ESTUDO SOBRE A ACAO FRANCESA
- Sua historia. Suas ideias Luiz Gonza.~a de Albuquerque Brito·

o A utor no••dtf.uma ideia do que foi a "A ,ao France••a"
e do.. conflito.. que oca••ionou. E diz: "Mol1imento de
ideia••, tanto quanto mOl1imento de a,ao ~ol('ica, ~ A,ao
Franee••a foi fundada em 1899 por Hen" Vaugeo"" tor·
nando· ••e em pouco tempo 0 orgao do.. neo.monarquu·
ta••..." A ela ••e jiliaram per••onagen••ilwtre ••como CharIe••Maurra •• e outro••. Relaeionado •• com a "A~ao Franee••a" encontramo •• 0 ca••o Dreyfu-', a••idiia •• de A UgUlto
Comte ... 0 naeionali ••mo ezagerado da A~ao Franee.ta
eonflitou en.tinamento •• da Igreja Catoliea. Sueederam••e atrito •• e eondena~oe••ao••quai••••omente Pio XII eon·
••eguiu coloear Jim.
Nao e sem razoo que Andre Latreille, um dos mais renomados historiadores franceses da atualidade, diz ser "A Ac;io
Francesa a expressao a mais acabada da osmose entre nacionalismo e religioo", mas isto noo deve nos fazer esquecer
que 0 "nacionalismo" noo e um fenomeno novo na historia
dos povos, nem sob nenhuma latitude. Aqui, mesmo entre
nos, isto ja. ocorreu, como foi 0 caso quando do chamaclo
"Movimento Integralista", que pretendia, a exemplo do caso
gaules, fazer com que 0 Brasil reencontrasse atraves de uma
~oo politica, onde a religioo e 0 nacionalismo eram exalt ados e cultuados, os seus valores tradicionais.
No caso frances, no entanto, este fenomeno tem caracteristicas "muito especiais", como tudopor sinal que provem
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deste grande pals. Assim parece-nos que a A~oo Francesa
tem um aspecto de "jeunesse foUe" e de rigida obstinac;ao no
que diz respeito a. defesa da Tradic;ao Francesa (identificada
com um regime, no caso a fllonarquia) e do passado.
'Movimento de ideias, tanto quanto movimento de ~ao
politica, a Ac;ao Francesa foi fundada em 1899 por Henri
Vaugeois, tornando-se em pouco tempo 0 orgao do nea-monarquismo, e 0 "lugar de encontro dos conservadores e dos
inimigos ,da democracia" como 0 diz, com precisoo, Andre
Latreille, quando ingressa nas suas fileiras Charles Maurras,
que iria definitivamente marca-Ia com suas ideias.
Maurras, a.o filiar-se a. AC;aoFrancesa, ja era autor de
obra literaria de reconhecido valor (0 Caminho do Paraiso,
Antinea). Estas obras sao, no entanto, de gosto e de inspirac;oo duvidosos, posta que de um perfeito amoralismo. Suas
teses filosoficas (extraidas do seu livro Antinea, livro que
e tanibem 0 fundamento de sua politica) 500 muito pouco
cristoos, e nao deve ser motivo de surpresa para ninguem,
verificar que Maurras coloca como principio fundamental que
"a ordem da politica e a ordem da consciencia 500 distintas".
Excelente te6rico da ciencia politica, est,ava Maurras
convencido da utilidade social do catolicismo~ "catolicismo
amelhoredo pelos seculos", esoube com a sua sensibilidade
politica, quando do famoso caso Dreyfus (que e de fato 0
ponto de partida da AC;OO
Francesa), tocar a corda sensivel
dos seus compatriotas, chamando-os it luta contra os "Prindpios de 1789".
Era 0 apelo it "Contra-Revolu~oo", a nova cruzada, a
qual iria de imediato, valer-lhe a illcondicional simpatia dos
"meios integristas", apesar de escollder para eles 0 amoralismo da sua doutrina politi ca. A direita, encalltada com a
sua coragem, via nele 0 paladino da Franc;a cat61i.ca, contra
as infiltrac;oes do espirito democratico entre os Jovens, do

laicismo, do_pro.testlUltismo, dos judeus. Maurras com 0 seu
sistema politico e social, calcado sobre aquele do !JeUmestre
Augusto Comte, queria uma ditadura hereditaria, onde a
hereditariedade estivesse embasada no direito advindo do
nascimento.
Alias, segundo Louis Dimier no seu livro "Vinte Anos de
Ac;ooFrancesa": "Comte, fundador da doutrina, tinha feito
o projeto de associar a. sua ac;ooos cat6lieos para veneer as
forc;as da anarquia, desenvolvidas pela revoluc;OO.Maurras
tinha na cabec;a realizar esta alianc;a, convidando, segundo
o principio do Mestre, todo aquele que a.creditava em Deus
a fazer-se cat6lico, todo aqu.ele que nao acreditava a fazer-se
positivistaj mediante 0 que, os protest antes estando sup ressos por urn lado, do outro, os panteistas e os idealistas, famentadores de Revoluc;oo, a ordem mom1.rquica tradicional
nao encontraria nenhum obstaculo" .
Quando pensa-se entoo no nacionalismo maurrasciano,
too multiplo nas suas origens, e passivel entoo dele eneontrar
urn perfeito eco na declarac;oo de principios dos membros da
Ac;ao Francesa:" Urn verdadeiro nacionalista coloca a patria
acima de tudo".
Nacionalismo integral, estreito, que tornao sistema de
Maurras impraticavel em politiea internacional e coloea a
Fran<;a em estado de permanente hostilidade com 0 rest ante
do mundo, sendo ainda a expressoo do desconhecimento dos
principios religiosos e morais, aos quais toda ordem crista e
submissa.
Urn eristoo noo pode aeeitar (porque isto noo e verdade) que a experiencia ensina todas as leis da vida politica,
como tambem nao e verdade que a moral possa ser de modo
absoluto subordinada ao interesse nacional.
Urn outro ponto de desacordo da doutrina da Ac;oo

Francesa com a doutrina cat6lica, diz respeitoaos meios de
reallzar 0 bem publico, porque e de maneira equivocada que
sua doutrina e expressa: "Eu me engajo, jura 0 adepto, a
servir a obra da restaurac;oo da momarquia por todos os
meios". Outra earacteristica do movimento era a sua combatividade agressiva, 0 p;osto da disputa, 0 que levava os
seus chefes a atacarem as pessoas, bem mais que as ideias,
e, alem disso, a manterem urn clima de luta, pouco propicio,
por sinal, a. causa cat6lica.
A obra de Maurras, foi admirada, no seio do pr6prio
episcopado franees e do clero, bastando citar, entre tantos,
a figura do te610go Cardeal Billot S.J. e do RP. Le Floch
C.S. Sp., este ultimo reitor do Pontifical Seminario Frances
de Roma. No entanto esta admirac;ao nao era unanime e
logo' comec;aram a surgir as dificuldades, tanto assim que ja
em dezembro de 1912, Mons. Guillibert, bispo de Ferjus
e Toulon, denuncia "la tornure sophistiquee" do espirito de
Maurras e os perigos aos quais vai necessariamente chegar.
A reac;ao romana nao se fez esperar, comec;ando no pontificado do Papa Pio X, e atingindo seu climax, com a conden~c;oo definitiva, no pontificado do Papa Pio XI, em dezembro de 1926. Coube finalmente ao Papa Pio XII, em
julho de 1939, admiravel figura de diplomata e pastor que
foi, por urn ponto final neste "affaire", que tanto perturbou
a consciencia crista dos francesses e que mesmo sendo urn
assunto especifico da "Eglise de France" , tambem perturbou
a todo Mundo Cristao.

