
Cartas iluministas
Correspondência selecionada e anotada

Voltaire

Durante sua longa vida, além de toda a obra filosófica, literária 
e científica, Voltaire escreveu cerca de 17 mil cartas. Mais de 150 
dessas correspondências foram incluídas em Cartas iluministas, 
que apresentam um panorama da vida e do pensamento daquele 
que melhor representa o seu século, o do Iluminismo.

Essas cartas acompanham também o périplo geográfico de  
Voltaire, traçado por um temperamento irrequieto e pelo  
temor da prisão e da censura. E mostram o escritor em momen-
tos e estados de espírito os mais diversos: irônico, ao dar conse-
lhos literários a Frederico II; ponderado, ao discutir verbetes da  
Enciclopédia com Diderot e d’Alembert; prestativo, ao recomendar 
um amigo para um emprego; hipocondríaco, quando se estende 
sobre seus problemas de saúde; ou meramente pragmático, ao  
negociar preços de terras ou vender relógios suíços para Catarina 
da Rússia.

Também o vemos sarcástico e inflexível na famosa troca de  
cartas com o desafeto Jean-Jacques Rousseau sobre os benefícios 
e o valor da civilização e da literatura. O livro inclui a igualmente 
famosa resposta de Rousseau.

Essa charmosa edição contém ainda uma apresentação, breves 
perfis e índice dos destinatários das cartas, cronologia de vida e 
obra de Voltaire e cerca de 200 notas esclarecedoras de alusões, 
contextos e personagens citados.

VOLTAIRE (1694-1778), escritor e filósofo francês, foi um dos prin-
cipais articuladores do Iluminismo e considerado seu porta-voz. 
Autor prolífico, produziu obras em quase todas as formas literárias 
(contos, romances, novelas, poemas, obras científicas e históricas,  
peças teatrais, cartas, verbetes para a Enciclopédia). Polemista  
satírico e mordaz, foi preso duas vezes na Bastilha. Vindo da  
pequena nobreza, no final da vida havia ascendido à nobreza  
nobiliárquica, à Academia Francesa e conquistado fortuna. Seu 
sucesso em todos os planos foi total e seu funeral, em Paris, teve 
proporções inéditas, igualado talvez apenas pelo de Victor Hugo, 
um século depois.
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