado, audaz, um homem cuja eloquência viril, cuja voz, cujos 
movimentos impetuosos, cujo rosto destacado, embora por sua 
fealdade, impressionam os olhares, atraem a atenção e se gravam na 
memória; se este homem se lança na corrente das primeiras agitações 
populares, se, quando a revolução entra em ebulição, ele a precipita e 
dirige seu curso, sua ideia se funde com a da própria revolução; ele 
então sozinho já é um poder, ele sozinho constitui uma dessas causas 
ativas e terríveis cuja ação constante muda a face dos impérios; e o 
povo, liberto de seu jugo, acreditando sê-lo graças a ele, aplaude-o, 
glorifica-o com suas exéquias, dedica-lhe triunfos inusitados e novas 
apoteoses.  

Mas desde o instante em que já não existe; quando seus meios de 
sedução e seu prestígio pessoal já se desvaneceram; em que o curso 
das coisas arrasaram suas circunstâncias, aquelas que lhe granjeavam 
fama e influência; se além disto descobre-se então que esse homem 
se vendeu a outros interesses que não os do povo, que foi partidário 
secreto, cúmplice do trono e instrumento da tirania; se em lugar de 
seus talentos e virtudes, agora imaginários e aviltados, são 
descobertos seus vícios, intrigas, imoralidades e corrupções, então o 
povo indignado ergue-se contra sua memória, e numa vingança justa 
derruba os monumentos edificados por um reconhecimento cego; e o 
ídolo, arrancado do santuário, é quebrado e pisoteado com todo 
desprezo.  

Não é de se temer que tal sorte aguarda esse grande homem que ides 
homenagear. Recordei que se encontrava só, sem apoio, sem 
protetores, quando se atreveu a erguer-se em meio a um povo 
adormecido em seus grilhões, contra o despotismo, proclamando a 
ciência e a liberdade. Num tempo em que todas as homenagens eram 
prestadas ao berço, às grandezas, às riquezas, atacou a todos esses 
velhos preconceitos e proclamou a igualdade natural; colocando em 
seu devido lugar, quer dizer, no vazio, os títulos de nobreza: atacou 
frontalmente os favoritos, lançou sobre a culposa e estúpida 
opulência todo o desprezo da sabedoria e toda a indignação da 
virtude. Fez mais ainda: tirou as profissões úteis de um esquecimento 
injusto e aviltante; ensinou-nos a honrar o trabalho, a pobreza e a 
desgraça, a procurar na humilde oficina ou na obscura choça as 
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virtudes, os bons costumes, a verdadeira dignidade, bem como a 
verdadeira felicidade; numa palavra, a desprezar tudo que a insânia e 
a corrupção dos homens deificava, e a cobrir de consideração e de 
estima o que seu louco orgulho desprezava.  

Sua alma só respirava para a liberdade dos homens, e isto o fez um 
estrangeiro entre seus contemporâneos. Quis forçá-los a conhecer-se: 
haviam-se aviltado tanto ante seus tiranos que não podiam castigá-
los. Pobre, errante, perseguido em Genebra, sua pátria, expulso de 
duas ilhas inóspitas onde queria ocultar-se junto com seu renome, 
fugindo da França por entre as labaredas que queimavam suas obras, 
não encontrando senão patíbulos nos países dos reis, deve agora ter 
altares entre os povos livres.  

Se as homenagens que lhes são finalmente prestadas são tardias, não 
importa, serão mais duradouras; nenhuma mudança de opinião deve 
ser temida quanto a ele. A voz dos povos que solicitam a sua glória é 
a voz de toda a posteridade.  

Todos os escritores que analisaram J.-J. Rousseau no contexto da 
Revolução Francesa destacaram sobretudo a influência do Contrato 
Social e de seus outros escritos políticos. 

Mas as grandes máximas desenvolvidas no Contrato Social, tão 
evidentes, tão simples que parecem atuais, surtiram à época muito 
pouco efeito: não foram escutadas para serem aproveitadas ou 
temidas; estavam por demais acima do alcance do comum dos 
espíritos, inclusive do alcance dos que eram ou pensavam ser 
superiores aos espíritos vulgares. Foi a própria revolução que, de 
certa forma, nos explicou o Contrato Social. Era outra obra que iria 
nos levar à revolução, nos instruir, nos elevar e fazer com que nos 
entrosássemos com ela: Emí1io, o único código de educação 
aprovado pela natureza.  

O simples nome dessa obra lembra inúmeros grandes serviços 
prestados à humanidade: a infância liberta das amarras bárbaras que a 
deformavam e da instrução servil que a embrutecia; o método da 
razão substituindo os dos preconceitos e da rotina; o ensino 
transformado em mais prazeroso para quem o recebe, e o caminho da 
virtude aplainado como o da ciência; as mães, até então perdidas pela 
dissipação do mundo, chamadas por fim perante o tribunal da 
natureza e conduzidas, por meio de uma irresistível eloquência e da 
atração do prazer, ao mais doce e sagrado de seus deveres. Inúmeros 
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escritores já demonstraram, antes de Jean-Jacques, que as mães 
deviam alimentar seus filhos; mas Rousseau, disse um célebre 
naturalista, fez-se obedecer.  

Isso já era uma revolução imensa para nossas instituições e costumes, 
mas além disto, nesse mesmo livro, o povo e os tiranos, os ricos e os 
pobres, as artes do luxo e as artes úteis estavam tão bem colocados 
em seus lugares, estavam tão bem substituídos os desvarios de um 
regime absurdo, feito somente para escravos, por todos os princípios 
de um regime sábio e digno do homem, que ou bem se abandonava a 
leitura do livro, algo que o estilo extremamente atraente tornava 
muito difícil, ou inclusive, apesar de si mesmo, aceitava-se esse 
alimento fecundo de uma próxima regeneração.  

Não esquecemos de que nos incumbistes de um exame, não de um 
panegírico. Não esquecemos de que Rousseau responsabilizou as 
ciências por uma parte dos males que afligiram a espécie humana. 
Poder-se-á dizer que um escritor que apoia semelhantes paradoxos 
não tem o direito à gratidão dos povos livres. Ingratos! Ignorais por 
que ele disse isso! O abuso que tão frequentemente fizestes da 
ciência foi tão funesto para os homens que, na alienação de sua dor, 
teria desejado devolvê-los à ignorância e ao estado selvagem: 
respeitai esse delírio feliz, tê-lo é próprio do amigo da humanidade. 
J.-J. Rousseau atacou as ciências, mas suas obras provam o quanto se 
ocupou delas. Não, não são contrárias à felicidade dos povos: são 
elas que podem tirar o homem de suas desgraças, elas consolaram 
Boécio em sua prisão... Elas purificam as almas de seus fiéis 
seguidores: quantos homens lhes devem suas virtudes e prazeres! São 
elas que iluminam terrivelmente os princípios violados: o homem que 
pensa não sabe ser escravo.  

A inveja ao talento superior sempre se vingou do caráter da pessoa: 
podia evitar que assim fosse com um escritor famoso em toda a 
Europa? Visitei com recolhimento religioso o vale solitário onde este 
grande homem passou os últimos anos de sua vida; vivi vários dias 
entre esses plácidos agricultores que ele frequentemente considerava 
com todo o desprendimento característico da verdadeira amizade; era 
muito triste, diziam-me, mas era muito bom! Procurei a verdade na 
boca dos homens próximos à natureza.  

Vosso comitê deliberou sobre o caráter que se poderia dar a este 
funeral solene: achou conveniente rememorar os diferentes títulos 
que valeram o reconhecimento público a J.-J. Rousseau.  

304 
 

A música que cultivou e que, por assim dizer, devolveu a sua 
primitiva inocência; a botânica, da qual fez um estudo ameno e 
consolador; as artes mecânicas, que fez respeitar; os direitos do 
homem, que foi o primeiro a reivindicar; as mães e os filhos que, de 
certo modo, devolveu aos braços da natureza; o povo, que ele ajudou 
a tornar livre, representado por nossos irmãos de Paris; a República 
de Genebra, que por fim se vingou dos ultrajes de seus aristocratas à 
memória de Rousseau, representada pelo enviado desta República e 
pelos patriotas de Genebra radicados em Paris; os habitantes de 
Ermenonville, que por muito tempo abrigaram seus restos mortais; os 
cidadãos das comunas de Grolet e Montmorency, que viram nascer 
entre eles as mais belas obras de seu amigo e que foram os primeiros 
a erguer-lhe um monumento bucólico; por fim, a Convenção 
Nacional: tal nos pareceu a melhor composição geral do cortejo.  

Mas pareceu-nos que o monumento dedicado a J.-J. Rousseau, ao 
amigo do campo e da natureza, só devia ser colocado no templo dos 
grandes homens provisoriamente. Se o desejo dos amigos das artes 
for satisfeito, esse templo não permanecerá isolado no meio do 
imenso terreno que o circunda; há tempos se propôs envolvê-lo com 
uma vasta plantação de árvores, cuja silenciosa sombra aumentaria o 
sentimento religioso que o monumento funerário inspira. Seria fácil 
proporcionar a esse augusto bosque um perímetro de álamos em 
algum lugar, no meio do qual seria definitivamente instalado o 
monumento dedicado ao autor de Emílio: em sua morte, parece que a 
ideia dessa árvore melancólica é inseparável de sua tumba; e esse 
espetáculo enternecedor recordaria para sempre às almas sensíveis a 
lembrança dos pequenos bosques de Ermenonville.  

Eis o plano da festa:  

O cortejo será composto por: primeiro um grupo de músicos 
executando as melodias de O Adivinho da Aldeia e outras mais de 
autoria de J.-J. Rousseau.  

O segundo grupo seria de botânicos com feixes de plantas. Inscrição: 
O estudo da natureza o consolava das injustiças dos homens. O 
terceiro, de artistas de todo tipo com os instrumentos de seu ofício. 
Inscrição: Reabilitou as artes úteis. O quarto grupo, de deputados das 
seções de Paris com as tábuas dos direitos do homem à frente. 
Inscrição: Foi o primeiro a reivindicar esses direitos inalienáveis. 
Uma estátua da Liberdade. Quinto grupo, mães vestidas à moda 
antiga: umas conduzindo pela mão crianças que já podem 
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acompanhar o cortejo, outras carregando em seus braços os mais 
pequeninos. Inscrição: Uniu as mães aos seus deveres e as crianças à 
felicidade. Uma estátua de Rousseau, com esta inscrição: Em nome 
do povo francês, A Convenção Nacional, a J.-J. Rousseau, ano II da 
República. Sexto grupo, habitantes de Franciade e das comunas de 
Grolet e Montmorency. Inscrição: Entre nós escreveu A Nova 
Heloísa, Emílio e O Contrato Social. Sétimo grupo: habitantes da 
comuna de Ermenonville, circundando a uma cinerária, onde serão 
gravadas estas palavras: Aqui repousa o amigo da natureza e da 
verdade. O oitavo grupo será composto de genebreses ao lado do 
emissário da República. Inscrição. Genebra aristocrática o 
proscreveu, Genebra regenerada vingou sua memória. O nono: a 
Convenção Nacional, circundada por uma faixa tricolor e precedida 
pelo farol dos legisladores, O Contrato Social.  

Além de Lakanai, a cerimônia e sua justificação foram articuladas 
por Boissy d’Anglas, Thibaudeau, Grégoire, M.-J.Chénier, Lindet e 
Lequinio, entre outros. A apoteose de Rousseau não estava, de modo algum, 
contradizendo os motivos que inspiraram a de Voltaire, ao contrário, pois 
foi enfatizado o Rousseau político e moralista, mais próximo ao Voltaire 
que também foi destacado, tolerante e amante da liberdade. Não é 
apresentado o Rousseau oposto aos philosophes e ao pedantismo iluminista, 
como tampouco foi exibido o Voltaire impaciente e mordaz com a 
sensibilidade rousseauniana. O oposto de Rousseau nesse caso não é 
Voltaire, mas Mirabeau, o aristocrata condescendente, elitista – que 
negociava com a revolução e a nobreza. Também flutuavam os excessos de 
Robespierre, por outro lado grande admirador de Rousseau, precisamente 
por sua oposição ao iluminismo materialista e complacente com as elites.  

O que a cerimônia destaca, talvez um pouco mais do que as outras 
apoteoses, é a celebração das circunstâncias próprias da paz, mais do que as 
do heroísmo ou da coragem diante da guerra e da opressão. Isto poderia ser 
facilmente relacionado a uma Convenção pós-robespierrista ainda jacobina, 
porém substituindo em maior grau a militância ativa e agressiva por um 
esforço de reconciliação, apresentando mais a revolução na linguagem dos 
direitos humanos do que na da intransigência e do purismo de uma 
república de soldados e legisladores. Por outro lado, Rousseau reforça esse 
espírito mais pacífico com a sensibilidade tão suave de sua obra e com a 
aura que dela Girardin soube manter na ilha dos álamos italianos.  
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A apoteose de Rousseau foi coroada pelo seguinte discurso do 
presidente da Convenção5:  

Cidadãos, as honras do Panteão, oferecidas aos manes de Rousseau, 
são uma homenagem que a nação presta às virtudes, aos talentos e ao 
gênio.  

Se tivesse sido apenas o homem mais eloquente de seu século, 
teríamos deixado ao renome o cuidado de celebrá-lo; mas ele fez 
mais, honrou a humanidade, estendeu o império da razão e da moral. 
Eis aqui sua glória e seus direitos para que os reconheçamos.  

Moralista profundo, apóstolo da liberdade e da igualdade, foi o 
precursor que chamou a nação ao caminho da glória e da felicidade; e 
se um grande descobrimento pertence ao primeiro que o assinalou, é 
a Rousseau que devemos esta saudável regeneração que tantas 
mudanças felizes operaram em nossos costumes, em nossos hábitos, 
em nossas leis, em nossos espíritos e em nossas atividades cotidianas.  

Em seu primeiro olhar sobre o gênero humano, Rousseau percebeu 
de imediato a sujeição dos povos, sua prostração ante os cetros e as 
coroas, e ousou então pronunciar as palavras igualdade e liberdade.  

Essas palavras ecoaram em todos os corações e os povos ergueram-se 
ao seu chamado.  

Rousseau foi o primeiro a predizer a queda dos impérios e das 
monarquias; disse que a Europa havia envelhecido e que essas forças 
tão impressionantes tropeçariam e ruiriam como as antigas 
montanhas que o peso dos séculos fez afundar.  

Político sublime, sempre sábio e benfeitor, estabeleceu a legislação 
segundo seus princípios de bondade. Afirmou que nas agitações 
violentas devemos ser prudentes conosco mesmos, que não podemos 
ser justos se não nos sentirmos humanos e que todo aquele que for 
mais severo do que a lei é um tirano.  

O germe de seus imortais escritos encontra-se nesta máxima: A razão 
nos engana mais frequentemente do que a natureza. Fortalecido com 
esse princípio, combateu o preconceito, restabeleceu a natureza 

                                                 
5. Discurso pronunciado pelo presidente da Convenção Nacional, por ocasião do traslado da 
urna funerária de Jean-Jacques Rousseau ao Panteão, em 20 do vendemiário, ano III da 
República. 
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perdida e, com seu apelo, a maternidade acorreu ao cumprimento de 
seus deveres mais naturais.  

Por fim, como se Rousseau fosse o anjo da liberdade e todos os 
grilhões tivessem que cair diante dele, chegou inclusive a libertar a 
infância de suas disciplinas desnecessárias e fez com que a liberdade 
do homem fosse venerada desde o nascimento até a morte.  

Cidadãos, o herói de tantas virtudes também seria seu mártir. 
Rousseau viveu na pobreza e seu exemplo nos ensina que não cabe à 
fortuna nem dar nem tirar a verdadeira grandeza.  

Sua vida marcará época nos faustos da virtude e, hoje, estas honras, 
esta apoteose, este comparecimento de todo um povo, estas pompas 
fúnebres, tudo anuncia que a Convenção Nacional quer satisfazer ao 
mesmo tempo o filósofo da natureza, a aspiração dos franceses e o 
reconhecimento da humanidade.  
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A ilha dos álamos trazidos da Itália  

Ao projeto de Ginguené e Lakanal sobre o traslado dos restos mortais 
de Rousseau ao Panteão, Barere quis acrescentar um encômio sentimental 
ao cenotáfio anterior de Jean-Jacques, a ilha dos Choupos construída pelo 
marquês de Girardin1:  

Proponho uma ideia para servir de complemento ao belo projeto de 
decreto que vos acaba de ser apresentado. Castigaríeis a hospitaleira 
ilha dos Álamos por ter servido de abrigo aos restos de Jean-Jacques 
Rousseau durante quinze anos? Proponho à Convenção que não 
consinta em que fique totalmente desabitada, por assim dizer, e que 
ali ainda faça repousar a sombra de Jean-Jacques. Que sejam 
inscritos estes dizeres: “Nesta ilha, a sombra de Jean-Jacques 
Rousseau esperou a justiça nacional durante quinze anos”. 
Entretanto, a proposta não vingou porque a Convenção julgou difícil 
decretar o paradeiro de uma “sombra”, embora a Revolução evocasse 
com frequência “a sombra de Jean-Jacques. 

Por outro lado, o próprio Robespierre achava melhor que Rousseau 
repousasse, graças à amizade, num “aprazível asilo da inocência e da 
natureza”, e não no suspeito Panteão francês.  

Houve também a proposta de “ermenonvillizar” ao invés de 
“panteonizar”. Quer dizer, dispor as sepulturas em jardins de todo tipo, com 
monumentos erigidos por iniciativas seja por parte das famílias, das cidades 
ou do Estado, etc., sem que com isso existissem cemitérios fechados mais 
ilustres do que outros.2 

Rousseau viveu suas cinco últimas semanas de vida em 
Ermenonville. Foi sepultado no parque ou jardim filosófico de seu anfitrião, 

                                                 
1 Procès-Verbaux du Comité d’Instruction Publique de la Convention Nationale, vol.V, 3-
IX-1794 a 20-I1I-1795, pp.40-51. Como já foi dito em nota anterior, normalmente traduzo 
peupliers por álamos, por ser este o nome de uso literário com significado mais abrangente 
para todas essas árvores. Mas, na verdade, parece que os álamos levados da Itália, assim 
como os atuais que ornam o sepulcro de Rousseau, eram choupos-pretos (populus nigra). 
2 ROBINET, Le Mouvement Religieux à Paris Pendant la Révolution, Paris, 1896, p.537. 
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o marquês de Gerardin, local onde se reuniram inúmeras personagens da 
França, da Europa e dos Estados Unidos da América do Norte.3 

Arsenne Thiébaut narra a sua própria peregrinação à ilha dos Álamos 
com todos os ingredientes do culto a Jean-Jacques: seus encontros com os 
temas exaltados por Rousseau em A Nova Heloísa, Emílio e as Confissões 
durante o caminho de ida para Ermenonville: os sentimentos da 
maternidade e de ternura, as evocações da velhice, as grandezas da 
humanidade, os consolos da virtude, etc.4 

Aproximava-me insensivelmente da ilha dos Álamos, onde se 
encontra a tumba de J.-J., e sentia como minha alma la sendo tomada 
por uma santo respeito; via diante de mim esse augusto santuário e 
sentia esse temor sadio, esse profundo recolhimento que envolve e 
penetra o espírito religioso quando nos aproximamos do templo da 
Divindade. Serenei e logo senti nascer em mim o sentimento tão 
natural que inspira uma boa mãe a seu filho quando lhe estende os 
braços e sorri... Avancei com rapidez... Um arrebatamento elevou-se 
dentro de mim e com toda liberdade as lágrimas brotaram de meus 
olhos “Terra feliz!” exclamei caindo de joelhos, “eu te saúdo; saúdo-
te, ó tumba sagrada, venerável troféu da amizade, glória da virtude, 
consolo da humanidade!” A mais suave das imaginações se apoderou 
de mim; senti-me melancólico e sombrio, mil ideias confusas me 
rodeavam. Um sentimento que percebi melhor do que poderia 
expressar, uma devoção ardente, um enternecimento indizível, me 
dominavam. Chorei mais, e achei consolo... a alma virtuosa é 
imortal, voa até o seio da Divindade; a amizade lhe dedica um altar. 
Mas quão doloroso é ver-se separado do amigo fiel...  

A fixação devota que Thiébaut e outros sentiram por Ermenonville os 
fez ver com maus olhos a saída dos restos de Rousseau da ilha dos Álamos 
e sua ida para o Panteão, no meio da cidade. A tumba de Rousseau já 
parecia inseparável da ilha projetada por Girardin. Ademais, o jardim 
filosófico que a rodeava era um conforto excepcional para os espíritos 
atraídos pela sensibilidade rousseauniana. Numa curiosa encruzilhada 
histórica, encontravam-se o Panteão republicano que profanava a basílica 

                                                 
3 RIDEHALGH, A., “Preromantic attitudes and the birth of a legend: French pilgrimages to 
Ermenonville. 1778-1789”, em Studies on Voltaire and the eighteenth century, 1982, pp. 
231-252. 
4 THIÉBAUT, Arsenne, Voyage à l’isle des Peupliers, Paris, 1799, pp. 51 e 59. 
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de Ste. Geneviève, a taumaturga, e o Panteão profanador do repouso 
bucólico de Jean-Jacques.  

Com a queda de Robespierre, e sem que o “Incorruptível” lembrasse 
por que ele também queria Rousseau em Ermenonville, a devoção à ilha dos 
Álamos é redescoberta:  

Rousseau espargiu consolo sobre a minha vida. À vista dos bosques 
de Ermenonville, sentimo-nos transportados para um mundo novo: 
uma melancolia suave, um entusiasmo divino libertam a alma de seus 
laços terrenos. Em 1791, um jovem, depois de passear vários dias 
nesses bosquetes, suicidou-se num banco mergulhado na relva, de 
onde se descortinava a ilha dos Álamos e a tumba de Jean-Jacques. 
Suas cinzas repousam modestamente sob sarças e aveleiras.  

A ideia desse suicídio não é a única que aflige o homem sensível nos 
bosques de Ermenonville: foram mutilados os monumentos 
dedicados aos grandes homens. Uma mão bárbara fez desaparecer 
todas as inscrições inglesas... O cidadão Girardin, proprietário dos 
bosques de Ermenonville, não escapou às perseguições dirigidas 
contra as artes e a filosofia: ficou prisioneiro durante onze meses 
nessa morada, onde ele mesmo dera asilo a Jean-Jacques. Esse fato 
deve ficar registrado na história da tirania de Robespierre, que 
pretendia fazer o elogio de Rousseau perseguindo seus amigos e 
proscrevendo seus princípios5.  

Joseph Michaud conclui com um poema de devoção ermenonvilliana 
onde tranquiliza os habitantes da aldeia dizendo-lhes que embora percam os 
restos mortais de Rousseau, que vão para o Panteão, conquistarão com isso 
maior honra e fama.  

A história da ilha dos Álamos italianos é uma história mais longa e 
complexa do que, sem outra referência além da tumba de Rousseau, se 
poderia pensar. Para chegar à disposição feita por Girardin para abrigar os 
restos mortais do amigo, deve-se passar por um compêndio de filosofia e 
costumes morais do Iluminismo: os ideais fisiocratas, o paisagismo 
cenográfico dos motivos humanos neoclássicos, o jardim filosófico ou de 
retiro e meditação, o jardim inglês interpretado pelo naturalismo 
rousseaniano, incluindo casas rurais pitorescas e outras edificações 

                                                 
5 La Décade Philosophique..., nº 17, p.105.  
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destinadas aos trabalhos agrícolas; o museu “natural” da filosofia, ou a 
existência, num parque ajardinado, de inscrições e alegorias poéticas e 
filosóficas; o ideal contemplativo de referência rousseauniana, a rêverie; o 
ideal de moderação e conformidade ou jardim de Candide; a abertura 
universal de um refúgio particular... Tudo aponta para o romantismo 
nascente, mas sem a sua falta de contenção, e com uma materialização 
notadamente clássica: o parque filosófico de Girardin é cemitério, lugar de 
lazer, de contemplação ou rêverie, de observação botânica, de deleite 
agrícola, de convescote camponês e de turismo internacional.  

Girardin redigiu seu projeto6 de união “do útil ao agradável” 
recordando que o primeiro dom da Divindade ao homem, a primitiva 
estância do homem feliz, foi um jardim.  

A contemplação que deve ser exercida em tal lugar é assim definida 
por Girardin:  

sem ser adusta nem selvagem, a situação Romântica deve ser 
tranquila e solitária, a fim de que a alma não sofra nenhuma distração 
e possa entregar-se por completo à doçura de um profundo 
sentimento.  

Mas o lugar também é de trabalho rural. Girardin também discute 
questões econômicas e sociais da agricultura para obter resultados tanto 
estéticos como éticos. Diz que, para evitar a polarização do solo agrícola 
em latifúndios e minifúndios, o que produz muitos peões, poucos 
agricultores (colonos arrendatários ou parceiros) e grandes proprietários 
opostos ao livre-cambismo, devem ser dadas mais terras aos agricultores em 
regime de arrendamento. Dessa maneira, prossegue, haveria mais 
agricultores, que poderiam vender a preços mais competitivos, menos 
peões, que poderiam conseguir melhores remunerações, e proprietários 
obrigados a trabalhar como agricultores em lotes menores. Daí resultaria 
menor polarização social, comércio mais livre, experiência de trabalho mais 
em comum, salários mais altos para os trabalhadores temporários e uma 
paisagem mais harmoniosa devido à amplitude, à variedade e à distribuição 
das exportações.  

                                                 
6 GÉRARDIN (Girardin), R.L., De la composition des paysages, ou des moyens d’embellir 
la nature autour des Habitations, en joignant l’agréable à l’utile, Genebra, 1777. 
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O parque filosófico de Girardin possuía um campo de cultivo, um 
prado de pastagem, uma casa camponesa, um moinho e alguns locais para 
operações rurais subsidiárias. Uma colina o prolongava através de um 
bosque até “o deserto”, lugar onde afloravam as dunas arenosas do antigo 
fundo aquático de toda a região da “ilha de França”. A composição 
edafológica, botânica e paisagística do jardim filosófico foi realizada por 
duzentos jardineiros ingleses sob a direção de um mestre de jardinagem 
escocês, trabalhando em Ermenonville durante dez anos.  

Na entrada do parque, Girardin colocou esta inscrição:  

O jardim, o estilo e o uso;  

Pode ser inglês, francês ou chinês;  

Mas a água, o bosque e o prado;  

A natureza e a paisagem;  

São de todos os países, de todos os tempos;  

Por isso nesse lugar silvestre;  

Todos os homens serão amigos;  

E todas as línguas admitidas.  

Quando Rousseau passeava pelo jardim deteve-se com alguma 
intenção desconhecida ante a coluna na qual Girardin mandara gravar os 
versos de Voltaire.  

É preciso pensar, sem isto o homem se torna;  

Apesar de sua alma, uma besta de carga;  

É preciso amar, é o que nos valoriza;  

Quem não ama nada não é digno de vida humana.  

Rousseau, num ímpeto, superou essa dialética escrevendo na mesma 
coluna “À la rêverie”. Girardin mandou apagar os versos de Voltaire e 
imortalizou a inscrição de Rousseau.  

O monumento filosófico por excelência do parque é o templo 
inacabado da filosofia. Dedicado a Montaigne, “qui omnia dixit”, ergue-se 
com seis colunas sobre uma base circular onde faltam mais colunas: “Quis 
hoc perficiet?” Cada uma dessas colunas em estilo toscano ostenta o nome 
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de um pensador e um lema: Newton, Lucem; Descartes, Nil in rebus inane; 
Voltaire, Ridiculum; W. Penn, Humanitatem; Montesquieu, Justitiam; J.-J. 
Rousseau, Naturam.  

Além de mais dois túmulos, o parque possui a famosa tumba de 
Rousseau. Girardin ordenou a formação de uma ilha no extremo do lago 
próximo ao prado da Arcádia. Ali plantou álamos vindos da Itália e, na 
frente da ilha que dava para a mansão do marquês, foi colocada a tumba de 
Rousseau. Esta obra foi de H. Robert com esculturas alegóricas de Le 
Sueur.  

Numa pedra diante da ilha dos Álamos figurava esta inscrição:  

Sob estes álamos, em singelo sepulcro 

Rodeado de ondas plácidas 

Estão os restos mortais de Jean-Jacques Rousseau, 

Mas é nos corações sensíveis 

Que esse homem da bondade e do sentimento, 

Com sua alma, planta o eterno monumento. 

Girardin mostrou entusiasmo pela Revolução e compareceu a várias 
reuniões dos jacobinos e cordeliers. Escreveu algumas reflexões inspiradas 
em Rousseau, mas logo ficou deprimido com o curso dos interesses 
humanos. Retirou-se para Ermenonville onde tampouco encontrou sossego, 
chegando a ser acusado de mau cidadão em 1793 e ficando preso em seu 
domicílio. A partir de então ocorreram várias pilhagens e vandalismos em 
seu parque. Uma vez livre, resolveu deixar Ermenonville e retirar-se para 
Vemouillet, onde morreu no primeiro dia da primavera de 1808.  

Mas a grande originalidade de Rousseau, que se manifestará com 
diversas nuanças durante a Revolução Francesa, foi associar esses 
princípios de naturalidade, tão venerados por seus seguidores, aos direitos 
humanos entendidos tanto política, como moral e psicologicamente. 
Rousseau e a devoção rousseauniana da Revolução expandiram muitíssimo 
as consequências da ideologia dos direitos do homem, estendendo-os ao que 
já se pode considerar mais do que uma ideologia, a toda uma mentalidade. 
Ao mesmo tempo, essa mentalidade, a mentalidade revolucionária da 
civilização ocidental, acarretará um radicalismo tão natural que a linguagem 
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da desigualdade e da opressão humana só poderá mudar a sua condição com 
o cultivo dos sentimentos e da imaginação. Por isso, o romantismo de linha 
rousseauniana não poderá nem quererá inspirar-se em outra coisa além da 
promessa ou da obtenção de uma maior liberdade efetiva para o homem. 
Por isso, também pensadores como Cabet continuarão a ver na libertação da 
naturalidade social dos princípios de sociabilidade defendidos por Rousseau 
– o objetivo ainda não realizado da Revolução Francesa,7 objetivo mais 
radical e universal do que a aplicação de uma melhor política de 
distribuição ou do que a extinção de uma classe social.  

A Revolução Francesa foi capaz de implantar com naturalidade a 
ideia dos direitos do homem, transformando-a em mentalidade. De certo 
modo, essa realização tão importante não pode ser desligada de tudo o que 
contribuiu para fazer de Jean-Jacques Rousseau o melhor “santo” do 
Panteão. E fez isso quando o encontro da memória de Rousseau com os 
resíduos da Revolução para muitos só significava o encontro de duas 
sombras, o encontro que ainda pode ser percebido no vetusto e desfigurado 
Panteão ou no ajardinamento das ideias no parque de Ermenonville, onde a 
memória e o esquecimento observam o recém-chegado. Pois se a Revolução 
Francesa suscita em nós uma reflexão incessante, é porque ela com a sua 
força ainda não parou de nos observar. 

                                                 
7 CABET, Étienne, “La République du Populaire”, in 4ème Publication du Populaire, 1833, 
pp.14 e segs. 




