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RESUMO Este artigo pretende discutir as idéias políticas de Bossuet
como remanescências da cosmologia medieval. O propósito é destacar
o princípio da verticalização da soberania do príncipe, concebida nas
últimas décadas do século XVII como o núcleo sagrado e ponto de co-
nexão entre Deus e a sociedade política.

ABSTRACT: This article intends to discuss the political thought of Bos-
suet as a permanence of the medieval cosmology. The intention is to
emphasize the concept of royal sovereignty verticalization, conceived by
the author the last decades of 17th century as the sacred center and the
link betweeen God and the land realm.
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“Nenhum mundo é possível sem a verticalidade, e esta dimensão
por si só evoca a transcendência”.

Mircea Eliade.
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Introdução

A antropologia política tem sido particularmente fecunda na elabora-
ção de hipóteses sobre as diversas origens e significado socio-político
das mais variadas formas de realeza sagrada nas sociedades primitivas.
Em fins do século XIX, James Frazer havia notado que, desde o seu berço
mais primitivo, as diversas linhagens de realeza surgidas pelo mundo apa-
recem envolvidas por uma espécie de manto mágico, por uma auréola
sobrenatural (cf. FRAZER, 1981). A teoria de Frazer, para quem o culto de
alguns espíritos da natureza abriu a via para o desenvolvimento de um
poder monárquico de tipo sacerdotal nas sociedades arcaicas, sofreu
muitas críticas, mas inúmeros aspectos de sua interpretação ainda hoje
são valorizados pela antropologia política. Como afirma Laura Makarius,
“desde que Frazer comparou os primeiros reis de Roma com os potenta-
dos bárbaros da África e Ásia, o problema colocado sobre a natureza do
‘rei divino’ não avançou quase nada em relação a sua solução, apesar da
acumulação de dados etnológicos novos” (MAKARIUS, 1970, p.668).

Com efeito, desde O Ramo de Ouro de Frazer, obra representativa
de uma nova antropologia, as interpretações sobre a realeza sagrada se
avolumam, ousadas e imaginativas. Isto porque esse remotíssimo pas-
sado, verdadeira “noite dos tempos”, impõe limites precisos a um co-
nhecimento mais amplo e seguro. A escassez e precariedade das fontes
fazem das realezas primitivas um tema sempre aberto às mais diversas
conjecturas. A realeza sagrada foi um dos temas mais abordados ao
longo de todo o século XVII. De fato, os escritores políticos da Europa
clássica foram extremamente férteis a esse respeito. Sem dúvida, é um
lugar-comum na literatura política desse período o fato de que a institui-
ção sagrada da realeza estava misteriosamente relacionada à presença
de indivíduos com atributos especiais para aplacar, conciliar e conduzir
forças negativas rebeladas contra a ordem e a paz das sociedades po-
líticas. Desse modo, explicações da sociedade política baseada em pres-
supostos cosmológicos, ou seja, de mundos hierarquizados, tendo a re-
aleza sagrada como núcleo vital, é uma idéia muito antiga, e que pode
ser detectada na Politique de Bossuet, em plena modernidade. Aliás,
essa é a hipótese central e o ponto de partida desse artigo. De fato, a
idéia do rei sagrado como ponto de apoio do Kosmos, ou seja, o ele-
mento que estabelece o equilíbrio entre as dimensões imanente e trans-
cendente, é universalmente recorrente em sociedades que lidam com
explicações cosmológicas do mundo. Para adeptos do aristotelismo e
neoplatonismo, desde a Idade Média que a expressão significa “mundo
ordenado”, unidade viva e hierarquicamente articulada. Sendo assim,
aparece desde realezas tribais, passando pelas civilizações paleo-ori-
entais, chegando até ao Ocidente cristão medieval e moderno (cf. KOYRÉ,
1982; GRANADA, 1988; CASSIRER, 1961).
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A História Sagrada: um gênero triunfante

Como diz Hélène Duccini, entre as várias imagens políticas na Fran-
ça do século XVII “...o rei é o piloto que deve conduzir ao porto, contra
os ventos e ondas, o navio do Estado; neste período de transtornos em
que tantas pessoas aspiram por reformas, ele é o médico que sabe qual
remédio aplicar aos males do Estado; enfim e sobretudo, ele é o sol,
astro único, que brilha sobre o reino” (DUCCINI, IN: MÉCHOULAN, 1985,
p. 153). Os reis ungidos de Bossuet foram alçados por Deus à mais alta
dignidade para cumprirem a missão sagrada de conduzir o reino dos
homens pela paz e prosperidade no caminho da salvação eterna; nesse
sentido, participam da divindade como filhos diletos, porque pertencem
a uma linhagem eleita e favorecida por Deus para atuarem benefica-
mente sobre os homens. Esta centralidade sagrada, ocupada pela rea-
leza na França do século XVII, deriva de uma perspectiva cosmológica
de explicação de um mundo ainda fechado, misto de crenças antigas,
orientadas para a emergente teoria do absolutismo. Os reis sagrados de
Bossuet, como ele os concebe na Politique tirée des propres paroles de
l’Ecriture Sainte, carregam em si a centelha divina, o princípio que man-
tém o equilíbrio do reino. Como afirma o Bispo de Meaux,

“A firmeza é uma característica essencial à realeza. Quando Deus
escolheu Josué para ser príncipe e capitão geral, Ele disse a Moi-
sés: ‘Dê tuas ordens a Josué, e o fortaleça, e o fortifique: porque
ele conduzirá o povo, e lhe dividirá a terra que tu somente verás’.
(...) Da mesma maneira que eu te direi (Bossuet se refere ao Del-
fim): se tu tremes, tudo treme contigo. Quando a cabeça está aba-
lada, todo o corpo cambaleia: o príncipe deve ser forte, porque ele
é o fundamento do repouso público, na paz e na guerra” (BOSSU-
ET, 1967, pp. 104-105).

Para Bossuet, o núcleo sagrado do poder só pode concentrar-se em
indivíduos da mais elevada estirpe e do mais alto valor moral, escolhidos
por circunstâncias que escapam inteiramente aos homens. Se os reis de
Bossuet são sagrados pela própria função, alguns poucos vão ainda
além, destacando-se por suas virtudes pessoais. Este foi particularmen-
te o caso de Salomão, que, não sendo primogênito, foi apontado pela
Providência como sucessor, num sonho que teve o rei David. Na Politi-
que, Bossuet quer desvendar ao príncipe cristão os mistérios sagrados
que envolvem a autoridade real. Sua intenção é ensinar ao Delfim que,
mesmo sendo escolhidos pelos desígnios mais secretos, e nascendo
com atributos sobre-humanos que os colocam acima da simples condi-
ção dos mortais comuns, os reis não devem se desviar um só instante do
caminho do bem. Como o vínculo sacramental da sociedade, o coração
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sagrado que estabelece a unidade do corpo político, devem cultivar ao
máximo grau todas as virtudes principescas.

Bossuet escreve à moda dos espelhos de príncipes. Vai buscar nas
Escrituras grandes exemplos de vida, numa galeria de reis e profetas.
Tanto na Politique quanto nos Discours sur l’Histoire Universelle, não fal-
tam as homenagens obrigadas e o realce das “virtudes imortais” do
monarca reinante na própria época do autor. Com efeito, Luís 14 tem
garantidas várias aparições nas duas obras, sempre na condição de “o
maior príncipe do universo”, e a França, “triunfo de toda a Europa”. Nos
Discours, Bossuet expõe seu método de análise histórica, que ele se-
guiu de igual modo na Politique, o que faz essas duas obras serem muito
parecidas, sob o aspecto temático, cronológico e geográfico. O autor
expõe sua própria concepção da história:

“Esta maneira de história universal é, em relação às histórias de
cada país e de cada povo, o que é um mapa geral comparado a
mapas particulares. Nos mapas particulares, vós vereis todo deta-
lhe de um reino, ou de uma província; nos mapas universais, vós
aprendereis a situar estas partes do mundo em seu todo; vós ve-
reis o que Paris ou a Îlle de France é no reino, o que o reino é na
Europa, e o que a Europa é no universo. Desse modo, as histórias
particulares representam a conseqüência das coisas acontecidas
a um povo de forma detalhada; mas a fim de tudo entender, é pre-
ciso saber a relação que cada história pode ter com as outras, o
que se faz por um resumo, onde se vê, de um relance, toda a or-
dem dos tempos. Um tal resumo, Monseigneur, vos propõe um gran-
de espetáculo. Vós vereis todos os séculos precedentes se desen-
volverem, por assim dizer, em poucas horas diante de vós; vós
vereis como os impérios se sucedem uns aos outros, e como a
religião, nos diferentes Estados, se sustentam igualmente desde o
começo do mundo até nosso tempo. É o resultado destas duas
coisas, quero dizer, da religião e dos impérios, que vós devereis
imprimir em vossa memória; e, como a religião e o governo político
são os dois pontos sobre os quais desenvolvem as coisas huma-
nas, ... e descobrir por este meio toda a ordem e toda a sucessão,
compreendendo em seu pensamento tudo que há de grande entre
os homens, tendo, por assim dizer, o sentido de todas as coisas do
universo” (BOSSUET, 1897, pp. 03-04).

A história é sempre marcada por um grande evento, em relação ao
qual tudo está subordinado . A Politique, apesar da grandiloqüência,
tinha a intenção originária de ser uma “apostila”, uma espécie de curso
didático destinado a formar os aprendizes do ofício real nas virtudes
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essenciais a um príncipe perfeito. Bossuet retrabalhou o texto vinte anos
após o preceptorado, para transformá-lo num tratado. Para tanto, vai
colher suas lições morais na autoridade das Sagradas Escrituras, por-
que ultrapassam em prudência e sabedoria todos os livros já escritos.
Os Discours sur l’Histoire Universelle não escapam ao modelo dos espe-
lhos de príncipes fundados na História Sagrada:

“Se a história fosse inútil aos outros homens, seria preciso lê-la aos
príncipes. Não há melhor meio de lhes ensinar o que podem as
paixões e os interesses, os tempos e as conjunturas, os bons e os
maus conselhos. As histórias não são compostas senão por ações
que os ocupam, e tudo nelas parece ser feito para seu uso. Se a
experiência é necessária aos príncipes para adquirir aquela pru-
dência que leva a reinar bem, não há nada mais útil para a sua
instrução que acrescentar aos exemplos dos séculos passados as
experiências por eles adquiridas todos os dias” (BOSSUET, 1897,
p. 02).

Aliás, como afirma Jacques Le Brun, na França, à época de Bossu-
et, não representava qualquer novidade procurar grandes exemplos de
vida nos Testamentos para se escrever obras de natureza política (cf. LE
BRUN, IN: BOSSUET, 1967, pp. XXV-XXVI). As imagens edificantes da
história sagrada são usadas por Bossuet sem parcimônia, todo o discur-
so voltado conscientemente para o enaltecimento e afirmação da autori-
dade real. O apelo aos mitos da tradição sagrada e os constantes para-
lelismos históricos, para além das lições morais ao príncipe, desejam
enraizar o poder real na autoridade incontestável da tradição bíblica.
Bossuet se apoia na providência de Deus para sustentar a realeza. Ine-
gavelmente, sua linguagem política se constrói sobre um vocabulário
religioso. Como aponta Hélène Duccini, “Todo este discurso está fre-
qüentemente impregnado de uma retórica tradicional e de símbolos que,
presentes já nos textos dos séculos XV e XVI, alimentam a literatura po-
lítica, e sobretudo o pensamento oficial, durante todo o século XVII. Esta-
mos diante de permanências das imagens e dos mitos, muito mais que
diante da originalidade de um discurso inovador” (DUCCINI, IN:
MÉCHOULAN, 1985, p. 150). A adoção desse método tem a intenção de
garantir à realeza um reconhecimento completo, incontestável, num tempo
em que as metáforas religiosas ainda têm o efeito de verdade simbólica.
Sua defesa intransigente do direito divino dos reis, válido tanto para o
mundo antigo quanto para a França de Luís 14, situa a realeza acima da
história profana. Sua história é um sistema imóvel de hierarquias em que
cada um encontra seu lugar predestinado, sem conflitos e tensões, sob
o manto protetor da realeza sagrada.
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Através de um fantástico providencialismo, Deus reina absoluto em
sua arquitetura política, sobrando muito pouco ou quase nenhum espa-
ço para a ação dos homens: “Este império absoluto de Deus tem, por
primeiro nome e fundamento, a criação. Porque Ele tirou tudo do nada, é
porque tudo está em sua mão. ...Deus exerceu visivelmente o império e
a autoridade sobre os homens... Ele exerce publicamente o império so-
berano sobre seu povo no deserto. Ele é seu rei, seu legislador, seu
condutor. Ele dá visivelmente o sinal para acampar e levantar tendas, e
as ordens tanto da guerra quanto da paz” (BOSSUET, 1967, pp. 44-45).

Deus é uma força que envolve a ordem política, manifestando-se no
mundo de maneira flamejante, para ditar suas leis ou para corrigir com
pragas e castigos as distorções provocadas por reis desleixados e im-
prudentes. A ordem existencial está a todo instante nas mãos do Cria-
dor, sempre pronto a retocar ou intervir sobre as ações da realeza. Se
para Bossuet existe uma unidade e coerência entre a ordenação huma-
na e o mundo sobrenatural, tudo que quebre a cadeia sagrada deve
causar horror. Como aponta um historiador francês, “No sistema que se
instaura, todos os elementos são solidários; quem toca em um abala o
conjunto; quem toca na teologia ou na cosmologia, coloca em questão a
ordem universal da qual a ordem nacional é a gloriosa representação”
(PRÉVOT, IN: MÉCHOULAN, 1985, p. 207).

Nesse sentido, tragédias e cataclismas sociais como o Cativeiro da
Babilônia somente são permitidos como lições exemplares para humi-
lhar reis incontinentes e povos orgulhosos. O universo político de Bossu-
et é como um drama shakespeariano: toda infração cometida contra a
ordem arrasta um cortejo macabro de forças negativas e destruidoras. O
reino sem a presença da realeza em equilíbrio é um estado de natureza,
um terreno sob o império da cobiça e seu cortejo de misérias. Como diz
Pierre Nordon, “O drama elizabetano, notadamente o de Shakespeare,
nos mostra que toda infração da ordem política e moral atrai a interven-
ção de forças más provenientes dos subterrâneos mais tenebrosos da
natureza ou do sobrenatural. Eclipses, más colheitas, pestes, fomes,
manifestações de feitiçaria ou de espíritos inquietos e atormentados são
os sinais de uma desordem moral e política da qual o rei pode por vezes
ser ele mesmo a causa” (NORDON, 1966, p. 07).

Na Politique, Bossuet adota como ponto fundamental de sua argu-
mentação o simbolismo celeste que envolve a realeza hebraica: Israel é
um Estado monárquico assemelhando-se ao céu, que não pode susten-
tar senão um sol. Em sua cosmologia política, o reino de Deus não está
limitado ao domínio sacerdotal. Há uma dimensão cósmica na realeza
antiga, que atua como elo de fusão vertical de reinos. Tudo o que se
encontra ordenado na terra é imagem imperfeita. A ordem transcenden-
te se irradia na terra por mediação de um polo dotado de uma partícula
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sagrada: para Bossuet, um povo e seu rei, cabendo a este último uma
espécie de co-regência do mundo. Para Joel Cornette “... estamos no
centro de um mundo de pensamento analógico que realizou a síntese de
uma tradição antiga e cristã: a identidade perfeita e funcional dos orga-
nismos celestes e terrestres que justifica a desigualdade e portanto, o
comando e a obediência, colocando o rei à cabeça da sociedade civil”
(CORNETTE, IN: MÉCHOULAN, 1985, p. 30).

Somente a dignidade, a força e a autoridade da realeza podem sus-
tentar a ordem do mundo. Essa espécie de interposição do príncipe vir-
tuoso entre dois mundos assegura a ordem da sociedade, para colocá-
la em conformidade com o equilíbrio geral: “Moisés recebe este tratado
(as leis) em nome de todo o povo que lhe havia dado seu consentimento;
‘eu fui, diz ele, o mediador entre Deus e vós, e o depositário das palavras
que Ele vos deu, e vós a Ele’” (BOSSUET, 1967, p. 26). E os exemplos
dessa ponte cósmica são reproduzidos com freqüência: “É Ele quem
estabelece os reis. Ele fez sagrar Saul e Davi por Samuel; Ele fortaleceu
a realeza na casa de Davi, e lhe ordenou fazer reinar em seu lugar Salo-
mão, seu filho. É por isso que o trono dos reis de Israel é chamado trono
de Deus” (BOSSUET, 1967,p. 46).

Em fins do século XVII, mesmo que de forma bastante moderada, a
Águia de Meaux participa ainda desse modelo platônico de explicação
de um universo finito, cristianizado por Santo Agostinho na Cidade de Deus.
Como observou Ernst Cassirer, Santo Agostinho alcançou uma compreen-
são hierárquica do mundo, uma cosmologia política, na qual as socieda-
des terrenas são microcosmos peregrinantes em direção a um cumpri-
mento pleno, que só é atingido numa ordem transcendente. O reino dos
homens exprime o reino celeste como imitação imperfeita. Nesse sentido,
a perspectiva cosmológica é um jogo de equivalências hierárquicas. O
estado terreno e a cidade de Deus não são pólos opostos: relacionam-se
e se completam um ao outro. Assim, a vida terrena é um drama cósmico já
idealmente acabado antes de se completar efetivamente.(cf. CASSIRER,
1961). Se para Platão “há um modelo nos céus”, como ele exprimiu no
Fédon, para Bossuet “há uma razão superior”, que orienta o sentido dos
mundos. A cosmologia cristã representa um esforço intelectual que em-
preendeu a tarefa imensa de ligar o helenismo com a cultura cristã medie-
val. Assim, as idéias de Platão e Aristóteles passaram por profundas alte-
rações de sentido, para serem enquadradas no sistema cristão de inter-
pretação do mundo e do sentido da existência.

Como demonstra Paul Hazard, sua grande influência filosófica foi o
neoplatonismo, através de Santo Agostinho. O pensamento agostiniano
exerceu um verdadeiro império sobre sua obra: “Estava tão alimentado
da doutrina de Santo Agostinho e tão ligado aos seus princípios, que
não estabelecia nenhum dogma, não fazia nenhuma instrução, não res-
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pondia a nenhuma dificuldade senão por Santo Agostinho; nele tudo
encontrava... Quando tinha um sermão a fazer ao povo, juntamente com
a Bíblia pedia-me Santo Agostinho, quando tinha um erro a combater,
um ponto de fé a estabelecer, lia Santo Agostinho” (cit. IN: HAZARD,
1971, p. 158). Mas, tendo vivido numa época em que a velha concepção
medieval do mundo havia sofrido rudes golpes, a noção de mundos ver-
ticalmente integrados e hierarquizados aparece mais como esquema
aberto do que como interpretação fechada e metódica, como sistema
filosófico acabado e completo.

Seu simbolismo cosmológico é atenuado mas recorrente: “Todo im-
pério deve ser encarado sob um outro império superior e inevitável que é
o império de Deus” (BOSSUET, 1967, p. 438). Sua compreensão cosmo-
lógica se expressa difusamente. Seus principais traços são: um povo
eleito que é o centro do mundo, através do qual se realiza a vontade de
Deus; mundos hierárquicos cuja ordem original é refundada pela ação
do providencialismo, e uma realeza sagrada, que atua como ponto de
contato entre as duas esferas: “A conservação destes antigos direitos e
desses louváveis costumes transmite aos grandes reinos uma idéia, não
somente de fidelidade e de sabedoria, mas ainda, de imortalidade, que
faz enxergar o Estado como governado, assim como o universo, por
conselhos de uma imortal duração” (BOSSUET, 1967, p. 299). Este sim-
bolismo celeste, esta concepção cosmológica, presente ainda em fins
do século XVII francês, expressa-se de maneira muito mais clara nos
Discours: “Porque este mesmo Deus que fez o encadeamento do univer-
so, e que, onipotente, quis, para estabelecer a ordem, que as partes de
um tão grande todo dependessem umas das outras, este mesmo Deus
quis também que o curso das coisas humanas tivesse sua seqüência e
suas proporções: eu quero dizer que os homens têm qualidades propor-
cionais à elevação à qual estavam destinados” (BOSSUET, 1897, p. 339).

Para Cassirer, “Bossuet, um dos maiores teólogos do século XVII,
representa ainda a tradição da Igreja Católica na sua unidade profunda
e antigo vigor. Mas teve também de admitir toda a espécie de acomoda-
ções. Estas acomodações eram inevitáveis se se queria manter o dog-
ma cristão numa nova era, no mundo de Luís 14” (CASSIRER, 1961, p.
213). Em fins do século XVII conviveram lado a lado explicações místi-
cas e interpretações racionais do mundo. Com o pensamento político do
século XVIII, a realeza perde lentamente sua auréola sagrada; o vínculo
entre os dois mundos se parte e as interpretações teológicas da socie-
dade ganham pouco a pouco, uma dimensão sociológica, pela análise
das relações entre grupos. O poder divino cede seu lugar ao direito.
Pela ótica do Século das Luzes, o mundo e o intelecto são auto-suficien-
tes, sendo a natureza um sistema matemático que opera sem a interven-
ção de milagres.
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Como disse Voltaire no Dicionário Filosófico, depois que Deus deu o
“piparote inicial”, o mundo caminha por si mesmo, não cabendo nenhum
espaço ao providencialismo, o que seria, segundo o filósofo, ofuscar a
perfeição do Criador se este tivesse que intervir continuamente para ajus-
tar as leis do universo, criado por Ele mesmo. A cosmologia cristã medi-
eval cedeu lentamente diante da leitura copernicana de um universo mais
aberto, regido por leis naturais, sem qualquer ordenação qualitativa do
espaço. Assim, o século XVII foi um período que deu os primeiros golpes
nas ambições das grandes teorias religiosas de explicação do mundo,
até porque a antiga imagem do corpus mysticum Christi fora eclipsada
pela nova força das realidades nacionais. Bossuet talvez tenha sido o
último a tentar uma grande síntese nos moldes da História Sagrada, dis-
tinguindo pelo emprego da simbologia cristã dos dois reinos, o mundo
real e a cidade de Deus.

A Politique, em certas passagens, parece se assemelhar a uma Ci-
dade de Deus rejuvenescida. Partindo de preceitos políticos modernos,
como a defesa do direito divino dos reis, Bossuet intui e renova a História
Sagrada. Seus principais heróis não são mais os santos da hagiografia
cristã, mas os reis civilizadores do Antigo Testamento. Entretanto, sua
obra padece de uma dificuldade comum às obras de cunho histórico de
seu tempo: o autor parece conceder muito pouca ou nenhuma importân-
cia às diferenças entre sociedades tão afastadas no tempo, como a Pa-
lestina da época dos Profetas e a França da realeza solar. Nesse senti-
do, aplica a torto e a direito as lições do passado no presente, como se
o tempo histórico se ligasse magicamente como um bloco monolítico.

Teólogo polemista e moralista apaixonado, o Preceptor do Delfim
não pode ser considerado um verdadeiro historiador, como fora por exem-
plo, um Mézeray ou os eruditos franceses do século XVI. Isto porque sua
teologia política se esforça apenas em captar de um aglomerado com-
plexo de fatos antigos um sentido providencial, uma “linha” de desenvol-
vimento, para provar que Deus atua diretamente no mundo. Ao tomar as
Escrituras como fontes inquestionáveis de verdade histórica, Bossuet
demontra bem que sua história e sua política não estão preocupadas
com a crítica dos documentos ou com a interpretação rigorosa das fon-
tes. Na verdade, o autor parece desdenhar sistematicamente tudo o que
se aproxime do circunstancial. Está muito mais preocupado em desco-
brir grandes verdades, se interessa muito mais por estudar o que ele
acha que existe de comum nas sociedades em todos os tempos. Esse
descuido com realidades temporais de passado cronológico tão profun-
do, como observaram Jacques Le Brun e Charles Sainte-Beauve, fê-lo
cair por várias vezes no “pecado mortal do anacronismo”. Como diz Ja-
cques Truchet: “Ele não tem em conta a evolução dos espíritos e dos
costumes; exceto em alguns casos evidentes (por exemplo, a poligamia
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dos patriarcas, a qual ele é obrigado a explicar que Deus a havia autori-
zado temporariamente), ele considera as particularidades da história
hebraica e das instituições descritas no Antigo Testamento traçando con-
seqüências definitivas, o que o arrasta freqüentemente a afirmações de
uma extrema insensibilidade” (TRUCHET, 1966, p. 29).

Segundo Charles Saint-Beauve, o pensamento histórico e político
de Bossuet se move em três dimensões muito bem definidas: “Um Deus,
um povo eleito, um rei” (SAINT-BEAUVE, 1928). Para Louis Moland, seu
estilo expressa “idéias superiormente concebidas, planos novos e vôos
de uma eloquência admirável” (MOLAND, IN: BOSSUET, 1909, p. II). Seu
campo histórico, ainda que circunscrito à Antigüidade Oriental, com bre-
ves referências e paralelos com a história da França, é extremamente
vasto. Bossuet percorre todos os povos do Oriente Próximo, cuja história
sempre converge para o povo eleito. Religião e política são a chave para
sua compreensão, o que faz o movimento dos povos em direção ao rei-
no de Deus. Seu método discursivo consiste em apresentar uma propo-
sição geral, que raramente excede a duas ou três frases, citar um exten-
so exemplo bíblico para concluir com uma coruscante lição moral. Dialo-
gando com seu próprio tempo, e tendo a Fronda como uma referência
ainda quente na memória, Bossuet alerta que “o magistrado soberano
tem interesse em garantir da força todos os particulares, porque se uma
outra força que não a sua prevalece entre o povo, sua autoridade e sua
vida estão em perigo... Disso resulta que não há absolutamente pior Es-
tado que a anarquia; quer dizer, o Estado onde não há governo nem
autoridade. Onde todos querem fazer o que desejam ,ninguém faz o que
quer; onde não há senhor, todos são senhores; onde todo o mundo é
senhor, todo mundo é escravo” (BOSSUET, 1967, pp. 21-22).

Para Jacques Truchet, “o pensamento político de Bossuet deve tan-
to ou mais ao mundo que ele viveu, que à sua cultura, que às suas leitu-
ras” (TRUCHET, 1966, p. 17). Homem de Luís 14, no sentido de integrar
uma tradicional família de Parlamentares de província, fiel à monarquia
bourbônica desde Henrique 4º, atua em vários fronts a um só tempo:
lutou vigorosamente contra os huguenotes de seu tempo e aplaudiu de
pé a revogação do Edito de Nantes, em 1685. Travou um duelo teórico
com Fénelon, se constituindo no maior detrator do quietismo, doutrina
que pregava a união do espírito com Deus pelo afastamento das tarefas
e dos deveres para com o mundo. Para Bossuet, a fé simplesmente não
pode ser incompatível com as contingências da vida, estando a religião
ligada à atividade dos homens, às suas obras. Sobre este aspecto da
história religiosa na França da segunda metade do século XVII, Paul
Hazard se interroga: “Como explicar a polêmica que pôs frente a frente
os dois prelados mais ilustres da igreja de França, Bossuet e Fénelon;
que os levou a trocar censuras e acusações; a apelar para Roma, até
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que um deles fosse condenado - a não ser que se reconheça neste grande
debate um caso particular duma tendência geral? O quietismo foi uma
das formas do impulso místico que, por toda a parte, abalava as mura-
lhas das igrejas estabelecidas, em nome do sentimento desencadeado”
(HAZARD, 1971, p. 326).

Sua concepção da realeza como centro estabilizador da sociedade
política se formou frente a problemas concretos, podendo ser encarada
como uma resposta pessoal à situações impostas por seu tempo. Seu
enfrentamento com movimentos que abalaram a ortodoxia católica, como
o quietismo e o problema protestante, não lhe deixou muito tempo para
reflexões filosóficas abstratas e desinteressadas. Os reis Sagrados de
Bossuet não abdicam de sua eleição divina. Mas, a firme confiança na
delegação divina de seu poder não implica na desatenção para com os
súditos, com quem a realeza deve estabelecer e manter ligações afeti-
vas: “...o príncipe é um personagem público, que deve acreditar que
alguma coisa falta a ele mesmo, quando alguma coisa falta ao povo e ao
Estado” (BOSSUET, 1967, p. 75). A monarquia hebraica, possuindo uma
paternidade sobrenatural, o rei será sempre mais que um homem co-
mum. Portanto, não deve se deixar guiar à moda dos impérios bárbaros,
de maneira despótica em relação ao povo. Como personagem público,
que terá no futuro o destino do reino nas mãos, Bossuet adverte ao Del-
fim sobre a importância de se velar pela salvação pública: “...Eu vos
mostrei com cuidado, a história deste grande reino, que vós sois obriga-
do a fazer feliz” (BOSSUET, 1897, p. 03). Ele se refere ao Abrégé de
l’Histoire de France que, provavelmente, já estava escrevendo.

Em sua visão de mundo, como ele a concebe na Politique, o rei é um
herói civilizador, devendo estar em alerta para a manutenção de uma
ordem terrena desejada por Deus, e por Ele confiada aos reis. Como ele
adverte, o príncipe não nasceu para ele mesmo, mas para o público: “O
príncipe deve ser amado como um bem público, e sua vida é objeto dos
votos de todo o povo. Daí este grito de Vive le roi! que passou do povo
de Deus a todos os povos do mundo” (BOSSUET, 1897, p. 187). Sobre a
realeza sagrada repousa a ordem do mundo. Daí recaírem as mais terrí-
veis vinganças sobre as cabeças coroadas, quando estas se desviam
de sua missão:

 “...é Deus quem vos deu a força; vossa força vem do Altíssimo,
que interrogará vossas obras e penetrará no fundo de vossos pen-
samentos... Ele vos aparecerá cedo, de uma maneira terrível: por-
que àqueles que comandam, é reservado o castigo mais duro. Ter-
se-á piedade dos pequenos e dos fracos; mas os grandes serão
poderosamente atormentados. (...) E os mais fortes serão atormen-
tados mais fortemente. Eu vos digo, oh reis, a fim de que vós sejais
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sábios e que não caiais’. Os reis devem então temer, em se servin-
do da autoridade que Deus lhes deu, e prever quão horrível é o
sacrilégio de empregar no mal um poder que vem de Deus. Temos
visto os reis sentados no trono do Senhor, tendo na mão a espada
que Ele mesmo colocou. Que profanação e que audácia dos reis
injustos, de se sentarem no trono de Deus para dar ordens contra
Suas leis, e empregar a espada que Ele lhes coloca em mãos,
para cometer violências e atormentar seus filhos” (BOSSUET, 1897,
p. 70).

O Predicador orienta: “Eis o que cabe aos reis violentos e sanguiná-
rios. Aqueles que oprimem o povo e o esmaga por cruéis vexações,
devem temer a mesma vingança, pois está escrito: ‘o pão é a vida do
pobre, quem lho tira é um homem sanguinário’” (BOSSUET, 1967, pp.
70-71). E em outro lugar: “Ele trata os reis com os mesmos rigores. À
impunidade em relação aos homens, submete-os a sofrimentos mais ter-
ríveis diante de Deus. Nós temos visto que a primazia de seu estado
atrai uma primazia nos suplícios” (BOSSUET, 1967, p. 112). Para o cum-
primento de seu desígnio sagrado, a realeza deve mobilizar todos os
recursos ao seu alcance. Um príncipe virtuoso não precisa temer os per-
calços do destino, pois seguindo o caminho da retidão, será sempre
amparado pelo providencialismo do Senhor. Em caso de desvios e in-
continências, o providencialismo assume um caráter avassalador, para
purgar a ordem pública da corrupção, através da humilhação e queda
de seus reis. A soberania do príncipe é de uma linhagem superior por-
que o rei é sempre a representação simbólica da paternidade divina, daí
a sua teoria do patriarcado. O rei é pai de seu povo. e “...não há nada
entre os homens mais sério nem mais grave que o ofício da realeza”
(BOSSUET, 1967, p. 128).

A autoridade paternal do rei se reflete em cada casa do reino. Como
aponta Robert Muchembled, “Cada pai de família carrega, aliás, uma
pequena parcela dessa mesma autoridade de essência divina, o que
revela a importância dada à autoridade paternal. Ela está tão intimamen-
te ligada ao absolutismo, que, lettres de cachet, destinadas a aprisionar
filhos, podem ser pedidas ao rei pelos genitores incapazes de se faze-
rem obedecer... Esta via pouco freqüentada da propaganda monárquica
definiu evidentes relações entre a autoridade política superior e os mi-
lhões de pais de família, chamados a governar seu universo doméstico
segundo o mesmo espírito. Pode se falar então de mediadores inconsci-
entes do absolutismo...” (MUCHEMBLED, 1994, p. 127). Na Politique, o
mundo dos povos antigos à época do povo eleito, é apresentado como
um sombrio vale de lágrimas, sendo dominado pelo maquiavelismo po-
lítico. Ao rei sagrado cabe elevar-se sobre os vícios e as tentações do
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mundo. Todo aquele monarca que se aproximar de Moisés e de Davi,
seus modelos mais acabados de virtudes, ultrapassará a inevitável cor-
rente dos tempos, para se fixar na eternidade, “porque o governo se
perpetua, e torna os Estados imortais... O príncipe morre, mas a autori-
dade é imortal e o Estado subsiste sempre... É preciso que os príncipes
mudem, já que os homens são mortais; mas o governo não deve mudar;
a autoridade mantém-se firme...” (BOSSUET, 1967, p. 22).

Para Bossuet, o sentido da realeza é assegurar a paz entre os ho-
mens. Virtudes reais, como a temperança, a justiça e a prudência, se
observadas em conformidade com a vontade divina, levam a um desfe-
cho feliz: o triunfo da salvação pública. Não há a idéia de conflitos soci-
ais em estado de latência. O mundo sendo unidade e coerência, tudo
converge para o centro. Na Politique, a realeza sagrada atua como o
instrumento por excelência das intervenções de Deus. A mão de Deus
que age sobre o mundo está por toda parte, ubiqüidade também confe-
rida à realeza:

“O poder de Deus se faz sentir num instante de uma extremidade à
outra do mundo: o poder real age ao mesmo tempo em todo o
reino. Ele tem todo o reino sob comando, como Deus tem todo o
mundo. Se Deus retira sua mão, o mundo recairá no nada; quando
a autoridade cessa no reino, tudo entra em confusão. Considereis
o príncipe em seu gabinete. Dele partem as ordens que fazem
atuar em conjunto magistrados e capitães, cidadãos e soldados,
províncias e armadas, por mar e por terra. É a imagem de Deus,
que sentado em seu trono no mais alto dos céus, faz movimentar
toda a natureza... Se o poder de Deus se estende por toda parte, a
magnificência o acompanha. Não há lugar no universo onde não
apareçam as marcas fulgurantes de sua bondade. Vejais a ordem,
vejais a justiça, vejais a tranqüilidade em todo o reino. É o efeito
natural da autoridade do príncipe” (BOSSUET, 1967, p. 178).

Bossuet concebe a realeza sagrada do Antigo Testamento como o
elemento dispensador de todos os bens na terra, por manter relações
privilegiadas com a esfera celeste. Esta soberania verticalizada, que
estabelece uma comunhão com as forças organizadoras do mundo, faz
da realeza sagrada um elemento privilegiado nas mãos de Deus, para
orientar a sociedade dos homens no sentido do bem público. Bossuet
enxerga a solução dos problemas políticos, e mesmo os de outra nature-
za, que afligem a sociedade, no coração do soberano; tanto na Politique
quanto nos Discours, há um enorme investimento em sua figura protetora.

A temática do rei-arquiteto, do mestre de obras da salvação pública,
é a chave para se compreender o papel da realeza na difusa cosmolo-
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gia política de Bossuet. A presença da realeza sagrada estimula a or-
dem e a estabilidade no reino, inibindo os impulsos destrutivos caracte-
rísticos dos homens em sociedade, provocados pela cobiça e a tendên-
cia natural para a violência. Assim sendo, na ausência ainda que tempo-
rária do centro sagrado, libera-se o velho espírito desagregador que faz
retroceder às idolatrias e ao caos, o que leva Bossuet a refletir que na
época do bezerro de ouro “Tudo era Deus, exceto Deus mesmo”. O medo
do caos e o problema da segurança leva os povos a cercarem seu reis
de cuidado. Bossuet adverte: “Assim é que, a morte do príncipe, ainda
que mau, ainda que reprovado, faz a felicidade dos inimigos do Estado,
e o sofrimento de seus súditos. Tudo chora, tudo está em luto por sua
morte; ... Toda a natureza se ressente” (BOSSUET, 1967, p. 190). Nota-
se nesta reflexão uma recorrência universal. Como observa Eric Voege-
lin, “Em toda a historiografia das migrações, do século V ao VIII, a exis-
tência histórica da sociedade política era expressa sistematicamente em
termos da aquisição, posse e perda do rex, o representante real. Estar
articulado para agir significava ter rei; perder o rei significava perder a
capacidade de atuação; quando o grupo não agia, não precisava de rei”
(VOEGELIN, 1982, pp. 44-45). Daí o anseio israelita pela constituição da
realeza na altura mais crítica do processo migratório.

Desde a França medieval que alguns reis piedosos receberam a
alcunha moral e religiosa de “pais do povo”, por suas diligências em
benefício da parcela mais pobre de seus súditos. Esta expressão entrou
para o vocabulário político do Antigo Regime. Como um pai em relação
a sua família, ao rei cabe desvendar as necessidades de seus filhos, e
até seus anseios mais inconscientes. E para tanto são dotados de uma
sensibilidade muito especial, que lhes permite entrever o que ainda não
se revelou. O príncipe de Bossuet é como o príncipe dos puritanos ingle-
ses, o Godly Prince da revelação bíblica. O príncipe inspirado, o rei do-
tado da sensibilidade de entrever o futuro, a exaltação da certaine scien-
ce do príncipe é um lugar-comum na Politique, revelando-se mais decla-
radamente em passagens como: “A profecia está nos lábios do rei; ele
não se engana nunca em seu julgamento” e “O príncipe vê de mais lon-
ge e de mais alto: devemos acreditar que ele vê melhor... O príncipe
sabe todo o segredo e toda a seqüência das coisas. Esquecer um só
momento de suas ordens, é lançar tudo ao acaso” (BOSSUET, 1967, pp.
133 e 186, respectivamente).

Considerações finais

A intenção deste artigo foi mostrar que na história da França do sé-
culo XVII, a realeza sagrada é o elemento-chave, o centro mais tangível
de um universo social dominado ainda pelo misticismo político. Dessa
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forma, foi discutido também que o itinerário de Bossuet pela antiga Pa-
lestina dos reis sagrados, é traçado no sentido da construção de um
ideal ético para o rex cristianissimus, sobre o qual ele assume o imenso
compromisso de sua formação moral. Isto porque o monarca, para Bos-
suet, é como a força que contrói a coesão do reino, dando forma política
mais estável e permanente à complexa tapeçaria do Antigo Regime.
Nesse sentido, ou seja, no domínio do pensamento político, Bossuet é
bem o reflexo das concepções de seu tempo: a realeza sagrada focali-
zada como o manto protetor da espiritualidade cristã. Pela concepção
de Bossuet, o rei é um ser híbrido, misto de humano e divino. Assim,
deve submeter-se à religião, mas como rei escolhido por Deus estará
sempre acima de tudo, desde que se deixe guiar pelas rédeas da moral.

Como desdobramento da análise, procurou-se na Politique, traços
remanescentes da cosmologia política medieval. Dessa forma, acentuou-
se em Bossuet, a construção da imagem do rei como elemento media-
dor entre as esferas humana e celeste. Para Bossuet, o rei sagrado, como
o centro de gravidade do mundo político, mantém sempre canais de
conexão com a Providência. Na obra referida, são duas as vias privilegi-
adas do diálogo com Deus: através dos profetas, ou mais episodica-
mente, de forma direta, por meio de sonhos e visões. Para o autor, são
essas relações místicas, que desde tempos imemoriais, fazem da reale-
za uma realidade intemporal, cuja verticalidade transcendente, elo de
ligação entre os homens e Deus, resiste inabalável ao suceder dos sé-
culos. Comungando da crença predominante em seu tempo, para Bos-
suet a realeza é uma estrutura que foi concebida para não passar; “O rei
nunca morre” é uma dentre muitas outras metáforas que o autor utiliza
para expressar a intemporalidade da realeza e a categoria superior do
regime monárquico.
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