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C A P Í T U L O I 

0 Qeneral 

A Europa não passa de um montículo de terra. Nunca existiram 
impérios poderosos a não ser no Oriente, berço de todas as religiões, 

locaL de nascimento de todas as metafísicas. 

N A P O L E Ã O B O N A P A R T E 

Não há nada mais surpreendente e maravilhoso que a sala de visitas 
de Napoleão: era como um recinto para alojar um rei1. 

F R A N Ç O I S B E R N O Y E R 

Mar Mediterrâneo, maio-junho de 1798 
O dia da partida nasceu quente e doce, uma alegre manhã de fim 

de maio às margens do Mediterrâneo. A luz tremulava sobre a água, 
o vento era vigoroso. Uma banda militar tocava música marcial e os 
tiros de canhão avisavam os desgarrados que embarcassem sem demora. 
A presença dos trezentos navios obscurecera as águas da baía - uma 
visão diferente de qualquer outra que o desordenado porto de Toulon 
já vira. As embarcações estavam tão próximas que os cascos se tocavam 
uns contra os outros e rangiam enquanto manobravam em busca do 
mar aberto. Soluçando, rindo, acenando e se esforçando para assistir ao 
espetáculo sem precedentes, esposas, familiares, amigos e curiosos se 
amontoavam em terra firme. 

Do convés de um dos navios, o elegante Dominique-Vivant Denon, 
artista e diplomata, registrava a cena e escreveria em seu diário: "Milhares 
de homens deixando seu país, seus bens, amigos, filhos e esposas, sem 
nada saber sobre a rota que estavam prestes a tomar ou sobre qualquer 
coisa relacionada à viagem a não ser que a liderança estava nas mãos de 
Bonaparte."2 
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A bordo dos navios, a cena era colorida, caótica e profana. A infanta-
ria envergava uniforme azul, os hussardos (soldados de cavalaria ligeira) 
vestiam amarelo e vermelho, os dragões (soldados de cavalaria que 
manobravam também a pé) ostentavam escarlate, rosa ou alaranjado, 
dependendo da unidade. Cavalos relinchavam e batiam as patas e, nos 
porões, grunhiam e roncavam, amontoados em gaiolas, porcos, galinhas 
e outros animais que seriam consumidos no decorrer da viagem. 

Em meio aos 34 mil soldados da tropa de terra e dos 16 mil marinhei-
ros e fuzileiros navais espremidos em cada nicho ou fresta dessa enorme 
frota, cento e cinqüenta e um acadêmicos e artistas tentavam acomodar 
seus livros, instrumentos e bagagem sem atrapalhar os homens rudes ao 
redor, ocupados em amarrar pesados fardos de equipamento e envolvi-
dos em lançar imprecações assim que o chão começasse a oscilar sob 
seus pés. Ao contrário dos soldados, esses civis haviam praticamente se 
voluntariado para participar da louca expedição a um destino desconhe-
cido, mas, como eles, tinham seus lugares designados nas embarcações, 
ocupando alojamentos de acordo com a idade, hierarquia e projeção 
profissional. Professores, inventores e artistas famosos, como monsieur 
Denon, navegavam com luxo relativo entre os oficiais, enquanto estu-
dantes e jovens engenheiros se amontoavam em compartimentos fétidos 
em companhia de cem homens ou mais. 

Logo na partida, os cientistas mais jovens — trinta e seis estudantes 
— ficaram com a pior parte, alojados nos compartimentos inferiores. 
Enquanto os navios se dirigiam ao mar aberto, eles se acomodavam como 
podiam, pendurando suas redes próximas, acima e abaixo das fileiras 
de soldados. Cercados de corpos por todos os lados, os adolescentes 
que, meses antes, haviam lutado para se juntar à misteriosa expedição, 
rapidamente se desiludiram de seus sonhos de aventura. 

Poucas horas depois de terem embarcado - na verdade, um pouco 
antes do jantar - o mar bravio obrigou a maioria dos homens a se colocar 
de joelhos devido à forte náusea que sentiam. Como não tinham expe-
riência em navegar, os soldados de terra ficaram tão enjoados quanto os 
cientistas. De todo modo, mesmo os homens não vulneráveis a Le Mal, 
de Mer foram arrebatados pela náusea causada pelo implacável odor de 
vômito. Até mesmo Napoleão, que tinha sua cama de bordo montada 
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sobre rodas para aliviar os efeitos da ondulação do mar, passou mal a 
maior parte da viagem. 

Foi um começo difícil e desfavorável para uma viagem que os civis, 
por muitos dias, haviam ansiosamente esperado. Semanas antes, haviam 
deixado os confortos de Paris e durante vários dias esperado no porto de 
Toulon. Cavalos e equipamento militar se amontoavam por todos os can-
tos - as ruas estavam imundas e era praticamente impossível encontrar 
alojamento. Os homens dormiam em estabulos e nos pisos de edifícios 
públicos. Noite e dia, dezenas de milhares de soldados endurecidos pelas 
batalhas retornavam das duas frentes ocupadas pela França durante as 
recentes guerras napoleônicas; eles trombavam uns com os outros e 
também com os cientistas. Aqueles homens sujos, vigorosos, grosseiros 
e mal-educados seriam os protetores e atormentadores destes durante os 
próximos três anos. Nas ruas fétidas, bebendo e fazendo arruaça, eles se 
acotovelavam ansiosos para o início da viagem marítima e incomodados 
com o impenetrável mistério de seus destinos. Caso os notassem, faziam 
chacota ou escarneciam dos cientistas civis com seus longos casacos. 

Os ânimos só melhoraram na noite anterior à data da partida. No 
dia 18 de maio, ao anoitecer, Toulon cintilava com as luzes da celebração. 
O maior líder militar da França, com um metro e sessenta de altura, era 
um homem que se movia como uma pantera. "Aquele Scaramuche com 
cabeça de enxofre", de acordo com seus caluniadores reais, havia final-
mente chegado com sua esposa, Joséphine. Ele tinha vinte e oito anos 
de idade. Curiosa combinação de estrategista romântico e sanguinário, 
o jovem guerreiro se encontrava, a essa altura da vida, profundamente 
apaixonado pela creole com a qual se casara, mulher muito mais vivida 
e sexualmente experiente do que ele. Ao deixar Toulon, Napoleão não 
imaginava que antes de voltar a vê-la, ela lhe quebraria o coração em 
pedaços. Ao lado de Joséphine, toda coberta de sedas, ele subiu em uma 
plataforma precariamente construída e, aclamado pela multidão, dirigiu-
se aos soldados, prometendo àqueles que retornassem dessa misteriosa 
expedição um prêmio de seis acres de terra para cada um. 

* Pessoa de ascendência f rancesa ou espanhola , nascida na A m é r i c a do N o r t e , especia lmente na 

Louis iana. (N.T.) 
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Enquanto discursava, a multidão se agitava com a sensação de estar 
fazendo parte da história e participando da aventura. O general nunca 
tivera problemas para reunir exércitos enormes. Em anos precedentes, o 
Exército Popular Francês chegara a cerca de 750 mil homens. Antes de seu 
reinado terminar, Napoleão havia reunido 1 milhão de homens. François 
Bernoyer, alfaiate e supervisor de mantimentos da corporação, que viria 
a ser um prolífico escritor de crônicas sobre a expedição, também estava 
presente: "Todos se mostravam empolgados com o mistério. Nunca se 
vira tantos mastros posicionados no mar, nem aquela enorme quantidade 
de cavalos e equipamento militar que enchiam a praia. Assim, baseados 
apenas na crença de um homem, a elite de sábios franceses e os soldados 
se preparavam para partir."3 

Como a maioria dos franceses em 1798, os cientistas veneravam o 
jovem general. Napoleão Bonaparte era mais do que um renomado guer-
reiro, era algo próximo a um astro de rock, que os homens do final do 
século XVIII veneravam. Corso e verdadeiro filho da Revolução Francesa, 
ele se tornara uma nova espécie de líder de uma era sem padres nem reis. 
Quando participava de negócios de Estado, estava sempre acompanhado 
de uma pompa secular - nada de eclesiásticos ou nobres, o que acontece-
ria apenas mais tarde, quando se tornou imperador. Ao retornar a Paris, 
após conquistar a Itália em 1797, fora homenageado com uma cerimônia 
não-religiosa em que o estudante de divindades, que acabou se tornando 
diplomata, Charles-Maurice de Talleyrand, o elevou ao "Altar do Pai da 
Pátria", ao som de uma banda militar que tocava um novo hino que não 
fora composto para honrar a Deus, mas a Liberdade4. 

O jovem general reverenciava a ciência. Mais tarde, no decorrer 
da vida, ele comentou que, caso não tivesse se tornado soldado, teria 
feito descobertas que mudariam o mundo. Via-se a si mesmo como um 
físico, quiçá um metafísico, capaz de identificar a menor das partículas 
que compunham o Universo, assim como as forças invisíveis que as 
mantinham unidas. Os cientistas se enalteciam com a auto-estima do 
jovem general e ninguém questionava os talentos do herói. Chegaram 
até mesmo a convidá-lo para fazer parte do departamento de matemática 
de um clube exclusivo: o Instituto da França. "As vitórias verdadeiras, 
as únicas que não causam arrependimento, são aquelas feitas sobre a 
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ignorância", teria dito Napoleão em seu discurso introdutório. Sentiu-se 
honrado com o convite e, durante sua estada no Egito, algumas vezes 
assinou suas proclamações como: "Napoleão Bonaparte, Membro do 
Instituto da França". Estando em Paris, nunca perdia uma reunião. No 
dia 21 de janeiro de 1798, durante a celebração do sexto ano de decapi-
tação do rei, ele compareceu à cerimônia pública não como general, e 
sim em companhia dos membros do Instituto5. 

O general não era tão revolucionário a ponto de rejeitar as regalias 
condizentes a um herói militar. Ao deixar a costa francesa, Napoleão 
ocupava o maior navio da esquadra, um dos maiores do mundo. A nau 
capitania, antigamente chamada pela marinha de Bourbon de Dauphin 
Royale, fora agora rebatizada de UOrient, pesava duas mil toneladas e 
levava cento e vinte canhões. O UOrient era um curioso amálgama de 
um paranóico quartel-general - lotado de pólvora e de homens que 
nervosamente especulavam sobre navios ingleses que se aproximavam - , 
com um salão literário e um salão de baile. Levava o general e sua con-
siderável entourage - uma tripulação de vários milhares de soldados - , 
mantimentos suficientes para dois meses, incluindo um rebanho vivo 
de carneiros e vacas, uma enorme biblioteca circulante (com obras de 
Plutarco, romances populares e livros didáticos de química e matemática), 
e a maior parte do poder de fogo da frota francesa. As várias toneladas de 
material explosivo transformavam o navio numa bomba flutuante. 

Os aposentos de Napoleão, decorados com centenas de metros de 
seda adamascada, eram ultrajantemente reais. "Todos comentam sobre o 
quarto de Napoleão no UOrient, que parece ser extremamente luxuoso"6, 
escreveu um dos estudantes, o zoólogo Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, 
em carta à família. O cronista militar Bernoyer foi convidado para um 
dos jantares sibaritas a bordo onde, de acordo com ele, compareceram 
trezentos convidados. "Quando começaram a comer, apesar de o jantar 
estar saboroso, mal podiam levar o garfo à boca, tão espremidos esta-
vam."7 Após a refeição, o general ofereceu um recital com óperas e música 
ao luar do convés. A certa altura da viagem que teria trinta dias, a banda 
militar compôs uma música especialmente para a expedição, que foi 
tocada no convés do UOrient durante um eclipse lunar. "Não há nada de 
mais surpreendente e maravilhoso que a sala de visitas de Napoleão: era 
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como um recinto para alojar um rei", escreveu Bernoyer que, aturdido 
com a cena, a comparou com um local onde se via um refinado lorde em 
meio a um campo de espartanos. Bernoyer admirava-se porque, mesmo 
sendo Napoleão um herói merecedor de tributos materiais e espirituais, 
ele era um general e ainda por cima um revolucionário. Antes, ele não 
deixara transparecer suas tendências reais às quais se deixou sucumbir 
como imperador. 

Os cientistas, também cidadãos, se mostravam imperturbáveis diante 
do escrúpulo revolucionário mesclado com luxo imperial. Ao contrário, 
ficavam embevecidos com os convites freqüentes aos aposentos luxuosos 
do general. Após o jantar, quando Napoleão não se sentia muito nausea-
do, reunia seus intelectuais favoritos, seus assim chamados "amantes" 
- químicos, zoólogos, matemáticos e artistas de seu grupo de sábios -, 
nos salões do convés. Esses seminários noturnos tornaram-se material 
da lenda criada em torno do seu nome. As perguntas da noite eram 
articuladas de acordo com os caprichos do jovem general. "Existe vida 
em outros planetas?" "Qual o significado dos sonhos?" "Qual é a forma 
ideal de governo?" Sua enciclopédia viva se envolvia de tal forma com as 
perguntas que, às vezes, as discutia até tarde da noite enquanto as águas 
escuras lambiam suavemente o casco do navio. 

Os homens que se reuniam nesses salões noturnos eram tão dife-
rentes em suas tendências políticas quanto em suas áreas de atuação 
profissional. O favorito do general era o belicoso geômetra Garpard 
Monge. Filho de um mascate, Monge era um revolucionário fanático. 
Homem de baixa estatura, com enorme nariz adunco, ele preferia as 
armas portáteis e levava um cantil na cintura. Gênio matemático capaz 
de transformar complexas relações espaciais em números sobre o papel, 
admirava profundamente a vida militar. Gostava de sentir "cheiro de 
pólvora"8, como disseram seus biógrafos. Monge inventou a geometria 
descritiva, um método para descrever matematicamente as formas que 
possibilitaram aos engenheiros mecânicos projetarem, pela primeira vez, 
máquinas em três dimensões sobre o papel. 

No UOrient, sempre ao lado de Monge, estava o químico Claude-Louis 
Berthollet, seu parceiro na direção da Comissão Científica. Enquanto 
Monge se debulhava em lágrimas nas comemorações patrióticas, o 
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químico de olhos cinzentos se mantinha frio e racional. Para o general, a 
reserva de Berthollet era francamente desencorajadora, mas, por respeitar 
a amplitude de conhecimento do químico, continuou a confiar nele, 
tanto em assuntos de Estado como nos científicos, por muitos anos após 
o término da expedição. 

Berthollet fora um dos organizadores da comissão em Paris. Era 
alto, quieto, desajeitado, apolítico e extremamente tímido - o oposto de 
Monge. "Berthollet tinha aparência bastante comum"9, escreveu o jovem 
matemático e estudioso do Egito Joseph Fourier. "Fala com extrema difi-
culdade, hesita, repete dez vezes a mesma sentença e parece constrangido 
ao explicar os menores detalhes de uma experiência." 

A reticência de Berthollet ocultava sua genialidade. Ele é consi-
derado, ao lado do químico Antoine Lavoisier, um dos fundadores da 
química moderna e pioneiro no campo da química física. Antes, durante 
e depois de sua estada no Egito, Berthollet inventou novas maneiras de 
fabricar pólvora, aço, tintas, alvejante e até rudimentares substitutos 
para o açúcar. 

Monge e Berthollet já haviam dividido aventuras com o jovem gene-
ral, trabalhando para ele em atividades não muito científicas. Na Itália, 
Napoleão designou-os responsáveis pela organização e transporte de 
grande quantidade de pilhagem de obras de arte medievais, renascentistas 
e clássicas. Ao partirem para o Egito, eram vistos por Napoleão não ape-
nas como cientistas, mas como gente de confiança de seu círculo íntimo. 
Os soldados, familiarizados com os laços de amizade entre Monge e 
Berthollet, passaram a chamá-los de "Mongeberthollet" e, de vez em 
quando, se perguntavam qual dos dois era quem. 

Apesar de não ter qualquer treinamento científico, Dominique-
Vivant Denon10, o mais espirituoso e sofisticado entre os freqüentado-
res dos salões a bordo do L'Orient, era capaz de manter uma conversa 
inteligente com qualquer grupo. Aos cinqüenta e quatro anos e membro 
mais velho do grupo, ele era polivalente, a personificação do europeu 
ideal do século XVIII. Artista, diplomata e explorador, Denon não havia 
sido convidado para fazer parte da misteriosa expedição. Ao ficar sabendo 
do empreendimento, articulou todas as suas relações, inclusive com a 
esposa de Napoleão, para conseguir ser chamado. 
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Apesar de ser o mais velho dos sábios, com seus olhos vividos e 
brilhantes, Denon possuía curiosidade juvenil abundante, uma qualidade 
que náo apenas o faria sobreviver às dificuldades que encontraria pela 
frente, mas o tornaria o mais famoso entre os cientistas de sua época. 
Humanista por natureza e diplomata por profissão, Denon vivera os dois 
lados da Revolução Francesa: perseguido como nobre associado à realeza 
(antes da Revolução era barão), transformara-se num bem-sucedido e 
disposto político republicano, empenhado na luta contra o Terror. A 
serviço dos Bourbons, atuara como representante - entre outras cortes 
reais - em Florença, onde ficara conhecido por seu charme e elegân-
cia, e também por seu talento com as mulheres. Conhecedor das artes 
plásticas, fora reabilitado depois da Revolução com a ajuda do pintor 
Jacques-Louis David, que lhe arranjara um emprego para elaborar togas 
ao estilo romano para uniformizar o governo republicano francês11. Além 
de exercer a arte e a diplomacia, Denon era também escritor e chegou a 
publicar uma de suas coleções de desenhos eróticos intitulada UOeuvre 
Priapique. Charmoso, fluente em várias línguas e hábil sedutor, ele era 
o favorito das parisienses, inclusive de Joséphine Bonaparte. 

A nau capitânia de Napoleão levava também cientistas mais jovens 
que olhavam para o general com admiração enquanto a conversa se 
diluía no ar da noite e a banda militar tocava Haydn ao luar. Étienne 
Geoffroy Saint-Hilaire, o sensível jovem zoólogo que venerava o herói 
militar e que, aos dezoito anos, já era diretor do zoológico e professor, 
estava prestes a se tornar um fértil escritor de cartas e - o que parecia 
ser bastante improvável - explorador heróico. Solteiro e sem filhos, gor-
ducho de óculos, com voz mansa, lábios grossos e olhar ligeiramente 
triste, ele tinha um físico razoável e era muito motivado por seus colegas 
mais velhos. Emotivo e intempestivo na maior parte das vezes, o jovem 
zoólogo nunca deixava de se sentir entusiasmado com a proximidade de 
Napoleão, que tinha na época a mesma idade que ele. 

Para espanto de Napoleão, esse grupo seleto de civis era capaz de 
debater política, discutir sonhos, a possibilidade de vida extraterrestre e 
muitos outros assuntos esotéricos levantados pelo general. Entretanto, 
um tópico sobre o qual nunca se falou durante as reuniões noturnas foi 
seu destino secreto e o motivo por que se dirigiam para lá. Enquanto 
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tomavam licor no convés, apenas o círculo íntimo de Napoleáo sabia 
- ou pensava que sabia - exatamente para onde iam. Mesmo que tives-
sem discutido a respeito, seria pouco provável que os sábios tivessem 
concordado com todos os motivos pessoais e políticos que estavam por 
trás da missáo. 

Achave para a mobilização dos soldados era a Inglaterra, e não o Egito. 

O governo francês chamava os 50 mil homens partindo de Toulon 
de "Exército da Inglaterra", a caminho para enfrentar os britânicos. A 
competição colonial entre Inglaterra e França intensificava-se cada vez 
mais desde o século XVII. Os dois países haviam se confrontado em 
vários lugares do mundo - América, Caribe e Sul do Pacífico - em busca 
de mais possessões. A Revolução Francesa contribuíra para acirrar a 
tensão entre os rivais de longa data. 

A Revolução, que culminara com a decapitação pública de um rei, 
tanto aterrorizara e amedrontara as monarquias européias que elas se 
uniram para colocar um fim ao mal antes que se espalhasse por seus 
reinos. Por quase uma década, a França estivera em guerras constantes 
na Europa, espalhando seu grito de liberte e acuando monarquistas na 
Áustria, Prússia, Holanda, Espanha e Inglaterra. No final de 1790, em 
grande parte devido aos sucessos militares do jovem general Bonaparte, 
os franceses haviam negociado a paz com a Espanha, Holanda, Prússia e 
até mesmo com o poderoso Império Austríaco. Por volta de 1798, apenas 
a Inglaterra continuava em guerra com a França. 

A invasão do Egito não fora causada por qualquer tipo de provocação 
e não poderia ter sido empreendida por ninguém mais do que Napoleão. 
Em 1798, seus feitos militares já eram tão vultosos e sua lenda tão vivida 
que tudo o que se propunha a fazer parecia estar salpicado de pó de ouro. 
O momento oportuno também teve muito a ver com a organização 
do governo francês. Naquela altura, o corpo governamental francês, 
o Diretório, era composto por cinco membros que dividiram o Poder 
Executivo até que Napoleão, depois de voltar do Egito, estabelecesse seu 
Consulado de um homem só. O Diretório foi o último de uma série de 
corpos governamentais da era revolucionária, e operava como democracia 
parlamentar nominal. Naquela época, oprimida pelo Terror, a França 
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abandonara seu objetivo revolucionário quanto ao direito de voto. A 
Assembléia Nacional e Estados Gerais, corpos legislativos que haviam 
iniciado a era revolucionária francesa com a promessa de uma reforma 
radical do populismo, já não mais existiam. Os cinco diretores haviam 
sido eleitos de uma lista de cinco mil homens por um corpo parlamentar 
de centro-direitistas chamado Conselho dos Anciãos, que, por sua vez, 
haviam sido selecionados por outro corpo parlamentar, o Conselho dos 
Quinhentos, com tendência esquerdista. Além de não serem populares, 
os diretores ignoravam a Constituição, haviam expandido seu poder 
e tentado recuperar o falido Tesouro Nacional por meio de guerras. 
Tinham pouco a perder e muito a ganhar com a conquista de uma nova 
colônia e, assim, ao concordarem em enviar um líder popular e rival 
potencial para fora do país, visavam alcançar seu objetivo. 

O governo francês dera instruções específicas ao novo general sobre o 
que deveria ser realizado no Egito: "O general-em-comando do Exército 
do Oriente deverá tomar o Egito; ele expulsará os ingleses de todas as 
suas possessões no Oriente. Depois, deverá cruzar o istmos de Suez e 
tomar todas as medidas necessárias no sentido de assegurar a possessão 
livre e exclusiva do Mar Vermelho para a República Francesa." 

A noção de ser o Egito prêmio disponível ganhara adeptos no final 
do século XVII , quando o vasto Império Turco-Otomano - que, além 
do Egito, incluía uma faixa ao Norte da África que se estendia pelo oeste, 
passando pelo Saara e pela Argélia; na Europa, abrangia Grécia, Creta 
e Macedônia; e, na Ásia, compreendia todas as terras entre a costa do 
Mediterrâneo, da Turquia ao Egito, então conhecidas como Síria - estava 
perdendo poder. Muitos governos europeus acreditavam que o Império 
Otomano logo estaria esfacelado e pronto para ser derrubado. Os líderes 
franceses, que tinham uma longa história de aliança com os turcos12, 
sabiam que qualquer dos reis contemporâneos - Catarina II, da Rússia; 
Maria Theresa, da Áustria; Frederico II, da Prússia; e o Rei George, da 
Inglaterra - poderiam dar o primeiro passo13. 

Quando botou os olhos no Egito, Napoleão não pensava nos tur-
cos. Pensava na Inglaterra. Teria gostado de se confrontar diretamente 
com o a Inglaterra, mas até mesmo ele admitia que isso era impossível. 
A conquista do Egito significaria conseguir o domínio sobre a maior 
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rota de comércio entre ingleses e indianos, o que debilitaria as aspi-
rações britânicas. 

Além disso, assim como futuros europeus, Napoleáo acreditava no 
que o historiador Christopher Herold chamava de "a grande insensatez 
vitoriana" - uma obsessão com o Oriente que acabaria por se tornar 
o sentimento político dominante da próxima era. Ainda jovem, ele se 
voluntariara para ir a Istambul com o objetivo de ensinar algumas táticas 
militares aos otomanos, o que nunca chegou a acontecer. Napoleão era 
tão intrigado com o Egito, que chegou a admitir, em cartas particulares, 
que trocaria toda a Itália - seu maior triunfo até aquele momento14 - por 
um controle mais firme de pequenas ilhas, como Corfu e Cefalônia, 
posições seguras no mar Mediterrâneo que poderiam fortificar a presença 
da França no Egito e na Costa Levantina. 

O Egito era um prêmio colonial tentador para os franceses porque 
ficava bem do outro lado do Mediterrâneo. Além de ser uma ponte para 
a África, era uma potencial e até mesmo segura fonte de riquezas. O vale 
do Nilo produzia cana-de-açúcar, linho, índigo, trigo e arroz. Qualquer 
um que tomasse o Egito teria o controle dos recursos naturais não só do 
deserto - principalmente o álcali - e do Nilo, mas também do ouro, da 
madeira e de outras matérias-primas do interior da África e da Asia, que 
cruzavam o Egito transportadas por caravanas. Igualmente importante, 
o controle do Egito significava um posto de segurança perto da Ásia, pro-
porcionando maior proximidade da índia, considerada a jóia oriental. 

O motivo colonial por si só não justificava o fato de os franceses 
mandarem homens, equipamento e seu mais proeminente líder militar no 
ano de 1798 para o Egito, mas a conquista dessa região era uma maneira 
de os franceses enfrentarem seu maior inimigo europeu sem desafiá-lo 
diretamente no mar. Em seguida à perda de suas colônias americanas, 
o Rei George II preferiu evitar outra guerra, mas quando os franceses 
guilhotinaram Luís XVI, foi totalmente a favor de lutar contra "aquela 
nação mais selvagem e sem princípios'"5, e a rivalidade entre eles tornou-
se ainda mais acirrada. Agora, envolvia diferenças fundamentais como 
monarquia versus república revolucionária e religião versus ateísmo. 

O Egito, por outro lado, era tido como conquista fácil. Ambas as 
partes concordavam que um Egito francês abafaria um pouco a expansão 

27 



M I R A G E M 

colonial britânica e viria a ser um tipo de triunfo por procuração. O 
cônsul francês no Egito já havia predito que uma vitória francesa ali seria 
registrada na história como "uma conquista tirada dos ingleses"16. Um 
proeminente mercador conhecedor da região alertou seus compatriotas 
de que se os franceses invadissem o Egito, eles se tornariam donos "da 
chave mestra para todas as nações mercantes da Terra". 

Os laços franceses com o Egito haviam se tornado bem mais fortes 
do que com a Inglaterra. Cinqüenta mercadores franceses operavam no 
Cairo e em Alexandria, onde até mesmo haviam estabelecido consulados 
há muito tempo, bem como também em Roseta. Os dois países bor-
deavam o mediterrâneo. Enquanto os franceses eram mais numerosos, 
uma pequena comunidade de mercadores europeus, inclusive homens 
ingleses vinham, há séculos, operando no Egito. Apesar de serem rivais, 
em 1789 os mercadores europeus tinham um problema comum: nenhum 
deles era bem-vindo no Egito. Os líderes mamelucos responsáveis pela 
coleta de tributos os pressionava por dinheiro - um problema que os 
britânicos haviam recentemente tentado resolver por meio de negociações 
com os beis mamelucos, coisa que os franceses, aliados aos turcos, não 
podiam fazer. Além disso, nas cercanias da cidade, bandidos nômades 
atrapalhavam o movimento comercial em longas extensões territoriais 
destituídas de água. 

Um desagradável incidente, ocorrido em 1779, ficou bastante 
conhecido na França antes da partida de Napoleão com sua esquadra. 
Uma gangue de árabes havia interceptado uma caravana de mercadores 
franceses que viajavam do Suez ao Cairo com suas mercadorias. "Eles 
roubaram tudo"17, recontou um escritor francês, e as mandaram para o 
deserto, onde encontraram seu destino. O único sobrevivente, um tal 
senhor Saint-Germain, mal conseguiu chegar vivo à civilização, "sem 
qualquer tipo de sombra além de um arbusto de espinhos e forçado a 
beber a própria urina. Seu corpo estava coberto de feridas e, ao chegar 
ao Cairo, tinha um hálito cadavérico". 

Em meados de 1790, a França já se encontrava enamorada pela ico-
nografia do Antigo Egito. Os franceses imaginavam a civilização dos 
faraós como um tipo de sociedade natural mais inocente, que precedera 
reis corruptos e católicos. Além de terem usado motivos egípcios em 
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arquitetura e memoriais revolucionários, o novo governo havia assinalado 
suas intenções com relação ao Oriente moderno ao criar uma escola 
pública na biblioteca nacional para ensinar as línguas árabe, turca e 
persa. Quase todos os tradutores de Napoleão no Egito eram produtos 
desse programa. 

Durante a jornada no mar, os acadêmicos tinham permissão de 
eventualmente ensinar a marujada e oficiais menos graduados, fora 

dos salões privativos de Napoleão, proporcionando-lhes entretenimento 
geral. Enquanto passavam pela Sicília, os astrônomos dividiam seus 
telescópios com os soldados para que pudessem enxergar o fumegante 
Monte Etna e rir da multidão de nervosos sicilianos reunida na praia, 
olhando para a fantástica esquadra francesa. Geofroy Saint-Hilaire rea-
lizou experimentos públicos com galvanismo - produção de eletricidade 
por meio de reações químicas - e dissecou um tubarão para os mari-
nheiros. Ainda viva, a fera agitou a cauda, derrubando cinco marujos e 
espirrando sangue até mesmo em Napoleão. Saint-Hilaire caiu no mar 
enquanto trocava de barco em um de seus passeios e quase se afogou, 
um espetáculo que divertiu os soldados quase tanto quanto a visão dos 
órgãos internos do tubarão. 

Geoffroy Saint-Hilaire gostou de viajar por mar e não tinha nenhum 
motivo para se lamentar, especialmente no que dizia respeito ao departa-
mento de alimentação. Entretanto, mostrava-se surpreso com a facilidade 
com que homens como ele pareciam cair do navio. Escreveu a seu mentor 
em Paris, o naturalista George Cuvier, dizendo que "ninguém podia ima-
ginar como navegar numa frota podia ser perigoso e desagradável". 

Um medo mortal assombrava os salões noturnos, os entretenimentos 
a bordo e as náuseas. Sempre que um telescópio localizava alguma coisa 
no horizonte, Napoleão e seus generais imaginavam que era o coman-
dante inglês Horatio Nelson vindo na direção deles, armado com todo 
o poderio da marinha inglesa. E como a maior parte dos explosivos da 
expedição estava armazenada em apenas um navio, no UOrient, aqueles 
que navegavam com Napoleão ficavam muito mais tensos ainda. Ao 
menor sinal - inclusive, em algumas ocasiões em que navios franceses 
se afastavam da frota - , os soldados agarravam as armas, criando imensa 
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confusão ao redor. Durante esses exercícios de pânico, os cientistas eram 
postos para trabalhar, arrastando mangueiras contra incêndios. 

Após vinte e dois dias em alto mar, a esquadra francesa chegou à Ilha 
de Malta, vencendo facilmente os Cavaleiros de Malta, em número bem 
menor e mal-armados. Napoleão escolhera a ilha como ponto estratégico 
para os navios franceses no Mediterrâneo, quando conquistasse o Egito. 
Os Cavaleiros, uma ordem militar-religiosa que vinha do tempo das 
Cruzadas, se rendeu às negociações com a pequena ajuda de um dos 
membros mais velhos do corpo científico, o geólogo de cinqüenta anos, 
Deodát de Gratet de Dolomieu. Dolomieu, cujo nome ficou imorta-
lizado nas Montanhas Dolomitas, onde realizou a maior parte de suas 
pesquisas, era, por coincidência, Cavaleiro de Malta — seus pais o colo-
caram na ordem com dois anos de idade. Napoleão insistiu para que o 
geólogo negociasse com o cavaleiro rendido ao que, relutante, Dolomieu 
aquiesceu, uma decisão que, em pouco tempo, passou a atormentá-lo. 
Dentro de um ano, os Cavaleiros se vingaram do Irmão Dolomieu, 
capturando e aprisionando-o. O geólogo nunca perdoou Napoleão por 
tê-lo designado para trair a ordem. 

Os franceses - libertadores em primeiro lugar, claro - libertaram 
os escravos mantidos pelos malteses, a maioria turcos e africanos. Seus 
navios ficaram carregados de pilhagens - moedas, arte, prata e armas 
cravejadas de pedras preciosas, cinco séculos de objetos valiosos, inclusive 
ouro no valor de cinco milhões de francos. Entretanto, Malta não passava 
de uma estação de parada para se abastecerem do tesouro que ajudaria a 
financiar a expedição. Assim que as tropas voltaram a bordo dos navios, 
Napoleão anunciou seu destino verdadeiro. 

Apesar dos rumores e suspeitas, a maior parte dos soldados e muitos 
membros da expedição científica desconheciam seu destino, mesmo 
depois de várias semanas navegando. No dia 22 de junho, Napoleão 
colocou um ponto final nas especulações. Ordenou que seus capitães 
lessem em voz alta a proclamação em todos os navios, informando que, 
na verdade, estavam a caminho do Egito. "Soldados!", começava o anún-
cio18, "Vocês estão prestes a iniciar uma conquista cujos efeitos sobre a 
civilização e o comércio mundial são incalculáveis! Os ingleses receberão 
um golpe considerável, que será seguido de sua destruição." 

30 



O General 

Os fãs devotos do jovem general, inclusive todos os civis, não se 
deixaram preocupar com o fato de Napoleão estar, num momento crítico 
para a França, liderando 34 mil soldados rumo ao Egito. Eles tinham 
tanta fé no mito vivo do herói francês da França pós-revolucionária, que 
os cientistas que viajavam com ele nunca duvidaram de seus instintos 
militares. 

Agora, os viajantes tinham sobre o que meditar. Tudo o que eles e o 
general sabiam servia apenas para formar a tapeçaria de um mito antigo 
(e como guia de viagem), tecida com fios de mau entendimento. Antes de 
deixar a Itália, Napoleão arrebatou da biblioteca de Milão todos os livros 
sobre o Egito e o Oriente Médio. Juntos, esses textos continham grande 
parte do conhecimento europeu, por volta de 1800, sobre o Egito. 

Os textos clássicos forneciam a base. O mais antigo livro de viagens 
sobre o Egito datava do século 5 a.C. De autoria do grego Heródoto, 
o livro abordava a era dos faraós num Egito que tinha, naquela época, 
mais de 2 mil anos, mas cuja civilização encontrava-se em declínio. 
Heródoto catalogou a fauna, a flora e a geografia egípcias, e os franceses 
se basearam em seus relados sobre o que esperar da chegada. 

Através dos tempos, muitos escritores haviam especulado sobre o 
Egito. Platão achava que o Egito faraônico fora a primeira fonte da 
cultura humana e que seus habitantes viveram a idade de ouro da civi-
lização. Árabes da Idade Média e acadêmicos da Renascença européia 
acreditavam que os egípcios tinham acesso a conhecimentos esotéricos 
perdidos. 

Mais recentemente, alguns intrépidos viajantes europeus haviam 
contribuído com observações detalhadas, para não dizer delirantes, sobre 
a moderna nação islâmica. Ao todo, os relatos clássicos e contemporâneos 
produziram uma imagem do Egito que fazia jus à realidade (deserto, 
monumentos antigos e muçulmanos), mas também tinha um toque de 
fantasia (múmias de interesse medicinal, conhecimento mágico perdido, 
muito ouro, sedas e perfumes), um país cujos governantes viviam e 
morriam ao lado de sabres cravejados de rubis. 

Enquanto Napoleão navegava para Alexandria, dois relatos contem-
porâneos sobre o Egito rivalizavam em seu pensamento. O escritor de 
livros de viagem Claude-Étienne Savary retornou do Egito, em meados 
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de 1780, com uma visão favorável - para não dizer condescendente - e 
reportou ter encontrado "O jardim tranqüilo prometido por Maomé" no 
delta da cidade de Roseta. "Aqui, os turcos - alguns europeus tinham a 
tendência de chamar todos os habitantes do imenso Império Otomano 
de turcos - fumam cachimbos de âmbar com jasmim em locais o dia 
todo perfumados, pensando pouco e sem ambição; a atividade, alma de 
todos os talentos, é desconhecida para eles. Gostam de desfrutar o que a 
natureza oferece e o que cada dia lhes apresenta, sem se preocupar com o 
dia seguinte." O jardim de prazeres sensuais de Savary incluía beldades 
nuas que se banhavam às margens do Nilo. 

Napoleão também teve a chance de ler e conhecer outro escritor 
de livros de viagem, com o pomposo nome de Constantin-François 
de Chassebouef de Volney. Volney era mais crítico, apesar de seu texto 
melancólico ser fantasticamente ilustrado pelo artista itinerante Louis-
François Cassas, que descrevia um Nirvana oriental de ruínas reconstru-
ídas e sílfides que se banhavam à sombra de obeliscos e palmeiras. 

Volney visitara o Egito durante os anos 1780 e desiludiu sua audiência 
francesa a respeito de sedas e sonhos sobre especiarias. Os relatos de 
doenças e habitantes locais maltratando mercadores franceses produzi-
ram uma imagem menos agradável sobre a terra dos faraós. 

Nos meses de inverno, antes de deixar o Egito, Napoleão manteve 
longas conversas com Volney, que descreveu os mercadores franceses 
que viviam em condições semelhantes à prisão domiciliar. "Os merca-
dores ficam no Cairo, mesmo correndo o risco de perderem suas vidas 
e fortunas"19, reportou Volney, dando ao general mais um motivo para 
justificar a invasão. "Estão presos num lugar confinado, vivem entre 
si, com quase nenhuma comunicação externa. Saem de casa o menos 
possível para evitar os insultos das pessoas comuns que odeiam até a 
palavra franceses." 

A visão deformada de Volney não conseguiu erradicar a fantasia 
oriental de Napoleão. Presume-se que o general estivesse preparado para 
esperar o pior, mas, enquanto seu navio cruzava o Mediterrâneo durante 
a noite, ele nutria o capricho de que o Egito fosse tão irreal quanto 
qualquer outro país europeu. Desde garoto, quando escrevera um conto 
que se passava no Império Otomano, envolvendo soldados franceses 
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e o ousado resgate de escravas de um harém, Napoleão sonhara com 
o Oriente. No início da idade adulta, saboreando a vida como herói 
nacional, ele começou a ver a si mesmo como um conquistador mundial 
no estilo de Alexandre, o Grande. O maior triunfo de Alexandre fora, 
evidentemente, a conquista do Oriente. 

Napoleão não estava sozinho em suas fantasias. Todos os membros 
da expedição francesa tinham, em suas mentes, variações sobre o mesmo 
tema exótico. Mesmo os cientistas, totalmente entediados durante as 
últimas semanas de viagem, se deixavam seduzir pela possibilidade de 
uma terra de solo fértil, ruínas colossais e até mesmo bibliotecas abri-
gando conhecimentos antigos. O Egito que os intrigava era uma terra 
de ruínas clássicas, não a esfarrapada margem do Império Otomano, 
habitada por árabes e africanos muçulmanos. Ao navegarem os últimos 
dias depois de terem partido de Malta, tal visão tremulava no horizonte 
de suas mentes. 

Visão que foi imediatamente dissipada assim que avistaram a lendária 
cidade-porto de Alexandria. 
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0 Qeômetra e o Químico 

A primeira cidade onde devemos aportar foi construída por Alexandre, 
o Grande e, a cada passo que dermos, nos depararemos com objetos 

capazes de estimular a nossa emulação. 

n a p o l e ã o b o n a p a r t e , em sua primeira proclamação às tropas 

que navegavam em direção ao Egito, 2 2 de junho de 1798 

Monge me amava como alguém ama uma amante1. 
N A P O L E Ã O B O N A P A R T E , 

relembrando a adulaçáo incondicional de seu geômetra 

Alexandria, julho de 1798 
No dia 1 de julho, às quatro horas da tarde, primeiro uma, depois 

duas, e então um coro de vozes vindas de trezentas embarcações bradou: 
"Terra!". O primeiro vislumbre do Egito envolveu cada homem numa 
onda de alegria, expectativa e temor. A tripulação se lançou estrepi-
tosamente sobre os telescópios, ansiosa por uma primeira olhadela na 
capital da sabedoria e do luxo da Antigüidade. Apertaram seus olhos 
contra as lentes. O sol da tarde resplendia na água, cegando-os num 
primeiro momento, confundindo a visão. Seria possível que, pelo que 
lhes mostrava aquele primeiro relance, a fabulosa origem da civilização 
fosse apenas aquilo? 

Água, areia. E uma cidade ressequida, plantada no meio de um 
enorme vazio branco. 

Os franceses não tiveram tempo de absorver tamanha desilusão, pois 
corriam perigo de vida. A extensa praia de Alexandria faz uma curva, 
com estreitas faixas de terra que se estendem ao mar. Entre essas garras 
contorcidas, o Mar Mediterrâneo ferve e se dissolve em espuma branca 
sobre imensas rochas, parcialmente submersas. Todos os dias, em seus 
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pequenos botes, pescadores que conhecem aquelas águas como as palmas 
de suas mãos se esforçam para controlar a turbulência e mal conseguem 
desviar-se das massas submersas de granito com pontas visíveis que rom-
pem, de vez em quando, a superfície das ondas. A baía sempre fora 
traiçoeira, razão porque os antigos construíram ali um farol chamado 
Faros, uma das sete maravilhas do mundo, para guiar os marinheiros. 
O fundo do mar ainda continha os restos de naufrágios de centenas de 
anos atrás, inclusive de navios franceses de mais de duzentos anos. 

Todos - marinheiros, soldados, general e cientistas - sentiram certo 
desconforto ao ver o Egito pela primeira vez. Não se tratava apenas das 
águas bravias e da tempestade que se formava, ou da certeza de uma 
batalha com os guerreiros mamelucos. Para os soldados, aquilo era o 
começo de um desapontamento ainda maior. Ao ver os agrupamentos de 
prédios arruinados contra o horizonte, local de uma das mais lendárias 
cidades da Antigüidade, um soldado postado ao lado de Denon brincou 
com um colega dizendo que ali estavam os seis acres que Napoleão, ainda 
em Toulon, havia prometido para cada homem. 

Entretanto, os cientistas mal conseguiam conter seu entusiasmo. 
Através das lentes dos telescópios, viam a cintilante costa da África, o 
grande e inexplorado continente, abundante em sua flora, fauna e gente. 

Antes da partida da missão, o introspectivo químico Berthollet 
tivera exatos dois meses para recrutar cento e cinqüenta homens para a 
força científica, cuja organização estava sob sua responsabilidade. Na 
época, Monge encontrava-se na Itália a serviço de Napoleão, inclusive 
para roubar do Vaticano a máquina de impressão com tipos árabes. Por 
trabalhar com dois líderes das maiores universidades de Paris, a tarefa 
de Berthollet era relativamente fácil, pois podia solicitar pessoalmente 
muitos dos acadêmicos. Os mais interessados eram os estudantes, que 
queriam seguir o herói-guerreiro. Com demasiada oferta, Berthollet pôde 
escolher a nata da academia: os alunos mais inteligentes e os professores 
mais criativos. 

Alguns recusaram a proposta. Georges Cuvier, o mais famoso natu-
ralista francês, declinou o convite, achando - provavelmente de forma 
correta - que, profissionalmente, se beneficiaria mais permanecendo 
na França. "Eu me encontrava no centro da ciência e em meio à melhor 
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coleção", explicou ele mais tarde, "estava certo de que poderia realizar 
meu trabalho melhor aqui, ser mais coerente, mais sistemático, e fazendo 
descobertas mais importantes do que participando de qualquer viagem, 
por mais produtiva que fosse." Em seu lugar, Cuvier enviou um jovem 
botânico chamado Savigny. 

Os sábios que responderam ao recrutamento do general encaravam 
a misteriosa expedição tanto como aventura quanto como oportuni-
dade de desenvolvimento profissional. Apesar de, em 17982, Paris ser o 
centro nacional das ciências, a cidade tinha pouco a oferecer aos jovens 
mais ambiciosos. Após a sangrenta explosão de liberdade, igualdade 
e fraternidade, a nação estava praticamente em ruínas há quase uma 
década. Depressão econômica, escassez de alimentos, desvalorização da 
moeda e as constantes guerras haviam arrasado o país. Fraco e caótico, 
o governo era apenas capaz de fazer as mesmas promessas de sempre. 
O pão continuava racionado. E, mesmo que as ruas não mais se encon-
trassem encharcadas de sangue, a ordem havia sido restaurada de forma 
precária. Bandidos aterrorizavam viajantes rurais e gangues de rua se 
digladiavam na cidade. 

Mas, mesmo assim, a França Revolucionária ainda pulsava, mesmo 
que com pulso bastante alterado. Os salões do Ancien Régime, onde a 
brincadeira e a troça inteligente se tornaram uma forma de arte, haviam 
desaparecido. Membros da espionagem da aristocracia haviam sido eli-
minados ou haviam fugido, e os que ficaram ou retornaram haviam 
mudado, remanescentes niilistas dos freqüentadores de salões de duas 
décadas antes. Em vez de se encontrarem em salões para discutir filoso-
fia, passaram a se encontrar em salões de baile para festas pervertidas, 
nas quais classe alta e baixa se misturavam a prostitutas com um único 
objetivo: esquecimento. 

Por certo tempo, a Revolução interrompera a educação e alterara 
o modo de ensinar nas escolas francesas, marcando indelevelmente as 
carreiras de todos os acadêmicos jovens da expedição egípcia. Antes da 
Revolução, os clérigos católicos administravam a maior parte das escolas 
francesas. Grande parte dos jovens intelectuais de classe média almejava 
seguir carreira religiosa. A Revolução simplesmente eliminou a opção 
de uma carreira religiosa nas escolas. Com padres e monges banidos ou 
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destituídos, e planos para um novo sistema secular de educação ainda 
não definido, os colégios mal funcionavam. As escolas públicas de edu-
cação básica que se encontravam abertas ensinavam um novo catecismo 
às crianças da nação: "O que é a alma? Não sei nada sobre isso. O que 
é Deus? Eu não sei." 

Depois de expulsar os padres e requisitar as terras da Igreja, a França 
se tornara um país oficialmente sem Deus. Os antigos dias dos santos 
foram substituídos por novas celebrações seculares, inclusive a comemo-
ração macabra da decapitação do rei. Com a nação agora prostrada ante 
o altar da Razão, os cientistas serviam de guias espirituais para homens 
como Napoleão. A nova República queria homens de pensamento e 
ação, pesquisadores e inventores. A era da ciência profissionalizada como 
conhecemos hoje ainda estava distante uma década, mas o diletante 
homem de ciência do século XVIII - o amador aristocrata - estava 
rapidamente se tornando uma relíquia desprezada do Ancien Régime. 
A ciência também se tornava mais sofisticada e os métodos científicos, 
mesmo que ainda crus, começavam a mostrar modernidade com seu 
foco voltado para a experimentação rigorosa. 

Mesmo que a Revolução tivesse deixado Paris em frangalhos, a França 
continuava a ser líder internacional no campo das ciências. Cientistas 
revolucionários já haviam inventado um novo sistema de medição - o 
Sistema Métrico Decimal - para substituir o sistema inexato e feudal 
de pesos e medidas associado à realeza. Além disso, os revolucionários 
haviam redefinido a própria noção de tempo, descartando o antigo calen-
dário Juliano, com suas celebrações religiosas e substituindo-o por outro 
mais pagão e moderno, baseado nos ritmos da natureza e da agricultura. 
Agora, o ano começava durante a colheita, em um mês recentemente 
nomeado de vendémiaire (vindima, em tradução rápida), seguido pelos 
meses mais frios chamados brumaire, frimaire e nivôse (névoa, geada e 
neve, em tradução rápida). O ano terminava no final do verão, no mês 
de fructidor (fruta, em tradução rápida). Durante os anos passados no 
Egito, os dias da expedição seriam medidos pelos meses haviam acabado 
de ser nomeados. 

As duas maiores instituições de ensino em Paris, no ano de 1798 -
O Museu de História Nacional para as ciências biológicas e a Escola 
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Politécnica para as ciências exatas, para os matemáticos, físicos e enge-
nheiros (a primeira escola de engenharia do mundo) - eram os bastiões 
da promessa secular. O recentemente fundado Instituto da França, uma 
academia profissional onde os maiores pensadores estavam empossados, 
já existia antes da Revolução com nome diferente e era uma das qua-
tro academias de artes e aprendizado que continuava a manter padrões 
rigorosos, sendo dedicada ao ceticismo, à classificação e às provas 
demonstráveis. 

Os cientistas que se alistaram para a missão estavam empenhados em 
ajudar a glorificar a França e foram grandemente incentivados por seus 
colegas. Na Paris assolada pelas guerras e pela depressão, Berthollet reu-
niu uma enorme biblioteca itinerante e requisitou uma enorme coleção de 
instrumentos, inclusive um laboratório completo da Escola Politécnica3. 
Os comerciantes de instrumentos de Paris supriram suas lojas com todos 
os equipamentos de vidro, aço, latão e madeira que puderam encontrar. 
A engrenagem científica acabou ocupando um navio inteiro: caixas de 
escalpelos, jarros de vidro, álcool, microscópios e lentes de aumento para 
os naturalistas; tintas, lápis, pincéis e papéis para os artistas e engenhei-
ros; telescópios para os astrônomos; toneladas de equipamentos para 
medição e agrimensura para os cartógrafos. 

O fato de o destino ser desconhecido não desanimou estudantes 
ou mestres. Os profissionais, que ganhariam um salário, estavam des-
lumbrados pela fama dos organizadores e pela possível proximidade do 
general. Acreditavam que seus lugares na academia estariam protegidos 
em sua ausência - mesmo que, com o passar do tempo, passassem a se 
sentir menos seguros nesse sentido. Os estudantes, que tinham menos 
a perder, se deixavam seduzir pelo sonho de viagem e aventura. 

Os historiadores da expedição acreditavam que apenas cento e cin-
qüenta dos 50 mil homens que haviam partido de Toulon estariam 
oficialmente informados sobre o destino da expedição. A maior parte 
dos soldados e alguns civis de classe mais baixa ficaram sem saber para 
onde iam até que, na última parte da viagem, Napoleão anunciasse o 
misterioso destino4. 

A mobilização da elite da intelectualidade francesa para essa expe-
dição secreta não era inteiramente secreta e, antes de assinar, a maioria 
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dos civis tinha fortes suspeitas quanto ao destino final. No dia i de abril, 
mais de um mês antes de a frota partir de Toulon, o jornal parisiense Le 
Moniteur reportou que os mais destacados homens de ciência estavam 
participando de algum tipo de expedição científico-militar para um 
"destino em outro mundo". Algumas semanas depois, o jornal acabou 
por nomear o tão comentado destino: "Eles falam no Egito."5 No Museu 
de História Natural, o destino não era mais segredo algum e Cuvier 
chamava abertamente tanto Geoffroy Saint-Hilaire como Savigny de 
"nossos egípcios". Saint-Hilaire teve certeza do destino antes de partir 
por causa dos livros sendo reunidos pela Comissão. "Ao deixar Paris, ele 
havia se preparado para uma exploração científica na Síria e no Egito", 
escreveu seu filho, Isidore, em uma biografia. 

nquanto os navios avançavam na cada vez mais na tempestuosa 
baía de Alexandria6, entre os sábios, apenas Monge, inebriado pela 

glória da França e ansioso para agradar seu herói, era a favor de tomarem 
Alexandria imediatamente. O geômetra precisou ser impedido de liderar 
um assalto. Para o resto dos acadêmicos, a perspectiva de uma batalha 
iminente causava um efeito de sobriedade. Quando a noite começou a 
cair e os navios da esquadra oscilavam na baía à espera de ordens, o artista 
Denon olhou pelo telescópio e contemplou a silhueta de uma cidade 
deteriorada, se comparada com as grandes cidades da história clássica. 
Entre as palmeiras de uns poucos jardins, ele viu a silhueta dos minaretes 
e a Coluna de Pompeu, antigo marco para navegadores e nômades, no 
deserto ao redor. "Minha imaginação voltou ao passado"7, ele escreveu 
mais tarde. "Vi a arte triunfar sobre a natureza; o gênio de Alexandria 
se utiliza do comércio para montar, numa costa desértica, a fundação de 
uma cidade magnífica; os Ptolomeus convidaram as artes e as ciências 
e montaram aquela biblioteca que os bárbaros levaram anos a fio para 
consumir." E, extasiado, concluiu: "Foi aqui, eu disse, pensando em 
Cleópatra, em César e em Antônio, que o império de glória foi sacrificado 
pelo império da voluptuosidade". 

Assim que a noite caiu, as nuvens pretas se adensaram. A meia-noite, 
debaixo de chuva pesada e contando apenas com a luminosidade dos 
relâmpagos que cortavam a escuridão, o cônsul francês em Alexandria 
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foi ao encontro da frota levando notícias bastante ruins: os britânicos 
haviam estado recentemente na área - apenas três dias atrás - e poderiam 
retornar rapidamente a qualquer momento. 

O relato convenceu Napoleão a não perder tempo esperando pelo 
final da tempestade. Ordenou que seus homens desembarcassem no que 
agora era um mar revolto. Milhares de pessoas desceram por escadas e 
cordas que se agitavam violentamente no escuro, entre o ribombar de 
trovões e relâmpagos, até os barcos a remo eram violentamente arreme-
tidos por colunas de água. Muitos deles viraram, atirando os homens 
ao mar, e os gritos dos perdidos ecoou noite adentro. Qualquer um que 
conseguisse escalar os barcos era violentamente acometido de náuseas. 

Após quatro horas sobre as ondas, os barcos carregados de soldados 
encharcados e nauseados chegaram à praia. O mar estava tão bravio 
que nem mesmo os barcos maiores conseguiam lançar suas âncoras. 
Em uma das fragatas, Denon assistia a tudo de cima. "Os pequenos 
barcos recebiam um por um, e, a esmo, todos os que desceram do navio; 
quando ficavam cheios, as ondas que se formavam eram tão imensas 
que parecia engoli-los, ou, com a força dos ventos, eram atirados uns 
sobre os outros". 

Bonaparte livrou sua enciclopédia viva dessa aventura calamitosa. 
Colocou todos eles em um só navio que deixou por vários dias flutuando 
na baía, esperando o tempo limpar. Entretanto, para azar dos cientistas, 
o barco que levava os equipamentos que Berthollet havia tão criterio-
samente reunido em Paris afundou na baía naquela noite. Telescópios, 
microscópios e escalpelos, papéis de desenho para os botânicos, álcool 
para conservar os espécimes encontrados pelos naturalistas, equipamento 
de medição - tudo no fundo da baía. Esse acidente, terrível para os 
civis, foi um presságio para desastres navais muito piores, quando a 
relativa inércia da marinha francesa causaria grandes perdas em vidas 
e equipamentos. 

O pesadelo chegou ao fim com a madrugada. Enquanto o céu se 
tingia de rosa, os sobreviventes se secavam na praia, ou continuavam a 
sair de um mar agora mais calmo. Debaixo do sol que já estava bastante 
forte, alguns árabes em suas túnicas brancas observavam. Centenas de 
caixas de latáo brilhavam à luz do sol, uma grande quantidade de cavalos 
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se agitava e relinchava na praia, homens empilhavam equipamento e 
artilharia. Os árabes pareciam mais espantados do que amedrontados 
pelos franceses - desde as Cruzadas, os egípcios vinham chamando 
todos os europeus de franceses - enfeitados com suas roupas pesadas e 
coloridas. Alguns eram bem elegantes. Um reluzente soldado de cava-
laria saiu do mar com calças cor-de-rosa intactas, plumas, babados, e 
jaqueta amarela. O mais espantoso para os árabes, no entanto, foram 
os chausseurs — soldados da cavalaria leve - vestidos de verde. Para os 
muçulmanos, o verde sempre foi e continua sendo uma cor sagrada, 
usada exclusivamente pelos verdadeiros descendentes do Profeta. Aqueles 
franceses suados que diziam imprecaçóes não poderiam ser, de maneira 
alguma, descendentes de Maomé. 

O que os franceses viram na praia foram alguns árabes que não 
pareciam estar nem um pouco impressionados - na verdade, nem sequer 
interessados neles. Depois de lançarem um olhar para a força invasora, 
os árabes voltaram aos seus afazeres que, àquela hora, consistiam basi-
camente em realizar seus rituais religiosos matinais. Sobre a areia da 
praia, pela primeira vez os franceses testemunharam a espiritualidade 
extraterrena dos verdadeiros seguidores do islamismo. Ao perceber a 
falta de interesse dos árabes diante da chegada inesperada de canhões, 
homens, cavalos e artilharia pesada, o alfaiate Bernoyer se mostrou 
estupefato. Enquanto mais de mil homens transportavam toneladas de 
materiais dos barcos para a praia, Bernoyer notou que, passando por eles, 
os árabes se dirigiram às margens e simplesmente lavavam seus rostos e 
corpos, estendiam suas vestimentas na areia para se ajoelharem sobre elas 
e tranqüilamente virarem-se para o leste e orar. Depois disso, partiriam 
sem deixar transparecer que estivessem surpresos com os invasores. 

Os sábios, e os franceses em geral, sempre se mostravam admira-
dos pelo que interpretavam como atitude blasé dos egípcios. Ficavam 
pasmos e nunca puderam realmente entender a falta de interesse que 
os árabes tinham por eles. Ao final da estada, costumavam especular 
se os egípcios seriam idiotas, se sofreriam de falta de curiosidade, ou se 
seriam meramente "inescrutáveis". 

Em seu primeiro dia no Egito, o exército francês construiu choças na 
praia e montou seu quartel general na enorme muralha branca do forte 
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de Qaitbey, construído pelo sultão mameluco Qaitbey, em 1480, onde 
ficara o antigo farol de Alexandria. Atualmente, parte da fundação do 
farol se encontra submersa. 

Desde o final do período faraônico até a chegada dos franceses, 
várias nações poderosas haviam lutado pelo controle do Egito. Durante 
muitos séculos, o país foi governado por gregos e romanos, seguido de 
seiscentos anos de controle árabe, depois controle mameluco e, final-
mente, pelo governo nominal do Império Otomano. Os mamelucos 
construíram o forte de Alexandria para repelir um ataque marítimo dos 
turcos otomanos ao Egito. 

As muralhas de quinze metros de Qaitbey eram permeadas de bura-
cos para armas e canhões, e formavam um labirinto branco de túneis 
e corredores. Dessa fortaleza, Napoleão vigiava o mar. Ele não estava 
preocupado em como as coisas caminhavam no interior do Egito; sua 
infantaria poderia conter guerreiros a cavalo. Estava, sim, obcecado com 
os navios ingleses e com o poder de fogo dos canhões europeus. Apesar de 
a esquadra francesa ser a única sobre aquele trecho de mar, ele temia que 
os ingleses retornassem, a qualquer momento, para a baía de Abukir. O 
risco de navegar até o Cairo pela boca do Nilo era muito grande. Pesando 
os prós e contras das duas possibilidades - um desastroso confronto 
marítimo com os ingleses ou uma tortuosa marcha pelo deserto até o 
Cairo - , ele escolheu uma morte honrosa por queimadura solar em vez 
de derrota desonrosa. Ordenou que seu exército empreendesse marcha 
de cinco dias pelo deserto do Saara, até a capital do Egito8. 

Na pressa, o general não cuidou de detalhes menores como cantis 
de água. Entretanto, providenciou para que seus homens levassem um 
estoque de traduções francesas do Corão. Poupou seus cientistas da 
marcha árdua, mas convidou Monge e Berthollet para acompanhá-lo, a 
cavalo, na liderança do exército. Como sempre, os dois acadêmicos não 
puderam declinar a honra. 

Liderados por seu general, o entusiasmado geômetra e o introvertido 
químico e mais 30 mil homens vestindo uniformes alpinos de lã adentra-
ram o mar de terra ardente no dia 8 de julho de 1798. Logo após terem 
partido de Alexandria, o calor começou a penetrar pelas solas das botas 
dos soldados. Em pouco tempo, suas cabeças, embaixo dos chapéus, 
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estavam em fogo e os homens começaram a entrar em colapso. Agora 
entendiam uma coisa que não teriam sido capazes de compreender na 
Europa: que o sol tinha poder suficiente para matar um homem. 

Pior ainda era outro fenômeno, também desconhecido na Europa, 
que atormentava aqueles que se mantinham de pé e em movimento. 
No ponto mais distante daquele mundo fervente, eles viam lagos res-
plandecentes, palmeiras e até habitações. Água! Apressaram o passo e 
avançaram apenas para ver o paraíso desaparecer e novamente se mostrar 
quando se aproximavam. 

No primeiro dia, "respiraram um vapor quente" e rezaram para que 
o sol se pusesse, escreveu Bernoyer, que acompanhava o grupo. Quando 
chegou o anoitecer, não puderam descansar porque Napoleão ordenou ao 
exército que continuasse marchando para aproveitarem a relativa frescura 
da noite. A madrugada trouxe um dia não muito melhor que o anterior. 
"Eu caminhava entre os soldados, meus joelhos tremendo de fraqueza, 
uma espuma grossa em meus lábios e minha garganta apertando como 
que quisesse me sufocar"9, escreveu Bernoyer. "Nesse estado deplorá-
vel, continuamos a fazer esforços extremos para encontrar um grande 
manancial de água que parecia estar à nossa frente. Mas, a cada passo, a 
água antevista se afastava, sempre se mantendo na mesma distância. Ao 
mesmo tempo que nos dava uma esperança constantemente renovada, 
ela nos enganava. Então, o desespero tomou conta de nossas mentes e o 
ritmo da marcha diminuiu." 

A medida que o tempo passava, os soldados, estupefatos, pararam 
de ouvir as reclamações e gemidos dos colegas, ou de notar aqueles que, 
morrendo devido a um ataque cardíaco, caíam no chão ao seu lado. "A 
força do sofrimento pessoal impedia que o coração sentisse qualquer 
sentimento de humanidade. Sem me emocionar, vi muitos deles caírem, 
quase sobre os meus pés", escreveu Bernoyer. 

Dominique Larrey, cirurgião-chefe do exército, acompanhou a pri-
meira leva de soldados pelo deserto. "Marchar a pé sob o sol escaldante 
e sobre a areia ainda mais quente, através da imensa planície de aridez 
amedrontadora, onde apenas de vez em quando era possível encontrar 
uns poucos poços de água estagnada - tão barrenta que quase chegava a 
ser sólida - , mesmo o mais forte dos soldados, devorado pela sede e pelo 

4 4 



O Geômetra e o Químico 

calor insuportável, sucumbia ao peso de suas armas. A visão dos lagos 
distantes, um efeito de miragem, prometia o final de nossos sofrimentos 
somente para agravar nossa desgraça e produzir uma forma extrema de 
desânimo e prostração que pude ver em muitos de nossos homens mais 
corajosos. Quando fui levado a eles, era tarde demais para poder fazer 
alguma coisa, vi muitos morrerem de exaustão. Tal tipo de morte me 
pareceu pacífica e agradável, pois durante os últimos momentos de suas 
vidas, um deles me disse se sentir 'confortável como nunca'."10 

A provação durou cinco dias. Centenas morreram de ataque cardíaco 
ou cometeram suicídio. 

O geômetra Monge e o químico Berthollet, indo ao lado de Napoleão, 
eram consumados homens de ciência. Olhavam para a frente e, no caso 
de Berthollet, para baixo, para o solo alcalino e não para trás, onde os 
homens morriam ao longo do caminho. Os dois homens não perdiam 
a oportunidade de dar uma olhada próxima nas pedras, nos ossos de 
animais e nas antigüidades que encontraram na areia. Com freqüên-
cia, paravam para inspecionar, entusiasticamente acompanhados por 
Napoleão. Enquanto a marcha continuava pelo deserto, homens sedentos 
e desesperados estouravam os miolos. Finalmente, os soldados acabaram 
voltando sua raiva contra os sábios, dizendo maldições e fazendo ameaças 
diretas a eles. 

Berthollet se manteve insensível. Continuava a coletar exemplos de 
natro natural, uma substância desértica usada pelos antigos egípcios para 
secar múmias. Com interesse, ele notou a alta concentração de carbonato 
de sódio nas margens do seco lago Natron, no final do deserto. Enquanto 
seguia adiante, começou a calcular as maneiras pelas quais, sob as atuais 
circunstâncias, o cloridrato de sódio da camada superior do solo havia 
reagido com o carbonato de cálcio vindo das colinas de calcário dos 
arredores. Começou a teorizar que as afinidades químicas são afetadas 
pelas condições físicas, como as do deserto egípcio, por exemplo, onde 
o calor natural e a alta concentração de carbonato de cálcio podem criar 
soda. Anos depois, de volta à França, essa descoberta foi considerada 
inovadora no campo da química física. 

Cavalgando ao lado dele, Monge ficava cada vez mais fascinado com 
a ilusão ótica que via no horizonte. Durante os bivaques na terra árida e 
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tórrida, ele desmontava, abria seu livro de anotações e estudava a "água" 
reluzindo no horizonte, desenhando um diagrama de luz e calor que 
desprendia da superfície da terra, criando o efeito de miragem. Algumas 
semanas depois, no Cairo, ele apresentaria sua teoria sobre a miragem 
— palavra com raiz no verbo francês mirer - , ou seja, "olhar para" - aos 
seus colegas cientistas. Sua hipótese se encontra notavelmente próxima 
da maneira como a ótica moderna explica o fenômeno. 

O matemático de cinqüenta e dois anos de idade era três décadas 
mais velho do que a maior parte dos soldados e sábios, mas sua paixão 
superava sua idade. No início da campanha egípcia, ele enviou uma carta 
animada a um amigo na França: "Aqui estou eu, transformado em um 
argonauta! Este é outro daqueles milagres produzidos por nosso novo 
Jasão que vai carregar a tocha do Iluminismo a um país que, por tanto 
tempo, se manteve na escuridão."11 

Como filho de mascate, o sucesso de Monge12 seria pouco provável 
em qualquer lugar da Europa, a não ser na França pós-revolucionária, 
durante o século XVIII . Nascido em 1746, desde cedo se mostrara 
um gênio para as relações espaciais. Aos catorze anos, construiu uma 
máquina a vapor; aos dezesseis, fez um mapa de Beaune, sua pequena 
cidade natal, com os instrumentos de agrimensura que ele mesmo cons-
truiu. A precisão do mapa atraiu a atenção dos militares, que pediram 
ao pai do rapaz que o matriculasse na escola militar. Sem saber que sua 
condição social impediria o filho de avançar no sistema real, o pai de 
Monge concordou. 

Na escola, Monge fazia o trabalho sujo com alegria. Naquela época, 
um dos aspectos mais demorados da educação militar era definir modelos 
matemáticos de desenhos que garantissem que nenhuma parte da mura-
lha do forte ficasse exposta ao fogo direto. Certo dia, Monge apresentou 
um plano para construção de fortificações sem ter feito qualquer tipo de 
cálculos enfadonhos. No princípio, o supervisor se recusou a analisá-los, 
repreendendo o garoto por não ter resolvido os problemas matemáticos. 
Monge insistiu ter encontrado outro caminho. Quando finalmente seu 
trabalho foi analisado e considerado preciso, os professores perceberam 
que seu aluno havia inventado uma maneira totalmente nova de aplicar 
as leis matemáticas ao mundo físico. Monge teve que jurar não divulgar 
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sua descoberta e, durante os próximos vinte anos, não teve permissão 
para ensiná-la publicamente em Paris. 

A invenção de Monge, conhecida como geometria descritiva, nada 
mais é do que um método para representar figuras de três dimensões 
sobre um plano, fazendo-se duas projeções da figura - uma vista de cima, 
ou "plano", e uma vista lateral, ou "elevação". Esta invenção simples 
revolucionou o desenho mecânico. 

A descoberta de Monge se tornou um dos fundamentos da Escola 
Politécnica, uma escola pós-revolucionária que ele ajudou a fundar em 
Paris. Monge acreditava no valor do seu trabalho, tendo, a certa altura, 
escrito que "A geografia descritiva é uma linguagem necessária para 
pessoas engenhosas"13. Ele acreditava que tal linguagem "tinha uma 
qualidade de transcendência" na medida em que colocava as faculdades 
humanas, como havia afirmado um historiador científico, em contato 
com a estrutura matemática da realidade externa. 

Pessoalmente, Monge não era um pedagogo distante, mas um lutador 
apaixonado e zeloso partidário revolucionário. Enquanto era adolescente 
e pobre, ouvira um nobre difamando uma jovem viúva que o rejeitara. 
Abrindo caminho entre a multidão que se rebentava em risos, Monge 
deu um soco no nariz do sujeito. Mais tarde, a viúva em questão se 
tornaria madame Monge. 

Durante a Revolução e guerras subseqüentes, Monge supervisionara 
a estocagem de pólvora e armamentos quando o arsenal nacional se 
encontrava vazio. Com Berthollet, contribuiu para acelerar a fabricação 
de enormes quantidades de salitre, ingrediente necessário para o fabrico 
de pólvora, e convenceu o povo francês a recuperar seus utensílios domés-
ticos - relógios e sinos - para serem usados como munição. 

Monge foi Ministro Revolucionário da Marinha, um cargo impor-
tante e verdadeira conquista para alguém de origem tão humilde, mesmo 
que a marinha francesa fosse uma força relativamente impotente. Nesse 
posto, encontrou pela primeira vez o jovem oficial Napoleão Bonaparte 
e prestou ao ainda desconhecido soldado alguns favores pequenos, mas 
aparentemente de alto valor burocrático. Anos mais tarde, Napoleão, agora 
general, convidou Monge para juntar-se a ele na Itália, com a função de 
remover a pilhagem que os franceses haviam feito em Roma e no Vaticano. 
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Depois disso, o general e o geômetra se tornaram amigos para sempre. 
"Monge me amava como se ama a uma amante", diria Napoleão mais 
tarde. O jovem general se encontrava tão encantado com seu belicoso 
amigo mais velho que, freqüentemente, ordenava que bandas militares 
começassem a tocar o hino revolucionário nacional, a Marseülaise, antes 
das refeições que faziam juntos, explicando, "Monge adora o hino!". Antes 
de comer, Monge diligentemente cantava o hino nacional. 

Mesmo sendo extremamente devotado a Napoleão, Monge no início 
relutou em ir para o Egito, com medo de que isso pudesse atrapalhar 
seu casamento. Quando, ainda na Itália, foi recrutado por Napoleão, 
usou sua idade como desculpa, respondendo: "Não sou muito jovem. 
Deixe-me ficar entre os mortais para admirar seus talentos, apreciar seus 
trabalhos e cantar a sua glória."14 

Mas, rejeitando os enormes elogios, Napoleão não aceitou um não 
como resposta. Escreveu de volta dizendo que se Monge não fosse ime-
diatamente, e levando a máquina de impressão com tipos arábicos do 
Vaticano, ele mandaria um esquadrão rio Tibre acima para pegá-lo. 
Ao ficar sabendo que o marido estava pensando na possibilidade de 
participar de outra expedição, a esposa de Monge, que estava em Paris, 
ficou furiosa com ele. 

"Velho tolo", fumegou ela. "Correndo ao redor do mundo, na sua 
idade? Será que você não tem fortuna suficiente, uma boa esposa e filhas 
que o amam? Você está querendo ser morto! Em vez de partir para onde 
você nem sabe, não seria melhor viver o que lhe resta de vida em paz, 
desfrutando as coisas que conseguiu amealhar?"15 

Em lágrimas, Monge mostrou a carta da esposa aos amigos. Depois, 
respondeu explicando que simplesmente tinha que seguir Napoleão 
aonde quer que ele fosse. 

ós cinco dias de marcha na areia escaldante e inúmeras mortes, 
s franceses finalmente se depararam com uma visão fantástica no 

horizonte que não era apenas uma ilusão de ótica: milhares de homens 
montados a cavalo. De longe, faziam lembrar uma caligrafia: silhuetas 
escuras displicentemente montadas em seus cavalos árabes, usando ouro 
e seda escarlate. De perto, eram homens imensos - na verdade, haviam 
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sido escolhidos por especialistas que examinaram seus membros, olhos 
e dentes à cata de pedigree, em busca de uma raça especifica, encon-
trada especialmente nas estepes eurasianas entre a Ásia Central e o Mar 
Adriático. Alguns eram negros, roubados de suas mães na África; a maio-
ria era branca, com olhos azuis e barba loira. Eles eram, escreveu um 
francês, "homens bonitos, com a pele da cor dos lilases e das rosas". 

No Cairo de 1798, o comércio de escravos era tão normal quanto o 
comércio de cavalos e especiarias. A cidade servia como mercado para 
animais, matérias-primas e seres humanos vindos do interior da África. 
Mas os escravos negros, trazidos Nilo acima em correntes ou em cara-
vanas pelo deserto e vendidos pelo preço de uma espingarda se fossem 
mulheres e duas se fossem homens, eram diferentes dos mamelucos, 
escravos apenas por pedigree. 

A sociedade dos mamelucos era tão machista que suas mulheres pra-
ticavam o aborto rotineiramente e se vestiam como homens adolescentes 
para atrair seus próprios homens. Não era por meio da reprodução bioló-
gica que eles alimentavam suas colunas, mas de garotos com idade entre 
oito e dez anos, que traziam do Cáucaso e treinavam como guerreiros. 
"Estranhos uns para os outros, sem os laços naturais que uniam o resto 
da humanidade, sem pais ou filhos, o passado não havia feito nada por 
eles, e eles não faziam nada pelo futuro"16, observou Volney. "Eles se 
tornavam ferozes conforme os freqüentes assassinatos que cometiam." 

Volney exagerou e romantizou os mamelucos, mas é preciso lembrar 
que era difícil para um escritor europeu resistir à tentação. Por vários 
séculos, sua aparência e suas lendas fascinaram os europeus17. Artistas 
retratavam os mamelucos de turbante sobre cavalos, estolas de seda se 
agitando ao vento, cimitarras suspensas no ar, como um símbolo do 
mundo árabe. Ricamente vestidos, indiferentes ao calor causticante, cada 
homem era uma arca de tesouro montada. Os mamelucos aderiram à 
tradição nomádica de transportarem todas as riquezas materiais - ouro, 
prata e pedras preciosas - em seus corpos, ou escondidas embaixo de 
suas selas. Nas ocasiões de cerimônia, vestiam-se com várias camadas de 
linho e túnicas de seda que os cobriam do pescoço aos tornozelos e capas 
de cetim escarlate contornadas com pele de castor, bordadas e presas 
por um cinto de ouro. Embaixo de tudo, usavam pantalonas gigantes 
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de brilhante tecido veneziano - a largura do pano de cada perna era 
suficiente para enrolar todo o corpo. 

Além disso, os mamelucos eram bem-armados e perigosos. Desde a 
infância, eram treinados para cortar cabeças com apenas um golpe de 
espada enquanto galopavam com as rédeas entre os dentes. Em batalha, 
usavam carabinas inglesas, que descarregavam primeiro e depois guarda-
vam sob as pernas. Em seguida, atiravam com pistolas, pendurando-as 
sobre os ombros para serem recarregadas pelos auxiliares que os acompa-
nhavam a pé. Depois, atiravam djeriads - lanças afiadas, feitas de ramos 
de palmeiras. Finalmente, enfrentavam o inimigo com as cimitarras 
cravejadas de pedras preciosas, tudo em galope rápido. 

Mesmo adorando a vida nômade, sentiam-se fortemente ligados à 
cidade do Cairo da qual, no entanto, não gostavam e amaldiçoavam 
seus habitantes. 

Quando da chegada dos franceses, o Egito oficialmente pertencia ao 
Império Otomano, mas eram os mamelucos quem estavam no controle, 
se beneficiando da administração diária do país. Em troca dos pesados 
tributos impostos à população, os mamelucos se propunham a proteger 
o Egito de invasões estrangeiras e haviam conseguido expulsar, com 
sucesso, primeiro os cavaleiros das Cruzadas, depois os mongóis, no 
século XVIII . Devido a esse histórico, o famoso acadêmico muçul-
mano, Ibn Khaldun, chamou os mamelucos de "Salvadores do Islã". 
Eles reinaram no Egito de 1260 a 1517, como parte das dinastias Baghdad 
Ayyubid e Abbasid. 

Em 1517, os turcos venceram os mamelucos no Egito. Essa derrota 
se deu porque os mamelucos se prendiam a um código de honra que os 
proibia de usarem armas de fogo ofensivamente - esta parte de seu código 
já havia sido abolida quando foram confrontados pelos franceses. Eles 
também preferiam o já ultrapassado armamento eqüestre com espadas 
aos armamentos modernos. O canhão otomano, de excelente qualidade, 
transformou-os em farrapos. Depois dessa batalha, os turcos tomaram o 
Cairo, perseguindo e decapitando milhares de mamelucos e decorando 
as ruas da cidade com suas cabeças empaladas. Um ano mais tarde, 
entretanto, o sultão otomano fez as pazes com os mamelucos do Cairo, 
colocando-os na folha de pagamento e permitindo que administrassem 

50 



O Geômetra e o Químico 

o país. Assim, eles continuaram a ser os governadores de fato do Egito 
por mais duzentos e setenta e dois anos. 

Na época dos franceses, os turcos governavam nominalmente o país, 
mas a Sublime Porte* estava muito distante do Egito, e os mamelucos 
estavam vivendo do polpudo sistema tributário do Cairo e empregando 
noventa por cento da população para trabalhar como camponeses em suas 
terras. Haviam dividido o Egito em vinte e quatro províncias governadas 
por vinte e quatro beis (chefes); assim, desenvolveram uma sociedade 
complexa, separada daquela dos árabes que governavam. Contratavam 
cristãos coptas como coletores de impostos e escribas, criando mais uma 
separação entre eles e os governantes. 

Por volta de 1798, os mamelucos entraram em sério declínio decor-
rente das turf wars** entre os beis e das insurreições entre os egípcios 
nativos, além da tradicional recusa dos próprios mamelucos em aumentar 
seu material humano por outros meios além da compra de garotos. Com 
a Rússia no controle do Cáucaso, a negociação de rapazes na região 
tornava-se cada vez mais difícil. Para engrossar as tropas, os recrutadores 
haviam apelado para anciãos de outras áreas, inclusive albaneses e gregos 
cristãos. Historiadores costumam debater sobre o número de mamelu-
cos que viviam no Egito na época da chegada de Napoleão. Quando o 
general os confrontou na mais importante batalha, enfrentou cerca de 
12 mil cavaleiros de elite. 

Em 1798, o Cairo ainda era controlado por beis mamelucos que 
construíam palácios enquanto o resto dos habitantes morria de fome. 
Havia dois deles que disputavam o poder. Bei Ibrahim, cujo título hono-
rífico era xeque elrbeled. (o mais idoso da cidade), era o mais velho e, 

* Porta Sublime: nome dado genericamente à corte aberta do sultão, dirigida pelo Gráo-Vizir. Sua origem 

i a porta do quartel-general do Palácio de Topkapi, em Istambul, onde o sultão recebia os embaixadores 

estrangeiros. N u m conceito mais amplo e na l inguagem diplomática usada pelas nações ocidentais, 

essa Porta O t o m a n a se referia ao "Divan" , o "par lamento" do Império O t o m a n o , que deliberava sobre 

as políticas governamentais . (N.Ti) 

** T u r f Wars: Guerras na Relva. A expressão se refere a batalhas entre dois departamentos nas grandes 

burocracias para captação de recursos. É também usada para def inir as guerras de gangues de rua pelo 

controle de áreas para venda e distribuição de drogas. A expressão - originária de um violento jogo 

de futebol americano, realizado num c a m p o de relva - enfatiza a grande semelhança entre batalhas 

burocráticas travadas nos governos, grandes corporações e... nos pontos de venda de drogas. Seria tudo 
3 mesma coisa! (N.T.). 
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comparado ao seu colega, era bastante seco e erudito. Bei Murad, xeque 
el hajj (comandante da peregrinação), era o mais jovem e atraente entre 
os dois. Murad vivia num palácio próximo às pirâmides de Gizé onde 
se comprazia com literatura, música e jogos de xadrez. Abd al-Rahman 
al Jabarti, escritor egípcio, autor de crônicas que mostravam o ponto 
de vista árabe sobre a ocupação francesa, descreve Murad como um 
complexo epicurista - um homem que preferia se cercar dos que eram 
"duros, corajosos e cruéis", mas que também escolhia homens de letras 
para confidentes. Gostava de viver bem e passava longos períodos sem 
abandonar os prazeres de seu palácio de Gizé. Ao mesmo tempo que 
tinha fama de ser generoso com seus seguidores mamelucos, perseguia 
os egípcios nativos, assim como fizeram seus ancestrais. 

O artista francês André Dutertre, que desenhou o perfil da maior 
parte dos especialistas durante a estada no Egito, fez um retrato de bei 
Murad em sua casa, onde capturou seu olhar perfurante, sua barba abun-
dante e desbotada, e suas túnicas esvoaçantes. No retrato, impresso no 
livro final dos cientistas sobre o Egito, Murad encontra-se meio reclinado 
em almofadas, segurando uma ventarola de crina de cavalo ou mata-
moscas, próximo à sua cimitarra, e as planícies de Gizé visíveis através da 
janela arqueada atrás dele. A imagem de Dutertre não incluía a cicatriz 
longa e pálida no rosto de Murad, recordação de batalhas passadas. 

Os franceses tinham razão em acreditar que o Egito seria facilmente 
subjugado. Apesar de viajantes e mercadores europeus no Cairo temerem 
as depredações dos mamelucos coletores de impostos, os abusos rotineiros 
e a brutalidade do sistema social asseguravam os europeus de que o Egito 
se encontrava praticamente indefeso e pronto para ser conquistado desde 
a época de Luís XIV, anos antes da Revolução Francesa. 

Em seu plano de guerra, Napoleão descartou o problema do governo 
nominal do país pelos turcos. Acreditava poder se desviar do problema 
persuadindo os turcos de os estar ajudando com a erradicação dos mame-
lucos. Para montar tal argumento, o governo francês deveria enviar à 
Turquia um ministro de relações internacionais com garantias de que 
a França não estava realmente em guerra com o sultão - isso enquanto 
o "Exército da Inglaterra", ainda com seu nome-código, navegava em 
direção a Alexandria. Entretanto, o ministro que saiu da França nunca 

36 



O Geômetra e o Químico 

chegou à Sublime Porte. Ao ficarem sabendo dos planos de guerra dos 
franceses no Egito, os turcos imediatamente prenderam o cônsul fran-
cês em Constantinopla e declararam guerra à França. O fracasso de 
Napoleão em estimar a força dos destacamentos turcos enviados ao Egito 
foi um dos maiores erros cometidos em sua carreira militar. 

A brutalidade dos mamelucos dera a Napoleão uma desculpa para 
invadir, baseado no apoio do povo egípcio. Em sua primeira declaração 
na Alexandria, impressa em alfabeto arábico e distribuída aos acadêmicos 
religiosos - entre os poucos egípcios que sabiam ler - , Napoleão garantiu 
aos árabes que os franceses os libertariam dos mamelucos. Além de 
mandar seus oficiais consultarem traduções do Corão para encontrarem 
similaridades com os árabes, Napoleão distribuiu traduções em arábico 
de Os Direitos do Homem, de Tom Paine, aos eruditos egípcios, de modo 
a acender o latente espírito revolucionário daquele povo. 

O s soldados ateus de Napoleão encontraram os mamelucos logo 
depois de terem descoberto um copioso reservatório de água que 

era um preguiçoso braço do rio Nilo em Rahmanieh, a oeste do Cairo. 
Totalmente vestidos, os franceses, aturdidos pelo sol, atiraram-se ao 
rio, alguns se afogaram imediatamente devido ao peso de suas armas. 
Sorveram a água infestada de sanguessugas (detalhes hediondos de tal 
ingestão fazem parte de um relatório médico que consta dos registros 
do corpo científico) e lutaram com crocodilos do tamanho de canoas. 
Ao saírem da água, se empanturraram de melancias, o único alimento 
que tinham à mão e que, em pouco tempo, causaria suas primeiras 
eólicas de disenteria. Ali, nas margens do rio, os homens que ainda 
tinham forças fizeram uma canção que expressava o estado de espírito 
dos soldados e oficiais. 

A água do Nilo não é champanhe! 

Porque temos que fazer campanha 
Num país sem cabaré?™ 

Foi nessa plantação de melancias onde finalmente avistaram o ini-
migo. No início, ele se parecia com mais uma miragem no horizonte, 
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uma peça pregada pelos olhos. Depois, ouviu-se o rufar de tambores. 
Som de trombetas. E cânticos sendo entoados. Doze mil mamelucos -
todo um corpo de tropa de elite - acompanhado de milhares de homens 
a pé e auxiliares, preparados para enfrentar os infiéis. Em uníssono, eles 
invocaram o nome de Alá, concentrando-se nos prazeres da vida eterna 
prometida aos crentes que morrem em batalha. 

Com a silhueta das pirâmides a distância, Bonaparte gritou: 
"Soldados, do alto daquelas pirâmides distantes, quarenta séculos 
vos contemplam!". Como ele teria sido capaz de adivinhar a verda-
deira idade das pirâmides um século antes dos arqueólogos é um dos 
mistérios lendários atribuídos a ele. Formando quadrados alonga-
dos e compactos, os soldados franceses esperaram pelo ataque dos 
mamelucos. 

O choque decorrente foi rápido e sangrento. Os mamelucos nunca 
haviam visto tal manobra de batalha e, entre os quadrados de homens 
e o poder superior das armas francesas, mostraram-se particularmente 
ineficientes. Bei Murad havia ordenado que seus homens avançassem 
e circulassem os franceses. Os franceses não abriram fogo até que os 
mamelucos estivessem a menos de cinqüenta passos. Então atiraram 
com fúria, matando ondas e ondas de inimigos. Algumas vezes, a luta 
era tão ferrenha que uma faísca dos tambores dos mosquetes fazia com 
que as túnicas de seda dos mamelucos se incendiassem, derrubando-os 
ao chão para queimarem até a morte, a poucos metros dos inexpugnáveis 
quadrados franceses. 

Depois de mais de uma hora, bei Murad percebeu a inutilidade dos 
esforços realizados por seus homens e ordenou que se retirassem. Num 
último esforço desesperado para se salvarem, os mamelucos começaram 
a jogar ao chão as moedas de ouro que traziam nas bolsas, na esperança 
de distrair os franceses. A tática não funcionou. 

Vários milhares de corpos de mamelucos cobriam o campo de bata-
lha, e os franceses atiravam nos sobreviventes que tentavam atravessar 
o Nilo. Pelo menos mil soldados morreram afogados e uns seiscentos 
foram fuzilados enquanto se encontravam na água. As tropas francesas 
mergulharam atrás deles, pescando mamelucos mortos para tentar botar 
as mãos em seus lendários tesouros. 
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Por volra das quatro e meia da tarde, a batalha havia terminado mas, 
como os franceses vieram a saber, a guerra continuou. Ao fugir para o 
sul, em direção ao Alto Egito, bei Murad, acompanhado agora de apenas 
três mil mamelucos (os outros sobreviventes desistiram ou desertaram), 
perseguiu um general francês durante nove meses, até o limite do Sudão 
e de volta ao Cairo. 

Poucos soldados morreram na Batalha das Pirâmides19. Monge e 
Berthollet, entretanto, quase perderam a vida em uma pequena escara-
muça no Nilo. Antes da batalha, Napoleão havia colocado seus sábios 
favoritos fora de perigo em uma pequena quantidade de barcos franceses 
no Nilo, mas a frota dos mamelucos, comandada por marinheiros gregos, 
atacou. Os guerreiros começaram a pular nos barcos com cimitarras 
em punho e, em pouco tempo, para a alegria dos infiéis, os mamelucos 
seguravam pelos cabelos as cabeças francesas decapitadas. Assistindo ao 
espetáculo e temendo o mesmo destino terrível, Berthollet encheu seus 
bolsos de pedras, preparando-se silenciosamente para se afogar. Monge 
agiu rápido, recarregando armas e gritando palavras de encorajamento às 
tropas francesas. Ao ficar sabendo da luta no Nilo, Napoleão imediata-
mente se dirigiu para lá com alguns soldados para realizarem o resgate. 
Durante vários anos, Napoleão se culparia por não ter sido capaz de 
aniquilar completamente os mamelucos enquanto, naquele dia, tentava 
salvar Monge e Berthollet. 

A vitória fácil de Napoleão sobre os mamelucos fortaleceu o espírito 
do general e foi benéfica para o moral das tropas. Enquanto, desimpe-
didos, marchavam pelos portões do Cairo, ouvindo os gritos ululantes 
das mulheres aterrorizadas, os franceses entraram no paraíso dos tolos. A 
força arcaica e debandada da cavalaria dos mamelucos seria o mais fácil 
inimigo que jamais enfrentariam no Egito. Daquele dia em diante, seus 
inimigos seriam entidades nacionais mais ao nível deles - os britânicos 
e os turcos - que, juntando forças, não estavam dispostos a deixar que 
a França tomasse o Egito com facilidade. 

Entretanto, a aliança britânico-turca ainda se encontrava distante no 
horizonte e não era sequer uma vaga possibilidade na mente do general. 
Agora, o importante era celebrar. Naquela noite, Bourrienne, secretário 
de Napoleão, enviou uma carta ao irmão deste que ainda se encontrava 
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próximo à costa. "Esta noite, o general entrará no Cairo. Mande sua 
bagagem e o vinho"20. 

Apesar de sua vitória fácil, Napoleáo admirou a coragem do inimigo. 
"Dez mil mamelucos poderiam facilmente lutar e vencer 50 mil turcos", 
escreveria ele mais tarde. "Eu nem posso imaginar o que seria capaz de 
fazer um punhado de guerreiros como esses." Ele não conseguiu arre-
gimentar um punhado deles imediatamente, mas antes de os franceses 
deixarem o Egito, os mamelucos se aliariam contra os inimigos comuns, 
os turcos e os ingleses e, uma década depois, na Europa, Napoleáo mon-
tou uma divisão de mamelucos para lutar por ele na Espanha. Pouco 
tempo depois, o general possuía dois mamelucos para si. Quando, alguns 
dias mais, o Cairo se rendeu aos franceses, o xeque árabe na liderança 
presenteou o general conquistador com o prêmio de costume: um magní-
fico cavalo árabe e dois garotos escravos mamelucos, Roustan e Ibrahim. 
Mesmo sendo a escravidão ilegal na França, o general afavelmente aceitou 
seus presentes humanos. Mais tarde, na França, Ibrahim trabalhou para 
Joséphine com o nome de Ali, e Roustan se tornaria guarda de segurança 
pessoal e atração oriental na Europa. Esse mameluco - um dos últimos 
da casta - viveu até o fim de sua vida na França, participando de cada 
desfile, jornada ou batalha ao lado do líder francês durante a década 
seguinte, vestido com roupas deslumbrantes - uma lembrança viva da 
expedição egípcia. 
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