1ª Edição Eletrônica
L P Baçan
Tradutor

Edição Eletrônica: L P Baçan
Janeiro de 2010
All rights reserved
Copyright © 2010 do Tradutor
Distribuição exclusiva através do
SCRIBD
Autorizadas a reprodução e distribuição gratuita desde que sejam
preservadas as características originais da obra.

2

3

O GRANDE FARSANTE

Leo Taxil foi, sem sombra de dúvidas, um dos mais refinados vigaristas
de todos os tempos, conseguindo enganar por um bom tempo a Igreja Católica
e confundindo a opinião pública, ligando a Maçonaria, instituição respeitável,
com o culto do Satanismo, estigma de que ela jamais conseguiu se libertar ao
longo do tempo. Essa mitificação foi e ainda é utilizada por todos os detratores
da Maçonaria que ignoram que suas acusações se baseiam numa das mais
perfeitas enganações de todos os tempos.
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A CONFERÊNCIA DE LEO TAXIL

Em 19 de abril de 1897, segunda-feira de Páscoa, tinha lugar o desenlace
de uma curiosa e extravagante história. Para esse dia, Taxil havia convocado
uma grande assembléia na sala da Sociedade Geográfica de Paris, ao lado do
Square de la Charité, onde, depois do sorteio de uma máquina de escrever,
tinha lugar uma conferência com projeções sobre o culto paladista. Mas Taxil
aproveitou a afluência para comunicar ao numeroso e atento público que havia
conseguido a mais grandiosa mistificação dos novos tempos, pois Miss
Vaughan jamais havia existido e tinha estado enganando A Igreja católica
fazia doze anos, de um modo formidável.
Toda a imprensa da época divulgou a conferência, tanto mais que uma
grande parte do numeroso público que acudiu para ouvir Taxil se compunha
especialmente de representantes da imprensa de diversos países e ideologias.
Também havia muitos sacerdotes, um grande número de senhoras e de livrespensadores e francos-maçons. A Nunciatura enviou dois delegados; o
Arcebispado também estava representado. O acesso à sala era gratuito, mas só
se admitia a entrada com os convites pessoais que haviam sido enviados com
um mês de antecedência.
O ato se abriu com o sorteio de uma soberba máquina de escrever,
oferecida por Miss Diana Vaughan. O feliz ganhador foi Ali Kemal, redator
do diário Ikdam, de Constantinopla. Na continuação, tomou a palavra Taxil.
Creio que seu discurso não são é interessante, como também necessário —
apesar de sua extensão — para conhecer o como e porquê do satanismo na
Maçonaria, embora tenha sido traduzido e publicado em Madri, em forma de
folheto de 33 páginas, na Rua Fuencarral, 119, com o título a Célebre
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conferência dada no Salão da Sociedade Geográfica de Paris; por não dispor
da citada publicação, utilizou-se, previamente traduzido, o texto original que o
semanário parisiense Le Frondeur ofereceu a seus leitores alguns dias depois,
em 25 de abril de 1897. Eis a conferência de Leo Taxil:
***
Meus reverendos padres, senhoras, senhores:
Antes de qualquer coisa, quero dirigir meus agradecimentos àqueles meus
confrades da imprensa católica, que — empreendendo de repente, faz seis ou
sete meses, uma campanha de ressonantes ataques — produziram um
resultado maravilhoso, que constatamos esta tarde e que se constatará, todavia,
melhor amanhã: o resplendor completamente excepcional da manifestação da
verdade em uma questão cuja solução poderia, quiçá, sem eles, passar
absolutamente despercebida.
A estes queridos colegas, pois, minha primeira felicitação! Em seguida
compreenderão quão sincero e justificado é este agradecimento.
Neste bate-papo tentarei esquecer o que de injusto e ardente contra minha
pessoa foi publicado no curso da polêmica a que acabo de me referir; ou, ao
menos, se me vejo forçado a ilustrar certos fatos com uma luz que, para
muitos, é insuspeitável, direi a verdade descartando de meu pensamento
inclusive a sombra do mais breve ressentimento. Talvez após estas
explicações, cuja hora finalmente soou, esses colegas católicos não cessarão
seus ataques ante minha pacífica filosofia; mas se meu bom humor, em lugar
de acalmá-los, os irrita, asseguro-lhes que nada me fará abandonar esta
placidez de alma que adquiri faz doze anos e na qual sou infinitamente feliz.
Além do mais, se é verdade que este auditório de elite está composto dos
elementos mais díspares — posto que se convocou indistintamente a todas as
opiniões —, estou convencido de que não carece do sentimento da mais doce
6

tolerância em matéria de exame. Resumindo: estamos aqui entre gente de
bem. Todos sabemos julgar o que é sério e o examinamos com a gravidade
necessária, sem cólera; mas não nos aborreçamos quando o fato que nos é
submetido é, antes de tudo, divertido. Mais vale rir que chorar, diz o
provérbio.

Diana Vaughan

Agora me dirijo aos católicos e lhes digo: quando soubestes que o doutor
Bataille, que se dizia entregue à causa católica, havia passado onze anos de
sua vida explorando os antros mais tenebrosos das sociedades secretas, lojas e
translojas, inclusive Triângulos Luciferianos, o aprovastes sem rodeios;
julgastes sua conduta admirável. Recebeu uma verdadeira chuva de
felicitações. Teve artigos elogiosos, inclusive dos jornais daqueles que, hoje
em dia, não têm suficiente raios para pulverizar Miss Diana Vaughan,
tratando-a de mito, aventureira e fabricante de cartas. Hoje poderíamos
recordar aquelas aclamações que acolheram ao doutor Bataille; mas já não
acontecem mais; mas, sem dúvida, foram espalhafatosas. Ilustres teólogos,
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eloqüentes

pregadores,

eminentes

prelados,

cumprimentaram-no

com

insistência. E não digo que não tiveram razão. Constato pura e simplesmente.
E esta constatação tem também como finalidade que me permitais dizer tudo.
Não vos aborreceis, meus reverendos Padres, riais melhor, com vontade,
ao saber hoje que o que aconteceu é exatamente o contrário do que
acreditastes ter acontecido. Não houve, de modo algum, nenhum católico que
se dedicou a explorar a Alta Maçonaria do paladismo. Pelo contrário, houve
um livre-pensador que para seu proveito pessoal, de modo algum por
hostilidade, veio passear por vosso campo, durante onze anos, talvez doze; e...
É vosso servidor. Não há o menor complô maçônico nesta história e o provarei
imediatamente. É preciso deixar Homero cantar os êxitos de Ulisses, a
aventura do legendário cavalo de madeira; esse terrível cavalo não tem nada
que ver no caso presente. A história de hoje é muito menos complicada.
Um certo dia, vosso servidor se deu conta que, tendo partido demasiado
jovem para a irreligião e quiçá as com demasiado ímpeto, podia muito bem
não ter o sentimento exato da situação; então, trabalhando por conta própria,
querendo retificar sua maneira de ver, se era possível, não confiando sua
resolução, em princípio, a nada, pensou ter encontrado o meio de melhor
conhecer, de melhor dar-se conta, para sua própria satisfação. Acrescenteis a
isso, se quereis, um toque de farsante no caráter; não se é impunemente filho
de Marselha! Sim, acrescenteis este delicioso prazer, que a maioria ignora,
mas que é bem real; esta alegria íntima que se experimente diante do
adversário, sem malícia, só por divertimento, para rir um pouco. Bem, devo
dizê-lo agora mesmo. Esta mistificação de doze anos me proporcionou, desde
o início, um precioso ensinamento: que havia agido verdadeiramente sem
medida; que devia ter permanecido sempre no terreno das idéias; que na
maioria dos casos não pretendia atacar as pessoas.
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Esta declaração, tenho o dever de fazê-la e, devo dizer também, que não
me custa fazê-la. Nestes doze anos passados sob a bandeira da Igreja, ainda
que enrolado como palhaço, adquiri a convicção de que se imputa
injustamente As doutrinas a malignidade que é própria de certas pessoas. Tudo
é bom. O que é mau permanece mau; da mesma forma que o que é bom
trabalha com bondade tanto se permanece crente como se perde a fé. Há gente
má por toda parte e homens bons por toda parte.
Fiz, pessoalmente, um estudo que trouxe seus frutos. É este estudo que
me deu esta serenidade de alma, esta filosofia íntima de que falava no início.
Em primeiro lugar, tinha vindo por curiosidade, um pouco pela aventura,
mas propondo-me, bem entendido, a retirar-me uma vez realizada a
experiência. Depois, o doce prazer da brincadeira me contagiou totalmente,
dominando-me; conforme me introduzia no campo católico, desenvolvia cada
vez mais meu plano de mistificação, às vezes divertido e instrutivo, dando-lhe
proporções sempre mais vastas, conforme avançavam os conhecimentos.
Assim cheguei a conseguir dois colaboradores; dois, nada mais. Um, um
antigo camarada de infância, que eu mesmo mistifiquei no início, dando-lhe o
pseudônimo de Dr. Bataille; a outra, Miss Diana Vaughan, protestante
francesa, muito mais livre-pensadora, mecanógrafa de profissão, representante
de uma fábrica de máquinas de escrever dos Estados Unidos. Um e outra eram
necessários para assegurar o êxito do último episódio desta alegre brincadeira,
que os jornais americanos chamam "a maior mistificação dos tempos
modernos".
***
Este último episódio, que devia naturalmente encerrar-se em abril, mês da
alegria, mês das farsas — e não nos esqueçamos que a mistificação começou
igualmente em abril, em 23 de abril de 1885 —, este último episódio é o único
9

que deve ser explicado hoje e, ademais, apenas esboçado, pois, se tivesse que
contar tudo, mostrando o reverso da questão desde o começo da aventura,
necessitaríamos vários dias. Este mês de abril se converteu em uma grande
tragédia. Não obstante, há que se ilustrar o ponto de partida com alguns traços
de doce luz. Entre os adágios da arte culinária cita-se com freqüência este:
"Chega-se a cozinheiro, mas se nasce assador". A perfeição na ciência de assar
não se aprende. Creio que ocorre o mesmo com a farsa; nasce-se farsante.
Eis algumas confidências de minha iniciação nesta nobre carreira: em
primeiro lugar, no meu povoado natal. Ninguém se esqueceu, em Marselha, da
famosa história da devastação da enseada por um cardume de tubarões. De
várias localidades da costa chegavam cartas de pescadores narrando como
haviam escapado dos mais terríveis perigos. O pânico se estendeu aos
banhistas e os estabelecimentos de banhos de mar, desde os Catalães até a
praia do Prado, ficaram desertos durante semanas. A Comissão Municipal se
assustou; o alcaide emitiu a opinião, muito ajuizada, que esses tubarões,
pragas da enseada, haviam provavelmente vindo da Córsega, seguindo algum
navio que, sem dúvida, havia jogado na água alguma carga estragada de
carnes defumadas. A Comissão Municipal votou um requerimento ao general
Espivent de la Villeboisnet — estava-se, então, sob o regime de estado de sítio
— pedindo-lhe que pusesse a sua disposição uma companhia armada de fuzis,
para uma expedição em um rebocador. O bravo general, não desejando outra
coisa senão ser agradável aos administradores que ele mesmo havia escolhido
para a querida e boa cidade aonde vim à luz, o general Espivent, hoje senador,
concedeu, pois, cem homens, bem armados, com uma ampla provisão de
cartuchos. O navio libertador abandonou o porto, saudado com os aplausos do
alcaide e seus adjuntos; a enseada foi explorada em todas as direções, mas o
rebocador voltou com o rabo entre as pernas; nem um só tubarão! Uma
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