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Pretendemos neste artigo localizar Elsle des Hermaphrodites,
publicada em 1605, primeira utopia francesa, em relação às outras obras
do mesmo gênero publicadas na França no século XVII, estabelecendo
assim um sintético panorama das utopias francesas e do sentido do
gênero utópico nesta época.
Antecedentes de Ersle des Hermaphrodites
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A utopia remete a textos difundidos pela cultura humanista,
principalmente à República, ao Timeo e ao Crítias, de Platão, e a
referências milenaristas. A Utopia de Thomas Morus, o texto utópico
inaugural, tem um duplo sentido, conforme lembram inúmeros
de seus estudiosos, evocado já em seu título pela ambigüidade da
pronúncia inglesa, que sugere simultaneamente um país de nenhum
lugar, inexistente (u-topia), e feliz, (eu-topia). A obra é composta de
dois livros: no primeiro, em um longo diálogo, são apresentadas as
mazelas sociais, econômicas e políticas da Inglaterra; no segundo livro,
propriamente utópico, está a descrição de uma sociedade em que tais
problemas estão resolvidos. Trata-se de um Estado-modelo imaginário,
sobre o qual não pesam os problemas da experiência histórica concreta,
e cuja "função normativa e crítica em relação à realidade dos Estados de
seu tempo" foi logo compreendida pelos seus contemporâneosl. Neste
segundo livro, o viajante Rafael Hitlodeu descreve Utopia, um estado
em que os cidadãos vivem de maneira igualitária, e em que as questões
fundamentais da vida associada estão solucionadas. Percebe-se nesta
descrição uma construção alegórica em que há uma sociedade idêntica
à Inglaterra nos seus aspectos fundamentais, porém a ela antagônica
quanto à forma de solucionar seus problemas. Os tormentos advindos do
desenvolvimento do capitalismo mercantil, de que a Inglaterra padecia,
ficavam contornados naquela outra Inglaterra de inversão especular.
Tratando de um país longínquo, a utopia de Morus possibilitou o
diálogo com o mundo do viajante, este sim próximo do leitor, permitindo
uma comparação com a situação social em sua terra natal: estabelece-se
desta forma um olhar comparativo entre a realidade e a obra literária
intermediado por Hitlodeu, mediador entre dois mundos. A utopia
põe realidade e ficção face a face, esta espelhando aquela, em cujo
reflexo aparecem correções, modificações e, especialmente, inversões. A
categoria paradigmática da inversão é aqui fundamental.
As primeiras utopias francesas aparecerão somente no século
XVII. Porém, já na França do século XVI, Rabelais, em 1532, mostra
ter lido o Libellus Áureos. Babedec é filha do Rei Utopus, personagem
de Morus. Gargântua, viajando em Utopia, escreve uma carta deste
país para contar como os Dipsodes saquearam o país (Livro II, cap.
8) e sitiaram a cidade dos amaurotas (Livro II, cap. 23). Aqui, no
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entanto, conforme observa Trousson, o termo "utopia" não possui o
sentido do livro de Morus, designando apenas um país inventado, uma
"metáfora pseudo-geográfica". É este o significado que se encontra no
Dictionnaire, de Cotgrave, publicado em 1611. A inspiração utópica
também fica evidente na descrição da abadia de Thélème, ou no Quarto
e no Quinto Livro do Gargântua de Rabelais, em que desfilam grotescas
comunidades alegóricas. Na comunidade de Thélème, segundo
Trousson3, Rabelais mostra ter levado em conta principalmente os
aspectos "repressivos e normativos" da obra de Morus. "Fay ce que tu
voudras" sugere a idéia de liberdade, porém, trata-se de uma liberdade
restritiva, já que se pode entrar na abadia somente sob condições
específicas. Thélème reúne portanto uma comunidade homogênea.
Assim, a uniformidade utópica está presente: a aspiração individual
eqüivale à aspiração coletiva, "o princípio fundamental da utopia está
respeitado: identidade entre necessidade e liberdade." 4
As utopias no século XVIIfrancês

O século XVII francês não é particularmente rico em utopias; no
entanto, dentre as que foram escritas, observa-se que o gênero utópico
desenvolve-se com uma palheta considerável de variações com relação
ao texto inaugural, tendendo, ao mesmo tempo, segundo Trousson, aos
extremos de um texto bastante próximo da realidade histórica tanto
quanto à mais excêntrica fantasia.
As utopias deste período não são chamadas de "utopias", mas de
"viagens imaginárias" ou "repúblicas imaginárias". O livro de Morus,
no entanto, é designado por dois autores da época, Charles Sorel, em
sua Bibliothèque française, e por Gabriel Naudé, em sua Bibliothèque
politique, de "tratado político"5. Observa-se assim que, no século XVII, o
título da obra do humanista inglês ainda não se tornara o homônimo do
gênero literário, mostrando haver certa distância, quanto à interpretação
de Sorel e de Naudé, entre a obra de Morus e as obras francesas dele
derivadas.
As descobertas geográficas, estimuladas pela politica de
colonização de Colbert, que rivalizava com as outras potências
econômicas, inspiraram relatos de viagens que alcançaram sucesso tanto
na corte quanto na cidade, e certamente contribuíram para a associação
da utopia com a viagem imaginária. Os relatos de viagens reais povoam
as entrelinhas das obras utópicas deste período, servindo de base para
as descrições nas utopias francesas, dotadas de abundantes informações,
de detalhes, de verossimilhança, enfim, de realismo narrativo. Em
suas utopias, os autores procuravam reproduzir o mesmo sabor de
autenticidade característico dos relatos de viagens reais'. Neste século,
o aspecto romanesco prima, portanto, sobre os demais, contrastando

2

Idem, ibidem.

3

Idem, 1999, p. 54.

4

Idem, ibidem.

'

Idem, ibidem.
Idem, ibidem, p. 82.

211

ANA CLAUDIA ROMANO RIBEIRO

vivamente com as primeiras utopias, de Morus, Bacon ou Campanella:
o texto utópico aproxima-se da ficção, os utopistas adquirem o gosto
da precisão, com menos especulações filosóficas, mais ação e mais
descrições, relatando anedotas, detalhando informações sobre a vida do
protagonista, que adquire densidade nova, recheando seus textos com
informações científicas específicas, com detalhes geográficos, descrições
de lugares, paisagens, animais e comportamentos exóticos, e, por fim,
situando com exatidão suas cidades utópicas. Este gosto será duradouro
e aumentará — passando por Bernier, Chardin, Thévenot e Tavernier
- até culminar no século XVIII, com a compilação Histoire générale de
voyages, de Prévost.
As utopias da primeira metade do século XVIIfrancês
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Os primeiros cinqüenta anos do século XVII francês contam
com apenas três utopias: L'Isle des Hermapbrodites, de 1605, a Histoire
du grand et admirable royaume d'Antangil, publicada em 1616, de autor
anônimo, e Le nouveau Cynée, de Éméric Crucé, de 1623. Estas utopias
afastam-se do modelo literário de Morus, dele aproveitando somente
alguns elementos para compor uma obra de denúncia da circunstância
política em que vivem, sem que haja a construção de um mundo à
parte, paralelo à realidade'. Por esta razão, alguns estudiosos não as
consideram pertencentes ao gênero. Elas apresentam um nexo efetivo
com a história', pois são obras de provocação, satíricas e irônicas, que
atacam particularmente os abusos dos governantes e da elite que os
sustenta.
Assim, nestas primeiras utopias francesas, certas passagens
recordam a violência dos embates religiosos, como a noite de São
Bartolomeu, em 1572, a esperança de pacificação da época da
promulgação do Edito de Nantes, em 1598, e a paz de Vervins,
do mesmo ano, que deu um termo aos conflitos entre a França e a
Espanha. As comunidades utópicas imaginárias do início do século
XVI não conhecem as questões que levaram à violência desta época ou
então encontraram um meio de resolvê-las. Estas três primeiras utopias
são, de certa forma, o espelho que apresenta uma imagem invertida da
história da França da época em que foram escritas.
Em geral classificada junto a panfletos e à literatura polêmica, e
com freqüência interpretada como uma sátira sobre a moral e a política da
época de Henrique III, a Isle des Hermapbrodites apresenta uma república,
paradoxalmente governada por um rei, situada em uma ilha imaginária,
em que um povo hermafrodita, tendo adotado um comportamento de
descrença e de ceticismo quanto à religião e ao poder, vive em paz,
apesar de tolerar religiões diversas e também a presença de estrangeiros
- prática que contrapõe-se a uma França dividida por lutas religiosas e
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pelas guerras contra Felipe II. Na primeira parte, um viajante francês,
que havia fugido dos conflitos sangrentos responsáveis pela grande
tormenta em seu país, naufraga nas costas de uma ilha situada nas rotas
marítimas de Lisboa. Nela, ele descobre um suntuoso palácio e seus
habitantes bissexuados, os syresdonnes, "senhores-damas", que observa
em suas atividades cotidianas. Os hermafroditas desta antiutopia são
efeminados e passam boa parte do tempo cuidando de sua aparência,
seguindo etapas que sugerem um cerimonial ritualístico. Segue-se a
transcrição do conteúdo de papéis que foram dados ao viajante por
seu guia: as leis da ilha, divididas em seis partes, e textos escritos
por hereges - um poema e dois discursos - que podiam expressar-se
livremente. A legislação compõe-se de um conjunto de permissões,
proibições, prescrições e de negações de interditos. Para não terem sua
tranqüilidade perturbada, os syresdonnes ignoram a eternidade, e não
crêem na vida eterna. Seguem leis que consistem na busca desenfreada
de prazeres, na negação total da religião, da moralidade, da justiça, da
decência, do bom gosto, da razão, além de encorajarem os cidadãos a
cometerem crimes dos mais variados tipos e de incentivarem atitudes
hipócritas, desde que isto traga algum benefício econômico. Eles vivem
em um estado avançado de cultura, em que a natureza encontra-se
sempre oportunamente modificada: a ilha dos hermafroditas, longe
de ser um paraíso selvagem, é um lugar altamente civilizado. Nela, o
artificio encobre aquilo que se quer dissimular, o interesse individual,
e traduz-se na preocupação que mostram os hermafroditas em refinar
a sua aparência e a dos objetos que fazem parte de sua vida, na sua
linguagem e nas suas leis.
De teor irônico e grotesco, este texto de grande riqueza simbólica
tem como principal chave de leitura a figura do hermafrodita, que,
saído da área da teratologia médica, toma valor simbólico e pode ser
transposto a diferentes áreas, especialmente à ideologia e à política,
designando uma forma de oportunismo moral, econômico, filosófico
e político, encoberto por uma ambigüidade de conduta e de discurso.
Há neste libelo uma crítica ao estetismo maneirista derivado do
naturalismo renascentista, em que o autor procura descobrir os vícios
da natureza denunciando, ao mesmo tempo, as dissonâncias causadas
pela subordinação dos princípios éticos à lei estética do interesse e do
prazer.
Não é possível estabelecer a identidade religiosa do autor a partir
das idéias do texto, pois L'Isle des Hermaphrodites não traz indícios
claros de vinculação a uma religião específica. Traz, sim, marcas gerais
da moral e da doutrina cristãs dirigidas contra um tipo de ateísmo
ou de libertinagem que se situa entre o naturalismo renascentista e a
libertinagem do século XVII. Segundo Dubois, o autor desta utopia,
possivelmente Artus Thomas, é um homem da Contra-Reforma,
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escritor de estilo pesado e didático, preocupado com os problemas
de decadência e de renovação, com questões morais e religiosas, que
entretanto não despreza o uso de elementos de inspiração profana'.
Trata-se de uma obra exemplar, pois ilustra o gênero utópico e a
mentalidade dos inícios da era barroca.
O Nouveau Cynée data de quando a política absolutista estava
se reforçando, sob a influência de Richelieu, e Luís XIII começou a
subtrair progressivamente os direitos dos protestantes, expulsando-os
de La Rochelle - movimento que culminou com a revogação do Edito
de Nantes por Luís XIV. Nesta obra, Crucé escreve que a paz será
conseguida quando povos diferentes — inclusive os turcos e os persas,
cita ele - puderem entender-se através da razão, e quando adquirirem
um entendimento baseado não no sentimento religioso compartilhado,
mas no reconhecimento de que todos pertencem a uma mesma
natureza humana. Os homens são iguais pois compartilham todos da
mesma natureza, sendo, portanto, regidos por um "direito natural". Não
possuindo algumas tópicas do gênero literário utópico, como a viagem,
o insularismo ou a igualdade, esta utopia aproxima-se da forma de um
projeto concretamente realizável.
As primeiras utopias do século XVII descrevem, a seu modo,
comunidades regidas pelo princípio do direito natural. O fundamento
teológico do direito natural, que encontra-se em grande parte dos
utopistas renascentistas, sejam eles católicos ou luteranos, encontra suas
bases no direito medieval cristão. Ele se enfraqueceu com as guerras
de religião, que fizeram surgir dúvidas sobre o fundamento divino
de tal direito, do qual cada religião se apropriara para justificar sua
predominância. Daí decorreu a necessidade de desvincular o direito
natural da religião, fazendo-o perder seus pressupostos dogmáticos,
apoiados pela sua origem divina. Em conseqüência, o ius naturae se
secularizou, passando a referir-se ao sujeito desvinculado da religião,
sendo considerado imanente à essência humana e universal. Pufendorf
e Grozio desenvolveram tais raciocínios, especialmente este último,
ao emitir a hipótese de que não existe um Deus ou de que, caso ele
exista, não se preocuparia com o que sucede aos humanos. É este
direito que, prescindindo das particularidades religiosas, estende-se a
todos os indivíduos em Le nouveau Cynéel° , e é possível que, na Isle des
Hermaphrodites, ele seja parodiado para que se coloque em evidência a
substituição de uma ordem de valores antiga por outra, regida por um
novo comportamento econômico com implicações sociais e políticas,
híbrida ou hermafrodita.
A Histoire du grand et adrnirable royaume d'Antangil foi publicada
durante o período de regência de Maria de Medici, após o assassinato
de Henrique IV. Nela, um huguenote relata a vida serena conquistada
pelos governantes de Antangil após um difícil período de guerras, que
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ele conheceu em uma viagem começada, significativamente, em 1598.
Na ilha de Java, o viajante encontrou um mercador italiano que lhe
serviu de intérprete junto ao embaixador de Antangil, reino localizado
ao sul da ilha. Este enredo inicial é o único elemento romanesco desta
utopia, pois os capítulos seguintes se resumem na descrição detalhada
das instituições. Os habitantes de Antangil, utopia cristã, tornaram-se
sábios, ou seja, capazes de adotar racional e impertubavelmente um
modelo político e religioso — cuja forma se parece à do protestantismo que ordenou o caos pregresso, causado por comportamentos anárquicos,
supersticiosos, idólatras e por guerras. O regime politico é a monarquia
eletiva, e quem realmente exerce o poder são duas assembléias: uma,
composta por homens com idade superior a quarenta anos; e outra, o
Conselho dos Estados, que muda a cada ano, e que reúne os senadores.
O poder legislativo é exercido por três representantes — um nobre, um
citadino e um camponês — de cada uma das cento e vinte províncias,
idênticas umas às outras. O rei tem apenas função decorativa: ele
aparece em público tolhido por uma considerável quantidade de
apetrechos luxuosos, de música alta e de suntuosidade. O Estado é
proprietário das terras, atribuindo-as a quem oferecer mais dinheiro.
Nobres e ricos plebeus podem comandar, desde que sejam virtuosos
e que se submetam ao controle do Conselho. Não há miséria nem
igualdade: o ensino assegurado pelo Estado proporciona uma formação
completa para nobres e burgueses, e limitada para o povo. Dos 18 aos
55 anos todos os antangilianos estão inscritos no exército. Burguesa e
bastante conservadora, segundo Trousson, esta utopia se contenta em
melhorar as instituições existentes, apresentando uma alternativa à
França da época da regência de Maria de Medici, após o assassinato de
Henrique IV (1610), sem, entretanto, atacar nem a monarquia, nem a
nobreza, nem a propriedadell.
As utopias francesas da segunda metade do século XVII francês
Os textos utópicos da segunda metade do século XVIII são mais
numerosos. A tendência para escapar ao paradigma de Morus, que
observamos nas primeiras utopias francesas, continua e desenvolve-se.
O gênero ten'cle a variar, a procurar autenticidade e a primar pelo lado
romanesco. Como já dissemos, o florescimento dos relatos de viagem
será responsável pela ligação entre utopia e viagem imaginária, que
chegará ao seu extremo com a viagem interplanetária. É interessante
notar o contraste entre utopistas franceses e ingleses da mesma época:
enquanto os aqueles deixam livre sua imaginação e criam utopias que, ou
buscam assemelhar-se a relatos reais, ou desagregam-se no maravilhoso,
tornando-se inverossímeis, estes atém-se sobretudo à descrição, de
conjuntos de leis.
11
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Provavelmente influenciado por livros de dois bispos ingleses,
The man in the moon (1638), de Francis Godwin, e The Discovery of
a world in the moon (também de 1638), de Peter Wilkins, Cyrano
de Bergerac inventou a viagem interplanetária. Com a sua Histoire
comique des États et Empires de la Lune, de 1657, este autor será o
primeiro escritor francês a misturar, em uma só obra, utopia e viagem
ultraterrena. Nela, um viajante descobre que o Paraíso está situado na
Lua, habitada por nobres e pelo povo, cada categoria com sua maneira
particular de se comunicar: os primeiros com sons musicais, os segundos
com movimentos convulsivos do corpo. Os jovens governam, enquanto
os velhos obedecem. Os lunares alimentam-se com a fumaça dos
pratos e pagam a conta com poemas. Possuem cidades sobre rodas e
livros falantes. Neste livro fantasioso, há menos elaborações utópicas
desenvolvidas do que exposições de teorias científicas novas, como em
Godwin e em Wilkins. Trousson assinala seu caráter de "fantasia irônica
e brilhante", e seu tom, que lembra Voltaire.
A lua está ao mesmo tempo longe, pois distante espacialmente,
e no entanto próxima, pois, sempre presente em relatos míticos, lendas
e produções poéticas, ela serve de lugar ideal para projetar sonhos e
necessidades terrenasu. Em sua utopia, Cyrano conta que para os
"lunáticos", habitantes da lua, este satélite é um mundo como o nosso,
para o qual a Terra serve de lua. Percebe-se aqui o tema da lua como
espelho - cuja fonte mais antiga está em Luciano, em sua Uma história
verdadeira, parte dos Relatos fantásticos e, portanto, como mundo às
avessas. Este mundo tanto é local de infrações quanto de sabedoria. Vale
lembrar outra das fontes de Cyrano, Ariosto, em seu Orlando furioso,
quando conta que Astolfo vai até a lua para recuperar o juízo perdido de
Orlando, mostrando-a como o lugar em que se encontra a razão perdida
dos homens.
Em 1662, Cyrano escreve a Histoire comique des États et Empires
du Soleil. Nela os fracos têm mais poder que os mais fortes. Os aspectos
religiosos e filosóficos deste texto são mais desenvolvidos do que os de
natureza social e econômica. Estas duas obras fantasiosas, arquétipos da
ficção-científica, trouxeram uma renovação narrativa ao gênero utópico.
Fica evidente que o argumento do distanciamento da Terra alimentou
o tipo de inspiração tresloucada dos componentes narrativos destas
utopias.
Em 1659, Segrais publica a Relation de Tile imaginaire, descrição
satírica em que, segundo Trousson, não há mais do que aproveitamento
de certos elementos do gênero utópico 13.
Em 1676, Gabriel de Foigny, ora protestante, ora católico, publica
La terre australe connue par M. Sadeur, utopia repleta de peripécias
em que há a descrição de uma terra povoada por hermafroditas
australianos (do hemisfério austral, não da Austrália) 14 — ignorando o
—
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Ilusração de "L'homme dans la lune",
tradução francesa de "The man in the
moon" (1638), de Francis Godwin.
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pecado original, vivendo segundo uma racionalidade absoluta, em uma
sociedade igualitária, sem qualquer tipo de governo nem quaisquer
relações hierárquicas: nenhum tipo de governo seria capaz de garantir a
felicidade a toda a sociedade e a todo indivíduo. Foigny foi o primeiro
a imaginar um mundo sem governo, e a recusar leis e instituições: uma
comunidade pacífica e harmoniosa encontra o bem-estar comum por
meio de decisões coletivas. No plano religioso, uma solução radical:
não há desavenças pois é crime discutir sobre religião. Com efeito, o
racionalismo de Foigny se exprime principalmente através dos propósitos
sobre a religião austral, em que desenvolve uma crítica feroz às religiões
dos europeus e aos conflitos delas decorrentes. Foigny cria Haab, o
Incompreensível, entidade transcendente primordial, que permanece
inacessível à razão humana e indiferente à Terra e às orações dos
homens. Haab é um Deus que está na origem da existência da natureza,
indiferente à Terra, absoluta inteligência responsável pela organização e
pela conservação das criaturas, lembrando o tema principal do deísmo,
desenvolvido ulteriormente por Voltaire". O deísmo e a religião racional
substituem a religião revelada. Foigny professa uma religião natural
em que a alma, material, ao morrer, integra-se no contínuo do ciclo
universal. Percebe-se em sua formulação a influência do estoicismo, do
epicurismo e das idéias dos libertinos.
A idéia de uma inteligência difusa em todo o universo era aceita
na França daquele período, influenciada pela cosmologia de Vanini
e de Campanella, e pela nova cosmologia de Cyrano de Bergerac e
de Gassendi. Os relatos sobre povos desconhecidos, fiéis a um Deus
criador de todas as coisas, invisível e incompreensível, deu forças a este
pensamento.
Desde quando as diferenças religiosas na Europa se limitavam
a interpretações diferentes da Revelação, havia ortodoxias diversas.
Foigny, na Terre Australe, critica a própria base da religião. Dentre
os heterodoxos estavam os libertinos, que aumentaram de número
no período em que outras formas de religiosidade, conflitantes com
o cristianismo, tornaram-se conhecidas. Os relatos sobre povos que
viviam em paz e justiça sem terem recebido a revelação reforçaram o
deísmo, fazendo apelo à razão e à história. Há uma relação direta de
influência recíproca entre os relatos de viagem e as teorias filosóficas
e sociais do século XVII. Com efeito, P. Bayle já havia notado esta
relação em seu verbete sobre Spinoza, no Dictionnaire critique, quando
aproximou a doutrina deste metafísico ao pensamento chinês do Padre
Bernier. Muitos críticos aproximaram o deísmo e racionalismo de
Foigny àquele de Spinoza, sugerindo que poderia ter lido o Tractatus
teologico politicus, publicado em 1670. Segundo Bovetti-Pichetto, esta
suposição não procede, porque as idéias de Foigny são semelhantes a
todo um conjunto de autores e de idéias sobre o racionalismo radical
-
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libertino. Naudé, Guy Patin, La Mothe le Vayer, Gassendi e Cyrano,
assim como Foigny, sofrem influência do epicurismo, não acreditam
mais no Deus bíblico, mas sim em um Deus indiferente às coisas
terrenas, e semelhante a uma lei natural organizadora da natureza; não
acreditam na imortalidade da alma, mas somente em princípios vivos
que animam as formas, passando ininterruptamente de uma a outra.
Eles recusam o cristianismo, sua moral, seus dogmas e seus milagres.
No entanto, Foigny diverge dos libertinos em um ponto: ele é contrário
à teoria epicurista do materialismo atomístico, muito difundida na
França em sua época, e pensa ser impossível compreender a criação
sem a presença de um Ser supremo, grande arquiteto ou moderador.
Sadeur, observando a natureza, deduz a existência de uma causa não
causada, eterna, infinita e incompreensível. O sábio austral pergunta ao
viajante se os europeus crêem todos de modo igual neste Ser superior,
ou princípio primeiro. Sadeur reconhece que a crença religiosa, ao invés
de unir, divide os europeus, que, com o pretexto de agradar a Deus,
disputam-se.
Denis Veiras ou Vairasse, protestante, é o autor da Histoire des
Sévarambes, publicada primeiramente na Inglaterra e na França, em
cinco volumes, de 1677 a 1679. Esta é, segundo muitos críticos, uma
da utopias mais complexas, ricas e de trama mais bem alinhavada
do gênero. Nesta utopia Veiras descreve um governo que combina a
monarquia francesa e o regime constitucional inglês, encabeçado por
Sévarias, legislador que não aceita mais do que a função de vice-rei, pois
reconhece no Sol a autoridade máxima, objeto de culto e de sacrifícios.
Em uma monarquia de direito divino, Sévarias, consciente da
importância de receber sua autoridade dos homens, foi escolhido pelo
povo e estabeleceu leis que definem, à maneira de Cromwell, os limites
do poder real. Quanto à religião, Veiras revela uma posição semelhante
à dos libertinos, já que reconhece sua importância, sobretudo enquanto
fator de coesão social, denunciando os fundadores de religião na figura
do impostor Omigas, mas tolerando a presença de outras idéias acerca
da vida espiritual. A religião se conforma à razão, resumindo-se a um
simples deísmo, e assegura a ordem e a paz, tendo por isto uma função
política. Contrastando com a França absolutista do Rei-Sol, esta utopia
mostra uma organização política altamente hierarquizada, como a que
havia na realidade, porém fundada no mérito pessoal e não no sistema
hereditário. Siden, após ser eleito, primeiramente impõe uma hierarquia
rígida e autoritária, mantenedora de privilégios. Em seguida, Sévarias
e Giovanni propõem um Estado absoluto, rigidamente organizado,
dividido em sete classes sociais. Mas o que quer realmente Sévarias
é fundar seu Estado pela razão e pela justiça, criando assim uma
sociedade igualitária. Trata-se de uma monarquia ao mesmo tempo
aristocrática e democrática, tendências opostas que marcam "uma das
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grandes preocupações da época: a definição de um governo poderoso
e estável que não seja, por esta razão, tirânico" 16. Segundo Minerva,
"a sociedade dos sevarambes, justa e igualitária, é um modelo viável
oferecido à sociedade européia, sublinhando por contraste seus abusos e
suas desigualdades" 17.
O protestantismo de Foigny e de Veiras tornou-os mais aptos
a receberem a influência do pensamento libertino. No plano político,
os dois sugerem reformas sem, no entanto, contestar a monarquia.
Trousson caracterizou esta geração comparando-a com os utopistas
ingleses do mesmo período, que escreveram utopias monótonas,
excessivamente próximas do real, verdadeiros projetos aplicáveis, como
dissemos acima. Os utopistas franceses deste período, ao contrário,
afastam-se da história ou, permanecem paralelos as suas formulações
ideais, sem querer agir diretamente sobre ela.
Se reinam guerra, fanatismo, intolerância e desigualdade social, os utopistas
sonham então com reinos longínquos nos quais haja igualdade, liberdade de
consciência e paz. Diversamente de seus irmão ingleses da primeira metade do
século, eles [os utopistas franceses] não 'espelham' a realidade e suas construções
ideais não são projetos aplicáveis. Ao invés de procurar intervir na história,
afastam-se, ou, antes, movem-se paralelamente a ela [..]18

MINERVA, Nadia.
'L'individu et le pouvoir
dans l'utopie française de la
fim du XVII' siècle et de la
première moitié du XVII:1e"
in SPINOZZI, Paola (ed.).
16

Utopianism/Literary Utopias
and National Cultural
Identities: A Camparative
Perspective. Bologna: Cotepra,
2001, p. 183.
17

Idem, ibidem.

18

TROUSSON, 1992, p. 81.

18 Idem, "Les protestants et
l'utopie à l'aube des Lumières:
Foigny, Veiras et Tyssot de
Patot", in Vite di Utopia, a
cura di Vita Fortunati e Paola
Spinozzi. Ravenna: Longo,
1997, p. 137-138.
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É interessante notar a combinação, em certos utopistas, de uma
atividade de intervenção no real, de ação (Thomas Morus e Francis Bacon
foram chanceleres da Inglaterra), combinada à projeção, no imaginário,
de sonhos, de modelos de sociedades perfeitas sem problemas políticos
nem sociais. Tanto as circunstâncias históricas, políticas e sociais,
quanto a biografia dos autores podem sensibilizá-los, dirigindo-os para
a elaboração de projetos que, ao menos no plano do imaginário, supram
carências vividas de maneira dolorosa 19 . Para Trousson, isto explicaria o
fato de que as mais antigas utopias francesas - segundo ele, a Histoire du
grand et admirable royaume d'Antangil, de I.D.M.G.T. (1616), La terre
australe connue, de Gabriel de Foigny (1676), e Histoire des Sévarambes,
de Denis Veiras (1677) — sejam de autoria de autores protestantes, uma
minoria perseguida religiosa, política e ideologicamente:
Foigny, Veiras e Tyssot apresentam muitos pontos comuns. Todos os três
tiveram que se expatriar, levaram uma vida dificil e miserável, dando aulas
particulares e procurando em vão fazer nome na literatura, todos os três viveram
e morreram no anonimato. Neles, o gênero utópico desvela todo seu alcance
compensatório, e o fato de colocar-se como conquistadores ou legisladores
os consola do fracasso pessoal de serem "mendigos das letras". Atormentados
ou perseguidos por causa de suas opiniões, eles sofreram com a ausência de
liberdade intelectual, o que explica, em seus escritos, a importância particular
dada às questões religiosas e a descrição de governos tolerantes e inimigos do
absolutismo. Está também claro que apesar de sua origem protestante (ou de sua
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conversão passageira, no caso de Foigny), estes autores vão bem além de uma
profissão de fé reformada, como se o protestantismo os tivesse deixado somente
mais aptos a receber a contribuição do pensamento libertino. [...] Todos os três
são marginais, desclassificados e desenraizados, solitários que, provenientes
de um grupo excluído, ainda tomam suas distâncias em relação a todas as
confissões. [...] Sua experiência pessoal deve ter pesado em sua concepção de um
mundo onde eles e seus semelhantes poderiam viver em paz. Se os elementos
biográficos não explicam as obras no plano literário, pelo menos permitem uma
melhor compreensão de sua gênese e finalidade".

Fontenelle escreve em 1682 La Republique des philosophes ou
Histoire des Ajaoiens, impressa apenas 86 anos depois, provavelmente
por prudência. Os ajaoianos obedecem somente aos preceitos da
Natureza e ignoram a existência de um Criador, pois acreditam que ele
não existe, e, em conseqüência, não pode gerar nada. Deus é substituído
pela Natureza, impessoal, guiada por leis imutáveis, que, segundo
H.G. Funke, como Natura naturata "identifica-se com o universo e
toma o lugar da Criação" 21 . Os ajaoianos acreditam ser a alma parte
da Natureza (pensamento que encontramos em Guillaume Lamy, em
seus Discours anatomiques), e o sol a fonte de toda a energia do universo.
Desenvolvem-se novamente aqui, segundo Trousson 22, as teorias dos
estóicos, dos epicuristas, de Gassendi (Syntagrna philosophicum), o
atomismo de Cyrano e a idéia do sol como fonte de vida, encontrada no
Tbeophrastus redivivus. A utopia de Fontenelle é a primeira a apresentar
ateus virtuosos vivendo conforme a Natureza, ilustrando o conhecido
paradoxo de Pierre Bayle, que em Pensées diverses sur la comète dissocia
moral e religião.
Les aventures de Téléma que, escritas por Fénelon em 1694 e
publicadas em 1699, compõem-se de lições de politica e de moral
destinadas ao herdeiro do trono, com admoestações e exemplos — um
espelho de príncipes, que servirá de referência até o século XIX. Nesta
obra essencialmente romanesca — chamada de romance arqueológico
-, de grande qualidade literária, a utopia ocupa uma parte menor,
localizada em certos capítulos na forma de descrições de várias cidades,
principalmente Bética e Salento. Percebe-se nela a presença de uma
característica importante das utopias do século XVIII, a relação estreita
entre utopia e realidade histórica, traduzida em obras que assemelhamse mais a conjuntos de leis do que a obras literárias. Bética, terra fértil
de povo pacífico, clima ameno, vive em uma era patriarcal e pastoral
que contrasta vivamente com a época histórica do Rei-Sol, cheia de
tumultos, guerras, glórias e fome. Saknto, mais elaborada, é um reino
com diferenças sociais onde se enriquece às custas do comércio, mas
desprovido de produtos de luxo, portadores de languidez e de vício.
Há neste reino uma politica de revalorização da agricultura, de forma
que os camponeses que trabalhem sejam recompensados, ao invés

20 Idem, ibidem, p. 146-147.
TROUSSON, "Philosophie
et religion en utopie au seuil
du siècle des Lumières",
in SPINOZZI, Paola (ed.).
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Utopianism/Literary Utopias
and National Cultural
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Perspective. Bologna: Cotepra,
2001, p. 177.
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Idem, ibidem.
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de serem punidos com altos impostos. O rei dá o exemplo que seus
súditos deverão seguir, vivendo portanto de maneira simples, fugindo
das soluções violentas para o seu reino e afastando maus conselheiros.
É fácil ver neste rei o retrato invertido de Luís XIV, que irritou-se ao
ler esta utopia. Fénelon, fisiocrata antes do tempo, afirma com esta
obra a necessidade de reformas. A utopia torna-se projeto prático, com
sugestões de soluções para a realidade histórica francesa do absolutismo,
do estilo de vida luxuoso da nobreza, das guerras, da agricultura e da
ascensão da burguesia.
A observação do sentido do gênero literário utópico no século
XVH nos mostra utopias que pouco têm de aplicável, que raramente
possuem grandes qualidades literárias, e que, segundo P. Hazard,
juntam freqüentemente despropósitos a um estilo amador de escrita;
nelas, porém, está o germe das idéias que serão desenvolvidas no século
seguinte23.
Os últimos anos do século XVII

23

Idem, 1999, p. 83-84.
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As últimas utopias do século XVII pertencem a uma época
específica, os anos de 1685 a 1715, definidos por Paul Hazard como
anos da "crise da consciência européia", cujo clima intelectual é
especialmente propício à crítica. Minerva, alargando um pouco as datas
estabelecidas por Hazard, observa que, se nos primeiros três quartos de
século o gênero utópico varia consideravelmente, entre os anos de 1675
e 1715 as obras utópicas alcançam uma coesão inédita quanto às fontes
e à forma.
Hazard escolheu uma data emblemática para marcar o início de
um período de crise: em 1685 houve a revogação do edito de Nantes.
A segunda data marca a morte de Luís XIV. Com a revogação este rei
afirma sua vontade de centralização política e religiosa, por meio da
repressão das liberdades de consciência individuais, como a liberdade
de culto, expulsando os huguenotes que ainda não haviam sido
obrigados a abjurar pelo sistema das dragonnades. São expulsos mais
de duzentos mil protestantes de diversos meios sociais — camponeses,
artesãos, comerciantes, industriais, entre outros -, o que fragiliza
consideravelmente a economia francesa. Contribuem para piorar o
quadro geral a insurreição dos Camisards de Cévennes e as colheitas
ruins, que provocam grandes períodos de penúria, de fome e de alta
mortalidade. Época de crise, em que ninguém acredita mais em um
monarca que usa de suas conquistas apenas para benefício próprio; é
também uma época de fortes reações desfavoráveis ao absolutismo de
Luís XIV, mas, como lembra Trousson, ainda sem grandes revoltas. A
França encontra-se em uma difícil situação, fragilizada por uma série
contínua de guerras que acabará por minar seus recursos, fazendo
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regredir a economia do reino: a guerra da Devolução, que termina
em 1668, a guerra da Holanda, de 1672 a 1678, a guerra da liga de
Augsbourg, de 1688 a 1697 e a guerra da sucessão da Espanha, que vai
de 1701 até 1714.
As utopias escritas neste período opõem-se especularmente à
realidade histórica, "cujo peso é determinante na elaboração de um
imaginário politicamente e socialmente contestatário e compensatório." 24
Elas ilustram um contexto histórico de crise e de busca de novas atitudes
políticas. A especulação utópica afirma-se enquanto compensação de
uma realidade social insatisfatória: nelas se sonha com o que falta na
realidade histórica. Vale lembrar a definição expressa por Mannheim,
segundo a qual a utopia, definida como desacordo com a realidade
histórica de seu tempo, mostra o utopista como aquele que se opõe à
ordem social e política em vigor.
As escolhas politicas utópicas dos anos anteriores foram muito
diversas: se compararmos Foigny e Veiras, veremos que enquanto o
primeiro suprime o Estado e não disserta sobre as especificidades
da vida política, o segundo descreve um Estado forte e um plano de
governo detalhado. O que caracteriza as utopias de finais do século
XVII, e início do século XVIII, não são tais escolhas politicas, mas
" uma idéia de perfeição tendo por objeto primeiro a cidade, a ordem
política, e por fator determinante uma organização estabelecida pela
vontade, decisão e ação humanas" 25. A força e o significado das utopias
deste período estão "no desmantelamento, na demolição de uma ordem
estabelecida sufocante e insuportável, à qual se substitui o sonho
absoluto, sem compromissos, o totalmente outro da perfeição"".
Nestas utopias, o problema religioso não ocupa lugar
predominante, sendo tão importante a defesa da liberdade de
pensamento quanto as questões politicas e sociais. Percebe-se, ainda
que de forma desorganizada, a vontade de laicizar o Estado e de reduzir
o poder e a influência da Igreja. Há também um deísmo marcado, que
defende a existência de leis gerais, de regras imutáveis de causa e de
efeito, que substitui explicações sobrenaturais e irracionais. Nota-se
certo afrouxamento religioso e uma tendência à liberdade intelectual
refletida em uma religião racionalizada e não radical 27.
O clima intelectual da época é de ceticismo. Com suas viagens
imaginárias, os utopistas transmitem a idéia de relativismo contida no
confronto com a alteridade. Como lembra Trousson, o cartesianismo
introduz o princípio da evidência intelectual, afastando da razão
a fé; Malebranche ensina que Deus age por vontades gerais, e não
particulares, sugerindo desta forma a crítica dos milagres; as exegeses da
Bíblia feitas por Spinoza no Tratactus theologico politicus, e as de Richard
Simon, possibilitam que ela seja lida como um texto histórico, no qual
os erros humanos tomam dimensão importante, emitindo-se a hipótese
-
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MINERVA, 2001, p. 180.
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Idem, ibidem, p. 184.
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Idem, ibidem.
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TROUSSON, 1999, p. 85.
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de que eles poderiam interferir na sabedoria divina; o deísmo toma
força com a contestação da palavra sagrada; Fontenelle e Bayle criticam
o pensamento religioso, vulgarizam as idéias científicas e opõem à
razão o conformismo e a credulidade. Em um meio mais restrito, o
pensamento libertino vem desenvolvendo-se desde o início do século,
e são publicados manuscritos clandestinos que circulam em um meio
erudito". Bayle, Fontenelle e Spinoza, com seu Tratactus theologicopoliticus, influenciaram o pensamento da época; o pensamento libertino
insinua-se nos textos ficcionais e, especialmente, nas utopias.
Segundo Trousson, entre 1675 e 1720, as idéias subversivas
— principalmente a contestação da fé pela razão e pelo relativismo - são
difundidas sem muito risco nas utopias, que tornam-se um instrumento
de propagação de novas idéias junto a um público mais amplo do que
aquele dos tratados de filosofia, dos manuscritos clandestinos ou do
romance. Por esta razão, a viagem imaginária foi o veículo adequado
para a exposição de "teses condenáveis". A inverossimilhança dos textos
utópicos serviu de proteção contra as admoestações das autoridades".
***

28

Idem, 2001, p. 163.

28

Idem, 1999, P. 109.

3° Idem, 2001, p. 177.
31

Idem, ibidem, p. 178.
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As utopias do século XVII formam um painel bastante variado:
começando com L'Isle des Hermaphrodites, em que se tem uma idéia de
Natureza negativa (na antiutopia) e uma idéia de sociedade perfeita
ainda ligada a valores cristãos (nos discursos finais), chegando à viagem
imaginária, com o "deísmo razoável de Foigny e Veiras", e o naturalismo
de Fontenelle, que demonstra a "viabilidade de uma sociedade fundada,
não sobre uma ética fideísta, mas sobre o que ele nomeia, aguardando o
utilitarismo do Systeme de la Nature, 'a honra e o interesse próprio'" 30.
Seus autores, chamados de "minores", por P. Hazard, lançaram,
segundo ele "muitas asneiras em muito improviso" e entretanto foram
assiduamente lidos: Foigny teve sete edições, Veiras dez, e foram ainda
traduzidos em várias línguas. Voltaire cita Foigny em suas Lettres
philosophiques, e em seu artigo Résurrection du Dictionnaire philosophique;
o marquês de Argenson anota, por volta de 1750, que a obra "fez estrondo
em seu tempo e hoje ainda está na moda"; a Histoire des Sévarambes foi
lida por Bayle, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Hume, Swift e Kant.
Imbuindo à utopia o gênero romanesco, estes autores transformaram-na
em viagem imaginária, estabelecendo assim uma distância entre o autor
e os propósitos de seus personagens extravagantes. O leitor desavisado
(e a censura) não entenderiam tratar-se de um disfarce para melhor
transmitir idéias ousadasn.
Os utopistas do século da Isle des Hermaphrodites vulgarizaram
e difundiram idéias antes confinadas a meios restritos, como as dos
libertinos e as dos autores de manuscritos clandestinos "repercutindo
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os resultados da exegese bíblica, familiarizando os espíritos com o
materialismo ou a tese da impostura"; ampliando o alcance das teses
libertinas, "eles são um elo entre os pensadores "naturalistas" do
Renascimento e os filósofos iluministas"32.
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