
Sociedade e literatura na 
Inglaterra do século XVII1 

Disseram-me que no último seminário não falei suficientemente alto. Então, 
por favor, digam-me se não me puderem ouvir desta vez. Levantem a mão e 
digam, gritem, ou algo assim, pois eu não gostaria de continuar falando o tempo 
todo sem que ouvissem o que estou dizendo. Isto não seria de muita uti lidade 
para nenhum de nós. 

No último seminário fu i m pouco autob!iográfico sobre minha abordagem 
da história e quero continuar ainda um pouco mais, nesse assunto, na aborda
gem da literatura e da história. Quando entrei para Oxtord, em I 931 , eu não sabia 
se gostaria de me especializar em História ou em literatura inglesa. E não sei 
bem porque escolhi história, mas foi o que fiz. No meu primeiro perfodo em 
Oxford, estudávamos história inglesa medieval, que eu considerava terrivelmen
te entediante. Tudo aqui lo sobre economia e mosteiros, as origens do Parlamento 
e coisas assim, de que eu definitivamente não gostava. 

No sistema de Oxford, não se preocupam muito com au las expositivas. O 
ensino é feito em pequenos grupos onde se discute e se escreve textos. Meu 
professor, que percebeu que eu estava entediado com o curso normal de história 
medieval, disse de repente: "Vamos parar com tudo isso, faça-me um trabalho 
sobre Chaucer''. Chaucer2 é um dos grandes poetas ingleses, e bem diffcil de 
ser entendido, porque sua linguagem é muito antiquada. Alguns dos seus 

1 Conferência preterida em 09/03/1993. Todas as notas são de responsabilidade dos organizadores deste 
número. 

2 Geoffrey Chaucer (13407-1400) 

94 VARIA H ISTORIA, Be lo Horizonte , nº' 14, Set/95, p .94-109 

trechos são bem difíceis de serem compreendidos, mas eu passei uma semana 
lendo todas as obras de Chaucer, que achei absolutamente maravilhosas. Sua 
leitura me deu uma certa compreensão sobre o que foi o perfodo da Idade Média 
e eu escrevi para ele, acredito. o melhor trabalho que já fiz. 

Deu-me um certo insight sobre como a literatura pode ajudar alguém a 
entender um perfodo passado, quando os livros e as autori dades em economia 
feudal e mosteiros, etc, não ajudam. Desde então, considero a literatura como 
um dos instrumentos mais importantes para se compreender uma sociedade. 
Não sei se é o mesmo com vocês aqui, mas na Inglaterra muitos historiadores 
pensam que a evidência literária não é muito con fiável. Afinal de con~as, ela é 
imaginativa, não descreve fatos. Pode ajudar a co~pree~d~r alguma co1sa ~obre 
o que as pessoas pensavam, mas não é uma ev1dênc1a firme, como o sao as 
estatfsticas demográficas ou o que quer que se possua em termos de dados. 
Bem, eu penso que isto seja provavelmente o contrário da verdade, se pensar
mos nos tipos de evidência que os historiadores usam, por exemplo, para 
estudar o meu século XVII. Quando você toma os discursos fei tos no Parlamento, 
ou documentos oficiais, documentos produzidos por funcionários públicos para 
o governo, eles são todos trabalhos de ficção e têm de ser analisados através 
de métodos literários, como qualquer outra coisa. Toda vez que alguém, nos 
anos 1620, fazia um discurso, na Câmara dos Comuns, no qual queria criticar o 
governo, não podia criticar o rei , isto estava for~ de_questão~ Tinha d~ dizer todos 
os tipos de coisas sobre o rei. que eram pura f1cçao Ele nao acreditava no que 
dizia, ninguém que o escutava acredi tava, mas ele tinha que continuar dizendo 
que o rei era ab olutamente maravilhoso, mas que, infelizmente, alguns de seus 
ministros eram completos idiotas. Portanto, um discurso feito na Câmara dos 
Comuns não pode ser tomado como evidência literal de que aquele membro do 
Parlamento pensava assim. E no caso de pelo menos um membro do Parlamento, 
Sir Simonds D'Ewes, nós temos seu diário pessoal escrito de modo ciirado, para 
que ninguém mais pudesse lê-lo Lá ele diz as coisas mais ultr~jantes sobre as 
práticas homossexuais do rei com seu ministro, o Conde de BuckJn.gham, e sobre 
seu temor de que o Príncipe Carlos pudesse cometer apostas1a, trocando o 
Anglicanismo pela Igreja Católica. Ele disse, em seu diário cifr~do, ~odos os tipos 
de coisas, que ninguém di ria em públ ico. As provas que os h1stonadores usam 
-na maioria das vezes disCUirsos feitos na Câmara dos Comuns, ou documen
tos passados das mãos de um funcionário público para outro-são repletos_de 
suposições relativas à sociedade da época. Esta não pode ser compreendida 
sem que se faça análise literária das expressôes utilizadas. Portanto, toda 
evidência histórica documental deve ser submetida a uma análise lite rária. 

Quanto ao modo de se abordar o século XVII, quando eu estava cursando 
a graduação, nos anos 30, fui muito influenciado pelos primeiros trabalhos do 
grande poeta inglês T. S. Eliot. Todos nós pensávamos, nos anos 30, que 
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estávamos vivendo em Waste Land, título do poema mais famoso de Eliot. Eliot 
escreveu uma série de artigos muito interessantes sobre os poetas metafísicos 
mgleses, um grupo de poetas dos primórdios do século XVI I, que se especiali
zaram em paradoxo, contraste, co tradição. Isto me pareceria relevante tanto 
para nossa pró ria sociedade dos anos 30, como para estimular nossa curiosi
dade C?~ relação ~ sociedade que havia produzido uma poesia com tais 
co~trad1çoes e conflitos, que lembrava os de minha própria sociedade. u li 
mu1tos dos poemas de ~ud~n, 3 ~pender,4 LeavisS e de Day Lewis.s Day Lewis 
usava ~ma t;,ase que_fo1 :n_u 1~0 ~t11!za~a no início do século XVII , pelos poetas 
metaffs1co~:. ~ coraçao diVIdido , refenndo-se à maneira pela qual os individuas 
estavam d1v1d1dos entre emoções diferentes, refletindo o conflito na sociedade. 
Estou pensando em frases tais como "a humanidade foi criada doente e conde
nada a ser sadia". Ou a de Vaug han 1 "Oh, aqui, na poeira e na sujeira, Oh, aqui 
as flores de seu amor aparecem. ' Ou Donne8 dizendo de suas almas em 
relação a ~~us que elas 'jamais seriam perseguidos a menos que Oe~s as 
arrebatasse . E mu1tos poemas sobr a guerra civil interior, sobre confli tos 
acontecendo dentro dos individuas. 
" N_o dr~ma, nó~ ~emas Hamlet de Shakespeare que diz, vocês se lembram, 
The lime 1s out of Jomt: O cursed spite, That ever I was bom to sei it right! ".9 Ou 

a pers~nagem do dram~turgo Marston 10 m sua peça, The Macontent, que vivia 
o confl1.to em sua pró~ r1a alma; ou outra personagem de Shakespeare, Troilos 
em Trolius and Cressrda, que pergunta "Why should I war without the wal/s o! 
_Troy, That fmd such cruel battle here within? "1 1 As balalhas dentro dele são mais 
Importantes do que a guerra de Tróia. Mais tarde, no século XVII , John Bunyan 
e~creveu_ ~ma alegoria sobre Mansouf.12 A alma humana é vista como uma 
Cidade Sitiada, e ele diz que Mansou/ é a própria sede da guerra. A própria 
Mansoul estava dividida. 

Temos ou_tra~ ~efle~Oes que jogam luz obre a época, através dos poderosos 
personagens md1v1dua1s em conflito com a sociedade que Marlowe 13 e Shakes-

3 Wystan Hugh Auden 
4 Slephen Spender 
5 Raymond Leavis 
6 Day Lewis 
7 Henry Vaughan 
8 Jonh Donne (157 1?-163 1) 
9 'O mundo eslé lor dos ixo Oh I Maldita sort 1 .. Por quo nasci para coloc -lo .mordem? (Wilham 

Shakespeare, Obra Completa Rio de Janeiro: Nov llguilar. 1989. vol I, Hamlet. alo 1 cena 5 551) 
(Tt1 complete works oi Wllll n Sh kespeare Spnng Books London, 1971 . pag 953) · p. 

10 John Marslon (1575?·1634) 
11 'Por qu.o lrl guerrear lora dos muros de Tróia. quando cnconlro aqui. em mou lnllmo. um combate tão 

cru I? (Obras Completas. Tró1lo e CresSJda, In· op. cit. vol. 1, to 1, cena 1, pag. 66} (lhe complelo 
works oi W1lhan Shakespe r o. Ttollus and Cress1da. op. cll, p. 629). 

12 Man: homen. soul· alma. 
13 Christopher Marlowe (1564-1593) 
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peare e muitos outros retratam. Tamburlaine e Dr. Faustus de Marlowe, e Ricardo 
111 e Coreolano de Shakespeare. 8n um contexto mais amplo, temos o poeta 
Donne dizendo que "a nova filosofia pôs tudo em dúvida" .14 Ele fa la sobre a 
perda de toda coerência porque as idéias estão em conflito e em confusão. O 
bispo Goodman advertiu o autor George Hakewill que escreveu um li vro dizendo 
que os modernos eram talvez mais inteligentes que os antigos, isto é, o mundo 
clássico, dos gregos e romanos. Naqueles dias, dizer tal coisa era considerado 
uma heresia. E ele ainda disse que, se você realmente convencesse as essoas 
de que os modernos eram bem mais inteligentes do que os antigos, isto poderia 
levar os pobres do Pais e os camponeses a se revoltarem. Isso nos parece algo 
tolo para se dizer. Mas ele disse pensar que as discussões intelectuais que 
estavam acontecendo traziam um profundo conflito social. No século XVII os 
conflitos individuais eram relacionados com conflitos sociais, assim como são 
no século XX. E assim, neste estágio inicial de minha vida, a literatura levou-me 
à história, para tentar compreender a história da sociedade e ambas, história e 
literatura, me empurraram na direção do marxismo. 

u penso que até recentemente, as melhores história da Inglaterra do século 
XVII foram escritas por criticas literários. Trata-se de uma abordagem muito rica. 
Nos últimos dez anos ou mais, infelizmente, os crfticos literários pararam de 
escrever o que considero como crítica literária útil e partiram para o campo da 
alta teoria, escrevendo em uma linguagem que eu não consigo compreender. 
Eles não conseguem produzir um artigo, hoje em dia, sem citar Lacan, Foucault 
e Derrida, do mesmo modo que, na minha juventude, os marxistas imaturos não 
podiam escrever um artigo sem citar Marx, Engels e Lenin. ~o mesmo tipo de 
insegurança, eu penso. 

A geração atual de criticas literários escreve usando um jargão que eu 
considero totalmente incompr ensível. Mas eu acho que nós precisamos de 
história literári a para que possamos compreender a sociedade do sécu lo XVI I. 
A primeira coisa que, eu penso, temos de compreender sobre a literatura do 
século XVH é que ela foi escrita sob uma censura bastante severa, e isto é 
freqüentemente esquecido. Mas é preciso ter consciência do tipo de coisa que 
a censura não admitiria que fósse dito. Não se poderia criticar o governo. E a 
censura era irregular, mas algumas vezes muito severa. Por exemplo, em 1599, 
um grande número de sátiras foram queimadas, e isto desencorajou as pessoas 
de escreverem ou publicarem sátiras por algum tempo. Só depois de 1640, 
quando a censura acabou, toi que as pessoas puderam escrever sátiras nova
mente. Em 1601, houve um ataque do governo contra peças teatrais históricas, 
porque os dramaturgos - Shakespeare principalmente - estavam utilizando 

14 John Donne no poernFl "An Analomy of the World• 
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a história para falar sobre sua própria sociedade, e essas peças safram de moda. 
Conseqüentemente, os dramaturgos tiveram de parar de escrever sobre a 
história inglesa, como eles vinham fazendo até então, e passaram a escrever 
sobre história antiga, o mundo antigo da Grécia e de Roma, ou sobre os 
primórdios da história inglesa, ou sobre sociedades fic tfcias na Itália. Na verda
de, eles não pararam de escrever sobre sua própria época, mas tiveram de 
disfarçar mais cuidadosamente. Mas, como disse, a censura adia ser muito 
severa. Em 1623, um homem foi condenado à morte por traduzir um panfleto 
francês. A censura aplicava-se também à correspondência particular, que 
poderia ser interceptada, bem como a qualquer ti po de publicações. Em 1626, 
um homem foi torturado, esticado numa roda, por escrever cartas "contendo 
palavras e insinuações contra Sua Majestade". Tinha-se que ser muito cuidado
so, se não se quisesse ser tor turado. Nos anos 1630, à medida que a guerra civi l 
se aproximava, o arcebispo Laud procurou endurecer a censura. Em 1630, 
A~xander L. por escrever um panfleto criticando os chefes da Igreja, foi chico
teado, marcado a ferro quente. teve suas orelhas e nariz cortados e foi senten
ciado à prisão perpétua. le só foi solto quando o Parlamento se reuniu outra 
vez em 1640. Em 1637, o pároco Burton e o médico Bastwick, tiveram suas 
orelhas cortadas e também toram sentenciados à prisão perpétua. Em 1634, 
William T. teve suas orelhas cortadas. por escrever um panfleto que foi conside
rado ofensivo à rainha e, em 1637, ele teve o toco das orelhas cortado outra vez 
e também foi sentenciado à prisão perpétua. John Li lburne, mais tarde o lfder 
dos Levellers, foi açoitado pelas ruas de Londres por contrabandear um panfleto 
dos Países Baixos. As pessoas tinham que ser muito cuidadosas. Muita obras 
não foram publicadas simplesme te porque os autores não queriam correr o 
risco. O grande livro de Si r dward Cook, The lnstitutes of the Laws of England, 
que se tornou um clássico da literatura jurídica, foi proibido em 1630. O grande 
fi lósofo Thomas Hobbes não publicou nada em lfngua inglesa até 1642, quando 
acabou a censura, e quando 1·inha já 54 anos de idade, a mesma idade com que 
Shakespeare parou de escrever totalmente. A partir de então Hobbes passou a 
publicar um grande número de obras, ele tinha muito a dizer, mas não se atreveu 
a dizê-lo por escrito antes disso. 

O término da censura, em 1640, foi um evento muito importante na história 
inglesa. Nós temos a'lgumas estatísticas sobre isso, através de um vendedor de 
livros chamado Thompson, que, percebe do que estava vivendo em um período 
muito importante, comprou uma cópia de cada livro e panfleto publicado entre 
1640 e 1660. Sua coleção não é completa, mas é quase completa. Em 1640, ele 
comprou vinte e dois livros , eu suspeito que foram publicados mais, mas vinte 
e dois foi o que ele comprou. Em 1642, ele comprou mais de dois mi l livros, o 
número anterior mul tiplicado por cem. E. entre 1640 e 1660, o número publicado 
era em média de mil por ano. Em 1640, ele não comprou nen um jornal, porque 
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eles eram ilegais. era ilegal publicar um jornal. Não havia nem ao menos um 
jornal ofi cial do governo. Não hav1a nada. As notícias eram ilegais. Em 1641, ele 
comprou quatro jornais. Por volta de 1645, ele tinha comprado setecentos e vinte 
e dois. E no período entre 1640 e 1660 comprou trezentos e cinqüenta ao ano. 
em média. t: difíci l imaginar as mudanças que tal fato trouxe. Antes de 1640, as 
pessoas que quisessem nottcias não as conseguiriam. Elas tinham que se 
contentar com as fofocas, os rumores e conversas, ao passo que, depois de 
1640, os pontos de v1sta podiam ser conflituosos, mas as pessoas tiveram muitas 
notícias de jornais, das mais diversas origens. E quando a guerra civil começou, 
tanto os parlamentaristas como os realistas defendiam seus pontos de vista em 
panfletos e jornais. e todos os compravam, não todo mundo, mas eles eram 
amplamente comprados e ainda mais amplamente discutidos. E não apenas os 
alfabetizados descobriam o que estava neles. Jornais e panfletos costumavam 
ser lidos em voz alta, nos mercados, nos bares e no exército, é claro, quando a 
guerra civil começou. Houve uma tremenda onda de discussão o que, eu creio, 
deve ter transformado a vida e o modo de pensar da maioria dos homens 
ingleses e mesmo das mulheres. Pela primeira vez na história, as pessoas que 
não tinham estado na Universidade, que não tiveram uma educação clássica 
conseguiam publicar suas opiniões. Até mesmo as mulheres podiam publicar 
artigos e participaram de debates de um modo que teria sido totalmente 
impossível anteriormente. Então havia um tipo bastante novo de opinião impres
sa. Ganharam representação as classes abaixo daquelas que normalmente 
monopolizavam a imprensa anteriormente. Depois de 1640, a imprensa é de 
grande importância para se entender esta sociedade. 

Mas antes de 1640, acho que podemos conseguir muito através de um 
cuidadoso estudo da li teratura. O drama é particularmente adequado para a 
análise social, porque o teatro público era uma instituição relativamente nova, 
tendo começado há apenas duas g rações. E o próprio teatro equilibrava-se 
entre dois mundos. Os atores dependiam do patrocínio aristoc ata. Toda com
panhia linha que ter um aristocrata que a defendes e quando navegasse ao 
sabor dos ventos. Mas eles também depe diam da audiência, do retorno da 
bilheteria e, portanto, procuravam um meio termo entre a opinião da aristocracia, 
que os patrocinava, e o cidadão londrino, que pagava para ver suas peças. 

Jaime I, quando subiu ao trono, em 1603, assumiu o patrocínio das melhores 
companhias e então fez do teatro algo como um monopólio. Elas tinham de estar 
mui to próximas do pensamento do rei. Os historiadores costumavam falar em 
oposição puritana ao teatro. como se a questão se desse em bases religiosas. 

u enso que aqueles que se opunham ao teatro, talvez se opusessem a este 
monopólio, uma palavra muito feia no século XVI I. Todos os tipos de monopólio 
pareciam muito impopulares. Creio que a oposição mais pesada ao teatro veio 
basicamente dos setores dominantes de Londres. Mercadores ricos pensavam 
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que o teatro causava controvérsia, mal comportamento, como, por exemplo, as 
prostitutas abordarem seus fregueses no teatro. Era mais por razões relativas à 
lei e à ordem do que por razões de cunho religioso, que os dirigentes da cidade 
de Londres estariam sempre tentando fechar os teatros. E os teatros foram 
fechados, em 1643, depois que a guerra civil começou, abolindo assim um dos 
muitos monopólio, e também porque o Parlamento não estava muito contente 
com a crítica social radical que começava a ser expressa através do teatro. Mas 
não havia oposição de princípio puritano em relação ao teatro. 

Em 1624, houve uma ocasião muito especial, quando o Príncipe Carlos e o 
Conde de Buckingham viajaram para a Espanha, para cortejar a infanta, filha do 
rei, para que ela se casasse com o Príncipe Carlos. Eles passaram mais ou 
menos seis meses na Espanha discutindo e negociando e finalmente voltaram 
sem que o casamento f6sse acertado. O fato detonou a maior explosão de prazer 
e entusiasmo populares, jamais vista no século XVII . Todos os londrinos estavam 
muito satisfeitos com o tato de o príncipe não se ter casado com a princesa 
católica e ter voltado para casa. nes!e breve momento, uma peça muito 
anti-Espanha foi encenada, escrita pelo dramaturgo Middleton, 15 na qual o rei 
da Espanha e o embaixador espanhol eram mostrados em cena de modo 
bastante negativo. A peça terminava com o pano de fundo abrindo-se e o rei e 
seu embaixador sendo empurrados para as profundezas do inferno. Esta peça 
acontece em um momento único, quando o rei está fora de Londres , e suspei
ta-se que o Principe Carlos e o Conde de Buckingham, que voltaram muito hostis 
com relação à spanha, lenham-na encomajado. Assim, os atores se livraram 
de qualquer punição mais séria. Quando a peça estava sendo encenada, os 
teatros, é claro, estavam sempre cheios, e quem muito comparecia a eles eram 
os puritanos, as pessoas que, segundo os historiadores, pensavam que o teatro 
era um local maldito, que não deveria ser freqüentado de maneira alguma. les 
não pensavam que era um lugar maldito, eles pensavam que certas peças eram 
indesejáveis, mas quando conseguiam o tipo de peça que queriam ver, lotavam 
os teatros. 

Durante a guerra civil, panfletários de ambos os lados, parlamentaristas e 
realistas, ambos citavam peças de teatro muito freqüentemente. Mas os parla
mentaristas, segundo um estatfstico, citavam Shakespeare e Ben Jonson 16 mais 
freqüentemente do que os realistas. Assim, teatro era um fórum de discussão 
social e politica. Como já referi , peças históricas britânicas oram proibidas em 
1601, juntamente com a sátira. Então Shakespeare voltou-se para a tragédia ou 
para as peças de um passado remoto, como King Lear, que é cheia de críticas 

15 Thom s Middlelon (1670?- 1627) 
16 B njamin Johnson ou Ben Jonson (1672?- 1636) 
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sociais, relativas à Inglaterra do século XVII, como tinha sido Henrique V, dos 
anos 1590 e Coreolano. Muitas peças ainda conseguiam discuti r o problema da 
monarquia, a diferença entre as exaltadas teorias sobre o governo real e o 
desempenho individual dos reis. Antes de 1601, Ricardo li, por exemplo, na peça 
de Shakespeare, tinha sido comparado a Henrique IV que o depôs e o substituiu. 
O filho de Henrique IV, Príncipe Hal, foi comparado com aquilo que se tornou 
quando ele próprio assumiu o trono como Henrique V, e rejeitou seus antigos 
companheiros de reputação subversiva. Antes de 1601 , Eduardo 11 e Ricardo 11 , 
ambos reis maus, ainda eram possfveis temas de peças. 

Após esta data, em Medida por Medida, por exemplo, Shakespeare evita 
uma referência muito óbvia à polltica inglesa, lidando com problemas referentes a 
uma cidade-estado italiana, na qual o Conde está sempre ausente e seu substituto 
atua como governante. Na ausência o Conde podia ser criticado, tanto quanto 
se quisesse. Nos anos 1630, há uma série de peças sobre pretendentes, sobre 
pessoas que tinham obtido o trono embora não fossem os herdeiros legitimas. 
Eles também podiam ser criticados e ter seu comportamento discutido, sem que 
com isso se cometesse alguma ofensa contra monarcas legitimas. Há uma 
referência ocasional a Carlos I, em algumas destas peças. Dar também, é claro, 
a localização de tantas peças na Itália, ou no mundo antigo, ou na Inglaterra 
mltica. como em Cimbelino e Rei Lear de Shakespeare. Existe uma peça 
interessante de Massinger,17 The Maid of Honour,18 sobre a Sicíl ia no mundo 
antigo e a riva lidade entre a Sicll ia e Roma. Nessa peça existe um discurso 
veemente, pedindo o desenvolvimento do poder naval da Sicília, para que se 
fizesse um uso agressivo dele. com o objetivo de colonização, tanto para resolver 
o problema de super população da ilha quanto para criar empregos para os 
filhos mais jovens e deserdados da nobreza. Se isso era verdade com relaçao 
à Sicllia de 100 DC ou não, pouco importa. Essa era exatamente a polltica que 
os ingleses estavam defendendo para seu Pafs na década de 1620. O drama 
tinha que ser localizado na Sicíl ia, mas todo mundo na platéia devia saber, penso 
eu, que aquilo não era realmente sobre a Sicília, mas sobre a política exterior 
que o dramaturgo pensava que a lnglatera deveria estar adotando. 

[ ... ] [ ... ] 

Peças sobre o Império turco ou semelhantes despotismos, em terras dis
tantes, nada tinham a ver com Jaime I ou Carlos I, mas mesmo assim ele nunca 
as publicou e elas nunca foram encenadas. Ele estava escrevendo sobre os 

17 Phllip Masslngar (1683-1640) 
18 Publicado em 1626. 
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seus temores com relação ao perigo do despotismo turco na Inglaterra. 
Bem, há uma coisa a se dizer sobre Shakespeare, é que ele era um bom 

ouvinte, e embora pensemos em sua representação dos ingleses no palco, não 
há dúvida de que ele usa muitas frases que deve ter ouvido nas ruas. Voltando 
a algumas de suas peças anteriores, tomemos como exemplo uma escrita antes 
de 1601 , Henrique VI, na qual o líder rebelde, Jack Cade e seus seguidores são 
representados de forma bastante favorável. Eles são reprimidos, pois afinal são 
rebeldes, são contra o governo e têm que ser reprimidos, mas eles fazem críticas 
muito interessantes antes de o serem. Ordenava Cade: abram as cadeias e 
libertem os prisioneiros; matem os advogados; queimem os arquivos do reino. 
Dizia ele: Os conselheiros do rei são péssimos funcionários, façamos com que 
os magistrados sejam homens de trabalho.19 O mundo nunca mais foi feliz desde 
que surgiram os gentlemen. Não deveria haver dinheiro. Pode-se afirmar com 
relativa certeza que essas eram coisas que os camponeses rebeldes estavam 
dizendo na Inglaterra nos anos 1590. 

Adão era um jardineiro. Essa é uma frase conhecida, refletindo o verso que 
remonta a 1381 , a revolta dos camponeses naquele ano, "Quando Adão cavava 
e Eva fiava, quem era então o gentleman?". Adão cavava e Eva trabalhava em 
sua roca, que ela ficou muito surpresa de encontrar no paraíso, mas não havia 
nenhum gentleman naquela época, com a implicação de que não deveria haver 
nenhum gen/leman hoje em dia. Quando se diz "Adao era um jardineiro", o que 
estava implícito era que toda a humanidad é igual e que não deveria haver 
nenhum senhor. Uma coisa que o reb Ide Jack Cade disse foi muito sagaz. Ele 
disse que algumas pessoas tinham sido enforcadas porque não sabiam ler. 
"Mandaste enforcá-los" .20 Isso remonta à lei inglesa pela qual aqueles acusados 
de algum crime relativamente inferior, porém punido pela senteça de morte, 
poderiam ser libertados mais facilmente, se pudessem ler um verso da Bfblia, o 
chamado verso pescoço. "Porque não sabiam ler, mandaste enforcá-los" signi
fica que enforcavam-se as pessoas pobres que não sabiam ler, pelos mesmos 
crimes pelos quais os membros da classe mais privilegiada eram absolvidos. 

Em Hamlel, de Shakespeare, os coveiros dizem: "There is no ancient 
gentlemen but gardeners, ditchers, and grave-makers: they hold up Adam's 
profession''.21 E, em Rei Lear, quando Lear fica louco e então pode dizer coisas 
que não se diz quando se é são, ele faz vários discursos pertinentes à realidadde 
social que n~o poderiam ser publicados, exceto no teatro, até depois de 1640. 

I~ Diversos extratos de Rei Henrique VI. In· Obr Completa, Op , 011, Vol t !I , a to 4, cena 7. 
20 'Além disto, m hd ste prendê-los e, porque n o sabiam ler, mand ste enforc -los, quando, por e s 

razão somente, teri m merecido viver. ' (Rei Henr1que VI , In: op. cil, vai. 111 , 2'1 p rte, lo 4. cena 7, p.488.) 
21 ltamlet. In: The Complete Works oi W. Shakespeare. op. ctl , p.!J/11 . ("A verdade é que nao existem 

gentis-homens de nobreza mais enlig do que os j rdin iros, os c v dores e os cov iros EK roem a 
pronssao de Ad o." Hamiel. In: op. cit., Ato 5, cen 1, val i, p .602.) 
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Ele diz: "see how yond juslice rails upon yond simple thief. Hark, in thine ear: 
change places; and, handy-dandy, which is lhe jus/ice, which is lhe thief?". 22 Eles 
são realmente indistigufveis, exceto, como ele disse, "os cães permanecem em 
seus postos. Através de roupas rasgadas, grandes vfcios aparecem, vestes e 
casacos de pele escondem tudo". A lei é fundada na classe social. 

Falando sobre uma prostituta que está sendo açoitada, Lear diz "Thou 
rascal beadle, hold thy bloody hand l Why dost thou lash that whore? Strip thine 
own back; Thou hotly lust'st to use her in that kind/ For which thou whispp'st 
her. ? ''.23 A lei é tão culpada quanto aqu les que ela pune. Mas em Coriolano, 
onde a cena é de fome generalizada, do tipo da que Shakespeare testemunhou 
em seu próprio condado não muito tempo antes, e as pessoas estão revoltadas 
com isso, um dos representantes pergunta aos governantes: "- Que é uma 
cidade senão seu povo? Deixe o povo morrer; onde está a cidade?'124 O tema 
da peça é o conflito entre Coriolano, que quer derrubá-los, reprimi-los violenta
mente, e Menênio, que pensa ser muito melhor falar suave e gentilmente com 
eles e enganá-los, convencendo-os a depor suas armas e ir para suas casas 
calmamente. 

Na peça de Marston26 Saliro-Mastixele retorna à cena de Adão ''Tudo será 
em comum, mulheres e tudo mais, viemos todos de nosso pai Adão. " Shakes
peare, especialmente, caplavà muitas expressões e reivindicações populares, 
que usava em circunstâncias em que ele não a sume nenhuma responsabilida
de pelas opiniões expressas, mas que as estava expressando. Na peça King of 
Kent, de Middlelon, é um tirano e assassino que denuncia o povo como o monstro 
de muitas cabeças, o que Coriolano também faz. 

Shakespeare é muito cfnico sobre o direito divino dos reis: a idéia de que o rei 
é ungido por Deus e que não deve ser tocado, uma doutrina à qual todos os membros 
do Parlamento prestavam um juramento dissimulado. O rei usurpador, Ricardo 
///, descrevia-se como ungido por Deus, e em Hamlet, é Cláudio, usurpador, que 
usa a frase freqüentemente, evidenciando .a ironia com que Shakespeare con
cordava com o direito divino dos reis: "Tal divindade protege um rei".26 Tal como 
é atribulda a este usurpador desagradável, a frase levanta a suspeita de que 
Shakespeare está sendo muito irônico. Não vou sugerir que Shakespeare e 
Middleton fossem democratas, menos ainda que fossem republicanos, mas 

22 Klng Lear. In: op. cit. p 885. ("Olha ali como urn julz mjuri aqu le I dr o. Presta atenção. Muda-os de 
lugar e adivinha quem sej o juiz? Oual seja o ladrão?" . Rei Lear. vol.l. In : op. cit .. ato 4 cena 6, p. 686.) 

23 ·velhaco, esbirro, detém sua milo ensanguentada! Por que açoitas essa proslltuta? Desnuda teu próprio 
dorso.já quo rdos em desejos do cometer com ela o deliro pelo qual a estás castigando.' Rei Lear, In: 
op. cll, vai i, lo 4. cena 6, p . 686/7. King Lear In· Op. clt, p. 885. 

24 Corlol no. In: op, cll, vol.l, ato 3, ce110 I . p. 186, 
25 Martson 
26 H mlet. In: op. cit, vol.l , ato tl , o na 5, ed. port. JJ. 594 
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eram bons ouvintes das conversas que ocorriam em sua sociedad . 
Também Edmund Spenser27 que, em Faerie Queene,28 tem uma cena em 

que um gigante faz. discursos bastante interessantes a favor do "comunismo"29, 

explicando as vantagens do comunismo com relação à propriedade privada 
Naturalmente ele tem um final triste. Mas, é interessante observar que, em 1648, 
esta passagem foi reimpressa num panfleto, visando atacar os Levellers, que 
foram supostamente favoráveis ao comunismo Mas Spenser deve ter ouvido 
alguém desenvolver uma boa argumentação a favor do comunismo porque o 
gigante faz uma defesa bastante justa. O que os escri tores dizem deve ser 
relacionado com o contexto no qual o fazem. 

Esta é a importancia do papel do bobo, dos bufões e dos loucos nas peças 
de Shakespeare e de outros autores da época. Eles são capazes de dizer coisas 
mais ultrajantes do que tudo o que foi impresso antes de 1640, embora depois 
a crítica social pareçà recolher algumas das idéias que os bobos c loucos 
expresssavam antes. 

Precisamos pensar aqur no festival dos bobos, inversões medievais que 
temporariamente viravam o mundo hierárquico de cabeça para baixo, quando 
se podia dizer coisas indiz!vels por curto tempo, O bobo no palco, tal 
como o bufão numa famíl ia de classe alta, tinha licença para dizer o indizível, 
incluindo afi rmações socialmente revolucionárias, como piadas. Lembrem-se 
que Carlos I linha um bobo chamado Archie que provocava continuamente o 
Arcebispo Laud, o Arcebispo de Canterbury, o de facto Primeiro Ministro do Pals. 
Numa ocasião, Archie publicamente conduziu uma oração, antes de uma 
refeição, pedindo muito louvor a Deus e pouco /aud ao demônio, a palavra laud 
tendo aqui o sentido de louvor, e portanto. pouco louvor ao demónio, mas 
também pouco arcebispo (Laud) para o demônio. E eles tiveram uma grande 
briga, Archie e Laud, até que Archie teve sua desforra contra o Arcebispo, 
quando o Parlamento reuniu-se, em 1640, e Laud foi acusado, o que acabou por 
levá-lo a ser julgado e execu tado. Archie disse ao .Arcebispo "Quem é o bobo 
agora?" Ele riu por último. Mas depois de 1640, quase tudo podia ser di to e 
impr-esso e o bobo perdeu o emprego. Na verdade, os gentlemen deixaram de 
manter bobos em suas familias, e estes não recuperaram sua posição depois 
de 1640. 

Se obseNarmos a seqüência dos anos 1640, com a emergência da liber
dade de discussão, veremos que havia muita argumentação extralda da Bíblia. 
1\rnbos os lados na guerra civi l def ndiam pontos da Bfblia e, conseqüentemente 
houve, muita discussão sobre sua autenticidade. Uma resposta para um texto 

27 Edmund Spenser (1552-1599} 
28 Publicado em 1590. 
29 O termo comunismo é empregado no sentido de propriedade coletlva. 
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que alguém não gostasse era dizer que talvez tenha sido traduzido de modo 
errado. Proliferou a crf tica bíblica, tornando as pessoas muito céticas com 
relação à Blblia como um todo. Os escritos dos Leve/ters, dos Diggers e dos 
Ranters, nesse sentido, eram considerados como altamente subversivos pelos 
conseNadores. O OiggerGerald Winstaley, por exemplo, disse que havia muitas 
alegorias úteis e boas na Bíblia, mas se de fato havia coisas tais como a Blblia 
nos dizia, pensava ele, não importava muito. Foi quase pior do que dizer que 
eram mentiras. Para Winstan ley não importa se a Bib lia é verdadeira ou nao, 
importam sim as lendas ou os mitos morais úteis, e esta sua opinião era uma 
opinião considerada Essa indiferença era mais provocadora do que as ações 
de outros que queimaram a Bíblia em púb lico, porque, diziam, tinha sido a causa 
de todas as guerras e distúrbios, em todos os lugares. Isso não é verdade, é 
claro, mas tinha sido muito uti lizado por ambos os lados na guerra civil . E em 
i 649 , quando Carlos l i oi condenado a ser exe utado, grande parte da acusação 
contra ele foi baseada no texto da Bíb lia, que dizia que quando sangue é 
derramado na terra, o homem culpado pelo derramamento deve ser punido, ou 
toda a terra será punida. Carlos I era visto como tendo sido responsável por duas 
guerras civis. Em 1660, um quaker ex-batista , Samuel Rsher, publicou um 
volume longo e erudito, para provar que a Blblia não poderia ser a palavra de 
Deus, devido a suas contradições e inconsistências internas Resumindo gran?e 
parte dessa discussão, que já vinha acontecendo por duas décadas, a Blbl1a, 
disse ele, foi lida demais e citada freqüentemente demais. Bem, isso foi publi
cado em 1660, quando Carlos li e os bispos estavam para serem recondu7idos, 
foi li do na Inglaterra mas não podia ser discutido publicamente. oi também lido 
por Spinoza que adotou muitos de seus argumentos, e, através de Spinoza, as 
idéias de Rsher, que resumiam as idéias de muitos revolucionários ingleses, 
entraram para o lluminismo do século XVI II. 

O horror em face das conseqüências sociais do ceticismo com çelação à 
Bíblia contribuiu para a onda de opinião conseNadora, entre as classes proprie
tárias. O mesmo em relação ao sentimento de que a restauração da monarquia, 
dos bispos e dos tribunais da Igreja eram necessários para a restauração da 
discipl ina. As coisas estavam indo longe demais, quando se chegou ao pontG · 
de as pessoas comuns discutirem coisas tais como divórcio e poligamia. Mui tas 
pessoas, mui tos homens, viam muitas vantagens na poligamia. Em 1660, o ano 
da Restauração, o reverendo Robert South disse aos advogados de Lincoln's 
lnn que se não havia um ministro em toda paróquia rapidamente encontrar-se-ia 
motivo para aumentar o número de policiais. O pároco é um mantenedor 
importante da lei e da ordem. O Secretário de Estado de Carlos 11 , Jenkins, disse 
que a imprensa era um tipo de apelo para o povo. As controvérsias na impressa 
são como uma outra guerra civil , disse outro realista. A imprensa foi reprimida e 
a censura foi restaurada, em 1660, embora não pudesse ser mantida sempre 
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com toda rigidez. Afrouxou novamente entre 1678 e 1681 , durante um período 
de crise, porém sobreviveu até depois da Revolução de 1688. Em 1664, um 
tipógrafo foi enforcado, arrastado e esquartejado, para desencorajar os outros 
e foi exatamente o que aconteceu. Só depois de 1688, o Licensing Act,30 que 
estabeleceu a censura, ca1u em desuso porque chegou-se a um consenso 
suficiente entre as pessoas consideradas importantes no Pais, para permitir que 
as forças do mercado operassem livremente. As gnMicas adiam, então, publi
car o que quisessem. Foi suposto, e corretamente, que eles não iriam reimprimir 
material realmente radical. Os escritos de alguns radicais do lnterregnum foram 
reimpressos, mas não os daquelas pessoas realmente perigosas, tal como os 
Lev 1/ers e Oiggers. Um homem perigoso como Mi lton, que defendia o regicídio, 
bem como a liberdade de divórcio, foi editado muito cuidadosamente e discuti
do, de modo a ser transformado num puritano respeitável e devoto, um Whig 
ortodoxo. Mil ton foi transformado num Whig, ortodoxo e puritano, que foi sua 
imagem durante todo o século XVIII. No século XIX, um tratado teológico seu foi 
descoberto e reimpresso, e isto esclareceu que ele não era, de modo algum, um 
puritano devoto e ortodoxo. 

Em 1660, os teatros populares não fo ram reabertos. Apenas os mais caros, 
sob controle real, o foram, e isto pôs limi tes à crft ica social. Mulheres no palco 
pela primeira vez, é fato que data do tealro da Corte de Cromwell, em 1656, e 
não depo1s de 1660. As mulheres, em vez de rapazes, passaram a fazer papéis 
femininos no palco, propiciando novas oportunidades para se discutirem as 
relações entre os sexos, e de uma maneira bem diferente das conotaçéles 
homossexuais prevalecentes até então. A carreira de ator ofereoia uma nova 
carreira para as ulheres. Com certa razão as pessoas pensavam que era uma 
ocupação equivalente à de uma cortesã. Mas, de fato, significava emprego pago 
para mulheres, numa esfera ública antes inacessível. Isto deu-lhes um ti po de 
oportunidade semelhante a liberdade de pregação pública que as mulheres 
haviam conquistado, na década de 1640 (e eu devo esta idéia a Bridget31 ) . Um 
tipo de liberdade ligeiramente diferente, talvez, mas que lhes deu um papel na 
sociedade que não tinham lido antes. 

O espetáculo de libertinagem das décadas revolucionárias é captado pelo 
diálogo da comédia da Restauração, Quando Lady B., de Vanbrugh,32 loi 
lembrada de que a Bíblia nos diz que devemos reagir ao mal com o bem, sua 
resposta veio direta: "Pode ser um erro de tradução". Isto carrega a ressonância 
de vinte anos de discussão sobre a autoridade da fblia, de modo que nesta 
época podia-se fazer humor sobre a Bíblia, o que era algo bastante novo. Os 

30 O Licensin Act. que estabeleceu a censura, vl9orou entre 1662-95 
3 1 Christopher Hill e refere Brrdgel Hlll que estev j:)res!mle dwanle s t)as c:onferênclas_ 
3? John Vé\nbrugh ( 1664 -1726) 
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criticas literários sugerem, muito plausivelmente, que a tragédia clássica real
mente deixou de existir, depois do período 1640-1660, e que isto se deveu er:n 
parte à execução de Carlos I, em 1649. A tragédia havia se~pre sido sobre.rels 
e rainhas e assim a morte dos reis tornou-se um assunto delicado. Em vez d1sso 
temos a tragicomédia e drama heróico de amor e honra, ~scrito por aut~res como 
Oryden33 e D'Avenant,3'1 a maioria deles ex-parlamentanstas q~e hav1am aban
donado suas causas, não muito honradamente, em 1660 e adcnram aos monar
quistas. Seu comprometimento com a República inglesa e o Protetorado n.ao 
havia sido nada honroso. As peças destes autores foram apresentadas a platé1as 
repletas de pessoas que haviam agido de maneira igualmente o~ortunrstica, 

Preterindo não se sacrificar pela sua honra, mas ter peças nas qua1s os heró1s 
B 35 . t colocavam a honra acima de tudo. Temos Samuel utler . ex-monarqu1s a, nos 

seus poemas ridicularizando o culto da honra. Milton, especificémlente, _r~cu
sou as virtudes militares épicas em Paradise Los! (Parafso Perdtdo), o ultimo 
poema épico inglês signilic tivo. O final do século. XVII foi uma épo~a .do rid1culo, 
do burlesco. o autêntico herdeiro de Paraíso Perd1do e de The P1/gnm s Progress, 
de Bunyan, é o romance, que também herdou muito das biografias espirituais e 
de temas bíblicos referentes~ mobilidade social. Durante o lnterregnum, todas 
as lealdades tradicionais haviam sido questionadas. No eu lugar foi colocada 
a consciência individual: o coração. Porém os corações e consciências eram 
menos previsíveis do que as lealdades aceitas, como declaram os cléricos em 
uma peça "Quando cada um de nós olhar em seu próprio coração, o Deus lá 
encontrado será bem diferente do descrito nos livros" 

Os fatos cruéis de vinle anos de revolução e contra-revolução levaram o 
homem a uma aceitação pragmática dos fatos, a um reconhecimento do poder 
da economia e da inevitabilidade da submissão ao poder. Mesmo quando 
expressa em linguagem religiosa, a lição é a mesma, tal como toi também 
expressa pelo poeta Andrew Marvell36: "é loucura resistir ou culpar a força da 
chama do céu irado", que ele aplicava a Oliver Cromwell . Mas ela tamb~m se 
aplica a períodos posteriores: tanto em 1649, como em 1660- a e~ecuç~~ de 
Carlos e a recondução de seu filho, que podiam ser vistos como cast1gos d1v1n?s 
ordenados para o regime anterior. Não muito tempo depois, Defoe37 escrevena: 
11Não pode haver nenhuma pretensão a governo sem que aqueles que têm a 
propriedade consintam" . A literatura comenta a política, e a pol1tica explica a 
literatura. Se lermos Parais o Perdido, de Milton, ou Pilgrims' Progress, de Bunyan, 

33 John Dryden (1631-1700) 
34 Wllllan D'Avenant 
35 Samuel Buller (161.3-1680) 
36 AndrewM rvell (1621 · 1 78) 
37 Daniel Defo (1659 • 1731) 
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sem reconhecer que eles representam uma literatura da derrota, perderemos 
muito do que estas obras significam. 

Estou apenas resumindo alguns dos muitos modos pelos quais a literatura 
reflete a mudança social. Em 1660, Monk38 , o general que fez acontecer a 
Reforma, utilizou os termos entusiastas fanáticos para descrever os republicanos 
que ele estava reprimindo. Havia uma reação contra o esti lo entusiasmado das 

·seitas re ligiosas radiciais, o que conduziu ao culto sem enfeites após a Restau-
ração. 

Devemos também pensar nas conseqüências de duas décadas de ativida
de jornalística popular e a larga distribuição de panfletos. Trata-se de escrever 
para ser compreendido pelas pessoas comuns, dai a evolução para um esti lo 
mais simples. ou oposição ao estilo floreado e acadêmico em moda antes de 
1640. 

A Royal Society, as ciedade cientlfica estabelecida em 1660, pronunciou 
- se contra o estilo acadêmico e pomposo e elogiou o discurso dos artesãos 
que deveriam tornar-se o modelo. Carlos 11 tornou-se um patrono da Royal 
Society, muito diferentemente de seus predecessores -como Jaime I - , que 
não viam nenhuma utilidade na ciência de Bacon. O primeiro secretário da Roya/ 
Society foi John Wilkins, não por acaso cunhado de Oliver Cromwell -coisas 
do passado - que futuramente se tornaria bispo. Ele olhava em todas as 
direçóes. 

A sátira, que havia sido proibida em 1559, devido a suas conotações 
antigovernamentais, tinha florescido entre 1640 e 1660. Os anos depois de 1660, 
constituem, creio eu, uma das grandes épocas da sátira inglesa com Marvell, 
Dryden e outros. 

As idéias da Revolução Inglesa foram reprimidas na Inglaterra, embora não 
com eficácia e nem por muito tempo. Entraram. no entanto, para o conjunto das 
idéias do Iluminismo europeu, como vimos no caso de Spinosa, influenciado 
pela crítica bíblica da Revolução Inglesa. 

No século XVIII , não há Iluminismo na Inglaterra que seja comparável ao 
que aconteceu no continente, porque tudo já havia acontecido antes, na metade 
do século XVII. Houve um Iluminismo muito importante na Escócia, porque a 
Escócia não havia vivido as mesmas experiências que a Inglaterra, na metade 
do século XVII . Como alguém disse, lsaac Newton seria impensável sem a 
Revolução Inglesa. Foi essa erupção e a nova importância da ciência para o 
governo, nos anos 1650, que criaram o ambiente no qual a Royaf Society 
consegu iu o patrocínio do rei, e Sir lsaac Newton acabou recebendo o título de 
Cavaleiro 

38 Generalmgl s, braço dlreilo de Cromwell . 
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A história é sempre escrita pelos vencedores. Depois de 1660, procuraram 
silenciar, abafar e atribuir aos puritanos entusiastas, as realizações efetivas da 
revolução dos anos 1640. Isto sobreviveu como uma tradição na historiografia 
inglesa, levando-a, até muito recentemente, a ver o ano de 1688 como a 
mudança realmente decisiva na história inglesa, que acolheu o mundo moderno. 
No entanto, 1688 apenas confirmou as realizações dos anos 1640-1650, que 
haviam sido temporariamente obscurecidas pelo que eu chamo de fnterregnum, 
entre 1660 e 1688. Na verdade. 1688 retoma o tipo de arranjo de forças, em 
direção ao qual a Revolução Inglesa caminhava ao longo dos anos 1650. Se 
Oliver Cromwell tivesse aceitado o trono em 1657. seu reinado teria sido muito 
semelhante ao que mais tarde estabeleceu Guilherme 111. mas com isso já 
estamos saindo um pouco do tema da literatura. 
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