
ficada, que, reduzindo a rel igião a "ópio do povo", perde todas as condiçaes de 
compreender o que terá ocorrido no Dezessete. Diante destes dois equivocas 
simétricos, é notável que Christopher Hil l tenha assinalado, desde cedo, que 
tudo, naquele primeiro século das revoluções que foi o XVII, passava pela 
relig ião. Qualquer proposta polltica se formularia em termos religiosos. O mile
narismo daqueles que queriam virar o mundo de cabeça para baixo, tanto 
quanto o conservadorismo dos que defendiam uma Igreja que reze e não 
pregue, concentrando-se na liturgia e fechada à discussão: todos eles dizem 
que polftica desejam ao enunciar por que salvação anseiam. 

Sabemos que a tarefa do historiador em boa medida consiste em evitar 
leituras equivocadas, anacrOnicas; e que desde os dias de Hegel um cuidado 
especial se deve tomar com as chamadas "lições da história", gênero de leitura 
que tende a buscar no passado equivalentes mal costurados do presente. Ora, 
o interessante é a forma extremamente rica e original pela qual Hi ll evita. o 
anacronismo. Não pretende, em momento algum, uma reconstituição antiquarian 
do que sucedeu trezentos anos atrás -o que seria reduzir, o que foi vida no 
passado, a mera anedota curiosa ou pitoresca, e por isso mesmo implicaria, 
acertando nos pequenos fatos, errar por completo na sua construção. Mais 
correto é dizer que Hil l procura localizar onde está a VIsada polltica de uma 
época diferente da nossa, e que a situava em domlnios e linguagens diferentes 
dos atuais. Dar que nos proporcione uma excelente li ção de método histórico, 
mas que em momento algum limita o método a uma simples técnica. Pois não 
será um dos equivocas maiores que se comete em ciências humanas, aquele 
que consiste em confundir o método com uma técnica, em perder de vista o 
lugar onde pu lsa a vida, para reduzi-lo a um conjunto de pequenas informaçaes 
ou de toscas totalizações? E com isso um trabalho scho/ar de releitura do 
passado tem o que dizer ao presente. Se as sociedades não são o lugar do 
consenso, mas sim do dissenso: se a Igreja oficial e a Coroa não estão a sa lvo 
dos confl itos que atravessam este mundo; se há um conservadorismo polltico 
que continua detendo seu lugar: então, a história não é mera curiosidade, mas 
ponto de encontro entre vidas de vérios tempos. 
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Renato Janine Ribeiro 
Sete Praias, }1.1/ho de 1995. 

Christopher Hill 
por Christopher Hill1 

Minhas atitudes com relação à história foram em grande parte determinadas 
pelo fato de ter entrado para a universidade em í 931. Naquele ano ficou ó_bvio, a~é 
para o inglês mais estúpido, que a Grã-Bretanha já não era .uma das naço_es ma1s 
importantes do mundo. Havlamos perdido o padrão monetáno do ouro, hav1~ o ~ue 
então parecia um enorme índice de desemprego, o governo conservad~r hav1a s1do 
substituído por um "Governo Nacional" que representava todos os partidos. Houve 
um motim na Marinha, coisa de que não se tinha notícia desde 1797. Eu estava 
hospedado com uma fam!lia alemã quando esse evento extraordinário ac_?nteceu_: 
Eles me chamaram a atenção, alegremente, para o fato de que a revoluçao alem a 
de 1918-1919, que derrubou sua monarquia, havia começado com um mot1m na 
frota. Eu argumentei, delicadamente, que os amotinados de 1931 cantavam God 
Save the King para demonstrar sua lealdade, mas as coisas haviam claramente 
chegado a um estado crítico Hitl er logo subiu ao poder na Alemanha, e n~s 
sabíamos que uma segunda Guerra Mundial estava por acontecer. A Itália 
fascista de Mussolini tomou posse da Abisslnia, o Japão invadiu a China. A 
Guerra Civi l Espanhola· estava por irromper com o ataque de Franco ao governo 
espanhol eleito. Este foi o verdadeiro catalizador dos anos 1930. 

Eu, por minha vez, entrei para a universidade -fui o primeiro de minha 
tam!l ia a fazê-lo- com uma geração de rapaz.es e moças que estavam confusos 
e profundamente preocupados. Seu mundo havia caído à sua volta. Oue certe-

1 Conferência proferida no dia 05/()3/1993. rodas as notas s!IO de responsabilidade dos organizadores 
deste número. 
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zas haviam sobrado para eles? Dado este sentimento de crise, o tipo de história 
que havíamos aprendido na escola e continuávamos a aprender na universidade 
parecia, infelizmente, inadequado e irrelevante, além de ser irremediavelmente 
anglo-cêntrico. A história era concebida como a história da democracia, que 
teria então alcançado sua perfeição na Inglaterra. Tudo o que tinl1amos que fazer 
era exportá-la para o resto do mundo, e deveríamos lodos viver felizes para 
sempre. ( aço uma ligeira caricatura, mas apenas ligeira). A medida que a 
Grã-Bretanha deixou de ser o centro do poder, a história da Ingla terra perdeu 
sua posição na história mundial. Começamos a olhar para a Europa, principal
mente para a União Soviética, que parecia estar procurando um caminho bem 
diferente daquele lento arrastar-se da Inglaterra em direção à democracia. Uma 
combinação de horror e vergonha diante do desemprego em massa na Ingla
terra, a impotência da Grã-Bretanha em face da agressão da Itália, Japão e 
Alemanha, e o pavor perante a ameaça da Segunda Guerra Mundial- tudo isso 
contribuiu para politizar a maioria de nós, e acima de tudo nos tornou céticos 
quanto às verdades históricas que nos haviam ensinado. 

Eu e mui to~ outros ficamos interessados no marxismo como uma interpre
tação da história, e isto nos tornou crfticos com relação às versões convencionais 
dos eventos ocorridos na Inglaterra, na metade do século XVII : a Guerra Civi l, a 
execução de Carlos I, a aboli ção da Igreja da lnglaterra2 e da Câmara dos Lordes 
- bem como da monarquia - e o inicio da bem sucedida polft ica de expansão 
colonial-militar da Inglaterra. Tradicionalmente, os anos 1640-60 eram chamados 
de lhe interregnum: algo que não havia realmente acontecido e que não teve 
qualquer impacto sobre a história inglesa. O que considero agora como a 
Revolução Inglesa, comparável em sua significação histórica mundial às Revo
luções Americana, Francesa e Russa, era conhecido como a Revolução Purita
na: uma tentativa, felizmente mal sucedida, de impor a religiosidade a uma 
população relutante. Novamente o que faço aproxima-se de uma caricatura, mas 
não muito. Mesmo enquanto estudante de graduação, notei que os não-contar
mistas e os anglicanos viviam em paz, lado a lado, na mesma vila. Por que então 
haviam lutado no século XVII? 

Logo que se começava a fazer este tipo de pergunta, tornava-se claro que 
no século XVII a religião misturava-se com a polftica e a economia, de um modo 
que não aconteceria mais no século XX. Os puritanos não eram puritanos, no 
sentido que a palavra tem nos séculos XIX e XX3 . A Revolução da metade do 
século XVI I não levou ao triunfo da religiosidade "desmancha prazeres". Ela 
levou ao Ato de Navegação de 1651, que deu aos mercadores inglese o 

2 Refere-se a Igreja ca1ólica 
3 De uma moralidade excassivaman!e rigorosa (NT) 
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monopólio do comércio com as possessões inglesas em outros continentes, e 
ao Western Oesign de Oliver Cromwell , a primeira expedição através do AMntico 
jamais organizada pelo Estado inglês (a colonização até então havia sido 
inteiramente delegada à iniciativa privada). E, embora o Western Oesign de 
Cromwell não tenha sido bem sucedido nos seus objetivos originais, ele estabe
leceu o padrão que era votado pela Cêmara. dos Comuns. Após a Revolução da 
metade do século, mesmo quando a monarquia foi restaurada, o Ato de Nave
gação Foi conl irmado e havia sempre dinheiro disponrvel para a Marinha, embora 
ele sempre fosse recusado para pagar um exército efetivo que poderia ter 
restabelecido o absoluti smo. 

Um outro momento decisivo: no início do século XVII a Inglaterra era um 
país que importava grãos e que passava fome nos anos de má colheita -
décadas 1590, 1620 e 1640. No final do século a Inglaterra havia sofrido uma. 
revolução agrícola e tinha-se tornado um país exportador de grãos. Nos anos 
1690, houve fome na França e na Escócia, mas não na Inglaterra. Neste meio 
tempo houve a abolição dos direítos de propriedade feudal (1 646). Isto deu aos 
grandes proprietários de terras direitos absolutos de posse sobre suas proprie
dades, de forma que podiam gerar dinheiro a partir delas, expulsar os tenants4 
quando lhes conviesse e podiam empreender planos a longo prazo para a 
administração da propriedade. Os esforços dos /eve/Jers e outros para conse
guir uma segurança comparável ao direito de propriedade para os copyholders5 
'foram derrotados. A abolição dos direitos de propriedade feudal teve tamanha 
importélncia que quando, em 1660, o Parlamento concordou com a reínteração 
de Carlos li ao trono de seu pai, o primeiro assunto ao qual ele se dedicou foi a 
indicação de um comitê para preparar um ato confirmando a abolição dos 
direitos de propriedade dos copyholders. A revolução agrícola e o triunfo da 
agricultura capi talista foram conseqüências. A Revolução Industrial do século 
XVIII, que transformou a Inglaterra na oficina do mundo, foi possfvel, entre muitas 
outras razões, porque um crescente exército de operários (bem como de 
trabalhadores rurais sem terra) podia ser alimentado. 

Esta é uma maneira de compreender o meu interesse pela história da 
Inglaterra do século XVII. Com outro estado de espírito, eu destacaria a influên
cia, nos anos 1930, de T. S. Eliot e da poesia metaffsica do século XVII. Foi o 
ensaio de Eliot sobre metaflsica que me fez querer entender o que havia gerado 
a poesia de conflito e contradição do século XVII , tão análoga àquela da geração 
de Auden, Spender, Day Lewis e MacNeice, cujos poemas eu 11 avidamente nos 
anos 1930. 

4 Genericamente camponesa que pela lrediçao ocupavam as !erra 
5 Moradores cujas posses em terra !oram registradas em lribunais relJdals, mas n o reconhecldos 

posterformenle como propriedade. 
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Naquela época, eu estava interessado em história e na literatura inglesas 
do século XVI I, mas não queria tornar-me um acadêmico. Eu estava muito 
comprometido com a política de esquerda, e gostaria de conseguir um emprego 
nesta área. Mas não havia nenhum disponível. Tive sorte bastante para obter 
uma felfowship de dois anos, que não envolvia qualquer compromisso especí fico 
e incentivava a que se passasse o segundo a o no exterior. No meu primeiro 
ano, fiquei cada vez mais interessado na história da Inglaterra do século XVII, e 
li muito sobre o marxismo. O segundo ano passei na União Soviética. 

Esta viagem foi o resultado inesperado de uma conversa tida por acaso com 
uma bibliotecária que me disse estar sendo publicado na Rússia um trabalho 
muito interessante sobre a história agrária da Inglaterra do século XVII . Havia, 
na Rússia, uma excelência neste campo de pesquisa que remontava a muito 
antes de 1917. Vinogradov era um nome reconhecido na Inglaterra, bem como 
na Rússia. Em contraste com os historiadores ingleses do século XX, os histo
riadores russos sabiam em primeira mão o que era a classe camponesa, logo 
tinham melhores condições de compreender a história inglesa do século XVII . 
Após 1917, eles sabiam também o que era uma revolução, e isto lhes dava uma 
vantagem sobre os historiadores ingleses que supunham não terem acontecido 
revoluções na Inglaterra, onde "a liberdade ampliava-se lentamente de um 
precedente a outro" , Revoluções só aconteciam no vi l continente. 

A notícia dada pela bibliotecária instigou minha imaginação, e decidi 
aprender russo e passar 1935-6 na União Soviética. ste foi um período relati- • 
vamente livre e liberal na história do Pa!s, após os horrores da coletivização, e 
antes que os julgamentos de traição, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria 
que se seguiu distorcessem a vida e a economia russas. Não havia falta de 
alimentos. Eu vivi lá um ano, confortavelmente, com o que equivalia a uma bolsa 
de estudos. As discussões polfticas eram livres e soltas. Eu conheci apenas um 
egresso de campo de concentração, o marido de minha senhoria, que tinha 
cumprido pena na Sibéria por "especulação", enquanto sua mulher administrava 
os negócios em Moscou. Ele me surpreendeu por gozar de muito boa saúde, o 
que me fez pensar que as histórias sobre esses campos eram grosseiramente 
exageradas pela imprensa inglesa. Eu tinha outras razões para suspeitar da 
imprensa. O correspondente em Riga do The Times (que não tinha correspon
dentes na União Soviética) relatou-me o que eu sabia serem puras mentiras 
sobre Moscou e a vida lá, e isto me tornou bastante cético com relação a outros 
relatos hostis. Quando voltei para a Inglaterra, eu estava decidido a escrever um 
livro sobre os problemas agrários na Inglaterra do século XVII , e me inscrevi e 
consegui um cargo acadêmico em Cardiff. Ingressei também, no Partido Comu
nista. 

Isto se deu antes que se tornasse obrigatória uma tese de doutoramento 
para que se pudesse seguir uma carreira acadêmica. Ao contrário, faziam teses 
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aqueles que não conseguiam um cargo acadêmico. Tenho certeza de que a 
disciplina de escrever uma tese é boa, em muitos sentidos, mas creio que 
concentrar-se por dois a três anos em um assunto restrito, nem sempre de 
escolha da pessoa, pode produzir uma visão estreita, uma incapacidade de ver 
o todo. Considero-me privilegiado por ter podido, durante dois anos, ler ampla
mente sobre temas de minha própria escolha, até encontrar um assunto qu.e 
considerasse fundamental. 

Mas o final dos anos 30 não foi uma boa época para a produção de livros 
acadêmicos. Muito do meu tempo em Cardiff foi gasto na tentativa de orgallizar 
apoio para a causa dos republicanos espanhóis, contra a intervenção da 
Alemanha nazista e da Itália fascista. Eu me tornei secretário de um comitê que 
fundou e cuidou de uma casa para 57 crianças bascas refugiadas. Aprendi 
muito, com elas, sobre polltica radical. 

Veio então a Guerra, que havíamos previsto e que muito nos esforçamos 
para evitar. Eu sentia muita raiva e desespero: temíamos que a Guerra trouxesse 
a destruição da civi lização que conhec!amos. Em lugar, pois, de uma monografia 
erudita sobre os problemas agrários do século XVI I, minha primeira publicação 
foi um ensaio sobre A Revolução Inglesa de 1640 em um volume coletivo 
publicado no ano do terceiro centenário6. Eu o escrevi em velocidade máxima, 
considerando-o como minha última vontade e testamento antes de ser morto na 
Guerra. Minha raiva superou meu esti lo literário. Espalhei jargões marxistas como 
se fossem granadas de mão - tal como os imaturos teóricos literários america
nos ou ingleses de hoje que só conseguem escrever em um dialeto incompreen
slvel, e que têm que ci tar Foucault, Derrida, Lacan a cada duas frases. Eu ainda 
defendo a tese geral do meu ensaio, mas não me org,ulho da forma em que foi 
escrito. 

Passei, então, cinco anos no exército e no Ministério de Relações Exteriores 
(Departamento R sso) . Meu livro sobre problemas agrários foi muito modificado 
antes de ser publicado em dois volumes Economic Problems of the Church 
( 1956) e Society and Puritanism in Pre-Revolutionary England (1964 ). Minha tese 
geral era de que a igreja inglesa era não apenas uma organização religiosa, mas 
uma grande proprietária de terras que recolhia o dfzimo de todos os residentes 
de cada paróquia, com tribunais que lidavam com questões de moralidade, 
casamento e negócios, e que podia promulgar tanto sentenças de excomunhão 
como multas. Em muitas paróquias, a coleta do d!zimo era arrendada a leigos 
da pequena nobreza de forma que eles, tanto quanto o clero, tinham interesse 
em mantê-lo. Muitos párocos de paróquias onde o dfzimo havia sido arrendado 

6 Este texto. com modincações. foi publicado em separado e t m traduq o em português: A Revolução 
lnglcs.~ de 1640. 2frodição. Usboa: Editorial Presença. 1981 
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ficavam relativamente empobrecidos e recorriam ao pluralismo de cargos e à 
não-residência. O saque de terras monésticas durante a Reforma tinha estabe
lecido um interesse anti-católico velado entre os membros da pequena nobreza, 
incluindo famílias como os Fairfax e os Cromwell , que logo se destacariam na 
luta pelo Parlamento. A pobreza de muitas paróquias significava que elas eram 
mantidas por ministros sem formação formal, individuas limitados, incapazes de 
pregar, embora muitos protestantes afirmassem que a pregação da Palavra era 
a essência da religião. Nos "recantos obscuros do reino"', Pais de Gales: o 
noroeste e sudoeste, o Catolicismo ainda mantinha um certo espaço. Os purita
nos desejavam estender sua pregação a estas áreas a fim de convertê-las ao 
protestantismo. Se não o fizess m, a Inglaterra - uma ilha sitiada cercada por 
poderes católicos hostis- ficaria exposta à conquista estrangeira. Protestantis
mo e patriotismo estavam ligados. Quando veio a Guerra Civil, "os recantos 
obscuros do reino" forneceram a força principal dos exércitos monarquistas. 

A religião estava, assim, toda misturada com a propriedade, a economia, 
os impostos, a política e as leis. Os sabatistas, que insistiam contra o descanso 
do domingo, insistiam também em trabalhar nos dias santos: eles estavam 
introduzindo os ritmos apropriados a uma sociedade industrial. Os puritanos 
pensavam que a religião doméstica era pelo menos tão importante quanto o culto 
na igreja: o cabeça da família era tão bom quanto qualquer padre. Muitos 
puritanos radicais tinham reuniOes separadas (e portanto ilegais) para seu 
próprio tipo de cu lto religioso. Outros foram para o exllio nos Paises Baixos ou 
na Nova Inglaterra onde podiam praticar os cultos que preterissem. 

Enquanto isso, os bispos estavam tentando manter a disciplina e a hierar
quia. No perlodo do Arcebispo Laud, foram introduzidas mudanças no cerimo
nial que pareciam aos Puritanos como um retorno ao papismo. E, de fato, o Papa 
ofereceu a Laud um chapéu de cardeal, embora ele o tenha recusado. Sob o 
patrocínio ativo da Rainha Henrietta Maria - uma princesa Católica francesa 
as conversões ao Catolicismo eram freqüentes na corte. Pela primeira vez, 
desde o reinado de Maria, a Sanguinária, um agente papal aparecia na Ingla
terra. Na Escócia porém, os bispos não só introduziam formas ang licanas de 
culto, como também atuavam como agentes pela subordinação daquele país ao 
poder da Inglaterra. Mas Carlos I reassumiu as terras que anteriormente perten
ciam à Igreja e à Coroa e que estavam no poder da aristocracia escocesa -
novamente criando na Inglaterra o medo de que se fosse fazer o mesmo por lá. 
A Igreja tinha poder econômico, social, juridico e político e levantava ressenti
mentos em todas estas áreas entre grupos crescentes de ingleses. Todos estes 

7 Os partidários do Parlamento consideravam o norte e o oeste como recantos obscuros do reino, definindo 
a oposiç o entre o norte e oest re lista e o sul e leste parlamentarlsro sta oposlção xpress t mbêm 
a slluaçao econOmica: o norte e oeste relativamente atrasados e o sul e leste economicamente avançados 
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fatos fortaleciam a tendência em direção ao separatismo. Após dois anos 
lecionando em Cardift, retornei a Balliol, onde encontrei um sistema de ensino 
imensamente estimulante, tanto para o professor como para os alunos. Nunca 
vou esquecer-me de como, em meu primeiro semestre como aluno de gradua
ção, meu professor, V. H. Galbraith, notando que eu estava completamente 
entediado com a história medieval de barões e mansOe e Parlamentos, d 
repente me disse que fosse embora e escrevesse um ensaio sobre Chaucer. 
Passei uma das semanas mais fel izes da minha vida lendo tudo sobre Chaucer, 
e produzi um ensaio que entusiasmou pelo m nos a mim, e me fez sentir, por 
um perlodo curto de tempo, que eu realmente entendia a Inglaterra medieval. 
Quando me tornei professor, constantemente aprendia coisas dos alunos. Lem
bro-me de uma jovem de Somervi lle que veio para mim muito bem recomendada 
e escrevia ensaios incrivelmente entediantes. Mas, de repente, parece que ela 
ouviu dizer que eu tinha interesse no marxismo e me produziu um ensaio repleto 
do mais horrível jargão marxista, terminando com uma ressoante e terrível 
ci tação sobre a luta de classes e a burguesia. Eu suspirei e disse: "Srta. X. 
quando voc6 escravo ensaios para mim sobre a história do século XVII, eu 
espero que cite fontes respeitáveis do século XVII, não Marx, Engels ou Lenin". 
Ela me olhou com severidade e respondeu: "Não era Marx ou Engels ou Lenm. 
Era uma citação de um artigo escrito par você". Depois disso passamos a nos 
dar muito bem. Ela começou a escrever esplêndidos ensaios, originais e sem 
jargOes; eu tentei seguir o conselho que havia dado a ela. 

Em uma outra ocasião, eu estava discutindo com um rapaz, que havia 
acabado de deixar o serviço mi litar, so re a captura de Carlos I, pelo alferes 
Jayce, em 1647. Estaria ele obedecendo ordens vindas de baixo, dos agitado
res, ou estaria ele sob as ordens dos generais? O rapaz respondeu prontamente: 
"Claro que ele estava agindo a favor dos agitadores. O número de tropas que 
ele levou consigo era um comando de major, e um alferes era o posto mais baixo 
no exército. Logo que Fairtax8 ficou sabendo o que havia acontecido, ele 
mandou um major para assumir o comando". Mesmo o serviço militar pode ser 
um instrumento útil para se entender a história do século XVII. 

Os anos 1950 - o período de MacCarthy nos Estados Unidos - foram 
também um período difícil nas universidades inglesas. Não aconteceu nada tão 
pouco britânico ou pouco cavalheiresco como demissões por motivos políticos, 
mas os radicais não conseguiam promoções, e vários de meus melhores alunos 
não conseguiram cargos na universidade. Uma outra estratégia era dizer a um 
professor, que vinha renovar seu contrato, que infelizmente não havia mais 
dinheiro, Um destes infeliz s, com opiniões de esquerda, começou a procurar 

8 lrnpor lante general 1nglês m• Revoluç:ilo de 1640, 
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emprego fora da universidade quando o dinheiro reapareceu repentinamente e 
eles anunciaram a vaga. Ele se candidatou, mas não foi selecionado. Eu tive 
sorte de ter estabilidade, mas várias tentativas minhas d conseguir cadeiras 
fora de Oxford foram mal sucedidas. Pode ter havido várías razões para is to, 
mas em mais de uma ocasião eu recebi informações, vindas de pessoas de 
dentro da instituição, de que minl1as posições politicas haviam sido decisivas 
contra mim. m uma ocasião, o vice-reitor de uma grande un iversidade me 
perguntou se eu prometeria - se escolhido- nunca escrever artigos para o 
Oai/y Worker! 

Entre 1946 e 1957, recebi meu maior estlmulo do grupo de historiadores do 
Part ido Comunista. Este grupo consistia não apenas de histor,iadores da univer
sidade, mas também de professores de escolas secundárias, professores de 
esco,as de adultos, estudan es e pessoas interessadas em história, le contava 
com alguns dos historiadores mais ntusiasmados da Inglaterra - Edward 
Thompson, Rodney Hilton, Eric Hobsbawm, Victor Kiernan e mui tos outros que 
hoje não gostariam de ter seus nomes mencionados. Tfnhamos discussões 
maravilhosas - sobre temas livres. totalmente sem dogmas, sem assuntos 
proibidos. Senti falta do estímulo que recebi destas discussões quando d ixei 
o P.C . em 1957 . Nunca encontrei nenhum equivalente . 

Naquela época, eu havia decidido que história econômica não era para 
mim. Mu el para a história das idéias - um dos muitos assuntos que discutiamos 
no grupo de historiadores. Em 1965, produzi lntellectual Origíns of the English 
Revolution que se baseava amplamente nestas discussões. Escrevi sobre con
trovérsias na ciência, história e direito antes de 1640, tentando sugerir que estes 
aspectos tinham importância semelhante à dos assuntos rel igiosos na criação 
das tensões que levaram ao arranjo de forças de 1642. Eu eslava ansioso, como 
sempre, para demonstrar que o puritanismo e outros temas intelectuais estavam 
todos misturados, que era errado isolar o puritanismo corno causa única da 
Guerra Civil : todos os assuntos eram discutidos em termos rel igiosos. 

Em 1961, publiquei The Century of Revolu/ion, uma tentativa de mostrar esta 
mistura ao longo de todo o século. O governo da Commonwealth patrocinava a 
ciência e os cientistas, de uma forma que a monarquia nunca havia feito. Isto 
levou à fun dação, em 1662, da Royal Society, que logo se tornou o líder 
intelectual da ciência européia Jaime I não via utili dade na ciência de Bacon; 
Carlos I não tinha qualquer interesse no assunto. Foi então urna das conseqüên
cias da Revolução lngle a o fato de Carlos 11 ter a sabedoria de se tornar o 
patrono da Royal Society, em como chefe da Igreja Angl icana. Margaret Jacob, 
que conhece a ciência do século XVI I, confirma esta idêia ao afirmar que Newton 
teria sido impossfvel sem a Revolução Inglesa. Mas para captar o significado 
completo desta afi rmação, temos que pensar bastante sobre esta revolução. 

Refletindo sobre o passado, fica claro que tanto o movimento das mulheres 
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quanto a revo lução dos estudantes, no final dos anos 1960, influenciaram o fato 
de interessar-me pela his'tória vinda de baixo, mas eu não estava conscíente 
disso na época. Por algum tempo eu estava interessado nos movimentos 
democráticos que emergiram.durante a revolução. El s aparecem amplamente 
em uma antologia chamada The Good 0/d Cause que Edmund Dell e ~u 
editamos em 1949. Em 1954 publiquei um ensaio sobre The Norman Yoke, o mito 
politicamente poderoso, segundo o qual a Inglaterra havia sido um país livre 
antes da Conquista Normanda de 10 6 que, por sua vez, estabeleceu uma 
monarquia absoluta e uma aristocracia estrangeira, que ainda eram vistas como 
inimigas nos anos 1640 Num ensaio longo, publicado em 1978, From Lol/ards 
to Levellers, suger i uma continuidade da tradi.ção democrática, do sécul? XIV 
ao XVI I. Em 1967, eu havia escrito sobre o ódio dos camponeses expropnados 
com re lação ao trabalho assalariado. Sob o títu lo The Poor and th~ P~ople, 
analisava o modo pelo qua.l os pobres eram deixados de tora das ex1genc1as da 
reforma constitucional, proposta pelos lidere da revolução pariam ntar nos 
anos 1640 - mesmo pelos republicanos. De algum modo, descobri-me escre
vendo sobre os Mugg/etonians(1983) e os Ranters(l987 e mais tarde). Em 1980, 
lembrei que a palavra "revolução'' apenas adquiriu seu signifícado moderno 
durante e por causa da revolução dos anos 1640: antes disto ela significava um 
movimento circular, a "revolução dos corpos celestes" . Diferentemente dos que 
participaram da Revolução Francesa, os homens de 1640 não sabiam que 
estavam participando de uma revolução. Eles não tinham nenhum Jean Jacques 
Rousseau ou Karl Marx ou exemplos anteriores para guiá-los. Eles procuravam 
desajeitadamente alguma orientação, e recorriam à Bíblia, que era ainda a fonte 
de toda sabedoria como escrevi em The Englfsh Bible and lhe Seventeenth-Cen
tury Revo/ulion, 1993. 

Com cei também a me fazer novas perguntas sobre os Leve/lers. Durante 
décadas eu citei os famosos slogans dos Levellers "every he that is in England 
hath a life to live as lhe greatest he", (cada pessoa que vive na Inglaterra tem 
uma vida para viVer com uma grand pessoa) e portanto deve ter direito a 
opinar na eleição d·e governos. "Todo nomem", ''o homem mais pobre''- quão 
democrático! Assim como a maioria dos historiadores, eu havia desprezado o 
fato de que todos esses slogans "democráticos'' se aplicavam apenas a 50% da 
população. E os oulros 50%? Eles também ão tinham vidas para viver? As 
mulheres Levetlers fi zeram um grande trabalho polftico, ao fazer demonstrações 
de protesto, /obbi se pantletagem- a favor do voto de seus companheiros 
homens. Mas parece que elas nunca pensaram em pedir o voto para s1 mesmas. 
Porque não? Responder a esta pergunta envolve uma série de novas perguntas 
sobre a sociedade do século XVII , sobre a economia doméstica, sobre o poder 
daquele livro bem machista, a Biblia, sobre os séculos de supremacia ma culina 
não questionada. Ao final do século XVII, Mary Astell perguntava "Se todos os 
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homens nascem livres, porque lodas as mulheres nascem escravas?" 
Em 1973, editei uma eleção dos escritos de Wins1anley que, para minha 

satisfação, tornou-se um clássico da Editora Penguln . Publiquei mais alguns 
outros ensaios de Winstanley em 1978 e 1984. Eles eram su produtos do The 
World Turned Upside Down (1972) do qual tratarei no terceiro seminário. Era um 
estudo daquilo que se costumava chamar the lunatic fringe (os marginais 
lunáticos), Eu sugeri que alguns dos radicais tinham idéias muito relevantes, que 
não apreciamos devido à ótica religiosa na qua l se inseriam. Foi esta uma 
evolução que me levou a escrever Antichrisl in 17th-Century England (1971 ), no 
qual tentava mostrar que idéias milenaristas -o governo futuro dos santos e a 
derrota do Anticristo- eram expressões blblicas de idéias polfticas obs tinadas. 
Para a maioria dos protestantes, o Anticristo era o Papa. O pafs mais anticristão 
era a Espanha, cujo monopólio do comércio com a América 'fazia com que os 
ingleses tivessem grande vontade de destrui-la. Com o tempo, o termo Anticristo 
tornou-~e ofensivo, mas desvinculado do contexto no qual surgira. O Arcebispo 
Laud to1 acusado de ser um agente do Anlicristo. Na Guerra Civil, a propaganda 
parlamentar rotulou os realistas de partido anticrislão. A rebelião irlandesa de 
1641 foi parte de um complô anticr istão contra a independência protestante da 
Inglaterra. Carlos I, sob a Infl uência de sua rainha papista Hennetta Maria, 
supost~m~~te fazia parte da conspiração anlicristã. A palavra perdeu logo todo 
o seu stgn1f1cado teológico. Os rad icais viam Oliver Cromwell como Anticristo
Winstanley falava da pequena nobreza anticristã. ' 

Nos últimos 15 anos, mais ou menos, senti que era necessário opor-me às 
idéias dos chamados revisionislas, dos quais os mais importantes são Conrad 
Russell e John Morrl ll . Eles afi rmavam que era errado falar de uma Revolução 
Inglesa: o que aconteceu foi o resu ltado de uma série de acidentes ou persona
lidades, e não teve causas ou conseqüências a longo prazo. Estou profunda
mente convencido de que isto não é verdade. Como já sugeri, a polftica externa 
e de colonização na Inglaterra ·foi transformada pela Revolução, porque o 
controle passou aos representantes dos pagadores de impostos. O Ato de 
Navegação e o Westem Design de Oliver Cromwell, de 1655, 1nauguraram uma 
nova época. Nos anos 1630, Carlos I havia dito aos mercadores ingleses para 
~e afastarem do M.editerrâneo porque ele não poderia proteger os navios 
Ingleses contra os p1ratas. Foi a frota de Blake que, em 1655, liberou o Mediter
râneo para que os mercadores ingleses pudessem obter seus lucros. Carlos 1 
havia usado os bispos ligados a Laud como agentes do governo na Inglaterra, 
e como agentes políticos para promover a submissão da Escócia. Em 1688, a 
primeira oposição aberta contra Jaime 11 veio dos Sete Bispos, reduzindo a 
extensão do controle do Parlamento sobre a igreja, bem como sobre os impostos 
e a política externa. 

Mas talvez a mais importante conseqüência a longo prazo, da Revolução 
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Inglesa, tenha sido o choque intelectual que causou, A censura e o controle 
eclesiástico cafram . Na maior parte dos vinte anos que se seguiram, quase tudo 
podia ser impresso. Pessoas que nunca tinham estudado em Oxtord ou Cem
bridge, ta'lvez nem mesmo em escolas secundárias, mesmo mulheres, podiam 
publicar e ter suas opiniões discutidas por outros. Cobbler How afirmou que 
artesãos pobres e sem educação formal dariam melhores ministros do que 
aqueles formados pelas universidades. Os Levelfers defendiam o direito univer
sal de voto masculino. Os Oiggers começaram a criar uma sociedade comunista, 
os Ranters defendiam o amor livre. O casamento tornou-se uma cerimónia c ivil 
em 1653. Os Level/ers e os Quakers reivind icavam uma ampla reforma constitu
c ional em favor dos pobre . A crise revolucionária criou a possibilidade de se 
imaginar uma sociedade melhor, não através do retorno a uma liberdade mfti ca 
de antes da Conquista Normanda ou an tes da Queda do Homem, mas através 
do plane jamento de uma sociedade raciona l na terra, agora- não após o 
milênio e o domfnio de Jesus na terra. Foi uma enorme emancipação do esplrilo 
humano. Muitas pessoas não aprovavam o regicfdio, ma o ato demonstrou que 
o rei era um homem como os outro e não mais um semi -deus. Isto não poderia 
jamais ser esquecido, 

Mesmo a derrota ensinou novas lições. Milto e muitos outros acreditavam 
que a livre discussão da Bfblia levaria todos os homens racionais a concordarem 
sobre o que era uma boa. sociedade. Quando, após vinte anos de experiência, 
os homens perceberam que podla-se provar qualquer coisa a partir da Bfblia, o 
bom livro perdeu sua importélncia polftica fundamental. Continuou como uma 
autoridade significativa para a conduta moral e religiosa, mas não era ma~s a 
chave mágica para a olítica. Isto Linha que ser deixado para argumentações 
polfti cas mais morosas e mundanas. 

A teoria política inglesa data das décadas revolucionárias - Hobbes, 
Harrington, os Level/ers, Winstanley e vérios outros. As idéias da Revolução 
Inglesa tornaram-se as Idéias do Iluminismo Europeu- Hobbes, Harrington,. 
Locke, Newton. A constituição inglesa depois de 1688, com todas suas fraque
zas, parecia ser um modelo para a Europa absolutista. A diversidade religiosa 
na Ing laterra, a liberdade de imprensa com o fim da censura do governo- tudo 
isto estabeleceu novos mode los para a Europa. 

Quando veio a Revotução Americana, eus lideres leram cuidadosamente 
a história republicana da Ing laterra do século XVII , de Catherine Macaulay; os 
revolucionários franceses aprenderam sobre o regicfdio e o republicanismo, a 
partir do exemplo dos ingleses. Eles enxergaram nos presbiterianos e nos 
independentes os girondlnos e jacobinos, e estavam conscienles dos perigos 
do surgimento de um Cromwell bem antes de terem um Napoleão. A Revolução 
Inglesa foi um momento decisivo na história mundial, não menos si·gnilicativa do 
que as Revoluções Francesa e Russa. 
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