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Biografia
Fanny de Beauharnais, nascida Marie-Anne-Françoise Mouchard de Chaban (17371813) era a filha de Anne-Louise Lazure e François-Abraham-Marie Mouchard, escudeiro e
encarregado das finanças da província de Champagne. Tinha 2 anos quando sua mãe faleceu,
mais tarde estudou em um convento, recebendo uma educação reservada às meninas da
aristocracia. Com 15 anos, casou-se com um conde 26 anos mais velho, Claude de
Beauharnais, tio do primeiro marido de Joséphine, futura imperatriz. Fanny se tornou a
madrinha da futura rainha Hortense, mas depois de 9 anos, separou-se de um marido
compreensivo para dedicar-se à escrita e a seu salão literário. Mulher de letras e dramaturga,
pertencia à Academia das Arcadas de Roma e da Academia de Lyon.
Seus admiradores achavam-na bastante bonita, outros enfatizavam sua urbanidade, sua
benevolência e sua inteligência. Em seu mundo de tolerância, ela não sofria nem com a
inveja, nem com caluniadores. Seus detratores criticavam seu estilo literário duvidoso e suas
origens burguesas. Era a Cinderela das frequentadoras dos salões. Sua estreia como
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fornecedora de roupas para beneficiar poetas pobres ou marginais renderam-lhe tributos e
lisonjas ao nível de Voltaire ou de Buffon. O casamento de sua sobrinha Joséphine com
Napoleão Bonaparte foi um ponto forte para o sucesso de seu salão. Segundo Étienne Léon
Lamothe-Langon “toda a Europa e toda a França visitavam a Condessa de Beauharnais.”
Suas recepções iniciaram em 1765 em um hotel na Rue Montmartre, Paris, para
continuar em um apartamento no segundo andar, no Convento da Visitação, Rue du Bac. Em
1799, o salão realocado na Rue de Tournon atraiu toda a capital.
Toda sexta-feira, via-se chegar o poeta e autor Claude Joseph Dorat, companheiro de
Fanny e animador do salão; o escritor Jean Dussaulx; o cavaleiro Michel de Cubières,
segundo companheiro de Fanny; Paul Jeremiah Bitaube, tradutor de Homero; Charles Palissot
Montenoy; o poeta Écouchard Lebrun, o escritor Louis-Sébastien Mercier; Voltaire, que
descrevia Fanny como ninfa e divindade; Choderlos Laclos acompanhado da irmã do
almirante Dupéré, Jean-François Marmontel; o moralista Joseph Joubert, o químico AntoineLaurent Lavoisier e a poetisa Fortunée Briquet.
A conjuntura revolucionária estava ameaçando a nobreza. Então Fanny, juntamente
com Cubières, aceitou o convite de Juliana Santacroce, esposa do príncipe Scipione
Santacroce, e amante do Cardeal de Bernis, embaixador da França, para ficar um tempo em
seu palácio na Itália.
De volta a Paris, em 1792, reanimou seu salão. O desfile de celebridades recomeçava:
Felix Vicq d'Azir, médico da rainha Marie-Antoinette; François Bonneville, Vivant Denon, o
pensador esotérico Louis Claude de Saint-Martin; Luchner, o barão Jean-Baptiste du Val de
Grace, escritor Jacques Monselet.
Ela escreveu alguns poemas, peças de teatro, ensaios e romances. Sua peça Fausse
inconstance foi representada na Comédie française com muitas críticas e vaias. Fanny
mandou imprimi-la para que fosse julgada na posteridade. Foi uma feminista, assim como
Olympe de Gourges, escrevendo prefácios como Épitre aux femmes e Épitre aux hommes em
que defende as escritoras como “mulheres que fazem algo de maneira independente e que
sabem pensar”, o que antes era uma atividade realizada por homens.
Depois de 1799, Fanny mudou-se para a Rue de Sèvres, onde continuou a receber
alguns amigos e a escrever. Com problemas de saúde e também financeiros, um longo
silêncio precede sua morte em 02 de julho de 1813. Colette Piau-Gillot resume em um
comentário os ideais da escritora: “Fanny, ao longo de sua vida literária, defendeu o estatuto
das mulheres autoras para obter o direito de falar em nome de todas as mulheres.”
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