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Um fim alcançado

Em 21 de janeiro de 1793, às cinco horas da manhã, Luís 
XVI, que está separado de sua família desde 11 de dezembro 
e vive isolado num aposento da prisão do Temple, desperta, 
acordado por Jean-Baptiste Cléry, seu mordomo.

O apartamento do rei está localizado no segundo andar da 
grande Tour du Temple*. A rainha está instalada no andar su-
perior, num apartamento quase idêntico, mas qualquer comu-
nicação é impossível. O aposento do rei tem aproximadamente 
65 metros quadrados e possui quatro peças de tamanho mais 
ou menos igual: uma antecâmara, na qual se revezam guardas 
e vigias e onde foi afi xada uma Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, o quarto de dormir do rei, uma sala de 
jantar e um segundo quarto, reservado a Cléry.

O rei fora dormir por volta da meia-noite e meia. Cléry, 
por sua vez, não passara a noite em seu próprio quarto, mas 
na mesma peça, sentado em uma cadeira. “Dormi bem”, diz o 
rei, “eu estava precisando1 ”. Então ele faz a barba e se veste, 
não sem tirar dos bolsos sua luneta, sua caixa de tabaco e seu 
porta-moedas. Como de hábito, ele usa uma roupa marrom-
clara, forrada com um fi no tecido cru, com botões de metal 
dourado. Ele pede a Cléry que lhe corte os cabelos, mas o par 
de tesouras lhe é recusado. “O carrasco é sufi ciente para ele”2, 
murmura uma sentinela.

Por volta das seis horas, o abade Edgeworth de Firmont 
entra, transforma a cômoda em altar e, com o que havia à 
disposição, celebra uma missa de comunhão. O rei, bastante 
recolhido, fi ca de joelhos durante toda a duração do ofício e 
recebe o viático. A partida para o cadafalso, prevista para as 
oito horas, só acontecerá às nove horas. Está frio. Do lado de 
fora, o termômetro marca três graus.

* Tour du Temple (Torre do Templo): antiga fortaleza parisiense construída 
pelos templários que, nessa época, servia de prisão. (N.T.)
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Na véspera, por volta das duas horas da tarde, a Con-
venção, que acabara de pronunciar a condenação à morte do 
“antigo” rei por “conspiração contra a liberdade da nação”3, 
havia enviado ao Temple uma delegação conduzida por Garat, 
ministro da Justiça. Este, escoltado por Hébert, substituto do 
procurador da Comuna, e por Malesherbes, um dos advogados 
de Luís XVI, notifi cou ao condenado tanto a natureza do vere-
dicto como o fato de que a sentença era de execução imediata 
e seria realizada nas próximas 24 horas. Antes mesmo de Garat 
falar, o rei, vendo seu advogado enxugar os olhos, fi zera esta 
observação: “Eu esperava o que suas lágrimas me informam; 
recomponha-se, meu caro Malesherbes”4 .

O rei fi cou como mármore à declaração do veredicto, e 
sua placidez espantou todos os dignitários presentes, inclusive 
Hébert. Alguns dias antes, esse último exigira, no entanto, 
a morte de Luís Capeto, chamado de “Luís, o traidor”, não 
hesitando em descrever o antigo rei com os traços de um 
bêbado “roncando à noite como um porco em sua pocilga”, 
equiparando Maria Antonieta (“a arquitigresa da Áustria”), por 
sua vez, a uma “macaca” e seus fi lhos a “pequenos sajuns”5. 
Sucede que esse mesmo homem, fundador do célebre Père 

Duchesne, folheto de propaganda de opiniões e vocabulário 
particularmente enérgicos, que ninguém desconfi aria de com-
placência em relação ao rei, relatou, em termos ao mesmo 
tempo emocionados e elogiosos, a cena da notifi cação:

Ele ouviu com raro sangue-frio a leitura do julgamento. Mostrou 

tanta unção, dignidade, nobreza, grandeza em sua postura e 

suas palavras que não pude agüentar. Lágrimas de raiva vieram 

molhar minhas pálpebras. Ele tinha em seus olhos e em suas 

maneiras algo de visivelmente sobrenatural ao homem. Eu me 

retirei, tentando reter as lágrimas que escorriam a contragosto 

e decidido a encerrar ali meu ministério6 .

Luís XVI não deixou de fazer diversas solicitações. 
Ele pediu que lhe dessem três dias de prazo para melhor 
se preparar para a morte, que autorizassem a vinda de um 
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sacerdote refratário* (o abade de Firmont, já confessor de 
sua irmã, Madame Elisabete), que deixassem de submetê-lo 
a uma “vigilância perpétua”, que o autorizassem, durante os 
três dias em questão, a ver sua família “livremente e sem tes-
temunhas” e que a nação cuidasse das pessoas ligadas a ele. 
A resposta da Convenção chegou por volta das dezoito horas: 
era não para o prazo suplementar, sim para o resto. Segundo o 
abade de Firmont, o rei conservou a mesma impassibilidade 
que expressara quando do anúncio do veredicto: “Ele estava 
no meio deles, calmo, gracioso, até tranqüilo”7.

A delegação se retirou. Pouco depois, os ofi ciais munici-
pais serviram ao rei o último jantar de sua vida. Como não lhe 
haviam levado nem faca, nem garfo, Luís XVI não conseguiu 
reprimir certa irritação: “Consideram-me covarde o sufi ciente 
para atentar contra minha própria vida?”. E acrescentou, para 
estupefação dos presentes: “Eu morrerei sem medo. Gostaria 
que minha morte fi zesse a alegria dos franceses e pudesse 
afastar as desgraças que prevejo: o povo entregue à anarquia, 
vítima de todas as facções, crimes se sucedendo, grandes 
dissensões dilacerando a França”8.

Por volta das vinte horas, o rei, ansioso por começar a 
prestar contas a Deus, exigiu a presença do abade de Firmont 
e fechou-se com ele para uma primeira conversa. Depois, 
despediu seu confessor e recebeu a família real. Era a primeira 
vez em mais ou menos um mês e meio que ele revia os seus, 
apesar de eles estarem alojados no andar imediatamente acima 
de seu próprio apartamento. Acompanhada pela fi lha Madame 
Royale, que acabara de festejar seus quatorze anos, e por sua 
cunhada, madame Elisabete, Maria Antonieta entrou, segu-
rando o fi lho Luís Carlos pela mão. O rei instalou-se numa 
poltrona, e a criança, que só fará oito anos em dois meses, foi 
aconchegar-se entre seus joelhos.

O encontro ocorre na sala de jantar. A porta está fechada 
e, portanto, pode-se falar ou chorar livremente, mas a parede é 

* Sacerdote refratário: sacerdote que se recusara a fazer o juramento de 
fi delidade à Constituição Civil do Clero, que subordinava a religião ao poder 
civil. (N.T.)
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em parte envidraçada e sem cortinas. Apesar de não ouvirem 
nada, os guardas municipais não deixam de observar a cena 
– uma cena ao mesmo tempo digna e dilacerante, entrecortada 
por silêncios e soluços. O reencontro durará aproximadamente 
duas horas. A Luís Carlos, logo nomeado para a sucessão sob 
o nome de Luís XVII, o rei dispensa um último conselho:

– Meu fi lho, prometa-me jamais pensar em vingar minha 
morte!

A criança o jura com a mão erguida. Os demais estão 
em prantos, e Maria Antonieta acha-se prestes a desfalecer. 
Ela faz o marido prometer que os receberá uma última vez, 
na manhã seguinte, antes de partir:

– Eu garanto a vocês que os verei amanhã de manhã, às 
oito horas.

– Por que não às sete horas? – insiste a rainha.
– Pois bem, sim, às sete horas – consente o rei9 .
Ele não manterá sua promessa. Sem dúvida por carinho 

pela mulher e pelos seus, e para evitar, graças a essa piedosa 
mentira, uma cena penosa demais para todos – mas principal-
mente porque Luís XVI, que já não pertence totalmente a este 
mundo, está dominado por uma preocupação que se sobrepõe 
a todas as outras: sua salvação.

Perto das onze horas, a família se retira e o rei se fecha 
novamente em seu quarto com seu confessor. O conciliábulo 
terminará perto da meia-noite. Meia hora mais tarde, como 
já dissemos, o rei vai para a cama. Uma noite muito curta e 
mais algumas horas de espera ainda o separam daquilo que o 
poeta italiano Giovanni Pascoli magnifi camente chamou “o 
glacial verão dos mortos”.

*

Às nove horas, então, deste 21 de janeiro de 1793, tudo 
parece pronto. Das ruas dos arredores elevam-se ruídos cres-
centes de cavalgada, de relinchos, de canhões empurrados 
sobre a pavimentação. Rumores de complô e de ataques 
haviam circulado. Na véspera, Le Pelletier de Saint-Fargeau, 
um dos membros da Convenção que votou pela morte do rei, 
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não fora assassinado? Teme-se que o monarca seja resgatado 
por seus aliados entre a prisão do Temple e a Place de la Ré-
volution (hoje Place de la Concorde), onde deve acontecer a 
execução. O rei parece indiferente a toda essa agitação: “É 
provavelmente a Guarda Nacional”, ele observa, “que começa 
a se agrupar”10 .

Depois, ele pede a Cléry que transmita à sua mulher, 
a seus fi lhos e à sua irmã o adeus que não pôde ou não quis 
expressar em pessoa. Ele lhe entrega dois objetos: seu anel de 
casamento, para Maria Antonieta (“Diga-lhe que o tiro com 
pesar”11), e especialmente seu sinete, com o brasão de armas 
da França, para o delfi m, que, em algumas horas, personifi cará, 
por sua vez, a continuidade da tradição monárquica. Ele só 
conserva no dedo o anel da sagração.

No meio de todos esses preparativos, dizem que Luís XVI 
encontrou tempo para informar-se sobre uma expedição cien-
tífi ca que ele mesmo ordenara e patrocinara alguns anos antes. 
Tratava-se, para toda uma equipe de eruditos, da exploração 
de diversos aspectos, naturais e humanos, do oceano Pacífi co. 
A empresa tivera um desfecho trágico, pois a tripulação fora 
sem dúvida massacrada, em 1788, por um povo “selvagem” 
em Vanikoro, ilhota perto das Ilhas Salomão. Um navio fora 
então enviado à busca de sobreviventes, e corria o boato de 
que vários deles, inclusive o chefe da expedição, haviam sido 
avistados. Daí a pergunta feita a Cléry pelo rei:

– Têm-se notícias de La Pérouse?
Pergunta pouco comum, convenhamos, levando em conta 

a situação em que se encontrava o questionador, mas que (se 
a anedota for exata, o que não é totalmente comprovado) 
falaria por si mesmo sobre o humanismo e a humanidade 
deste rei insólito.

Santerre, comandante da Guarda Nacional, apresentara-
se às oito horas da manhã, acompanhado por uma dezena de 
gendarmes, mas o rei, que não terminara com seu confessor, 
convidou-o fi rmemente a aguardar:

– Estou ocupado, espere-me aqui, sou todo seu.
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Luís XVI recebe do abade uma última bênção (“Tudo 
está consumado”12 , ele confi dencia), entrega seu testamento 
a um dos ofi ciais municipais e anuncia a Santerre que está à 
sua disposição. O rei é então convidado a subir num carro de 
praça, cercado por seu confessor e por dois gendarmes. Antes 
de sentar-se, ele se vira para um dos porteiros que sem dúvida 
repreendera indevidamente dois dias antes e lhe diz: “Eu fui 
um pouco vigoroso com o senhor anteontem, não me queira 
mal!”13 Luís XVI inteiro, ou quase, está nesta observação. Ela 
mostra a que ponto sua maior qualidade como homem foi 
talvez, enquanto príncipe, sua fraqueza mais trágica – a de 
acreditar que bastava ser um rei bom para fazer um bom rei.

De repente, tambores e trombetas anunciam em fanfarra 
a partida ofi cial do monarca. Precauções extraordinárias ha-
viam sido tomadas pelas autoridades, e canhões haviam sido 
colocados em grande número em cada cruzamento estratégi-
co. O fúnebre comboio era precedido e seguido por cerca de 
duzentos gendarmes a cavalo. Milhares de homens haviam 
sido mobilizados, e guardas nacionais estavam posicionados 
ao longo de todo o percurso, a fi m de conter a multidão que 
se aglomerava de ambos os lados das vias utilizadas.

O povo estava lá, numeroso e silencioso, às vezes com 
alguns gritos: “Misericórida, Misericória!”, ou, ao contrário, 
“Ça ira, ça ira*!”. Não há ninguém nas janelas; a maior 
parte das venezianas está fechada; quase todas as lojas estão 
fechadas. Paris retém a respiração.

Durante os 75 minutos do deslocamento, o rei, muito 
recolhido e insensível a tudo – ao nevoeiro gelado que envolve 
a cidade e penetra na berlinda, bem como às fi las intermináveis 
de militares e curiosos –, recita sem parar os salmos e a oração 
dos agonizantes. Às dez e quinze, o cortejo pára. Estamos na 
Place de la Révolution.

– Chegamos, se não me engano – diz o rei14 .

* “Ça ira, ça ira”: refrão emblemático da Revolução Francesa, que pode 
ser traduzido como “Vai dar certo, vai dar certo”. O texto continua: “Os 
aristocratas serão enforcados / O despotismo expirará / A liberdade triun-
fará”. (N.T.)
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“Se não me engano...”! Luís XVI está a tal ponto indi-
ferente e tranqüilo, podendo permitir-se uma espécie de gra-
cejo? É de se perguntar com que massa era feito este homem 
criticado e denegrido.

O monarca sai com difi culdade do carro e coloca os pés 
no chão. Ele percebe a guilhotina erguida diante do Jardim 
das Tulherias, entre o pedestal da estátua desmantelada de 
Luís XV (no lugar atual do obelisco) e a entrada dos Champs-
Élysées. Para evitar qualquer eventualidade, vinte mil homens 
foram dispostos em volta do cadafalso. A um dos carrascos 
que avança em sua direção, Luís XVI indica seu confessor 
e diz: “Eu lhe confi o este padre. Cuide que depois da minha 
morte não lhe seja feito nenhum insulto”15.

Todas as testemunhas da cena, hostis ou não ao rei 
deposto, notaram a calma absoluta que emanava de sua pes-
soa. Seus cabelos não estão desarrumados. Sua tez não está 
alterada nem seus traços estão cansados. Como confessou ao 
abade de Firmont, ele se sente, desde a véspera, invadido por 
“uma sensação deliciosa e extraordinária”16 que não consegue 
explicar. Está a alguns metros dos degraus do cadafalso. Ele 
mesmo retira seu casaco, sua echarpe e, a pedido do carrasco 
principal, o célebre Carlos-Henri Sanson, abre o colarinho 
de sua camisa, para melhor desimpedir a nuca. Então querem 
amarrar suas mãos. Ele recusa:

– O que vocês pretendem fazer? – ele exclama.
– Amarrar o senhor – responde o homem.
– Amarrar-me! Não, jamais consentirei. Façam o que 

lhes foi ordenado, mas vocês não me amarrarão, desistam 
desse plano.

Mas ele acaba o aceitando, a pedido expresso do abade de 
Firmont, que, para convencê-lo, evoca o exemplo do Cristo: 
“Façam o que vocês quiserem”, diz o rei aos executores, “eu 
beberei no cálice da amargura até o fi m”17. Ele deixa então 
que lhe cortem os cabelos. Enquanto o rufar dos tambores 
acompanha cada um de seus passos, ele galga lentamente os 
altos degraus do cadafalso. Contra qualquer expectativa, ele 
imediatamente avança em direção à borda esquerda do estrado, 
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faz sinal aos tambores para se calarem e, com uma voz forte, 
dirige-se à multidão e, para além dela, ao conjunto do país:

– Eu morro inocente de todos os crimes que me imputam. 
Perdôo os autores de minha morte. Rogo a Deus que o sangue 
que vocês derramarão jamais recaia sobre a França18 .

Ele quer continuar, mas Santerre faz com que sua voz 
seja encoberta por novas batidas de tambor. O abade de Fir-
mont tem o tempo exato de dizer ao supliciado: “Filho de São 
Luís, suba aos Céus”19. O rei é agarrado, amarrado à prancha, 
o cutelo cai, a cabeça rola para dentro do cesto. O “navalha 
nacional” faz seu trabalho. São 10h22.

Um assessor do carrasco, chamado Gros (a menos que se 
trate de Henri Sanson, o próprio fi lho do guilhotinador), apo-
dera-se então da cabeça sanguinolenta de Luís XVI e a estende 
para a multidão reunida. Alguns gritos, “Viva a Nação! Viva a 
República! Viva a Liberdade!”, algumas salvas de artilharia, 
ao longe algumas danças. Mas o sangue do rei esguichou 
sobre a multidão, e cenas inimagináveis acontecem então: as 
pessoas se empurram para comprar do guilhotinador alguns 
cabelos avermelhados do monarca; no cadafalso, os carrascos 
mergulham seus dedos no sangue derramado e lambuzam o 
rosto uns dos outros; embaixo, na multidão, ofi ciais molham 
a ponta de seus sabres nas manchas de sangue, enquanto mu-
lheres embebem seus lenços. Vemos até, observa o biógrafo 
Éric Le Nabour, “um ex-nobre trepar no estrado, esfregar os 
braços com o sangue de Luís XVI, depois aspergir o público 
três vezes, num sinistro e último ritual”. Não apenas o rei foi 
morto, a monarquia foi executada. No auge do furor mimético, 
o homem de braços maculados, um revolucionário da cidade 
de Brest, solta então este grito:

– Republicanos, o sangue de um rei traz sorte!20

Os despojos do monarca serão pouco depois transpor-
tados na carroça de Sanson até o cemitério próximo de La 
Madeleine, sepultados em uma fossa mais profunda que o 
normal (para colocar o cadáver ao abrigo de profanações e 
roubos), depois aspergidos com cal viva.

A felicidade da França podia começar.




