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O que se deve fazer? Perseguir os inventores culpados dos sistemas pér-
fi dos, proteger o patriotismo, mesmo em seus erros; esclarecer os patrio-
tas, e elevar sem cessar o povo à altura de seus direitos e de seus destinos.

Se não adotais essa regra, perdeis tudo.
Se fosse preciso escolher entre um excesso de fervor patriótico e 

o nada da incivilidade, ou o marasmo do moderantismo, não haveria 
dúvidas. Um corpo vigoroso, atormentado por uma superabundância 
de seiva, perde mais recursos que um cadáver. 

Livremo-nos principalmente de matar o patriotismo ao querer 
curá-lo.

O patriotismo é ardente por sua natureza. Quem pode amar fria-
mente a pátria? Ele é particularmente o dom dos homens simples, pou-
co capazes de calcular as conseqüências políticas de uma atitude cívica 
por esse motivo. Que patriota, mesmo esclarecido, nunca se enganou? 
Bem! Se admitimos que existem os moderados e os covardes de boa-fé, 
por que não existiriam os patriotas de boa-fé, que um sentimento lou-
vável às vezes leva demasiado longe? Se considerássemos criminosos 
todos aqueles que, no movimento revolucionário, tivessem passado a 
linha exata traçada pela prudência, englobaríamos numa proscrição 
comum, junto aos maus cidadãos, todos os amigos naturais da liberda-
de, vossos próprios amigos e todos os apoios da República. Os hábeis 
emissários da tirania, depois de havê-los enganado, se tornariam eles 
mesmos seus acusadores, e talvez seus juízes.

Quem então esclarecerá todas essas nuanças? Quem traçará a li-
nha de demarcação entre todos os excessos contrários? O amor pela 
pátria e pela verdade. Os reis e os velhacos tentariam sempre apagá-la; 
eles nada querem com a razão ou com a verdade.

Ao indicar os deveres do governo revolucionário, marcamos seus 
obstáculos. Quanto maior é seu poder, mais livre e rápida é sua ação, 
mais ele deve ser dirigido pela boa-fé. O dia em que cair em mãos 
impuras ou pérfi das, a liberdade estará perdida; seu nome se tornará 
o pretexto e a desculpa da própria contra-revolução; sua energia será 
aquela de um veneno violento.

Assim, a confi ança do povo francês está ligada ao caráter que a 
Convenção Nacional mostrou, mais que à própria instituição.
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Colocando todo o poder em vossas mãos, o 
povo esperou de vós que vosso governo fosse be-
néfi co para os patriotas e temível para os inimi-
gos da pátria. Ele vos impôs o dever de estender 
ao mesmo tempo toda a coragem e a política ne-
cessárias para os esmagar, e principalmente para 
manter entre vós a união que necessitais para rea-
lizar vosso grande destino.

A fundação da República francesa não é um 
jogo de crianças. Ela não pode ser obra do ca-
pricho ou da despreocupação, nem o resultado 
fortuito do choque de todas as pretensões parti-
culares e de todos os elementos revolucionários. 
A prudência, tanto como a potência, presidiu a 
criação do universo. Ao impor, a membros tira-
dos de vosso seio, a tarefa temível de velar inces-
santemente sobre os destinos da pátria, vós mes-
mos vos impusestes a lei de prestar-lhes o apoio 
de vossa força e de vossa confi ança. Se o governo 
revolucionário não é secundado pela energia, pe-
las luzes, pelo patriotismo e pela benevolência de 
todos os representantes do povo, como terá uma 
força de reação proporcional aos esforços da Eu-
ropa que o ataca, e de todos os inimigos da liber-
dade que o pressionam de todas as partes?

Que a desgraça se abata sobre nós, se abrir-
mos nossas almas às pérfi das insinuações de nos-
sos inimigos, que só podem vencer-nos se nos 
dividirem! Que a desgraça se abata sobre nós, se 
quebrarmos o feixe, em lugar de apertá-lo; se os 
interesses privados, se a vaidade ofendida se fi ze-
rem ouvir em lugar da pátria e da verdade!

Elevemos nossas almas à altura das virtudes 
republicanas e dos exemplos antigos. Temístocles6 

6. Magistrado ateniense que 
venceu a batalha de Salamina 
contra os persas (480 a.C.).


