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UMA NISTQRIA INÉDITA DA M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ç Ã ~  
DE FRANÇA" 

um inailuscrito do exílio e o exílio dum manuscrito 

A Révolution de France subiitulada L a  mort de Louis XVI 
ou tableau historique sur  I'oiigine et les progiès de Ia Révolution 
française qui ont conduit cet infortuné monarque sur I'échafaud 
(I), que acabamos de publicar, associando-nos à vasta produção 
bibliográfica que o Bicentcnsrio da Revolução Francesa produziu 
enquanto acontecimento cultural e político, é, como o próprio título 
sugere, um quadro muito vivo e vivido por um eclcsibstico francês, 
testcmunha ocular e auditiva privilegiada de todas as grandes 
peripécias dos primeiros cinco anos da Rcvolução, ou scja, do período 
que vai da abertura dos Estados Gerais, em 1789, até h queda de 
Robespicrre no 9 Theimidor (27 dc Julho de 1794). Abrange assim 
os anos mais interessantes e movimentados desta convulsão política, 
social e rcligiosa, e pronuncia-se criticarncnte sobre aconiccimentos 
e actantes que nela tomaram parle. Trata-se do códicc 959 da 
Biblioteca Pública Municipal do Porto, cncadcmado, com 21 
ceniímetros de altura e 15 de Imgura, com uma lombada onde se 
podc ler: RÉVOLUTION DE FRANCE. Foi escrilo entrc 17931 
94 e compõe-se de 536 pbginas, dez das quais constituem o prcfbcio, 
454 o récit propriamente dilo, c 72 de nolas/didascblias, perfazendo 
ao todo 176, que comcnttm o iexto narrado e que dclerminam a 
sua originalidade em relação a todas as outras Memórias da mesma 
época, pois reprcscntam um tesouro de infoimaçõcs ponnenoiizadas 
sobrc acontecimenlos e personagens. Como icria esse manuscrito 
chegado h referida Biblioteca e porque espcrou tanio rcmpo que o 
cilassem ou o descodilicassem? Uma rubrica do seu cniaiogador ajuda 
a desvendar parle do mislério. Trala-se dc Caivalho Araújo, mais 
conhecido por Alexandre Ilcrculano, que entre 1833 c 1836 foi seu 
segundo bibliotccbno (3, c teve cm suas mãos este prccioso códice 
e, com certeza, o leu, dada a sua grande paixão documcntal e onde 
deve Ler colhido bons ensinamentos para uma mclhor compseensáo 
da dinâmica libcral em curso, que em Porlugal foi uiri eco rctardado 
e contido da Revolução Francesa. E ondc m i a  estado este códicc 
antes de chegar ao Convcnlo dc Santo António a Sáo Lkzaro? Teria 



vindo da biblioteca do Bispo do Porlo, D. João Magalhães e Avelar? 
(9 De alguma biblioteca arrolada e usurpada à Igreja pela violência 
anticlerical, como tanlbçm acontecera em França a partir de 1789? 
Escasseiam as pistas e náo adiantará rnultiplicar hipóteses. Uma coisa 
parece provável: o volumoso manuscrito terá viajado de Espanha para 
Portugal, sem nos ser possível determinar o momento c as 
circunsthcias desse percurso. O códice não está assinado. Admitimos 
que o seu autor o náo tenha mbiicado por razões de segurança pessoal 
(4). Sabemos apenas que foi um eclesiislico, membro do Alto Clero, 
pela cullura enciclopédica (embora anli-eilciclopedista) que exibe. 

Conforme ele própiio testemunha, foi deputado aos Estados 
Gerais, eleito pcla primeira Ordem da Nação, sem revelar, todavia, 
a sua diocese de origem. Encerrada a Assembleia Constituinte, não 
fez como muitos Bispos, que, aos priinciros sinais da tormenta, 
seguiram directamente de Paris para a Inglaterra ou para Coblcntz. 
Assustado com o inferno revolucionário da capital, recolheu-se ao 
seu domicílio, mas também na província, quc ele afirma ser muito 
distanle de Paris, o incêndio revolucionário alastrava incontrolável. 
O Alto Clero e a Nobrcza tinham já emigrado e dispersaram-se por 
v6iios países da Europa e mesmo pelos Estados Unidos da Améiica. 
A obrigatoriedade do juramento da Constiiuição Civil do Clero, 
documento notável que procurava articular adcntro dos princípios do 
jansenisino político e do galicanismo tradicional a nova concepção 
de Estado com a Igreja Católica, veio provocar o cisma na Igreja 
gaulesa. Pio VI, aterrado com a anexaçáo dos seus enclavcs 
pontifícios em tesritório francês e alarmado com a proclamação da 
Liberdade e da Igualdade, e com o novo código dos Direitos do 
Homem (em cuja redacção tinha participado o Bispo Champion de 
Cicé), após uma longa demora de hesitação, acabou por condcnar 
a 'Camuse' - nome familiar por que era conhecida a Constituiçáo 
Civil do Clcro, por ter sido em boa partc rcdigida pelo jansenisla 
Camus. O Clero gaulês dividiu-se em ,iurecirs e non-jureurs, em 
constitucionais e re~ractários. Pcranle uma recusa massiva, os jaco- 
binos da Assembleia Legislativa entraram cm dcsespcro de causa. 
A Revoluçáo precisava duma Igreja para manter a base de susten- 
tação. Contundindo história e mito, lei e carisma, tentaram impor 
pela força do decreto o novo regimento das relaçóes entre o Estado 
e a Igreja. Luis XVI, depois de muiias Iicsiiac;«es c não mcnos 



pressões, acabara por assiná-la, não sem primciro Lcr consultado 
suhrepticiamente o Pontífice reinante. Mais tarde, no scu testamento, 
havia de a renegar. O êxodo do clero francês foi um dos problemas 
mais graves da Igreja católica no Século XVIII. A Igreja constiiu- 
cional era extraordinariamente minorilária se comparada com o clero 
no exílio que acusava injustamente os arrcgimentados de perjuros 
e apóstatas, quando, na realidade, a Conslituiçáo Civil do Clero não 
atacava nenhum dogma e se limitava a aplicar princípios dum 
galicanismo histórico e dum febronianismo na moda um pouco por 
toda a Europa. Assim não o entendeu o Autor da Révolution de 
France, para quem a 'Camusc' era obra da impiedade, nascida da 
colaboração satânica de jansenistas e calvinistas. E como para os 
sacerdotes anti-constitucionais não havia altcinativa entre a dcpor- 
taçáo e o exílio voluntário, porque a clandestinidade podia custar- 
-lhes a guilhotina que varria todos os exccssos revolucionários e 
contra-revolucionáiios, ele decidiu-se a partir para o exílio espcrando 
por melhores dias para a sua pátria em convulsáo social, que lhe 
negava o mais elcmcntar dos direitos que há pouco proclamara: o 
direito de viver na sua terra e praticar livremente o cullo católico 
de que era ministro. E abandonou a sua dioccse, embarcando em 
Bordéus com mais doze sacerdokes, depois de peripécias muito 
desagradáveis com os patriotas, a qucm chama 'novos inquisidores', 
rumo a Espanha, fazendo-se acompanhar de outro colcga, de nome 
La Porte, dcputado como ele aos Estados Gcrais, seu amigo muito 
íntimo, com quem compartilhou os aposentos em Paris, e que o 
seguiu sempre, mesmo no exílio, algurcs em Espanhu. Demorou essa 
viagem por mar 22 dias, que foram, segundo ele próprio narra, de 
angústias c maus tratos. Consultando a Liste Complète de Messieurs 
les Députés aux Etats Généiaux ( 5 ) ,  conseguimos identificar este 
seu colega de Asscrilbleia e dc exílio, pois cra o único dcputado 
clerigo com este noirie. Fora, antes da sua elciçáo, pároco de St. 
Marlial d'Hauterforle, em Périgucux. Esta diocese ei~viou ainda um 
outro deputado, de nome Delsaut, que era Arcipreslc d'Anglan en 
Sardalais. A intimidade entre ambos não pcrmitc, conludo, concluir 
que tcrá sido Dclsaul o aulor deste quadro histórico sobre a 
Revolução de França. E qual leria sido o porto dc desiino? Originário 
duma das dioceses do noroeste que geograficamente aconselhava o 
exílio mais rápido e mais económico em Espanha, em que o Lraço 





para o Vigário Geral da diocese de Angers, de nome Ville-Neuf, 
em que Ihc afirma estar disposto a rcccbcr todos os sacerdotes que 
ele desejar enviar para a sua diocese, e que o Autor transcreve na 
íntegra (I0), parece confirmar um conhecimento muito cspccial da 
situação do clero francês naquela diocese galega, deixando antcvcr 
que teria sido 15. que foi redigido na totalidade, ou em grande parte, 
esse longo ii~anuscrito (I1). E se o seu Autor afirma que foi em 
Espanha que se exilou e o rcdigiu, queixando-se de não conhecer 
suiicientemente a língua espanhola para consultar documentação (o 
que n2o é verosimil num padre francês com o nível profundo da 
cultura latina que ele dcmonstra), por que razão não terá rcvelado 
qual a diocese e o paço ou o convento onde se albergou? Talvez 
pela mesma razão que o não assinou (I2). Consultando a já citada 
Liste Complète de Messieurs les Députés aux Etats Généraux, 
constatamos que a diocese de Angers enviou aos Estados Gerais o 
pároco de Soulaines, de nome Chastilcl; o Arciprcste de Audard, 
de nome Augcard; o pdroco dc Notrc-Dane de Chollct, conhecido 
por Rabin; o Prior Cura de Daon, chamado Maitincz, que era cónego 
rcgular de Santo Agostinho, perlenccndo à Congregação de Santa 
Gcnovcva. Selia um risco melodológico idcntií'icar o Autor com um 
destes clérigos, purticularmcnte com o úliimo. Estamos cm crer que 
o Autor do manuscrito, pcla defesa acérrima que Ta;/. das Ordens 
religiosas masculinas e femininas e pclo pouquíssimo intcrcsse que 
dedica ao clero, quc nessa época era deprcciaiivamente designado 
como pastoral, era membro do Clcro Rcgular c figura de grandc 
destaque. Por outro lado, nada nos garantc quc os cléiigos emigrados 
não tivcsscm mudado de asilo, sobretudo anlcs das cédulas régias 
restringirem a sua liberdade de movimentos, obrigando-os a uma vida 
comunitáiia sobretudo cm conventos. Ora o convc~~to,  pelo scu 
género de vida, seria o lugar ideal para o clero regular, mas levantaria 
problcmas dc adaptação ao clero sccular cxilado. Mcsmo cm Espanha 
houve sacerdolcs que viajaram muilo, apesar de todas as medidas 
policiais de conlrolo. Um dos casos mais Ilagrantcs foi o do Abbé 
Lainbert, autor dc R%émoires de Farnille, o qual, dcpois de t r  jurado 
a Conslituição Civil do Clcro sob a prudcnlc rcsciva "autant que 
lc pcmet ma religion, et comme elle le pelmct>> (:)j, acabou por 
se exilar, viajando pela Suíça, rcentrando cm França c passando a 
Espanha, vollando de novo a Pcipignan, para regrcssnr a Espanha, 



onde, na clandestinidade, exercia as funções de confcssor e de agenle 
secreto da duquesa de Penlhièvre. AlCm disso, muitos sacerdotes 
franceses tiveram de se deslocar dos scus asilos nas regiões mais 
próximas das fronteiras que foram invadidas pelos franceses para 
assim escaparem à sanha dos scus compatriotas. Houve retiradas 
importantes de Guipuzcoa, Biscaia, Navarra e Aragáo para a Galiza, 
para as duas Castelas e para as províncias meridionais. Foi o caso 
de Monsenhor de Royère, bispo de Castres, o único deputado 
eclesiástico da sua diocese aos Estados Gerais, que atravessou toda 
a Espanha e se veio abrigar no Mostciro de Alcobaça, onde terminou 
os seus dias, e o de Monsenhor Laslic-Lescure, ioragido da Catalunha 
e que procurou abrigo em Portugal e rcgressou a Espanha quando 
em Julho dc 1795 foi assinada por Godoy a paz de Basileia (I4). 

Deixemos, poidm, para melhor esclareciincnlo o problema da 
identidade do Autor da Révolution de France. Admitamos mesmo 
como hipólese que ele tenha acabado de redigir o seu documento- 
-testemunho em Porlugal, onde eventualmentc sc podcna ter refugiado. 
Fixemo-nos no manuscrito. Tratar-se-á duin original ou duma cópia? 
Numa carta que lhe foi enviada pelo Cardcal Maury, porta-voz do 
'c6tC droit' da Assemblcia Constiluinte (quc o Autor dcslc manuscrito 
eleva aos píncaros da glória como porta-voz da dcicsa do Trono e 
do Altar) e que elc transcreve numa das suas notas de rodapé ('3, 
recCm-nomeado Bispo de Montefiascone, logo promovido ao 
cardinalato em troca dos excelentes serviços prestados à Igreja e à 
Monarquia titubeantes em França, este insigne purpurado dá-lhe o 
titulo de Abbé - que, pela ambiguidadc de leituras que permite, 
apenas deixa concluir que ele náo era bispo. Nessa carta em que 
afi~ma, com pouca inodCstia, que a sua elcvação ao Cardinalato 
marcará o princípio da Rcslauraçáo eni França, cle rciere-se a cópias 
deste rclato que o seu correspondente plancava enviar a Mcsdamcs 
Victoire e AdClaide, lias de Luís XVI, exiladas cm Roma. Teria, 
de facto, o Autor, quc, protcstando scmprc o seu isolamento, se 
cancava com Roma e recebia as respostas desejadas, feito ou 
mandado fazer cópia(s) dcssc tão volumoso inunuscrito? A sua idade 
avançada que náo esconde e as suas dificuldades económicas ialvez 
tenham fcito gorar o scu projecto de enviar o manuscrito para Roina, 
onde procurava obtcr apoios logís1icos para compensações no dia 
ansiado da restauração da legitimidade. O Cardcal Maury sublinha 



que ele fora um campeão da ortodoxia política e religiosa e que não 
o esquecerá na hora do triunfo. As tias do Rei prendadas com este 
panegínco da família real seriam outra alavanca importante. O 
Cardeal Maury dá-lhe mesmo instmções sobre o modo mais prático 
de remeter esse manuscrito, recomendando-lhe que o fizesse em 
pequenos pacotes e os enviasse ao cardcal ZClada (I6). Estamos, 
todavia, convictos que tal expedição não chegou a ser efectuada. O 
prefácio indica como finalidade primeira do seu rclato uma knção 
catártica de alívio pessoal dos pesadelos do exílio, exacerbados pela 
notícia do tríplice regicídio de Luís XVI, Maria Antonicta e de M.me 
Elisabeih, e, como segunda, ser imediatamente útil aos scus 
contemporâneos (e por extensão aos vindouros), que se deixam 
seduzir pela sereia enganadora da Revolução dc Françn, para que 
não caiam nos mesmos desastres e no mesmo abismo. O quadro 
histórico que ele isaça, se tomássemos ao pé da leua a sua afirmação 
exarada no mesmo prefácio, foi estruturado a patiir de dados 
acumulados na sua memória enfraquecida pela idade e pcla nostalgia 
do exílio. Floiida Blanca tentou Eazer dos PirinCus uma barreira 
ideológica capaz de isolar as ideias incendiárias e anti-monárquicas 
que punham a França a fcrro e fogo. Falam os historiadores daquilo 
que C já um estereótipo ou scja dum 'cordão sanitário' que impedisse 
a entrada em Espanha do 'vinis pestilento', para empregar a 
expressão do nosso Autor. O memorialisia queixa-se de falta de 
fontes documentais indispensáveis ao bom andamento da estnituração 
do seu quadro. Os preciosos dossiers, quc por taquigrafia acumulara 
durante a vigência da Constituinte, sobrctudo as intervenções do 
Abbé Maury que ficaram ianlosas, segundo cle pr6prio confessa, tcve 
de os qucimar, com medo que os patriotas, que, nos barcos e nas 
estradas, passavam a pcntc fino os poucos havcrcs dos rcfugiados, 
o náo incrirninassscm de 'aiistocrata', já que esse título era 
particularmente odioso para a populriça cniurecida c, s6 por si, como 
ele afirma, com descarado exagero, bastava para se ser condcnado 
à guilhotina. Quarito a ionics Irancesas, clc aceitava pcrfcitamenie 
e justificava as medidas policiais preventivas que tentavam impcdir 
a entrada em Espanha de livros, panfictos e objectos que, de pcrio 
ou de longe, se rclacionassem com a RevoluçFío. O bloqueio 
procurava tapar todas as brcchas, embora inutilmente, porquc as 
ideias em fúria não podcm ser travadas por ncnhum molhe políiico. 



É, aliás, uma d a s  incongmencias do Autor em que se sente que 
escamoteia a verdade, porque ele própiio confirma que os 
acontecimentos relatados a partir do momento do exílio foram feitos 
pelas gazetas, indiscutivelmente vindas de França, e o quadro 
pormenorizado que ele traça d a  queda de Robespicrre com que 
encerra o seu relato documenta uma prccisáo de dados, que implica 
variedade de fontes escritas. Que o Abbé escrevia de memória, sem 
poder muitas vezes confirmar o nome, a data ou o título, é verdade. 
É um dos bons argumentos em favor da  originalidade c d a  unicidadc 
deste manuscrito contendo algumas rasuras que parecem demonstrar 
o contrário, isto é, que poderia tratar-se de erros de copista e não 
de correcções ou lapsus calami, como, por cxemplo, quando, 
obcecado pela infinitude de dccretos dos 'novos licurgos', ele escreve 
décrets onde deveria ter escrito déserts (I7). Argumento de mais peso 
a favor da  originalidade deste manuscrito é a confissão espontinea 
do seu Autor de que não escreve o nomc do actante porque ele não 
lhe oconia ou quando - e aí o argumento passa a ser isrerutável 
- dcixa espaços em branco, 3. espera de os colmatar mais tarde, 
quando dispusesse já dc fontes que lhc avivassem a memória, que 
era, diga-se de passagem, verdadeiramente portentosa e enciclopédica. 
E uma pcrgunta não pouco incomodativa pode ser feita: não tcrá 
este códice sido publicado, algurcs, ein França, onde com a 
Restauração se assistiu a uma verdadcira proliicrdção de literatura 
expiatória? Granel (I8) rcpciloria 3000 volumes sobre Luís XVI  e 
a família real até ao ano de 1905, na sua maior parte constituídos 
por sermões pancgíricos e expiatórios do duplo rcgicídio. Nenhum 

. dos títulos inventariados se aproxima do que reza no códice em 
estudo. Não será também de excluir a hipótese da  sua publicaçáo 
sob outro título bcm direrentc quc dcspiste o investigador. Dcmo- 
-nos igualmente ao trabalho de comparar este relato com outros textos 
sobre a Revolução escritos por eclesiásticos como os AbbCs Lambcrt, 
Proyart, Breton, Taillet, Edgeworth de Fiimont, Baslon, Barruel, 
Duvoisin, etc. Fizemos aturadas investigações em cat8logos e 
bibliografias, acabando por concluir que o manuscrito é inédito e 
de um valor incalculável pelo tcsouro dc in~orinaçõcs que contCm 
e pode ajudar a esclarecer algumas das qucstóes ainda em debatc 
nas bcin~cnêuticas da  Revolução de França, quc, duzentos anos 
volvidos, continua a ser objecto de leiliiras n~ctodologicamcnlc 



viciadas. O Autor da Révolution de France é aquilo a que Pierre 
Ladoué chama um Iiistoriador-panegirista (I9), náo se limitando a 
chorar elegiacamente a morte dos Soberanos, que considera como 
ungidos do Scnhor e os mais perfeitos dos monarcas, despejando 
a sua oratória barroca contra os inimigos do Trono e do Altar. Ele 
admite sem problematização a união ontológica entre a Monarquia 
e o Catolicismo, sendo incapazcs de subsistir uma scm o outro e 
vice-versa. Ele define logo no prefácio a sua metodolo~ia histórica. 
Se, cerca de 100 anos mais tarde, Taine, em Les Origines de Ia 
France Contemporaine diz querer tratar a Revoluçáo boa maneira 
naturalista: 'I'étais devant mon sujct comme devant la métarnorphose 
d'un insecte" (20) ,  o Autor da Révolution de France tem objectivos 
bem diversos. Ele pretende intervir na incipiente opinião pública, 
já que tinha acabado a opinião reinante, para desmascarar todos 
os inimigos do Altar e do Trono, desfazer os seus sofismas e 
demonstrar-lhes que o Catolicismo e a Monarquia fazem e perfazem 
o cume e o ideal da toda a sociabilidade e perfectibilidade moral. 
Propõe-se ser verídico, mas a única verdade que admite é a sua, 
a única. Contraiiamente a outros mcmorialistas contemporâneos mais 
moderados, como Neckcr e Jcan-Joscph Mounicr (=I), para elc, o 
'espírito de pariido' era a condiçáo primcira do seu relato. Admite 
sem escrúpulo a mistura da subjectividade pcssoal com a objectividade 
do narrado. Daí que náo parcça estranho para os scus hábitos de 
orador cclcsi6stico quc a oratória se case hannoniosaincnte com a 
História, na deiesa intransigente das Ordcns de valorcs e de 
Hierarquias amcaçadas pelo furacão revolucion6rio. O scu rclaio é 
assim, por delinição metodológica, partia1 e partiel. A sua visão 
da História é perfeitamente dualista: os bons e os maus franceses. 
Os bons franceses são os do c6té droit (a que nós hoje damos o 
nome de direita); os maus franceses são os do c6té gauclie, (a 
esquerda), os que, dcsrcspeitando o poder dclcgado pclos scus 
'con~menants', transformaram os Estados Gcrais em Asscmblcia 
Constituinte, Legislativa c Convcncional. O Autor admite, como aliás 
todos os dcputados aos Estados Gerais, quc havia abusos muito 
graves no sistema de tributaçáo fcudal, mas quc seria possível atcnuar 
essas injustiças scm mcxcr nas bascs sólidas c sagradas da Monarquia. 
O memorialista da Revolução, Jean-Louis Soulavie, seu 
contemporânco, era de opiniáo que se podia escscvcr a liistória coeva, 



porque fazer justiça na História deve ser como fazer justiça no 
tribunal. A condição essencial que ele irnpõe é que haja aquilo a 
que chama a 'probilé de l'histoire' (22). François Hue, quc foi oficial 
de câmara de Luís XVI, considera que a História verdadeira tem 
de evitar o espírito de  partido e exige distanciação no lempo para 
que possa ser escrita (23). Daí a importincia de distinguir entre 
Memória e Ilistória. O Autor da Révolution de France situa-se na 
linha dos teorizadores da contra-revolução como Rivarol, Comte de 
Ferrand, Sénac de Meilhan, Barmel e Duvoisin (%), opondo ao 
racionalismo enciclopedista, de que a Revolução herdou os princípios, 
transformando-os em acções violentas, a teoria já velha do absolulismo 
integral, que não poderia, na sua opinião, ser considerado obscurantista, 
porque foi ele que permitiu a França transronnar-se em capital das 
Luzes. Se  a Revoluç3o teve os seus teoiizadores, também a Contra- 
-Revolução encontrou os seus porta-vozes que sistematizaram as suas 
teorias. Por mais contraditório que possa parecer, rclaiivamente h 
Rcvolução que terminaria em República, Vollairc e Montcsquieu 
ficaram-se pelo despotismo iluminado, que era uma posição 
conscivantista. Só Rousscau mcreccria verdadciramcnie as honras do 
Panlcão, mas, contradiçõcs da política ou da História, somo se queira, 
foi Voltaire consagrado Rei em Paris pouco antes da Revolução c 
transferido para o novo túmulo de S a n r ~  Gcnovcva, agora laicizado, 
num cortejo verdadeiramente espectacular, cnquanto eram dcitadas 
sobre o cadáver de Luís XVI umas pazadas de cal para acelerar a 
sua decomposição. O Autor deste relato apercebe-se engenhosamente 
de todas estas contradições, embora as apresente por uma grelha 
rcducionista, disfarçada numa aparcnte ingenuidade: "En écrivant, j'ai 
déposé tout esprit de prévcntion. La vérité seule a diiigé ma plume. 
Je ne me pardonncrais pas d'en avoir saclifié les droits sacrés au 
triste plaisir de la vcngcance" (25). Propondo-SC, numa posição 
moralista que brigava logo i partida com a FIistóiia, fazer detestar 
o crime e admirar a virlude, ele confunde crime com revolução e 
procede a uma objurgatória contra os forcénés, étourdis, factieux, 
démagogues, tyrans, énergumilnes, enragés, sci.!ersts que s8o os 
jacobinos, qualquer que seja a sua filiação clubista, scrn distinguir 
muitas vezes (com algumas excepções, apesar de Ludo, para alguns 
dos primeiros dissidentes da esquerda) entrc os membros da 
Constituinte, da Lcgislativa e da Convencional. A sua visão passa 



frequentemente de rcducionista a apocalíptica. As Assembleias são 
a fonte de todos os males. 0s Direitos do Homem são para ele 
'trivialidades c apoftegmas'. A Constituicáo de 91 é "une boite à 
Pandore d'où sont soriies toutes nos calmlités". Eri1 bloco, a 
Revolução é para ele "une tragédie infe~nale qui se continue dcpuis 
près de quatre ans sur lc thCâtre ensanglanté de la France constemée 
c1 déchirée", O Duque d'orléans, que mudou o nome para Philippe 
13Egalité, era "um moço de estrebaria". De algum modo, o Autor 
avança argumentos que favorecem a tese, já desenvolvida por 
Auguste Cochin e reassumida por Bcmard Fay (26) ,  de que a traição 
do Duque d'orléans abriu unia brecha fatal na monarquia, sublinhando 
que ele desbaratou uma das casas mais ricas de França na esperança 
de um dia vir a empunhar o ceptro. Na sua opiniáo, a Revoluçáo, 
conduzida por monstros infernais, foi a pior de todos os tempos e 
lugares, fez mais vítimas do que todas as revoluções juntas. Com 
o seu faro apurado dc eclesiástico habituado ao confessionário, ele 
vasculha a vida íntima de todos os actmtcs do scu quadro histórico 
e se todos os da direita sáo uma antologia de viriudes, todos os líders 
do 'cótê gauchc', lomado no scntido bíklico de rCprobos, sáo uns 
debochados. O Clcro refractário C um rcbanho de sanlos homens c 
pastores, um cortejo de virgcns, as "castas csposas de Jesus Cristo 
ou dc um Dcus crucificado". SieyEs, GrCgoirc, Dom Gerle, Poniard 
e lodos os constitucionais sáo apóstatas e perjuros. Necker, sua 
mulher c sua filha, mais tardc a imlosa Madame dc Stacl, eram uns 
monstros, porque os verdadeiros culpados do estado lastimável a que 
chegou a França, enquanto Necker, com grandc sentido de moderaçáo, 
se demarcava da Revoluçáo, já enquanto ministro, já no exílio, do 
republicanismo violento e terrorista. Para o Autor, que ircquentemente 
chama a aLenção para a import8ncia que as cidadcs onde a burguesia 
possuía mais poder económico como Liáo, Marselha, Nantcs, tiveram 
no processo revolucionário, pagando caio o seu envolvimcnto 
político, o público burgues que apoiava Neckcr (o banqueiro 
responsiivel pela emissáo de 'assignats', que converteram a moeda 
dc valor facial em papel dc valor simbólico), cra constituído por 
'fradcs apósiatas, corlcsáos desonrados, advogados iividos, médicos 
ignorantes, filósoios audaciosos e sofistas ínlpios". Assim C dcscrita 
a burguesia cm vCspcras de tomar as r6dcas do poder. 

Dcsengancm-se, contudo, os meus ouvintes e Icitores. O Autor 



da Révolution ùe France, apesar de chamar à Assembleia Legislativa 
um "sénat antropophage et anli-chritien" e à Convenção um "ramassis 
de brigands et de forcénés", legou 3 posteridade um documento 
notável a muitos títulos. Inscrevendo num aparcnte panegírico uma 
verdadeira História da Revolução de França nos seus anos de maior 
efenrescência, ele transmite uma imagem extremamente dinâmica da 
Revolução em curso, mexe em todos os rastilhos que possam ter 
estado na sua origem. Ele tem plcna consciencia de todos os 
mecanismos em marcha, mesmo ou sobrctudo quando pela escrita 
tenta impedir o seu desenvolvimento. Descontados todos os juízos 
emitidos injusta e indiscriminadamente numa atitude desesperada de 
quem quer matar no ovo o vírus revolucionário (a expressão é dele), 
o seu relato dá-nos uma imagem viva dc toda a Europa a funcionar 
em bloco para impedir a propagação do incêndio revolucionMo 
gaulês e acabar com a Cata sanguinolenta da Revolução. Nos 
interstícios da sua narrativa, surpreendem-se todas as forças contra- 
ditórias em confronlação violenta. Paris, a capital das Luzes, era 
agora o "égout de toute la France, de toute I'Europe". Ele transmite- 
-nos imagens muito sugestivas da explosão brusca do jomalisino ao 
serviço da Revoluçáo, incendiando os ,ânimos e incitando à cami- 
ficina. Ele afinna por diversas vezes que o interesse foi a mola real 
da Revolução. Foi a vontadc colccliva de se furtar ao sistema de 
tributação feudal que fcz os ricos burgueses e a população embm- 
tecida aderir aos princípios revolucionários. Os Enciclopedistas, que 
indirectamente a prcpararain e a não teriam desejado nem aceitado, 
surgcm nas suas páginas cm violcntas dialribcs, em que é possível 
ver uma admiração mesclada de recusa. As suas 176 nolas de rodapé 
conslituem um capital informativo único nas Histórias e Mcnlhrias 
dcsle pcríodo. O Autor narra e em notas finais dcscnvolve e comcnta 
com muita oporlunidade (o que náo significa com rigor e precisão, 
que, de facto, muitas vezes lhe escapam) c com um sentido notável 
do anedótico e do pormenor, quase todos os acontecimentos e 
pcrsonagcns que cntram no seu quadro e que são rcicrenciados de 
maneira sumária no contcxto da narrativa. Essas notas constituem, 
embora se tome imperioso joeirá-Ias, um património riquíssimo para 
os Histoiiadorcs da RevoluqLo. Náo lhe escapam as festas e os hinos 
revolucionários que ele considera cançõcs licenciosas c iniemais. Não 
esconde a imporlância da Revoluçáo dos Eslados Unidos na génesc 



da Revolução de França, destacando as figuras de La Fayette, Bailiy, 
irmãos Lameth e Custine, que tinham feito a experiência revolucio- 
nária dos Estados Unidos e desde a Assembleia Constituinte desem- 
pcnharam funções militares ou administrativas, deixando subverter 
os exércitos normais e assumindo o poder i-evolucionirio. O Autor 
da Révolution de France sublinha com muito polmenor que essa 
Revolução das Colónias inglesas dos Eslados Unidos veio, além do 
mais, acelerar a ruína do erário régio francês, que ameaçava 
bancarrota, embora pensasse, como o Clero e a Nobreza, que, com 
gestos de magnanimidade e sem ser necessário uma revolução, pelo 
sistema de didivas generosas c patri6ticas, se poderia colmatar o 
déficit, sem ser necessário recorrer aos processos capitalistas de 
Necker, que favoreceram nitidamente a burguesia scvolucionária. Ao 
descrever com grande pormenor o papel relevante do Enciclopedismo 
na génese da Revolução, ele fornece preciosas achegas para a tese 
de Daniel Mornet que sustenta Les Origines intellectuelles de Ia 
Révolution Française (27). Voltaire e Rousseau merecem-lhe uma 
atenção particular, e embora o cidadão de Genève fossc verdadci- 
ramente o único ieorizador da soberania popular, na opiniáo do Autor, 
se ele estivesse vivo e tivesse assistido à Revolução sanguinolcnla 
e à guilhotina levantada em todas as cidadcs da nova República, 
ficaria horripilado com as cenas trágicas e iCtricas da Convcnção. 
É, porém, na análise da questão rcligiosa que levou os patriotas ao 
dcsespcro, que o Autor da Révolution de France se toma mais 
prolundo pelo conhecimento exaustivo que apresenta da matéria. A 
laicização do Panteão substituindo cenas do Antigo e do Novo 
Testamento por quadros revolucionArios, o culto da Razão dos 
Hebertistas, a teofilanlropia, o Culto do Ser supremo decretado por 
Robespierrre (que ele considera como a incainação máxima do 
satanismo), a proibição do culto católico e, posteriormente, dos cultos 
calvinisla e judaico, ocupam as melhores piginas desta Hisi6ria da 
Revoluçáo. Habituado ao computo do tempo pcla folhinha cclesiAs- 
tica que pautava a vida religiosa e social dos franceses, pelo Almanac 
Royal (28) publicado cin vésperas da Revolução, que contava o tempo 
a pariir da criação do mundo até ao dilúvio, até. ao nasciinento de 
Ciisto, até às origcns da Monarquia francesa (4421 anos), até. à 
correcção de Sáo Gregório, até ao presente (5788 arios), o Autor 
da Révolution de France apercebe-se das mudanças radicais que 



o calendário republicano introduzia pomposamente, embora o le- 
gislado náo coincidisse necessariamente com o vivido. O seu relato 
atinge o patético quando se apercebe que a árvore da liberdade (que 
o Abbé GrCgoirc propunha fosse o carvalho para se tornar mais 
duradoira), encimada por um alqucire, símbolo da abundância 
agrícola, pretendia substituir a Ctuz, sinal redentor da sociedade 
ocidental. Dc iacto, a Rcvolução Francesa, como todas as utopias, 
pretendeu suprimir o trágico da História, que marca a dimensáo 
individual e colectiva do homem em sociedades imperfeitas. La 
pique et Ia croix e9), um dos mais recentes estudos sobre esta 
questão religiosa da França revolucionária, ajuda a compreender esta 
Révolution de  France. TambCm nesta matéria muito particular, o 
Autor eclesiásiico é muito mais apologista do que historiador com 
sentido crítico. Com muita habilidade retórica, ele inverte as posições 
tradicionais acusando os enciclopedistas e revolucionários de 
intolerância íilosó~ica e de intolerância religiosa. Deslocara assim o 
eixo nevrálgico do intolerantismo nas contradições das palavras que 
marcam as contradições da História. 

Em conclusão: o Autor da Révolution de France vê a História 
do peiíodo revolucionário pelo prisma dum cclcsiástico rciugiado cin 
Espanha, incapaz de compreender que o terror era provisório e que 
o republicanismo fora violentamcnle aniiclciical porque a Igreja fora 
violeniamente contra-revolucionária e inconsolável na sua viuvez a 
parlir do regícidio. A Igreja de França tomou-se pelo seu exílio 
massivo, nem sempre justificado, e pelos seus actos sistematicamente 
contra-revolucionáiios, de que a guerra da Vcndcia C o mais triste 
exemplo, uma arneaça permancntc para a Rcvoluçáo, que se viu 
obrigada, em desespero de causa, a ir muito mais longe do que 
projectava. Na sua apologCtica unilateral, o Autor carreia, contudo, 
maierial precioso para uma História pcrsonalizada, cm que as 
estniiuras não evacuam os indivíduos que as lideram e as massas 
que as executain com todas as marcas da irracionalidade à r6dea 
solta, em busca d u n  novo equilíbrio, trazendo à cercbral histori- 
ografia contemporânea da Rcvolução Francesa uin testemunho vivido 
que, quer se queira quer não, representava o pciisuiiicnto de pelo 
menos metade dos Franceses de cntáo, sobretudo dos franceses no 
exílio, embora nccessariamciltc com rnalizes muito diversificados. Na 
Révolution de  France está muilo viva a dialkctica dos que fazem 



a História (a da Revoluçáo e a da Contra-Rcvoluç~o) e os que sorrem 
a História, com ou sem rcvoluçáo. E foi por isso quc decidimos dar 
2 estampa este longo manuscrito que ilustra excrnplarmente essa 
dialéctica. 

Fcrreira de Brito 
Universidade do Porto 
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