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 POLÍTICA E VIDA PRIVADA

Yves Castan

Ao tentar explicar a mais incrível das perversões do víncu-
lo social, a “servidão voluntária”, que instituía a tirania de um 
sobre todos, La Boétie1 não incriminou um princípio como o 
da delegação reservada do poder. Para ele o perigo estava nos 
excessos de confiança ou até nas gratidões legítimas, criadas 
segundo o modelo das afeições privadas. “Nossa natureza é tal 
que os deveres comuns da amizade ocupam boa parte de nossa 
vida; é razoável amar a virtude, apreciar os belos feitos, reco-
nhecer o bem que recebemos e muitas vezes diminuir nosso 
conforto para aumentar a honra e a vantagem de quem amamos 
e o merece.”

LAçOS PRIVADOS E AUTORIDADE PúBLICA

Se os juristas da Renascença tanto louvam a república, en-
contrando no bem comum a justificativa sem reserva das domi-
nações e dos tributos, as pessoas que vivem no século conservam 
o hábito e a necessidade de, levadas pela gratidão, dedicar a 
superiores bem conhecidos sua capacidade de fervor e serviço. 
Mesmo num ambiente culto, preocupado em medir o valor e a 
exigência das subordinações consentidas, Henri de Campion,2 
gentil-homem normando que redige suas memórias no início 
da era clássica, descobre sem escândalo mas com algum res-
sentimento o difícil acordo entre as obrigações da clientela no-
biliária e os deveres de um súdito leal. Como Marc Fumaroli, 
sem dúvida devemos ver na adesão de Campion ao partido dos 
príncipes — o de seus protetores, o conde de Soissons, depois os 
Vendôme — o assentimento a um justo esforço contra a tirania 
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que tranquiliza a boa consciência política de um gentil-homem 
probo e lúcido. Não obstante, Campion não deixa de enfatizar 
os períodos de tensão que exigem árdua reflexão e uso modera-
do da casuística para encontrar uma saída honrosa.

AVENTURA POLÍTICA E CLIENTELA NO SÉCULO xVII: 

UMA FIDELIDADE CÉTICA

Fidalgo pobre, caçula da família, forçado pela delicadeza a 
oferecer sua lealdade somente a um príncipe disposto a aceitá-
-la, Campion se empenha em registrar essa dileção que o une 
ao duque de Beaufort, o qual “viveu comigo naquela época e 
depois sempre de modo muito afável e com maior civilidade do 
que em geral os príncipes demonstram para com aqueles que a 
eles se devotaram; de maneira que logo me tomei de zelo e de 
afeição por ele e nenhum mau-trato pôde me fazer perdê-los”. 
Todavia, no início da carreira, em 1634, quando tinha seus vinte 
anos, Campion era menos prudente. Oficial de um regimento 
do rei na fronteira, foi convidado a integrar, com maiores van-
tagens, as tropas que o duque d’Orléans reunia ao voltar de um 
exílio belicoso após um pacto particular com a Espanha. Para 
ele, o problema não se colocava em termos políticos: “Na verda-
de, eu não passava de um pobre cadete que procurava fazer for-
tuna; mas só desejava chegar a isso por vias honradas e, estan-
do atualmente nas tropas do rei e num local que lhe pertencia, 
parecia-me incorreto engajar-me sem antes devolver meu posto 
a meu mestre de campo”. Em suma, para ele tratava-se apenas 
de se desligar corretamente para que não se pudesse acusá-lo de 
deserção. Quanto a trocar o serviço do rei pelo de um príncipe 
aliado ao inimigo da Coroa e que tramava a subversão do rei-
no, “eu teria um motivo válido para desculpar-me, a saber, que 
não teria agido como desertor e que, sendo monsieur irmão do 
rei e herdeiro presuntivo da Coroa, não se poderia acusar-me 
de traição, já que [...] esse príncipe, não pretendendo eximir-se 
da obediência que devia a sua majestade, tinha apenas o cardeal 
por inimigo”. Assim, tudo aqui é definido em termos de hones-
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tidade privada numa tentativa de progresso empreendida por 
um parente com “o propósito de colocar-me também no cami-
nho da fortuna”. O que se poderia censurar ao soldado manti-
do num emprego medíocre e sem esperanças, que se demite de 
moto-próprio mas com franqueza a fim de conquistar as boas 
graças do príncipe herdeiro? E trinta anos depois sentimos que 
Campion ainda se orgulha de sua ponderada decisão, que in-
felizmente não consegue levar a termo, pois, obrigado a fugir 
com dois companheiros, “dispensamos a cerimônia de entregar 
nossas patentes ao comandante”. Se pensamos que, no início de 
suas memórias, Campion afirmou a preocupação pedagógica de 
escrever para seus descendentes a fim de instruí-los, devemos 
crer que nessa aventura, aliás pouco frutífera, ele definiu o bom 
hábito de guardar o decoro mesmo com as mudanças mais radi-
cais de fidelidade. Tratava-se tão somente de uma decisão indi-
vidual, que não envolvia nada além de sua disponibilidade para 
um campo ou outro.

Mas o que lhe causou a maior perplexidade foi a conspira-
ção tramada em 1643 pelo duque de Beaufort para assassinar 
Mazarino. Campion não aprovava o plano, pois considerava 
injusto impor ao ministro uma violência da qual, com sua man-
sidão, ele mesmo evitava ser acusado; de resto, achava que o 
sucesso da trama em nada favoreceria os conspiradores. No en-
tanto, manteve segredo e, caso resolvessem levar adiante o pro-
jeto, faria o que Beaufort quisesse, pedindo apenas para não ter 
de golpear o cardeal. Assim se reafirmavam seus laços privados 
com Beaufort: “Eu decidira segui-lo em quaisquer circunstân-
cias e não o abandonar, fosse qual fosse o partido que tomasse”. 
E se o príncipe resolvesse estar presente à ação, superaria os es-
crúpulos e ficaria a seu lado, “a isso obrigando-me igualmente 
meu emprego junto a ele e minha afeição”. Dessa vez ele rejei-
tou claramente o pretexto político e compreendeu que partici-
pava de um ato injusto, caprichoso e abusivo, chegando mesmo 
a expressar tais sentimentos ao duque. Todavia, foi “para servi- 
-lo fielmente e como homem honrado”, ou seja, segundo as nor-
mas da dedicação privada, que ele aceitou e que prevalece tanto 
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sobre seu discernimento de cidadão como sobre suas precauções 
pacíficas. Os móveis conceituais evoluíram muito nesse homem 
estudioso que não saía em campanha sem levar seus livros como 
“parte da carga da carroça”; mas os motivos diretos da ação, os 
que norteiam as duas garantias da honra — probidade e fide-
lidade —, embora propiciem o movimento, não podem variar. 
Fazem parte dessa reserva de afeto tão poderosa num Campion 
uma vez que aceitou o acidente sobre o qual se fundam sua ami-
zade, seu amor ou seu deslumbramento paternal.

AMBIçõES PRIVADAS E CAPTURA DO ESTADO

Essa geração de franceses, nascida e amadurecida durante as 
crises de crescimento do Estado monárquico, conhece uma si-
tua ção ainda paradoxal, pois são os recursos de um Estado obri-
gado a manobrar com os meios do favor que irrigam liberal-
mente essas clientelas diversas, que gravitam em torno das grandes 
figuras emblemáticas para conferir bela aparência aos jogos da 
sedição. Campion entendeu isso também no caso do prestigiado 
Alexandre, seu irmão mais velho, que o levara para o caminho 
da ambição: “A longa convivência com os facciosos [...] inspira-
ra-lhe o desejo, contrário a sua natureza, de sempre ver a corte 
do Estado tumultuada: desde então apresentou vários outros si-
nais dessa tendência, mais adquirida que natural”. Logicamente 
com o desejo de ampliar a perspectiva de cada lance que imagi-
nava. Assim, o que essa tentativa de captura do político median-
te a intriga privada nos revela não é apenas um cerrado concur-
so de avarezas e cobiças.

Os militantes das sedições principescas em geral podem vi-
ver dos empregos que os regimentos confiados a seus proteto-
res lhes oferecem e cujos deveres se empenham em cumprir 
com distinção e até com denodo, na batalha, e com habilidade, 
no conselho. Trata-se de viver ou morrer à custa do rei ou de 
seus inimigos, quando a vitória o permite. É preciso saber dei-
xar um posto ou uma companhia nos tempos sombrios de ina-
tividade ou ainda quando — sinal evidente de desfavor ou es-
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quecimento — as perdas humanas vistas de perto não redundam 
em promoção. Mas para viver deve-se aceitar os subsídios que 
a generosidade do príncipe não deixa de propor? A atitude de 
Campion mostra que mais vale evitá-los. Henri de Campion 
prefere recorrer ao jogo, pois é insuperável nisso desde que 
abandone o acaso dos dados e se dedique ao gamão ou a vários 
jogos de cartas. É menos nobre que o sinal fulgurante da sorte, 
porém o risco persiste e entre vitórias e tropeços a honesta des-
treza obtém sua recompensa. Mas favores e empregos deixam 
de existir no exílio, e o jogo só é bom por algum tempo. 
Portanto, apenas no exílio pode-se subsistir às custas dos pro-
tetores, se o zelo por seu serviço obriga a buscar refúgio ou 
ainda se o pleno sucesso da facção autoriza a liberalidade: “Eu 
disse [ao duque de Vendôme] que quando a situação dos seus 
mudasse, eles me tratariam como eu os houvesse servido”. 
Embora mais tarde tivesse motivo para se queixar da ingratidão 
dessa família, ele reconheceu a correção do pagamento da pen-
são que lhe foi concedida e preferiu reservar suas críticas a ati-
tudes mais distantes e menos francas que as do passado. Sem 
dúvida, é num espírito mais de sarcasmo que de brincadeira que 
Tallemant des Réaux3 levou à caricatura tal submissão do “per-
tencer”: “Estando nas últimas, um gentil-homem do conde de 
Lude foi instado a confessar-se e disse: ‘Nunca desejei fazer na-
da sem o consentimento de meu senhor; preciso saber se ele 
aprova’”. Prestes a romper os últimos laços com o mundo, o 
fiel é colocado no mesmo grau de cegueira do avaro, relutante 
em restituir bens mal adquiridos; a mesma naifveté confunde 
seus traços numa única historieta.

Esse “pertencer” que orienta para uma pessoa e para o grupo 
que ela congrega todas as inclinações ao afeto e à solidariedade, 
normalmente devidos aos íntimos e à “pátria”, parece dotado de 
um atrativo mais forte que o das máximas gerais do dever. Assim 
como confessa sem pudor seu prazer com o jogo e com o ganho 
através dele, Henri de Campion declara que, embora pouco dado 
a altercações, sempre se viu tentado a entrar nas disputas dos 
amigos: “Eu ficava contente quando meus amigos se envolviam 
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em querelas para que pudesse servi-los, pensando, conforme o 
costume dessa época, que me valorizaria através do duelo e dos 
procedimentos aos quais dá lugar”. Sempre o interesse — em 
nada vergonhoso — por sua “fortuna”, com os mesmos rasgos de 
coragem que na guerra e as vantagens mais seguras da atenção 
apaixonada do meio de referência ante a espontaneidade da inicia-
tiva valorosa. A clientela privada, como se deve chamá-la, apresen-
tava aqui a maior oportunidade de efervescência numa sociedade 
baseada na dedicação de tipo familiar e no esprit de corps.

Podemos então nos perguntar — e foi assim que o caso de 
Henri de Campion pareceu exemplar — em que margem do 
campo do pensamento e da ação pode desenvolver-se um as-
pecto público de alguma importância para os indivíduos. Além 
de suas atitudes cristãs, Campion demonstra uma humanidade 
capaz de sentir por todos — até pelos homens das tropas inimi-
gas, gado desprezível que o vencedor abate após a luta — uma 
compaixão que considera devida. Sabe julgar claramente, do 
ponto de vista do bem público, que lhe parece o único com-
petente, uma ação política na qual está engajado. Entretanto, a 
seu ver tudo se passa como se essas largas ideias fossem inteira-
mente vãs, como se esses movimentos reais só pudessem ocorrer 
nas esferas concêntricas dos diversos níveis do privado; a afetivi-
dade íntima que se deve sacrificar a duras penas para preservar 
o autodomínio; o dever de buscar fortuna, às vezes arriscando 
a própria vida; o fascínio pelos grandes destinos na esteira dos 
quais se pode progredir ou consumir-se na calorosa companhia 
dos que se deram sem reservas.

Seria avaliar demasiado apressadamente essas atitudes atri-
buir-lhes, do centro subjetivo ao invólucro social, as vigorosas 
diretrizes que se apresentam para, através de um senso de digni-
dade, de honra, de distinção pela façanha, de dedicação ao prín-
cipe transformado na encarnação do Estado, inervar as virtudes 
políticas cuja gestação nunca vemos ocorrer no abstrato? O qua-
dro lisonjeiro, porém de modo nenhum contaminado pelos de-
vaneios étnicos de um século inteiro, que mais tarde o visconde 
de Bonald pinta para o Tombeau de la noblesse [Tumba da nobre-
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za], retoma quase todos esses traços, mas para atribuir-lhes uma 
finalidade política. Privilégio, favor e qualidade foram para a no-
breza apenas os corolários dessa distinção que a votava ao serviço 
público, liberando-a da preocupação de acumular bens, recons-
tituir fortunas, preservar os recursos vitais. Surpreendente para-
doxo que pretende atar a um desígnio político uma classe intei-
ra, recriada sem cessar pelo comércio, pela paixão de acumular e 
progredir, pela engenhosidade e pelas alianças proveitosas, ávi-
da de primaveras sagradas [ritos anuais que precediam a partida 
para os combates] e a cada surto de crescimento consumindo os 
frutos antecipados de sua generosidade.

SERVIçO DO REI E FAMILIARIDADE MILITAR

Porém, talvez devamos nos situar em outros níveis de consi-
deração, mais próximos sem dúvida daqueles que Bonald4 estu-
dou e concebeu. Duas gerações depois de Campion, no período 
entre as últimas guerras de Luís xIV e o início da Guerra dos 
Sete Anos, encontramos nas mesmas posições inferiores gentis- 
-homens desiludidos de fazer fortuna e que, vindos de mais 
longe e sem acesso a grandes proteções, servem em exércitos 
maiores. Preserva-os do anonimato apenas o sentimento de fra-
ternidade das armas e a remota possibilidade de ter um coronel 
com prestígio suficiente em Versalhes para favorecer a carreira 
de seus subordinados ou pelo menos fazer reconhecer-lhes os 
méritos. A preocupação com as relações úteis está sempre pre-
sente, porém expressa com maior cortesia, na correspondência 
dos oficiais5 que evocam parentes dotados de alguma influência 
e recordam ex-colegas promovidos a melhor situação. Não há 
interesse em relatar façanhas, a não ser para aludir discretamente 
a méritos bem comprovados. As notícias da corte, da guerra são 
aguardadas com ansiedade, mas por motivos de ordem prática: 
as provisões que é preciso calcular, os movimentos de efetivos, as 
precauções individuais e familiares, as tarefas profissionais des-
critas com frequência, pois sempre se precisa de um bom conse-
lho e de uma mão amiga para os mil e um detalhes de forragens, 
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montadas, disciplina, soldo ou equipamento. Assim se misturam 
rigores de um serviço público e inspecionado, maneiras livres 
e familiares de gente habituada à convivência estreita, às tole-
râncias comedidas, das quais não se pode abrir mão quando é 
preciso preparar-se para uma inspeção imprevista. A organização 
burocrática aceita sem dificuldade e talvez com proveito esse 
humor capaz de preservar suas privacidades no trabalho comum, 
mas é claro que já não existem objetivos privados, ambições 
alheias ao quadro de promoções e honras previstas para esses ofi-
ciais subalternos, aos quais trinta anos de serviço rendem a Cruz 
de São Luís e uma pensão de quinhentas libras, se têm a sorte de 
viver até lá. Esses soldados profissionais pouco devem às relações 
e proteções que no máximo deram um impulso a sua carreira 
numa época em que o rei precisava da nobreza militar. Famílias 
pobres, capazes apenas de financiar um começo de carreira: du-
zentas ou trezentas libras para o equipamento e o dobro até o 
recebimento do primeiro soldo. E depois uma boa vontade para 
ajudar-se mutuamente, uma troca de informações constante nos 
altos e baixos escalões, porém estes são dois mundos separados 
que raras vezes se encontram, entre os quais há afetos vigilantes, 
enternecidos pela distância que nenhuma mescla de interesses 
compromete ou ameaça.

Já não são homens que, como Campion, se entregam a sua 
sorte e por ela se dedicam a protetores aos quais servem com 
lealdade sem conseguir diferenciar, apesar de sua lucidez, ambi-
ções, honras e serviços sempre estritamente privados, mas que, 
por uma usurpação já percebida, cobrem o campo da atividade 
pública. O serviço militar apresentou-se a esses pequenos ofi-
ciais da monarquia administrativa como um dos raros meios de 
viver ou morrer com dignidade, e foi o trabalho exigido que os 
absorveu, deslocando-os ao sabor das guarnições e das opera-
ções, liberando-os para suas licenças semestrais, praticamente 
nunca lhes deixando a escolha nem mesmo a ideia de que seria 
possível viver de outra forma. Ocupados com detalhes de ações 
que não planejaram, nunca expressam dedicação a um projeto 
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público. Preferem manifestar uma resignada submissão a pro-
pósitos superiores que os afetam sobretudo por seus abusos. 
Assumem o papel público com empenho e seriedade, mas não se 
poderia dizer que conscientemente, pois a tarefa cotidiana é as-
similada à vida familiar e os divertimentos às vezes se revestem 
da aparência de deveres. O jogo, que para Henri de Campion 
constituía um recurso apaixonante, não passa agora da ocasião 
penosa porém inevitável de arriscar sem grandes esperanças um 
dinheiro raro, e esses guerreiros acomodados veem com desdém 
as disputas de honra nas quais se comprazem os jovens tolos, 
inexperientes, e os simples dragões, que gostam de desafiar com 
o sabre ou a espada os coletores de impostos do rei.

Servidão mais que serviço: é o que estaríamos tentados a 
dizer para caracterizar a evolução desse ofício das armas que 
não mais reserva a liberdade de se poder abandoná-lo quando 
o emprego medíocre não deixa lugar para nenhuma esperança 
de glória. Em sua ávida juventude, Campion não teria supor-
tado essas longas inércias em que mergulha o aparelho militar 
nos períodos de repouso. Contudo, se o grande reinado de su-
jeição e disciplina eliminou da ordem militar todo vestígio de 
objetivo pessoal, em contrapartida estabelece-se uma atmosfera 
de vida privada, de afeição familiar, quase familial, mais sensí-
vel que a rivalidade. E quando dois amigos fazem um balanço 
de alguns anos de campanha, a conta dos mortos já não é a dos 
cargos abertos e das promoções obtidas: tem seus tons de cele-
bração piedosa e fraterna, de tal modo foi cordial e confiante a 
intimidade nessas vidas quase exiladas.

UM SUPERIOR PRÓxIMO E ABSOLUTO

Para Campion, que na vida pública não conseguiu distinguir 
entre objetivos políticos e privados, uma lealdade exemplar, ra-
zoavelmente aquecida por sentimentos de gratidão e esperanças 
de fortuna, servia a finalidades muito diferentes, tranquilizando 
a consciência, demonstrando o zelo adequado, testemunhando 
solidariedades partidárias. Como se declara largamente dotado 
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de simpatia e afetividade, ele precisa de um campo mais íntimo 
para mostrar a plenitude de seus sentimentos. Só pode saborear 
totalmente sua felicidade privada e chorar suas mágoas no âm-
bito doméstico, e ainda com afetos tão exclusivos que, ao perder 
sua filha favorita, apenas o senso do dever o levou a manter uma 
solicitude apática com relação aos outros filhos. Excetuando-se 
as emoções de ordem amorosa, parece sensível apenas a esse 
gosto amargo da decepção do leal servidor que desde a Idade 
Média constitui uma das vicissitudes inseparáveis do compro-
misso vassálico. Mistura ainda necessária de respeito, gratidão e 
amor que se deve ter para com “o superior”, como lembram os 
tratados de teologia moral do século xVII,6 sem evidentemente 
omitir o justo medo.

Esse termo “superior”, com seus valores formais invariá-
veis, seja qual for a figura envolvida — marido, mestre, vigário, 
oficial, magistrado, senhor —, explica muito bem a dificuldade 
de separar as noções de poder benfazejo e vivificante, por um 
lado, e de afeto tímido, por outro lado, sendo o medo extremo 
aquele de se ver apartado da fonte de benevolência e subsistên-
cia. Como nem todos os escalões da sociedade precisam ter uma 
relação direta com todos os superiores imagináveis, é louvável 
e econômico limitar as homenagens aos mais próximos. Uma 
mulher na ordem temporal pode declarar que reconhece como 
tal apenas o marido, e é evidente que um servidor ultrapassa seu 
horizonte legítimo se, ignorando a autoridade do patrão, re-
corre a uma legalidade política que não é de sua ordem. Nestas 
condições, é problemático o próprio sentido dos limites, além 
dos quais não se pode evitar as sanções da justiça. Um trabalha-
dor rural confia tanto na desculpa da ordem recebida quanto 
Campion na obrigação do duque de Orléans de incluir em seu 
acordo com o rei todos os que só haviam feito obedecer-lhe. 
Ainda no Século das Luzes a acusação de “republicanas” im-
putada a pessoas de condição modesta não implica, na acepção 
corrente, a suspeita quanto a sua lealdade à monarquia. Se são 
tidas por maus súditos, não é como súditos do rei, do qual não 
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têm oportunidade de falar; o que se critica o mais das vezes é sua 
indocilidade com relação aos patrões ou aos notáveis, ao reitor 
ou ao senhor, ou até sua falta de zelo ou de obsequiosidade, sua 
pretensão de julgar os atos do cura ou dos cônsules segundo a 
utilidade pública.

Essa redução ordinária do poder reconhecido ao âmbito mais 
imediato não impede que se atribua um valor simbólico muitas 
vezes bastante prestigioso a autoridades cujo exercício por cer-
to tem consequências, como o imposto, mas não implica contato 
real ou oposição imaginável. Não se hesita em chamar de “nos-
sos senhores” autoridades distantes, do Parlamento ou da corte; 
em Languedoc, esse título é concedido aos deputados dos Esta-
dos Gerais de 1789 como outrora o era aos dos Estados Provin-
ciais. Quase sempre o termo tem uma conotação de respeito, a 
distância, ao poder que valida e autoriza mais do que se exerce 
diretamente.

Em tais maneiras de falar e agir, se a legitimidade pública é 
regularmente reconhecida, porém em raras ocasiões efetivas, a 
legalidade das obediências quase nunca é considerada, tanto o 
superior real se impõe à imaginação ou ao hábito do súdito. As 
situações anormais que surgem imprevistamente exigindo uma 
resposta precisa podem, assim, revelar indícios particulares de 
autoridade.

TUMULTO NUMA COMUNIDADE: UM CASO DE RAIVA

Fornece-nos um exemplo disso nos primeiros anos do sécu-
lo xVIII um caso de raiva7 ocorrido numa pequena comunidade 
do bailiado de Gévaudan e confiado ao vigário de Pierrefiche, 
o qual detinha, aos olhos da população — do enfermo e de sua 
família, de todos os paroquianos, camponeses dos arredores —, 
uma responsabilidade conferida unanimemente. Pierre Marcou, 
o doente, recorreu a ele não para solicitar cuidados médicos, 
pois já havia feito o necessário e tocado as santas chaves mira-
culosas, e sim porque sentiu a proximidade da morte e a neces-
sidade de proteção em seus últimos dias, consciente do perigo 
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público que sua doença representava. Enquanto os especialistas 
e os vizinhos alarmados com seus acessos de fúria discutem 
as possíveis modalidades de sua morte ou de seu abandono, o 
padre é tranquilizador, pois leva em conta os interesses físicos 
e espirituais do enfermo, recusando o extermínio deliberado 
pela abertura das veias e a deserção generalizada, que deixaria o 
moribundo desesperado.

Pierre Marcou nunca teve boas relações com o vigário, que 
no passado o pressionara em função de algumas dívidas, mas nas 
atuais circunstâncias considera que pode contar com essa prote-
ção que pede em nome da “fidelidade” do padre. Exigira a mesma 
fidelidade também do boticário que lhe pratica a sangria: aceita 
esta como um tipo de tratamento, porém a teme como discreto 
meio de tirar-lhe a vida. Vendo que sua veia permaneceu aber-
ta, pergunta-se quando será fechada e pensa que o vigário deve 
aconselhá-lo: “Fiava-se nele [para saber] se seria errado deixar a 
veia aberta a fim de morrer mais cedo, pois, se errado fosse, não 
quereria fazê-lo”.

A conselho do vigário, Marcou fecha a veia, mas se dá con-
ta de que essa autoridade legítima, garantida em sua lealdade 
pelos deveres do ministério, não é a única que lhe governa o 
destino. Os vizinhos chamados a montar guarda a sua volta 
não ousam amarrá-lo; limitam-se a cercar sua cama com uma 
grade. Todavia, num de seus acessos de fúria, o doente derruba 
a grade e grita que pretende morder e queimar tudo; então os 
vizinhos saem, apagam o fogo derramando água por um canal 
de madeira instalado na janela, cercam a casa numa noite de fins 
de dezembro a mais de mil metros de altitude, temem adorme-
cer e acordar com a fatal mordida. Sabendo bem o que sempre 
acontece nesses casos de perigo insustentável, Marcou já havia 
considerado a possibilidade de quererem matá-lo. E, se depois 
da confissão contrita, das restrições exigidas e do pedido de ora-
ções recusou a extrema-unção, foi porque pensou que o ritual 
inacabado constituiria a melhor salvaguarda contra a impaciên-
cia e o pânico de seus guardiães. O mais estranho é que ele não 
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parece ter pensado na autoridade temporal, insignificantemente 
representada, é bem verdade, pelo escrivão do juiz senhorial. 
Foram seus guardiães que pensaram nesse recurso: como o 
vigário que havia organizado a guarda estava imobilizado pelo 
senso do dever, era preciso encontrar um homem que em nome 
da segurança pública ousasse precipitar sua morte. O escrivão 
assumiu o papel que lhe foi designado e mandou que seu filho 
fosse ao sítio armado de fuzil para atirar no doente.

Na mente dos camponeses, quase todos analfabetos (só uma 
das testemunhas apôs sua assinatura), o imperativo era ditado 
por uma solidariedade ante o perigo e as dificuldades dessa si-
tua ção patética. Contudo, havia um consenso de que só a famí-
lia, só os parentes do enfermo estavam habilitados a tomar deci-
sões: tratá-lo ou abrir mão do tratamento, contendo-o em seus 
acessos, ou amarrá-lo e deixá-lo morrer, talvez até fazendo-o 
sangrar até o fim. O vigário de uma paróquia vizinha aconse-
lhara seu confrade de Pierrefiche a limitar-se à aplicação dos sa-
cramentos e a não se envolver no caso. Foi a fraqueza do círculo 
privado, da família imediata que de algum modo coagiu aqueles 
que, em diversos sentidos, podiam considerar-se responsáveis. 
Junto a seu leito de morte, Pierre Marcou tinha apenas a jovem 
esposa, aterrorizada com esse mal súbito e logo obrigada pelo 
medo e pelas ordens do marido a refugiar-se junto ao vigário, 
a chorar, a suplicar, a imaginar socorros vãos. Desconfiado dos 
próprios furores, perplexo com o horror que sentia por tudo 
que lhe surgia diante dos olhos, primeiro ele afastou os seus. 
Não teve a seu lado nenhum amigo íntimo, pois, se o termo 
amigo, bom amigo, é empregado com bastante generosidade, é 
no sentido de bom vizinho com quem existem relações cordiais. 
Nem Marcou nem aqueles que o rodeiam e em geral o estimam 
imaginam uma amizade que vá além dessas boas relações habi-
tuais, familiares e leais. Isso logo se dissolve num sentido co-
letivo do bem comum: se ele sofre como um cão, se a loucura 
de seu mal lhe provoca impulsos terríveis, por que não liquidá- 
-lo? Pouco importa que às vezes Marcou deseje supliciar-se pa-
ra fundir seus sofrimentos na Paixão de Cristo ou queira estar 
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morto e ouvir a sua volta as litanias ou ainda refugiar-se sobre 
as lascas de madeira na boca do forno quente para não tiritar 
mais nem ter de suportar a visão do fogo. De qualquer modo, 
a presença da família com certeza o levaria aos procedimentos 
que ele mesmo evoca a meia voz: após os últimos sacramentos, 
a sufocação sob as cobertas ou a sangria mortal.

Entretanto, é mal recebida a evidência da salvação pública 
na execução por mãos estranhas e violentas. Os assassinos pro-
clamam a altos brados seu horror por um ato que não era de sua 
competência pessoal. Instadas pela monitória a falar, as teste-
munhas exprimem a amargura daqueles que, impacientes com o 
espetáculo e com a guarda inútil, prefeririam simplesmente re-
tirar-se e deixar aos profissionais o cuidado de administrar a 
desgraça evitando o escândalo. Aos olhos de todos, que o con-
fessam sem constrangimento quando não tomam partido no 
processo, o importante era neutralizar o furor destrutivo do en-
fermo, encerrando-o no quarto depois que recebesse os últimos 
sacramentos e os víveres necessários para chegar ao fim. Seria 
preferível deixar para a honra privada de uma família a liberdade 
e o risco das decisões extremas, porém, não sendo isso possível, 
a comunidade devia providenciar esse mínimo exigido pelo de-
coro e pela prudência. Só que nenhum chefe tinha prestígio 
suficiente para coordenar a ação, que excluía a violência mas não 
a firmeza ante o martírio do doente. E se a maioria se confor-
mou com o abandono foi porque ao mesmo tempo recorreu às 
autoridades responsáveis e não pôde assistir à consequência 
inevitável. O escrivão e o boticário não veem outra solução além 
da morte violenta e rápida, porém, sendo o único que conhece 
de perto o horror da raiva, o boticário também é o único que se 
declara feliz por haver eliminado seu paciente.

A análise das atitudes e condutas apresentadas nesse processo 
é possível graças à argúcia do interrogatório e à paciência do offi-
cial [juiz eclesiástico], cujos procedimentos quase sempre são 
mais penetrantes que os de um juiz ordinário, com o qual cola-
bora nos casos criminais em que está envolvida a atuação de um 
padre. A partir de uma investigação mais sumária seria fácil julgar 
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que a comunidade queria solucionar por si mesma, de acordo 
com suas tradições, um problema no qual o vigário era convidado 
a desempenhar um papel preliminar limitado. De fato a comuni-
dade não se manifesta como coletivo autônomo: numa primeira 
fase é o padre que acolhe a pequena família refugiada junto a ele, 
que organiza a guarda, leva ou procura os socorros tidos por ne-
cessários. Conduta ambígua, talvez, na medida em que supõe 
uma segunda fase mais cruelmente decisiva e previsível, progra-
mada por uma fatalidade consciente. No entanto, é para o que 
pode representar a autoridade pública que se volta a opinião, des-
norteada pela ineficácia exaustiva de um cerco inútil, como o 
fora de início pela ausência de resposta real mente privada, ou 
seja, familiar. Assim, neste nível modesto, o que a hesitação do 
recurso parece indicar não é uma ampliação da solidariedade pri-
vada, e sim uma busca ansiosa de autoridade pública, capaz de 
resolver segundo outras normas, porém com segurança, esse caso 
para o qual a tradição não apresentava condutas normativas.

O que impressiona o observador atual desse drama de uma 
doença individual, isolada, não é uma atmosfera de anonimato 
e indiferença, mas a intervenção de uma vizinhança atenta e de 
um braço secular inflexível e brutal cuja diretriz é clara e sem 
dúvida razoável: não deixar o mal se espalhar. A única instância 
privada afetiva — a da esposa — não teve força direta para exer-
cer alguma influência sobre os acontecimentos. Faltou o apoio 
de uma autoridade pública firme que, como a autoridade reli-
giosa em seu campo, representasse uma garantia de ação regular, 
de um compromisso compatível com os desejos de uma família 
desnorteada. A resistência solitária do infeliz doente só obteve 
um precário sucesso forçando a retirar-se, por injunção da fi-
delidade, todos aqueles que ainda sentiam piedade ou lealdade 
para com ele, pois com suas agitações furiosas e suas ameaças 
veementes colocava-os em difícil posição. Em suma, uma parti-
da perdida de antemão, pois nenhum clã familiar podia assumir 
responsabilidade total e eficaz, e os particulares encarregados de 
um papel público de salvaguarda não dispunham de nenhuma 
norma de conduta para uma situação de emergência.




