
Mansoul, sobre a defesa da alma do homem, que é uma cidade. O senhor 
prefeito de Mansoul, no momento mais sombrio da vida da cidade, diz "não 
ousemos desesperar e sim vamos procurar, aguardar e esperar a libertação ". E 
as últimas palavras do livro são as de Emanuel , o senhor da cidade de Mansoul, 
que havia sido expulso: "Resistam até o meu retorno ". Eis a mensagem que 
Bunyan deixa aos não-conformistas ingleses. Alguns resistiram, outros não. 
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CHRISTOPHER HILL 

E agora? Para onde vai a 
historiografia marxista?1 

Começarei dizendo que não creio existir isso que se chama de historiografia 
marxista, isolada. Acho que há contribuiç5es marxistas à historiogmfia, mas não 
me considero como separado de outros historiadores por qualquer ideologia. 
Quando me perguntam se sou um marxista, aprendi a responder: "O que você 
quer dizer com marxista?". Porque hoje em dia há tantos marxismos por aí que 
eu não sei sobre qual deles estão me perguntando: marxista trotskista, stalinista, 
estrutural. Não importa qual seja, eu desconheço! 

Mas geralmente a pessoa que pergunta "Você é marxista?" quer dizer com 
marxista o mesmo que "Você aceita um conjunto de dogmas ao qual você deseja 
fazer com que a história se conforme?". Neste sentido não sou, nem nunca fui 
marxista. Ao me perguntarem os americanos, hoje em dia, se sou um historiador 
novo ou não, eu me recuso a responder a pergunta. Eu não sei o que ela significa. 
Sei que há pessoas nos Estados Unidos que se intitulam historiadores novos. 
Sei que fazem um bom trabalho, mas não pertenço a eles. 

O que me interessa não é uma atitude polftica em relação à história, não 
sou um filósofo polftico. Sou apenas um historiador da história da Inglaterra do 
século XVII, que quer usar qualquer técnica que possa ser útil. 

Quando fazemos este tipo de pergunta, sobre o futuro da historiografia 
marxista, na verdade, estamos falando sobre a influência dos eventos de 1989 
a 1991 sobre os pafses que se intitulavam marxistas - e acho que isto é 

1 Conferência proferida no dia 18/03/1993. Todas as noras são de responsabllídade dos organizadoros 
deste número. 
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totalmente irrelevante para as questões gerais da historiografia. Eu não me 
considero responsável pelo comportamento de governos da Europa Orielital, e 
não acho que o que eles fizeram ou não consegu iram fazertenha alguma coisa 
a ver com minha atitude em relação à história hoje. Eu discordo de muitas coisas 
que aconteceram naqueles países, e isso nada tem a ver comigo enquanto 
historiador. Da mesma forma, se eu fosse um cristão, minha atitude em relação 
~ história não seria afetada pela Igreja da Inquisição, da queima dos hereges, 
das bruxas, pelas guerras religiosas e os massacres dos !ndios americanos. 
Muitas coisas terrtveis aconteceram em conexao com diferentes ideologias. 
Parece-me que o que aconteceu nos países da Europa Oriental deveu-se mais 
à sua história passada da que 'a ideologia que os governantes professavam. 

Aqueles que falam, tloje em dia, sobre a "morte do marxismo ", como falavam 
também do fim da ideologia nos anos 50, são pessoas que pertencem, como 
vocês devem saber, aos cfrculos acadêmicos ~ especialmente nos Estados 
Unidos- que acreditam que sua própria sociedade deve ser eterna porque é 
muito confor tável para eles. Mas os habitantes do Terceiro Mundo hoje, prova
velmente, não pensam que a história acabou, e que vao ter que viver em 
circunstências extremamente desconfortáveis para sempre. 

Meu ponto de partida é que, ao longo deste século, muitos idéias marxistas 
foram incorporadas ao pensamento dos historiadores, incluindo aqueles que se 
consideram não marxistas ou até anti -marxistas. A idéia de que a socfedade 
deve ser considerada como um todo, de que a polftica, a constituição, a rel igião 
e a literatura estão todas, de algum modo, não importa quão diretamente, 
relacionadas à estru tura e desenvolvimento económieos daquela sociedade, de 
que há classes dominantes, todas essas idéias são atualmente lugares comuns. 

O ma1s eminente americano anti-marxista Jack Hexter- realmente o arqui 
anti~marxista nos Estados Unidos- escreve um artigo dizendo-nos que a peça 
de Shakespeare, Ricardo 11, trata dos direitos de propriedade, e que é por isso 
que agradou aos aprendizes e mercadores de Londres. Esta abordagem me 
par·ece essencialmente marxista, não importa o quão horrorizado ele fica ria se 
lhe dissessemos isso, como tive a oportunidade de lhe dizer uma vez. por escrito. 
As relações entre o protestantismo e o surgimento do capitalismo, entre a ética 
puritana e a disciplina do trabalho foram desenvolvidas por Max Weber e R. H. 
Tawney, nenhum deles marxista. Tawney pode ser descrito como de influência 
marxista, e eu me descreveria como tendo influência dele. Eles desenvolveram 
estas idéias que hoje são temas comuns entre os historiadores, embora nenhum 
deles se intitulassem marxistas 

A própria categorização feita por Marx, da soc1edade feudal seguida pela 
sociedade capitalista, é de fato reproduzida, numa forma vulgarizada, pelas 
modernas teorias americanas da história, como dividida em pré-moderna ou 
pré-industria lizada e sociedade moderna ou industrializada, porque isto evita a 
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palavra rude capitalista. Mas elas significam a mesma coisa. Contudo, esse 
conjunto de historiadores, que utilizam as categorias pré-moderna, moderna e 
pós-moderna, adotaram a tese de StéJiin - muito mais duvidosa - de que o 
capitalismo inevitavelmente sucede ao feudalismo e de que a sociedade moder 
na necessariamente sucede à sociedade pré-moderna, nas formas em que 
existem na Europa Ocidental . Assim a teoria justifica uma modernização forçada 
das economias atrasadas do Terceiro Mundo. Mas aqueles que usam este jargão 
não são consoienlemente marxista, na verdade eles são quase todos anti-mar
xistas. 

Eu estou interessado na Revolução Inglesa do século XVII, e os marxistas 
ap licaram a palavra revolução a mudanças que têm conseqüências de amplo 
alcance em muitas áreas da sociedade. Revolução Francesa, Revolução Russa, 
Revolução Cientffica, Revolução Industrial .. Alguns historiadores argumentam 
que estes e:::onceftos são enganadores e as pessoas estão sempre abolindo as 
Revoluções Inglesa ·e Francesa, a Revolução Industrial e assim por diante. Agora 
eles não têm de aboli r a Revolução Russa, porque ela própria se aboliu, Assim 
estes historiadores insistem em que as mudanças a longo prazo na sociedade 
são determinadas por outras causas: movimentos de preços, mudanças demo
gráficas, qualquer coisa menos mudanças políticas. E o fato de que elas 
algumas vezes pareçam ter sido acompanhadas por mudanças pollticas é um 
acidente. Eu acho que isto deriva de um estereótipo de revoluçào pensada como 
algo causado por agitadores, que subversivamente conspiram uma revol1ução 
com antecedência, e se não conseguimo encontrar nenhum conspirador, então 
não pode ter havido uma revolução. 

Como disse, meu interesse principal é a Revoluçêo Inglesa do século XVI L 
Vejo que neste caso é preciso taz.er um apelo multo forte para afirmar que o que 
t1ouve não foi uma revolução, que não teve causas ou conseqüências a longo 
prazo. Pode-se argumentar, muito corretamente, que ninguém a arquitetou ou a 
planejou. Quando o Longo Parlamento se reuniu em 1640, havia talvez dois ou 
três repub licanos. entre os quinhentos ou seiscentos membros. Oito anos mais 
tarde, o Parlamento executou Carlos I e proclamou uma Repúb lica. Alguma coisa 
havia acontecido entre estas datas, e não toi a conspiração daqueles dois 
repub licanos que converteram as muitas outras centenas de membros do 
parlamento e sim os eventos que se foram sucedendo entre as datas. E, de forma 
semelhante, ninguém planejou a Revolução Francesa. Os franceses hç:JViam 
aprendido com a experiência dos ingleses. Ao longo da Revolução Fr-ancesa, 
eles olhavam para a experiência inglesa para saber o que fazer a seguir. 
Ocupavam .. se na tentativa de evitar um Cromwel l até que conseguiram um 
Napoleão. Embora a Revolução de 1917 tenha sido séria, os bolcheviques 
roubaram as experiências das Revoluções Inglesa e Francesa. Os bolcheviques 
não fizeram a Revolução Russa. Inicialmente eram um grupo muito pequeno, 
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mas se aproveitaram do colapso do Estado cza rista, da pressão da derrota militar 
e do caos econêímico. A Revolução Inglesa havia começado sob circunst~ncias 
semelhantes, mas sem qualquer conhecimento de revoluções prévias, sem 
qualquer noção do que poderla ou não acontecer. Os ingleses, acho que sugeri 
isso anteriormente, não tinham qualquer modelo anterior de revolução para 
seguir, não sabiam o que era uma revolução. Tudo o que tinham era o conceito 
bfb lico do Millenium, de uma sociedade deseíável, um conceito que era tão 
sedutoramente enganador, como as Imagens de TV sobre o capitalismo ociden
tal foram para as pessoas da Europa Oriental em 1989-91. 

Na Inglaterra do século XVII, as leorias republicanas Liveram de ser criadas 
a partir do nada, no meio da experiência polltica de enfrentar duas guerras civis 
sangrentas e na tentativa de reorganizar a sociedad.e depois delas. A Inglaterra 
não tinha nenhum senso de revolução no século XVII . Mas, em 1989, pudemos 
ver na TV como são as revoluções, assistindo àquelas multidões sólidas e 
compactas na Europa Oriental, motivadas irresistivelmente pela determinação 
de derrubar um regime que se havia tornado insuportável. E assistimos também 
à ímposslbílidade de um regime - exaurida a própria confiança em sua 
habi lidade de governar - recorrer à força. O governo inglês também nao pôde 
fazê-lo. Os governos comunistas na Europa Oriental perderam sua capacidade 
de controlar o pensamento popular. O que aconteceu lá foi o que aconteceu na 
Inglaterra em 1640. 

As congregações religiosas fora da lei, que existiram por toda a Europa 
Ocidental e do Sul, em 1640/41, correspondem às facções polfticas da Revolu
ção Francesa bem como aos grupos pollticos anlí-regime da Europa Oriental 
recente. todos unidos apenas na oposição pautada nas mais diversas causas. 
A desintegração da autoridade na Inglaterra, em 1640, tornou possfvel uma 
liberdade de discussão sem precedentes, uma liberdade de imprensa totalmen" 
te nova, e disso tudo, e das discussões que daf resultaram 1 puderam emergir 
teorias de democracia Leveller, comunismo Digger, bem como as novas idéias 
poiTticas de Thomas Hobbes e James Harrington. Nestes anos o povo inglês 
educou-se a si próprio. A livre discussão do perfodo foi celebrada na famosa 
defesa da liberdade de expressão de Míl ton, Areopagitica. Mas o povo inglês 
não conseguiu se unir em torno de qualquer teoria alternativa de governo ou de 
Igreja. As sociedades da Europa Oriental nunca passaram por uma Reforma 
Protestante, nem conheciam a tradição inglesa de seitas religiosas concorrentes. 
Com certeza o povo provavelmente terá dificuldades em concordar sobre o que 
deve substituir as idéias desacreditadas dos partidos comunistas. Creio que, em 
um outro seminário, citei Oliver Cromwell, em 1641, dizendo: "Eu poderia 
dizer-lhes, senhores, o que eu nao aceitaria, mas não posso dizer-lhes o que 
aceitarei". Respóndia à indagação: ''O que você quer?'. Ele não sabia. Nin
guém sabia. 
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Quando comecei a escrever sobre a história inglesa, estava ansioso para 
estabelecer que uma revolução, uma transformação havia ocorrido no meio do 
sécu lo XVII. Eu era contra à idéia de que a história inglesa havia sido sempre 
gradual e moderadamente conduzida por discussão e meios con~titucion~is . 
Queria também chamar atenção para o fato de que, no século XVII , t1nha hav1do 
algum derramamento de sangue, incluindo o de um rei. Dei-me o trabalho de 
utilizar o jargão marxista, que hoje não considero como a melhor linguagem p.ara 
se usar. Brandia palavras como feudal e burguês como se fossem armas. Mu1tos 
historiadores ingleses pensam que o termo burguesia deve se referir unicamente a 
pessoas que viviam na cidade. t., de fato, o único significado origina~. ~as já que a 
maioria daqueles que se assentavam na Câmara dos Comuns e a ma1ona daqueles 
que apoiaram o Parlamento na Guerra Civi l eram gentlemen do campo;. era uma 
provocação desnecessária chamá-los de burgueses, embora suas açoes ante
cipassem o sécu lo XVIII quando, r~as palavras de Edward P. Thompson, "a 
agricultura era a indústria capitalista mais importante da Inglaterra". D~sde os 
anos 80 tenho tentado ser um pouco mais cuidadoso e menos agress1vo com 
as palavras que uso. Mas embora eu tenha mudado meu vocabulário, não acho 
que tenha mudado muito em mint1as interpretações marxistas sobre a lng later~a 
do sécul.o XVI I. Acho que os eventos que ocorreram entre 1640 e 1660 sao 
adequadamente descritos como uma revolução, já que levaram a amplas 
mudanças na história da lnglaterre e do mundo. A Inglaterra d~ inicio ?o século 
XVII era uma nação de terceira categoria. Os governos do ant1go reg1me eram 
financeiramente incapazes e poli ticamente relutantes em sustentar as despesas 
do comércio inglês com o Extremo Oriente, o Mediterraneo, os Estados Unidos 
- algo desejado poí um grande número de Ingleses. O rei Carlos I disse .aos 
mercadores ingleses de tecidos que eles tinham que se manter fora do Medlter
rêneo, porque ele não poderia protegê-los contra as polências que lá estavam. 
De fato, ele sequer podia proteger os navios ingleses no Canal da Mancha ou 
os residentes da costa sul da Inglaterra contra as investidas dos vizinhos 
continentais e nem mesmo podia rechaçar um exército invasor da Escócia em 
1638-39, em meio aos problemas que leve com aquele seu outro reino. ''A 
Inglaterra" , disse o embaixador veneziano em 1641. "é inútil P_ara o_rest~ do 
mundo, sem nenhuma consideração" . Para a Ing laterra , esta af1rmaçao, VIndo 
de uma ilha como Veneza, era vergonhosa. Há tempos os ingleses já tinham 
reconhecido QLJe as possibilidades de expansão comercial e colonial da Ingla
terra eram grandes. Na década de 1650 a frota do Almirante Blake varreu os 
piratas que dominavam o Mediterrâneo, tornando-o livre para que os mercadores 
ingleses ali pudessem obter seus lucros. Também naquela década c;omw~ll 
enviou as primeiras expedições patrocinadas pelo Estado .par~ as lndlas 0~1-
dentais, para lá estabelecerem uma base inglesa. Era o mfc1o da expansao 
comercial e colonial da Inglaterra que contimJou ao longo dos próximos cento e 
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cinquenta anos. Chegando ao fi m do século, os ingleses possuiam a marinha 
mais poderosa do mundo, e usaram para a expansão imperialista agressiva, logo 
conquistando o monopólio virtual do imensamente lucrativo tráfico negreiro. A 
Irlanda havia sido brutalmente conquistada e se tornado a primeira colónia 
inglesa, explorada em favor da Inglaterra. A afirmação de Marx de que a 
Revolução Inglesa naufragou na Irlanda ainda dá o que pensar, eu acho. 

No início do Século XVII a Inglaterra importava grãos. Não podia alimentar sua 
própria população e, quando a colheita não era boa, muitos passavam fome. Ao 
tinal do século a Inglaterra tinha se tornado um pafs exportador de grãos, e sua 
população não mais conhecia a fome, mesmo nos anos de péssimas colheitas, da 
década de 1690, quando a fome grassava na França e scócia. Havia aconte
cido uma revolução agrícola colocando a Inglaterra no caminho para se tornar 
o país da primeira revolução industrial. E esta transformação teria sido impossível 
sem a bolição dos direitos de posse feudal , ocorridos em 1645. Após a guerra 
civil a abolição se confirmou quando da restauração da monarquia em 1660. 

A Igreja Anglicana havia sido subordinada ao controle do Parlamento -
composta por gentlemen e mercadores - assim como foi o sistema fiscal e, 
conseqüentemenle a poll tica externa. Havia sempre muito dinheiro para uma 
grande Marinha. De fato, ao fina l do século, a Marinha quase pagava seus 
próprios custos, com a expansão comercial que levou ao aumento das tarifas 
alfandegárias. 

Ao fina1l do século, após as três guerras holandesas e as guerras coloniais 
contra Espanha e França, a organização polftica inglesa havia alcançado um 
estágio superior. 

A liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, fruto de década 
revolucionárias, embora interrompidas em 1660, continuaram permitindo que 
novas idéias políticas, religiosas e cientrricas florescessem na Inglaterra. Ela 
sobreviveram à Restauração, apesar da censurá modificada que as acompa
nhou. A grande especialista em História da Ciência do século XVII , Margaret C. 
Jacob, nos diz que Newton teria sido impossível sem a Revolução Inglesa. A 
Royal Sociely, a primeira das sociedades científicas acionais, surgiu das 
discussCíes ocorridas no ambiente da Revolução. Todo o tom da vida intelectual 
do período pós-Restauração foi diferente daquefa de antes de 1640. Carlos 11 
tornou-se, muito sensatamente, um dos patronos da Royal Society de Cientistas, 
algo que seria inconceblvel antes de 1640. 

Dissidência e não-conformismo estabeleceram-se como o que se chamou 
a Segunda Nação. O que era perseguido antes de 1640 tinha, após 1660, de 
ser tolerado, até porque as dissidênicias e não-conformismo eram mais fortes 
entre os mercadores e artesãos. As idéias do Iluminismo europeu do século XVIII 
são aquelas da Revolução Inglesa: de Harrington, Hobbes, dos Levellers, Milton, 
do crítico bíblico Samuel Fisl1er - modelos de governo constitucional; a partici-
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pação democrática na polltica: a crítica bíblica; a religião racional: a moral 
separada da rel igião; a ciência econômica e talvez até o romanc . Todos 
influenciaram profundamente o Iluminismo europeu e as Revoluções Americana 
e Francesa. 

Acho que é um absurdo dizer, assim como fazem alguns historiadores 
ingleses, que estas transformações poderiam ter acontecido sem revolução. 
Acho que isto é totalmente errado, porque a nova pomica imperial implicava 
necessariamente a elevação de imposto. Antes de 1640, a Coroa e o Parlamento 
não conseguiam concordar quanto à polltica externa, logo foi impossfvel chegar 
a um consenso com relação ao sistema rlscal. Quando o parlamento destinava 
recursos para fins bélicos estes eram utilizados pelo rei para fins diversos. Por 
exemplo: o parlamento aprovou, na década de 1620, recursos para empreender 
uma guerra naval contra a Espanha. O rei destinou-os a ajudar o rei Luis XIII da 
França a reprimir seus súditos huguenotes - de modo algum aquilo que o 
Parlamento queria. Após 1660, o Parlamento votou a favor de provisões sem 
limites para a Marinha, ao mesmo tempo negando verbas para o exército porque 
o fortalecimento dele poderia ameaçar a restauração do absolutismo. A monar
quia havia perdido seu controle sobre os gastos do Estado. 

Um dos modos pelos quais a influência do marxismo é visfvel, e no qual estou 
muito interessado, é na relação entre a literatura e a sociedade. Muitos que não 
se consideram marxistas hoje, reconhecem que não podemos compreender a 
literatura inglesa- no seu ápice, no século XVII- se não entendermos a 
história. Do mesmo modo não podemos entender a história se Ignorarmos a 
literatura. Considerar a sociedade como um todo levou a um grande florescimen
to da história "vinda de baixo" destacando historiadores marxistas e não-marxis
tas tais como: Edward P. Thompson, Keith Thomas, Peter Burke e Barry Way. 

Na minha opinião, o marxismo até aqui vem falhando por não reconhecer 
a importância da história da mulher. E isto nos remete, é claro, ao próprio Marx 
que foi incapaz de escapar aos valores de sua época - ale era um pequeno 
patriarca. Bons trabalhos têm sido feitos por feministas e outras historiadoras, 
algumas das quais, mas nem todas, marxistas ou influOnciadas pelo marxismo. 
Na Revolução Inglesa, as mulheres tiveram uma papel proeminente nas seitas 
religiosas, como as profetisas no movimento democrático dos Level/ers. Elas, 
não obstante não fizeram qualquer exigência no sentido de direitos polfticos ou 
igualdade para si próprias. Quando se reconhece a existência das mulh res, 
torna-se muito importante perguntar por que as mulheres não reivindicaram 
direitos democráticos para si próprias, uma vez que elas trabalharam duro para 
consegui- los para seus· homens. E isto nos leva a uma compreensão bem 
distinta da sociedade do século XVII , comparada às inlerpretações que simples
mente deixam as mulheres de fora. Há um problema no tato de que as mulheres 
eram politicamente ativas, mas não se preocupavam em possuir voto próprio. E 

151 



este é um dos problemas, creio, que alguns marxistas levantaram, muito embora 
o próprio Marx nunca se tivesse preocupado com a questão. Creio que devemos 
incorporar os insights feministas e responder és novas questões levantadas, 
para que possamos começar a entender o papel dos outros cinqüenta por cento 
da população na Revolução lngl'esa ou em qualquer outra, a fim de entender a 
própria Revolução. 

stou realmente querendo insistir em que a história é toda misturada. Não 
podemos separar a história econômica da história religiosa, política ou cultural. Eu, 
pessoalmente, não gosto da distinção rígida que alguns, que se intítulammarxistas, 
fazem entre infra e superestrutura. Mas quero ver todos os aspectos da sociedade 
se ligarem. E alguns dos melhores trabalhos recentes sobre a história da Inglaterra 
do século XVII fazem justamente isso. No ano passado li três livros muito 
interessantes, escritos, que eu saiba, por não marxistas. Estes livros abriram para 
mim novas idéias. Robert Brenner, que talvez se considere um marxista, não sei, 
publicou um longo livro no qual ele explícita as ligações Intelectuais entre o livre 
comércio e a liberdade de religião. H. Sacks, 2 certamente um não marxista, em 
um estudo detalhado sobre a economia e o governo de Brístol do século XVII 
descobriu que estava analisando dois grupos: um que governava a cidade' 
apoiava o monopólio de companhias de comércio e apoiava a Igreja Angficana: 
O outro grupo criticava o governo da cidade, queria o livre comércio e era não 
conformista em termos de religião. Sachs ficou surpreso com este inesperado 
resulta~o . já que suas pesquisas não se baseavam em nenhuma suposição 
deste t1 po. Meu terceiro historiador, David Underdown, certamente um não 
marxista, num estudo sobre a cidade excepcionalmente puritana de Dorchester, 
mostrou como seus governantes também tinham políticas sociais coerentes com 
respeito aos pobres. Além do mais havia em Dorchester uma organização social 
muito melhor que em qualquer outra cidade inglesa da época. 

O fato de não se saber se estes historiadores são ou não marxistas enfatiza 
o ponto ao qual quero chegar. Estes insights da história ou são considerados 
como dados a priori pelos historiadores, ou lhes são impostos. Nestes seminá
rios, venho tentando voltar ao pensamento dos contemporâneos do século XVII. 
Extrai da literatura inglesa do início do século XVII - sua época mais importante 
- evidências de uma sociedade m crise social e intelectual. Citei dois gover
nantes contemporêneos das maiores potências na Europa: Felipe IV da Espa
nha, e o ministro francês Mazarino. Na década de 1640 disseram a seus 
~apresentantes. dip!omáticos em Londres que era essencial, aos respectivos 
Interesses nac1ona1s, preservar a monarquia na Inglaterra, mesmo que o rei 

2 SACKS, David Harris. The Wrdenmg Gafe Bristol and Atlanhc economy, 1450 1700. Berkley University 
ot Caltfornta Press. 1991 . 
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inglês fosse hostil àqueles pafses. A experiência dos Palses Baixos havia 
mostrado que, numa República, os impostos eram pagos de bom grado, 
justamente para financiar a expansão do comérCIO e da Marinha, à custa da 
Espanha e da França. E claro que o medo era de que a Inglaterra se tornasse 
um rival mais poderoso ainda. 

Não consigo enxergar os historiadores marxistas como constituindo uma 
corrente isolada na historiografia. Vejo bons historiadores e maus historiadores. 
Os maus historiadores são, para mim, aqueles que começam com modelos 
pré-concebidos, nos quais os fatos têm de ser encaixados, sejam estes modelos 
marxistas, modelos democráticos ou quaisquer outros. Os maus historiadores 
são aqueles que ap licam os preconceitos atuais ao passado, uma armadilha na 
qual todos nós podemos cair com a maior faci lidade. 

Observei que todos nós, e eu particularmente, temos ignorado a importân
cia das mulheres na história. Isto é bem assustador. 

[ ... J [ .. . ] 
Nos anos 1640, os ingleses, homens e mulheres, não sabiam o que estavam 

fazendo até já o terem feito. Em uma revolução as coisas acontecem "de baixo 
para cima", sem que as percebamos. A revo lução começou , em 1639, com o 
povo simplesmente se recusando a pagar impostos. Rejeitavam-se as ações do 
governo. A falta de respeito pelo governo era tamanha que a máquina fiscal não 
funcionava mais. Antes do Longo Parlamento, nos anos 1640, o povo de Londres 
libertou os presos da cidade- como na tomada da Basti lha, na Revolução 
Francesa. Tratava-se de um movimento popular bastante espontâneo. 

Em 1639-40, quando Carlos I mandou um exérci to para recuperar seu 
controle sobre a Escócia, as tropas não tinham nenhum interese especial em 
lutar contra os escoceses, que aliás eram considerados como amigos e irmãos. 
Ao contrário, eles estavam muito mais interes ados em atacar os chamados 
oficieis papistas, que os comandavam. Quando paravam num loca l, ajudavam 
a população a derrubar os cercamentos feitos por /and/ords impopulares e 
ajudavam a remover as mesas de comunhão erguidas pelo clero Laudiano para 
separar os fi éis do altar-mor. An'tes de 1640, Oliver Cromwell apoiou os ocupan
tes de terras comunais de Huntingdon, uma área pantanosa da Inglaterra, contra 
a drenagem realizada por um grupo de especuladores apoiados pela corte. 

Em maio de 1641. talvez o ponto crucial de deiinição da Revolução, o 
Parlamento aprovou a execução do Conde de Stralford, o principal ministro de 
Carlos I. Carlos se recusou a assinar o documento aceitando a votação. Não 
obstante ele foi forçado a fazê-lo, não pelo Parlamento, mas pelo povo de 
Londres, que ameaçava sua vida e a da rainha. Muito a contragosto o rei 
assinou a sentença de morte de seu fiel ministro. Foi o momento decisivo. 

Historiadores que rejeitam a idéia de uma Revolução Inglesa não admitem 
a existência de causa ou consequêncla a longo prazo. Consideram tudo como 
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fruto de acidentes a curto prazo e de personalidades individuais. Consideram 
Carlos I e o Arcebispo Laud como homens estúpidos que provocaram a revolu
ção, ou John Pym como um homem inteligente que inspirou uma revolução. 
Alguns contempor~neos, é claro, pensavam assim, considerando Carlos I ou o 
Arcebispo Laud como pessoalmente responsáveis pelo governo. Outros con
temporêneos mais sábios, comoJames Harrington ou Samuel Butler, ressaltaram 
que os chamados acidentes foram simplesmente eventos cujas causas desco
nhecemos. Mas ambos insistiam em que existiam causas. Deus sabe quais eram 
as causas e, por implicação, também o deveriam saber os historiadores. 

Assim, eu vejo a história como algo muito misturado: a religião, no século XVII , 
inclui a polftica e a economia. O que se realiza na agricultura, no comércio e na 
indústria influencia as idéias abstratas e a literatura. Considero que o marxismo 
- e isto pode ser discutido é claro - ajudou-nos a colocar questões úteis que a 
historiografia tradicional, preocupada com as discussões do Parlamento, docu
mentos do Estado e a correspondência da pequena nobreza, não percebeu. 
Assim, os eventos polfticos atuais da Europa Oriental tne parecem irrelevantes 
para o valor desta tendência de interpretação da história, cuja dialética pode 
ajudar os historiadores a se livrarem do determinismo econt"lmico ou demogré
fico. Uma melhor compreensão da história do homem comum, de todos os 
homens comuns, nos ajudará a entender nossa ociedade atual e seus proble
mas. Há aihda muitos mal-entendidos entre a ueles que se consideram marxis
tas e aqueles que se consideram não-marxistas ou anti-marxistas. Mas a história 
tem muitas moradas. A verdade, como diz Milton, pode ter mais de uma forma. 

Quero concluir referindo-me a um livro escrito por um historiador soviético 
e marxista, publicado há uns dois anos, em Moscou, intitulado "The Eng!ish 
Revo!ulion of the 17th Century - Three Portraits of its Leading Figures" 3 porque 
ele foi publicado, de forma bem incomum, em tradução inglesa. O vocabulário 
do livro é marcadamente marxista, o que tafvez seja desagradável, e foi traduzido 
de forma bem descuidada. Mas ele tem insights esclarecedores sobre o relacio
namento entre personalidades históricas: Cromwell, lilburne e Winstanley e o 
mundo em que viveram. Pode ser que aqueles que ainda não conhecem este 
russo qu , na mínha opinião, é um grande historiador, esperem que o marxismo 
já esteja mais morto na União Soviética, ou no que era a União Soviética, do que 
em qualquer outro lugar. Mas este livro parece ser novo, provocante e estimu
lante. Eu o recomendo a qualquer um que pense que o marxismo está morto. 

·• Isso podemos discutir. Que tal fazermos um primeiro intervalo e formar 
pequenos grupos para que vocês possam decidir como querem me atacar? 

3 BARG. M.A. Th Englistr Revolufion of tho 17111 cenlury tilrough pollraits of lts leadmg figures. Moscow· 
Progress Publishers, 1 90 
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. 1ENTREVLSWA 

Entrevista 
com Bridget e 

Christopher Hill 

ÂNGELA CARRATo' 

p- o senhor pertence a mais importante geração de estudiosos da História 
em nosso século. O que o levou a se interessar pela História? 

CH - Essa é uma história muito longa. Eu me graduei em Oxford e não sabia 
o que fazer depois, principalmente porque não queria me tornar um a~adêmic~. 
Na época, no entanto, consegui uma bolsa de estudos que.me pe~m/t1a, p~r dOIS 
anos ficar à disposição do que bem entendesse. Além d1sso, fw encora;ado a 
pass~r o segundo ano dessa bolsa fora da l~g!aterra .. Não sabia aonde ir até 
que um dia comecei a conversar com um b1bliotecárr~ que ?'e falo~ sobre a 
União Soviética. Morei em Moscou um ano e lá comecei as mnhas le1tura.s d~s 
grandes historiadores russos. Os l?istoriadores russos compreendem a h1stóna 
agrária melhor do que os ingleses. Na Inglaterra não existe ma1s campesmato 
desde o século XVIII. Havia apenas um ''proletariado" rural e não camponeses 
ou donos de pequenas parcelas de terra. Além disso, os russos, nc:_s anos ~0, 
sabiam mais sobre revoluções do que os ingleses. A Inglaterra nao !em . lido 
revoluções desde o século XVII e muitos historiadores russos, em funçao d1s ~· 
tentaram dar a falsa impressão de que não houve, de forma alguma revolu~ao 
na Inglaterra. Os ingleses têm uma "tradição democrática ''e não podem ce1tar. 

• Entrevista realizada pela professora rio Dapartam nlo de Comunlca,ç o d F l icli/UFMG e public d no 
DI rio do Comércio ern 15/04/93. p.gina 15 
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