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Abstract 

 

Joseph de Gérando is a witness, thinker and contributor to the changes in the society that he 

studies and takes part in at various levels: economic, political and social. His multifarious 

references to Ancient times aim at legitimating a conservative model, be it political, religious or 

cultural. His recourse to Ancient civilizations opens up new pathways for his Christian calling while 

yielding key elements for our analysis of the driving forces behind his achievements. For Gérando, 

Antiquity may be likened to a ‘commemorative site’, both political and cultural, for Western 

civilization. In the private as well as the public sphere, he operates a synthesis over time and space, 

crossing over two temporalities: on the one hand the present of the French Revolution and 

Restoration, on the other the past of Antiquity. Ancient times are deeply rooted within his outlook 

on life and the course of History. He takes interest in long expanses of time and attempts to give 

shape to these within the limited scope of his own lifetime. Beyond the frame of his own time and 

space, he projects antiquity in relation to his own concerns and those of his period. His reference to 

Ancient times is interesting since it cannot be placed under a reactionary banner, even though it 

does not bear the flag of progress. 
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Resumo 

 

Joseph de Gérando foi um pensador que testemunhou e interviu nas mudanças da sociedade que 

estudou e de que fez parte a vários níveis: económico, político e social. As suas múltiplas referências 

à Antiguidade tiveram o objectivo de legitimar um modelo conservador, fosse este político, religioso 

ou cultural. O seu recurso às civilizações antigas abriu novos caminhos a um chamamento cristão, 

ao mesmo tempo que providenciou elementos-chave para a análise das forças motrizes por trás das 

suas realizações. Para Gérando, a Antiguidade pode ser equiparada a um “lugar de memória” 

político e cultural para a civilização do Ocidente. Na esfera pública, como na esfera privada, 

Gérando opera uma síntese entre o espaço e o tempo, atravessando duas outras temporalidades: 

por um lado, o tempo presente da Revolução Francesa e da Restauração; por outro, o passado da 

Antiguidade. Esta enraiza-se profundamente na sua perspectiva acerca da vida e dos rumos da 

História. Interessa-se por longas extensões de tempo, tentando dar-lhes, no quadro limitado da sua 

própria vida, uma forma ou sentido. Além do enquadramento do seu tempo e espaço próprios, 

projectou a Antiguidade sobre as suas preocupações e sobre as do período em que viveu. A 

referência de Gérando aos tempos antigos é interessante: não podendo ser relacionada com um 

alinhamento reaccionário, também não milita sob a “bandeira” do progresso. 
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