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RESUMO 

 

Esta pesquisa procurou analisar um debate acontecido no ano de 1659 e articulado pela 

obra Diapoliteia de John Rogers. A polêmica se deu entre ele e o advogado regalista 

William Prynne, o teólogo defensor da monarquia Richard Baxter e o republicano 

James Harrington. Por meio de Diapoliteia e os textos dos outros pensadores, 

procuramos entender o contexto político e linguístico que formou nossos autores e suas 

tentativas de alterá-los. Ademais, vimos os principais temas que preocupavam Rogers e 

que, como acreditava, trazia insegurança e instabilidade à commonwealth, como: o 

papismo, as acusações de ilegalidade do Parlamento, as críticas à liberdade de 

consciência, as propostas de eleições sem qualquer distinção etc. Por fim, refletimos 

sobre o projeto teocrático do devoto republicano, apontando os benefícios que tal 

governo, segundo Rogers, traria à Inglaterra. 

 

Palavras chave: John Rogers; republicanismo devoto; teocracia; Revolução Inglesa; 

pentamonarquista.  
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ABSTRACT 

 

This research sought to examine a debate happened in the year 1659 and articulated by 

the work Diapoliteia of John Rogers. The controversy happened between he and the 

royalist lawyer William Prynne, the theologian, defender of the monarchy, Richard 

Baxter and the republican James Harrington. Through Diapoliteia and the texts of other 

writers, we seek to understand the political and linguistic context that formed our 

authors and their attempts to change them. Furthermore, we saw the main issues which 

concern Rogers and, as he believed, would bring insecurity and instability to the 

commonwealth: as popery, accusations of illegality of the Parliament, criticisms of 

liberty of conscience, proposals for elections without distinction etc. Finally, we reflect 

on the theocratic design of the godly republican, pointing out the benefits that such 

government, according to Rogers, would bring to England.  

 

Keywords: John Rogers; godly republicanism; theocracy; English Revolution; Fifth 

monarchy men 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Diapoliteia é uma obra importante para se entender o ano de 1659, porém, 

recebeu pouco interesse da historiografia até então. Algumas vezes foi deixada de lado 

por não representar mais o pensamento pentamonarquista, outras, não foi levada a sério 

por ser produto de um antigo homem da Quinta Monarquia. Algo semelhante a essa 

segunda posição pode ser observado, por exemplo, na afirmação feita por J. G. A. 

Pocock a respeito de Diapoliteia. Organizando as obras políticas de James Harrington, o 

historiador neozelandês afirmou que a obra seria fruto de um pensador confuso e 

incoerente, que ousou atacar simultaneamente “três formidáveis e variados 

antagonistas”: William Prynne, Richard Baxter e James Harrington. 
1
  

No entanto, não podemos concordar com o que disse Pocock. Sob essa 

perspectiva, algumas objeções devem ser feitas. Primeiro, em um ambiente de intensa 

polêmica e debate político como foi o ano de 1659, os autores, ao lançarem suas 

propostas no âmbito público, estavam inexoravelmente sujeitos a críticas. Assim, tentar 

rebaixar o pensamento de John Rogers, exaltando a qualidade de seus oponentes, é uma 

forma de deslegitimá-lo por não compartilhar um lugar no cânone das obras políticas. 

Os autores que combate certamente receberam um destaque maior da historiografia e 

eram mais conhecidos entre os coevos. Entretanto, essa fama em 1659 não impediu que 

o devoto republicano traçasse críticas ferozes a eles e procurasse indicar os seus erros. 

Não estava preocupado com o renome daqueles que atacava, mas sim com as ameaças 

que suas propostas traziam ao corpo da commonwealth. Nesse sentido, é importante ter 

consciência que não foram somente os textos clássicos e que permaneceram em nossa 

época que movimentaram as discussões coevas. Assim, se quisermos entender melhor 

um período e como procuravam agir sobre o contexto que se apresentava, essas “obras 

menores” são fundamentais. 

Segundo, os argumentos de Rogers são eruditos e bem estruturados. Não 

estavam baseados somente na Bíblia ou em profecias, como inicialmente se esperaria de 

um antigo pentamonarquista. Ponto de vista que poderia deslegitimá-lo frente aos 

                                                 
1
 POCOCK, J. G. A. "The growth of the canon: The disintegration of the Commonwealth”. In: 

HARRINGTON, James. The Political Works of James Harrington, Cambridge University Press, 2010, 

p.111. Tradução Livre [three formidable and diverse antagonists]. 
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pesquisadores pouco interessados com os usos da religião na política. Ao contrário, 

grande parte de suas afirmações se utilizava da autoridade de textos filosóficos, 

históricos, jurídicos etc., da antiguidade e coevos. Visto isso, o discurso de Rogers ainda 

pode continuar incoerente, mas, sem dúvida, era uma incoerência bem fundamentada. 

Ou, talvez, fosse mais frutífero desistir de procurar uma coerência e racionalidade 

externa à obra. Aquela apresentação e coesão que esperamos não é a mesma que um 

autor utiliza como ferramenta de argumentação e apresentação de suas ideias. O que 

hoje nos parece apenas confusão, podia ser a lógica de outra época. Assim, antes de 

afirmarmos uma incoerência, devemos refletir sobre o nosso esforço por entender. 

Além disso, John Rogers era um autor culto. Não era um iletrado que escreveu 

inspirado em visões e proveniente das “classes populares”, como por vezes 

caracterizaram os milenaristas e radicais ingleses. Isso, se certamente não justifica 

ignorar uma obra e um autor para a compreensão de um período, marcou muitas das 

leituras que foram feitas dos homens da Quinta Monarquia. Para muitos, eram autores 

menores que não poderiam contribuir para o “moderno” pensamento político. Se eram 

um objeto curioso para se entender as “ilusões” e “fanatismos” de um momento 

histórico, suas propostas e formulações de governo seriam fruto de um anacrônico 

conhecimento de sua própria época e da falta de estudo. Assim, é importante 

desassociar o milenarismo como algo exclusivo da cultura iletrada e de sujeitos 

incapazes de perceber a realidade. Pode até parecer ingênuo justificar o estudo de um 

autor por sua educação, mas nos parece necessário aqui justamente para se contrapor a 

essa historiografia que analisou os escritores e movimentos milenarista como resultantes 

de uma falta de instrução. Mas, ao contrário, esse não era o caso de nosso autor. 

John Rogers estudou medicina em Cambridge, abandonando o curso devido aos 

acontecimentos que seguiram a guerra civil e o impacto que tiveram sobre as 

universidades inglesas. Terminou seus estudos apenas em 1662, na Holanda. No 

entanto, ficou mais conhecido por sua pregação e trabalhos teológicos. Escrevia e citava 

em latim, grego e hebraico e, segundo Richard Greaves, em seu tempo de prisão 

estudou samaritano, caldeu, siríaco, árabe, persa, entre outras línguas.
2
 Durante seu 

período produtivo, escreveu de cartas públicas de uma página a extensas obras 

religiosas; de textos debatendo a política da commonwealth a tratados médicos. 

                                                 
2
 GREAVES, Richard L. “Rogers, John (b. 1627)”. In: Oxford Dictionary of National Biography. 

Disponível em: <http://www.oxforddnb.com/view/article/23983?docPos=7> Acesso em: 18 dez 2013.   

http://www.oxforddnb.com/view/article/23983?docPos=7
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Certamente essas qualificações não fazem um autor mais coerente e menos confuso, 

mas, pelo menos, nos exigem uma melhor reflexão sobre sua obra.  

Se as qualidades políticas e estéticas de seus textos não se aproximam de James 

Harrington, John Milton ou Thomas Hobbes, ainda sim seu Diapoliteia é um 

documento importante para se compreender o ano de 1659 e as linguagens e objetivos 

que permeavam aquele contexto, ao mesmo tempo em que pretendiam alterá-lo. Afinal, 

a obra, ao atacar três autores com posições políticas diferentes, nos revela como Rogers 

as enxergava e como acreditava que ameaçavam a commonwealth.  

Diapoliteia é uma obra imediata. Muito da importância que lhe damos não está 

em suas formulações. Sua relevância, assim, não repousa sobre o fato de o autor ter 

apresentado ideias novas e que influenciariam as gerações posteriores, mas justamente o 

contrário. Por concentrar vocabulários, linguagens e noções já em uso, a análise da obra 

de Rogers nos oferece uma oportunidade para perceber como o universo semântico 

estava sendo usado e mobilizado para defender posições políticas e sociais.  

Outro ponto interessante é que Diapoliteia obteve respostas. Os ecos da obra 

perpassaram seu enunciado, gerando a continuidade dos combates, pelo menos em parte 

dos autores. William Prynne e James Harrington responderam o texto do devoto 

republicano, nos proporcionando uma oportunidade fantástica de perceber como autores 

que se liam, percebiam as propostas concorrentes e como o pensamento de Rogers foi 

recebido por eles.  

Só por isso, o estudo da obra se justificaria. No entanto, acreditamos que esse 

trabalho pode contribuir com outras discussões historiográficas e poderia ser inserido 

em quatro eixos principais. Indo do macro para o micro, podemos falar que 

primeiramente um dos problemas em que esta pesquisa se insere, diz respeito ao ano de 

1659. Como indicaram Ruth E. Mayers e Jonathan Scott, a historiografia, embora 

reconhecesse a importância panfletária do período, teve dificuldades em lidar com essa 

pluralidade textual e acabou analisando aquele momento como uma inexorável 

passagem rumo a Restauração. Para muitos historiadores, apesar da riqueza da produção 

republicana que seguiu a morte de Oliver Cromwell, essa não teria, na prática, 

produzido frutos efetivos. O fracasso da commonwealth estaria justamente na 

incapacidade de seus defensores para criar consensos e fornecer bases sólidas para 
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constituição de um governo. O resultado para isso fora o inevitável retorno da 

monarquia e a entrada de Carlos II em Londres, em 29 de Maio de 1660.
3
 

Os exemplos são inúmeros e ficaria tedioso listar todos aqui, dentro das funções 

que se pretende uma introdução. Mas talvez seja interessante apresentar alguns, até para 

fundamentar a contribuição que essa pesquisa pode fornecer para a discussão. O que 

percebemos, é que essas abordagens podem ser dividas em duas perspectivas principais. 

Uma interessada em analisar a importância do pensamento republicano e a outra mais 

voltada para a compreensão dos motivos que permitiram a restauração.  

Na primeira poderíamos citar, por exemplo, um antigo texto de Jonathan Scott 
4
 

que afirmou que o retorno do “rump” em 1659 fora uma clara demonstração de 

“pobreza da imaginação da prática política” do período. Ainda, conforme indica, “a 

confusão constitucional” daquele momento teria conduzido a república 

“inexoravelmente à Restauração”. 
5
 Blair Worden, igualmente falando do “rump”, teria 

visto na volta daqueles parlamentares “a esterilidade da postura política do exército”.
6
 

Austin Woolrych afirmou que os eventos que levaram ao fim do Protetorado em abril de 

1659 “condenaram a Grande Rebelião ao seu colapso final e fez da Restauração por fim 

inevitável”. 
7
 Já Quentin Skinner, em sua obra sobre o conceito de liberdade no século 

XVII, teria dito, sem problematizar muito, que “após a morte de Oliver Cromwell em 

1658 a restauração da monarquia era apenas uma questão de tempo”. 
8
  

Do outro lado, teríamos uma historiografia mais preocupada em entender a 

Restauração, mas que, igualmente, analisou o ano de 1659 pelos princípios da falha. 

Assim, a diversidade da panfletagem republicada seria vista como uma anarquia, 

incapaz de fornecer um solo firme para a construção da commonwealth. Duas obras 

importantes poderiam ser citadas nessa abordagem: The Restoration of Charles II, de 
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Godfrey Davies e The Restoration, de Ronald Hutton. Apesar das diferentes 

periodizações, ambos os textos começam sua narrativa rumo a Restauração justamente 

em setembro de 1658, com a morte de Oliver Cromwell. 
9
 Essas obras, como indica 

Ruth E. Mayers, devido ao seu olhar para frente, em direção aos motivos que restituíram 

Carlos II ao trono inglês, acabaram se utilizando majoritariamente de fontes regalistas. 

Assim, por causa dessa opção, pautaram sua interpretação justamente naqueles textos e 

autores que procuravam atacar e enfraquecer a república. O resultado disso seria uma 

abordagem que deu pouco valor aos projetos e experimentos republicanos de 1659. 
10

 

Dessa forma, como afirmou Nigel Smith, “olhando para trás de 1660 para as 

tentativas de estruturar uma cultura republicana” durante o Interregno, parecerá que 

todo aquele esforço não “chegou a lugar nenhum”. 
11

 No entanto, não estamos 

interessados em perceber aonde chegaram as propostas que analisamos ou qual seria o 

“autor vencedor”, aquele que mais se aproximou dos resultados historicamente obtidos. 

Nosso objetivo, nesta dissertação, é mais modesto e sincrônico. Refletir sobre o debate 

em torno de Diapoliteia nos parece ser uma oportunidade de dar voz a autores que nem 

sempre receberam destaque, mas que partilhavam do desejo de estruturar um governo e 

sabiam das ameaças que as propostas contrárias podiam trazer ao corpo da 

commonwealth. Em 1659, eram intensos os debates que circundavam o estabelecimento 

do Estado e os projetos políticos que eram formulados e colocados em discussão no 

âmbito público. É neste ambiente que se encontra a polêmica que analisaremos.  

Nem a morte de Oliver Cromwell, nem a queda de seu filho Richard e o fim do 

Protetorado, selaram o destino da commonwealth. A partir de 22 de abril de 1659, o 

espaço foi aberto à experimentação, à projeção do novo ou, então, à sistematização mais 

clara de formulações do passado. O debate entre Rogers e os outros três autores mostra 

bem o quanto acreditavam ser necessária a proposição de um projeto de governo e o 

ataque às propostas concorrentes. Longe de considerar a commonwealth apenas um 

caminho em direção à Restauração, a polêmica que analisamos nos ajuda a compreender 

um pouco do potencial criador do momento que se abria com a queda do Protetorado.  
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Um segundo eixo maior em que essa pesquisa pode ser inserida é nas reflexões 

sobre o republicanismo. Como diz Jonathan Scott, durante longo tempo a historiografia 

esteve preocupada com as raízes clássicas do republicanismo inglês, deixando de lado, 

por exemplo, abordagens que misturassem as linguagens e os conceitos religiosos nos 

projetos políticos. Apesar de uma constelação de autores a informar aquele contexto 

republicano na Inglaterra, James Harrington foi elevado a arquétipo do “republicano 

clássico” 
12

 e principal objeto de estudo sobre o tema. 
13

  

Uma extensa lista de trabalhos guiou os estudos sobre esse autor. Desde aqueles 

que queriam analisar as causas sociais e econômicas da Revolução, aqueles envolvidos 

nas discussões sobre a gentry, aqueles comprometidos com a busca do humanismo civil 

inglês etc., a maioria dos pesquisadores, de certa forma, elegeram Harrington como 

modelo e principal intérprete de sua época. Todavia, segundo Scott, poucos 

historiadores com o passar dos anos questionaram suas abordagens. Ainda continuaram 

a adotar James Harrington como um exemplo. Mas, ao contrário, como disse em outro 

texto, ele é “a exceção”. 
14

 

Podemos considerar Harrington mais um inovador da linguagem republicana do 

que um exemplo seguido por seus contemporâneos. Mesmo nas abordagens sobre esse 

autor estão sendo recuperados temas que haviam sido deixados de lado pela 

historiografia, como os aspectos religiosos e sua preocupação com a religião civil. 
15

 

Segundo aponta Scott, há também um novo desenvolvimento nas pesquisas sobre o 

republicanismo inglês que procuraram estudar o pensamento político de outros autores. 

Nesse sentido, o trabalho em prosa de John Milton, antes obscurecidos pelos seus textos 

poéticos, passou a ser mais destacado. 
16

 Igualmente, pensadores como Algernon 
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Sidney, 
17

 Henry Vane, 
18

 Edmund Ludlow, 
19

 John Streater, 
20

 entre outros, receberam 

mais atenção. 
21

 

Assim, a apresentação da república teocrática de John Rogers é importante nas 

discussões do republicanismo inglês, precisamente dentro das recentes abordagens que 

procuraram investigar outros autores e outros aspectos ainda não tão estudados. O novo 

olhar para a religião e as expectativas religiosas permitiu que os historiadores ligassem 

os ideais republicanos a experiências mais amplas e complexas, como aquelas 

fornecidas pela reforma protestante. Assim, o “republicanismo devoto” de Rogers e de 

seu “mentor” Henry Vane, em que o pensamento republicano se liga aos preceitos 

religiosos, pode nos fornecer uma visão mais ampla dos projetos republicanos 

disponíveis em 1659. Vane, mesmo que indiretamente, é uma peça essencial na 

discussão que tratamos. Apesar de não ser um dos três pensadores criticados pelo autor 

de Diapoliteia, se faz presente o tempo todo como influência teórica e como sujeito a 

ser defendido das ofensas de seu oponente.  

A relação entre política e religião nos leva ao nosso terceiro eixo: o milenarismo. 

A crença do reino de Cristo na terra foi muito utilizada politicamente pelos agentes 

históricos em diversas épocas. Porém, igualmente foi apropriada pela historiografia em 

uma tentativa de explicar as longas raízes de fenômenos contemporâneos. Alguns 

enxergaram as seitas milenaristas como pontos de origem dos movimentos 

revolucionários do período contemporâneo 
22

, já outros as viram como precursores dos 
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totalitarismos do século XX. 
23

 Embora essas interpretações tenham tirado o 

milenarismo do lugar que ocupava anteriormente, visto antes apenas como uma loucura 

curiosa, abordaram o tema dentro de uma continuidade que procurava mais explicar o 

presente do que o passado em si. Ou seja, a crença do milênio era um objeto de segundo 

plano. 

Essa historiografia da metade do século XX se pautou fortemente na ideia de que 

os movimentos milenaristas surgiam ou podiam ser explicados devido a uma sensação 

de desenraizamento ou desajuste do indivíduo com a sociedade. Mas e se, como indicou 

William Lamont, a premissa estivesse errada e o milenarismo, ao invés de significar 

“uma alienação do espírito da época”, significasse “um total envolvimento com isto”? 

Essa pergunta foi ouvida pelos historiadores. 
24

 

Assim, uma década depois, no final dos anos 60 e início dos 70, diversos 

trabalhos foram escritos na Inglaterra procurando demonstrar a importância do 

milenarismo para a sociedade inglesa do século XVII, historicizando o fenômeno como 

um elemento próprio da cultura daquela época. Desta forma, rompiam, por um lado, 

com as interpretações racionalistas, que associavam milenarismo e fanatismo, 

anormalidades que não mereciam ser estudas, e, por outro, com as abordagens 

teleológicas, que enxergavam os movimentos milenaristas apenas como uma forma 

arcaica e popular daquilo que seria os movimentos sociais ou totalitários 

contemporâneos.  

Obras importantes foram escritas nesse período para indicar a força e ubiquidade 

do discurso quiliasta na política e o interesse da sociedade inglesa no assunto. Do rei ao 

tanoeiro, do cientista ao literato, a crença no fim do mundo e na chegada do reino de 

Cristo era muito comum entre os seiscentistas. As visões sobre a segunda vinda eram 

diversas. Uns acreditavam na aparição carnal de Jesus para tomar posse de seu reino, 

outros a entendiam como um retorno espiritual que ocuparia o coração dos homens, 

alguns, ao contrário, não acreditavam e viam a doutrina como uma heresia. No entanto, 
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seja agindo para apressar o milênio, seja esperando pacientemente o retorno de Cristo 

ou criticando a ideia, todos estavam envolvidos, de alguma forma, com o milenarismo.  

Na década de 1640, com o fim da censura e a efervescência política da 

Revolução Inglesa, houve uma intensa ebulição milenarista. A guerra contra o rei foi 

vista por muitos como um combate escatológico contra o Anticristo. Após sua morte, o 

retorno de Cristo para assumir o trono da Inglaterra parecia ser uma questão de tempo. 

Foram naqueles anos, após a morte do rei, que surgiu uma das mais importantes e 

radicais seitas milenaristas do período: os homens da Quinta Monarquia, como eram 

chamados por seus inimigos. Apesar das heterogeneidades existentes entre os membros 

da seita, os pentamonarquistas se mostravam unidos na sua crença milenarista, na sua 

crítica aos dízimos e taxações, no seu desejo por um governo dos Santos e no seu 

objetivo de reformar o direito inglês a partir das leis veterotestamentárias. Tais 

formulações que tinham implicações sociais radicais foram alvos de muitas críticas. 
25

  

A apresentação dos homens da Quinta Monarquia é importante, pois é lá que se 

insere o objeto dessa dissertação: John Rogers. A princípio, o objetivo dessa pesquisa 

era analisar como o milenarismo era visto entre os três importantes autores que são 

criticados em Diapoliteia e como essa crença era utilizada para atacá-los. No entanto, 

contrariando nossas expectativas iniciais, não encontramos no Rogers de 1659, aquele 

pentamonarquista de 1653. Ao invés de interpretar literalmente o retorno de Cristo à 

terra, ao fim do Protetorado o encontramos mais próximo do “republicanismo devoto” e 

dos princípios de Henry Vane. O que mostra que o milenarismo não é uma ideia pronta 

e imutável, mas sofre mudanças e dialoga com os eventos políticos e sociais que agem 

sobre o indivíduo.  

Isso nos leva a um quarto e último eixo: o pensamento político. Embora 

enquanto grupo os movimentos milenaristas tenham recebido alguma atenção da 

historiografia, principalmente associados ao “radicalismo” 
26

, pouca relevância foi 
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despendida ao pensamento político de seus indivíduos. Isso faz com que essas 

mudanças, como as atravessadas por John Rogers, deixem de ser estudadas, pois fogem 

ao “padrão” daquilo que seria esperado de um membro dessa ou daquela seita. Já se 

escreveu algumas coisas sobre o Rogers pentamonarquista 
27

, associado às crenças no 

retorno carnal de Cristo, mas não houve até então nenhuma análise profunda sobre seu 

pensamento de 1659.  

Esse vácuo historiográfico nos dá, assim, a oportunidade de perceber os temas, 

linguagens e vocabulários utilizados por John Rogers em Diapoliteia, as propostas que 

combatia e as argumentações que traçava. Como os nossos interesses estão nas 

intenções e formulações do devoto republicano, pudemos fugir dos grandes temas e dos 

grandes autores enfatizados pela historiografia e apresentar questões como o medo do 

papismo, os debates sobre a legitimidade do Parlamento, as discussões a respeito da 

liberdade de consciência ou suas justificativas para uma república teocrática e pautada 

na dignidade dos governantes acima da mera igualdade. Assuntos que interessariam 

pouco os estudiosos do pensamento político. 

John Rogers não foi visto como uma figura central para o estudo da Revolução, 

mas Diapoliteia é certamente um texto rico justamente por concentrar autores e 

discussões presentes no ambiente da segunda república inglesa. Assim, para analisar 

essa obra e as outras que compõe o corpus documental dessa pesquisa, três questões 

metodológicas nos guiaram nessa análise. Em primeiro lugar, por essa qualidade do 

texto discutir, criticar e fomentar debates é impossível ver a palavra como algo sem 

consequências políticas. Ela certamente foi uma arma mais aguda do que a maioria das 

setas. Como indica Lander, a própria palavra “polêmica” em grego significaria batalha 

ou guerra. Caráter militar que as controvérsias textuais da Idade Moderna nunca 

perderam. 
28
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Segundo o historiador, essas disputas impressas não estariam no hall da mera 

comunicação, da resolução ou do consenso. Ao contrário, queriam destruir seus 

oponentes e conseguir adeptos para a batalha conceitual e ideológica que se travava. 

Essa destruição, no entanto, era também uma tentativa de conseguir leitores afiliados, 

que compartilhassem das propostas que eram divulgadas. Os autores desejavam, 

também, convencer sua audiência. Nesse sentido, a imprensa teve um papel 

fundamental. Os escritores sabiam que não estavam falando sozinhos. Suas palavras 

tinham ecos, geravam atitudes e incentivavam posicionamentos. Precisavam de 

apoiadores para combater aquele combate que extrapolava os limites do texto, sua luta 

era uma luta igualmente social.
29

 Assim, como indicou Ruth E. Mayers, “os debates 

impressos não eram exercícios de abstração intelectual, mas contendas mortalmente 

diligentes que tinham profundas consequências para o momento”. 
30

 

Intimamente ligadas a esse primeiro ponto estão as abordagens que procuraram 

analisar a força das palavras nas mudanças político-sociais. Em um debate político, os 

vocabulários, as linguagens, os conceitos não são usados de forma ingênua, são aquilo 

que pode, por um lado, explicar uma configuração social e, por outra, alterá-la. Dessa 

forma, o contexto não é algo que se sobrepõe e condiciona os nossos autores, mas algo a 

ser mudado ou a ser mantido. A luta social passa pelo combate em torno dos 

significados. Aqueles que participavam de uma polêmica não recebiam passivamente as 

críticas e inovações propostas por seus oponentes, mas procuraram desvanecer possíveis 

equívocos e responder perigosas novidades.  

Assim, as abordagens e metodologias de três autores foram essenciais: Reinhart 

Koselleck, J. G. A. Pocock e Quentin Skinner. Apesar das diferenças individuais entre 

os historiadores, todos procuraram fazer a crítica a uma história das ideias tradicional e 
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essencialista e pensar a relação entre palavra e sociedade.
31

 Durante o trabalho se 

perceberá nossa preferência pelos pesquisadores britânicos, porque para analisar um 

debate que teve duração de alguns meses, uma análise sincrônica é mais frutífera do que 

a majoritariamente diacrônica proposta por Koselleck. Não estivemos tão interessados 

na mudança conceitual de longa duração, mas sim nos embates retóricos traçados 

sincronicamente pelos nossos autores, durante o ano de 1659.  

Outra coisa que se destaca em nossa abordagem é a tentativa, muito baseada em 

Skinner, como se verá, de limpar certas mitologias ou interpretações pouco aderentes ao 

pensamento dos autores. E nisso entra o papel fundamental da racionalidade. 

Procuramos enfatizar que se quisermos analisar muitas das questões colocadas por John 

Rogers temos que, primeiro, nos despir de nossa racionalidade contemporânea caso 

queiramos compreender suas propostas, como, por exemplo, na defesa que faz da 

teocracia. Assim como nossa coerência não é a deles, a racionalidade deles também não 

será semelhante a nossa. 
32

 

Como ferramenta principal, utilizamos essencialmente a plataforma Early 

English Books Online (EEBO). 
33

 Por lá obtivemos todas as fontes deste trabalho e 

realizamos pesquisas sobre termos e publicações. Há algumas falhas nas buscas, como 

repetições de edições, ausências de obras listadas em vocabulários etc., mas que 

procuramos indicar durante o texto. Para completar as informações iniciais que não 

foram obtidas na EEBO, utilizamos também outras três ferramentas. A primeira foi o 
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catálogo da Stationer’s Company com as obras publicadas e suas datas. 
34

 Caso isso 

também não nos ajudasse, utilizamos as anotações que o livreiro seiscentista George 

Thomason fez nos frontispícios das obras que adquiriu. Em alguns casos, fizemos uso 

do catálogo organizado por G. K. Fortescue, relacionando as obras e datas adquiridas 

por Thomason. 
35

 Há muitos erros na catalogação de Fortescue, porém, mesmo assim,  

utilizamos esse livro quando procuramos compará-lo com outras ferramentas ou não 

pudemos obter a informação desejada por nenhuma outra via. 
36

  

Com relação à estrutura desta dissertação, o texto foi organizado em duas partes, 

subdivididas em sete capítulos. A primeira parte, “Por dentro do debate: condições, 

linguagens e intenções” teve como objetivo ser uma aproximação inicial da polêmica 

que estudamos. Assim, no capítulo um, “Imprensa, política e atores”, são apresentadas 

as condições e motivações do debate, dando principal destaque para tecnologia da 

prensa e o contexto político que possibilitou e impulsionou nossos autores à escrita. 

Além disso, tratamos de apresentar nossas fontes e os quatro pensadores que 

participaram da polêmica aqui analisada: John Rogers, William Prynne, Richard Baxter 

e James Harrington. Ademais, indicamos a produção desses autores para além do 

âmbito de nosso estudo e enfatizamos a importância de Henry Vane para as discussões 

que tratamos.  

O segundo capítulo, “Regalistas e Republicanos: As linguagens do debate”, 

detém-se nas linguagens utilizadas pelos monarquistas William Prynne e Richard 

Baxter e pelos defensores da commonwealth, John Rogers, Henry Vane, James 

Harrington e os autores da petição de 06 de julho. Por meio dessa abordagem, pudemos 

observar algumas diferenças entre os autores e as principais noções que utilizam. No 

capítulo três, “A Good Old Cause: A disputa social pelos termos” nos debruçamos, 

embora superficialmente, sobre os termos usadas pelos autores no debate público. No 

entanto, nos preocupamos em analisar principalmente o conceito de Good Old Cause, 

importante catalizador das mudanças políticas em 1659 e que deu origem ao nosso 
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debate. Foi em torno da disputa a respeito do significado correto do termo que William 

Prynne e John Rogers trocariam as primeiras farpas. 

Na segunda parte, “Diapoliteia e a disputa pela Commonwealth”, entramos nas 

discussões tratadas pela obra de John Rogers mais especificamente. “Debates 

Regalistas: corpo político, parlamento e papismo”, quarto capítulo dessa dissertação, 

procurou apresentar os temas que o republicano devoto destacou como sendo as 

principais ameaças regalistas vindas de Richard Baxter e, especialmente, William 

Prynne. Assim, abordamos os embates em torno do discurso médico na atuação do 

corpo político, as questões que procuravam deslegitimar o Parlamento que retornava em 

1659 e, por fim, as tentativas do advogado regalista de associar a commonwealth a um 

projeto papista. 

O quinto capítulo, “Debates sobre a Liberdade de Consciência: religião nacional, 

unidade religiosa e liberdade de consciência”, trata sobre as propostas de James 

Harrington, Henry Vane, Richard Baxter e John Rogers para a profissão religiosa na 

Inglaterra. O primeiro intencionava a criação de uma religião nacional, mas com 

tolerância a outras práticas cristã. Baxter desejava a unidade religiosa e o poder dos 

magistrados intervirem nas adorações religiosas dos súditos. E, por isso, realizou uma 

crítica feroz a Vane. Esse e Rogers defendiam o exercício da liberdade de consciência 

sem a intromissão dos magistrados em assuntos que seriam restritos a Deus. Além da 

formulação de seu projeto para a tolerância religiosa aos adeptos da Causa, é 

interessante perceber como Rogers procurou defender Vane das críticas do teólogo 

puritano. 

No sexto capítulo, “Debates republicanos: parlamento, igualdade e dignidade”, 

destacamos a oposição de Rogers às propostas apresentadas por James Harrington. Para 

o devoto republicano, assim como seria para Vane, o parlamento deveria ser constituído 

de uma única assembleia e os mais valorosos deveriam governar sobre a maioria 

corrupta. Para Harrington, o governo unicameral e que apartasse os regalistas do poder 

se constituiria em uma oligarquia, que legislaria em benefício próprio. Assim, propunha 

eleições sem distinção e a divisão das funções do governo em duas assembleias, um 

senado e uma assembleia popular. Projeto que parecia ameaçar a commonwealth, 

segundo John Rogers. 

O último capítulo, “John Rogers e a Commonwealth Cristã: Teocracia e 

República”, apresenta mais detalhadamente a proposta do devoto republicano. Para 
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compreender o seu projeto, procuramos refletir sobre os significados de teocracia no 

século XVII e como os autores os empregavam. Por fim, procuramos apresentar as doze 

considerações descritas por Rogers para a consolidação de um governo teocrático e os 

benefícios que traria à Inglaterra. 

Depois de tudo isso, só podemos esperar que Diapoliteia realmente se revele 

como uma obra importante, e que, ao invés de um autor confuso e incoerente, Rogers se 

apresente como alguém com um profundo comprometimento com sua época, com a 

Good Old Cause e com a commonwealth, atacando três formidáveis autores com 

propriedade e erudição. Então, fazendo uso de uma frase muito utilizada pelos autores 

em seus textos, em oposição a outros autores: deixe o leitor julgar!     
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PARTE I 

 

POR DENTRO DO DEBATE:  

CONDIÇÕES, LINGUAGENS E INTENÇÕES 
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1. IMPRENSA, POLÍTICA E AUTORES 

 

 

O material impresso foi essencial para a existência da revolução política. Sem a 

literatura escrita para articular as experiências e ideias, o conflito, da forma que 

conhecemos, não teria o mesmo impacto. A expansão da comunicação foi o meio pelo 

qual as estruturas de poder e autoridade que regiam o mundo externo foram 

questionadas. A partir dela, a sociedade hierárquica, providencialmente ordenada e 

estabelecida, teve seu sustentáculo abalado; a monarquia deixou de ser a única forma de 

governo possível e divinamente aceita e o monopólio da Igreja estatal inglesa a respeito 

da interpretação bíblica e da verdade cristã foi quebrado. Os homens foram chamados a 

ter pensamentos anteriormente impensáveis e, cada vez mais, leigos se arriscaram a 

comentar assuntos políticos e religiosos. Nunca antes autores e textos tiveram tanta 

importância e destaque na história inglesa. Como sugeriu Nigel Smith, “a literatura era 

parte da crise e da revolução [da década de 1640], e estava no seu epicentro”. 
37

 

Essa potência comunicativa, se certamente foi formulada por indivíduos e 

grupos desejosos pelo estabelecimento de um governo sólido e pela alteração de 

estruturas políticas e sociais, indiscutivelmente foi auxiliada pelo desenvolvimento da 

imprensa. As modificações sofridas na forma de publicações de textos durante a Idade 

Moderna permitiram a criação de uma “esfera pública temporária”, 
38

 que mobilizou e 

arrastou um número cada vez maior de pessoas para os debates coevos durante toda a 

Revolução. Algo que, como diz Marshall Mchluhan, “a tecnologia do manuscrito” não 

foi capaz de realizar. 
39

 Os confrontos que marcaram as décadas de 1640 e 1650 não se 

deram exclusivamente por via das armas, o conflito revolucionário foi igualmente uma 
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guerra de palavras e textos. Para além da força bruta, a expansão da comunicação fez a 

guerra civil possível e alterou a forma como certas questões vinham sendo discutidas e 

percebidas pelos seiscentistas ingleses.
 40

 Nesse período, como indica Eunice Ostrensky, 

“as questões de governo”, antes restritas aos envolvidos com os segredos do Estado, 

vagavam “pela boca do povo e termos como soberania, lei de natureza, lei comum”, 

passaram “a constituir assunto de debate público”. 
41

  

Entre 1641 e 1660, a Inglaterra vivenciou um relativo espaço de liberdade de 

discussão política e publicação de textos com a queda da censura governamental e 

eclesiástica. Como indicam Peter Burke e Asa Briggs, a Restauração da monarquia, em 

maio de 1660, “apresentou a seus arquitetos um problema comum em tais situações: o 

retorno de um sistema relativamente aberto para um fechado”. 
42

 Em 1662, o Licensing 

of the Press Act seria promulgado, procurando controlar a prensa e a publicação de 

textos sediciosos. No entanto, já após o pico panfletário de 1660 que antecedeu e 

sucedeu a Restauração é possível perceber uma queda considerável no número de 

publicações com a nova configuração política. Como pode ser observado no gráfico 

abaixo, construído a partir do número de entradas anuais de textos presentes na 

plataforma Early English Books Online (EEBO), a década de 1660 marca um declínio 

considerável, só alterado no fim dos anos 1670 e início de 1680: 
43
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Gráfico 1 – Quantidade de textos publicados por ano com entrada na plataforma EEBO. 

 

 

Ainda, pelo gráfico, podemos perceber que a quantidade de textos publicados até 

1640, com raras exceções, dificilmente ultrapassava a casa dos mil títulos. No entanto, 

com o fechamento da High Commision e da Star Chambers, órgãos de controle da 

Inglaterra seiscentista, o número de registros passaria por uma visível ascensão. 

Atingiria 2.956 já em 1641 e, com o início da Guerra Civil, chegaria a 5.737 em 1642. 

Após esse período, auge absoluto no número de obras impressas por todo o século 

XVII, se observa uma acentuada queda no espectro de publicações. A quantidade de 

textos impressos voltaria a ser significativa apenas em 1648, no contexto das discussões 

sobre a prisão e julgamento do rei.  

Após a morte do monarca o número de textos voltaria a cair outra vez. Um novo 

crescimento é observado somente em 1653, no ambiente da dissolução do Parlamento 

da Commonwealth e da convocação do Pequeno Parlamento, ou Barebones, como ficou 

conhecido. Com a ascensão de Oliver Cromwell a Lorde Protetor, se percebe uma 

média baixa se comparada às épocas anteriores. Aproximadamente 1.582 obras teriam 

sido publicadas anualmente em seus cinco anos de governo, talvez, devido à 
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reinstalação da censura em 1655. 
44

 Durante o Interregno, o volume de impressos só 

seria realmente significativo novamente em 1659, com um novo período de liberdade da 

prensa londrina. A queda do controle estatal sobre a publicação de texto, precedida em 

algumas semanas à dissolução do Parlamento de Richard Cromwell, marcaria a agitação 

pela Good Old Cause e pela Commonwealth, que foi, sem dúvida, um dos principais 

motivos do enfraquecimento do Lorde Protetor e do retorno do Parlamento dissolvido 

em 1653. Aproveitando-se do vácuo político e da relativa liberdade de imprensa, 

diversos panfletos emergiram no âmbito público, defendo as mais distintas propostas 

políticas: da monarquia à teocracia. 
45

 Nesse ano é atingido o auge no número de textos 

publicados, 2.489, índice incomparável com qualquer outro período posterior à morte 

do Rei.  

No entanto, se é necessário reconhecer a força da prensa no período analisado, 

ampliando e alterando perspectivas, deve-se tomar cuidado para não se exagerar o papel 

da cultura impressa e das tecnologias “em detrimento dos fatores humanos”. 
46

 A 

imprensa não é um fator independente, mas, ao contrário, sofre influência das condições 

sociais e culturais de cada época e está condicionada às formas de exploração e usos que 

os agentes humanos fazem dela. 
47

 A revolução política alterou radicalmente os sentidos 

e condições de leitura e escrita, impactando de maneira drástica a compreensão do que 

significava ler, escrever e imprimir. Esta tríade se tornou um importante ato de ação 

política, visando a intervenção no âmbito público, como uma forma de influenciar 

decisões e agir para além das paredes do parlamento. Autores, impressores e receptores 

estavam conscientes da força que possuíam para transformar a realidade, como 

responsáveis pela interpretação, projeção e atuação dos e nos eventos cotidianos. 
48
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1.1 Imprensa e Política: as condições do debate 

 

 

Mais do que em outros momentos durante a Revolução, o ano de 1659 precisou 

que pontes fossem construídas para atender a uma diversa e indefinida audiência, 

desejosa e impaciente por algum plano de estabelecimento para o governo. 
49

 Se no 

início da Guerra Civil ninguém sequer sonhava em terminar com a Monarquia e em 

1648 as discussões se davam justamente em torno do que fazer com o momento 

atingido até então com a prisão do rei, em 1659 o combate estava claramente disposto 

entre as propostas políticas e formulações de governo pensadas para ou contra a 

commonwealth. Se temos outros anos mais importantes em números de publicações 

(1641, 1642,1643 e 1648), 1659 se destaca por seu conteúdo. Nesse período, os 

panfletistas, como indica Skerpan, tinham dois obstáculos a superar: deviam “identificar 

e persuadir uma audiência” e, também, “criar e apresentar uma resolução para o 

conflito” que se abria com o vácuo deixado pelo fim do Protetorado. 
50

 

A insegurança experimentada pelos coevos foi sentida nos debates públicos e no 

mundo da prensa, impulsionando uma efusão panfletária e a apresentação de uma 

diversidade de projetos de estabelecimento político. A instabilidade marcou o ano de 

1659. Neste período, durante um curto espaço de tempo, a Inglaterra atravessou quatro 

regimes de governo, algo visto anteriormente apenas em 1653. Até maio a nação foi 

governada por um Lorde Protetor, Richard Cromwell. No sétimo dia daquele mês o 

Parlamento da Commonwealth seria restaurado, com a convocação daqueles membros 

que se assentaram na Câmara entre 1648-1653. Após a crise de Outubro, o Parlamento 

seria dissolvido e o país, por dois meses, comandado por um Comitê de Segurança. Em 

Dezembro, após as ameaças do General Monck, o Parlamento foi novamente restaurado. 

Ou seja, em apenas um ano diferentes governos tiveram sua rápida ascensão e declínio. 

As constantes crises que marcaram o período que vai da morte de Oliver Cromwell à 
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Restauração, fizeram da ação e do debate público uma questão urgente e 

imprescindível.
51

 

Diversos textos foram escritos oferecendo um projeto de governo. Todavia, 

quanto mais os autores escreviam buscando apoios e consenso em torno de suas 

formulações, mais acentuavam a divisão. Ao mesmo tempo em que procuravam uma 

audiência concordante e aberta às suas propostas, encontravam uma legião de opositores 

interessados em combater suas ideias e posições. Os impressos não caíam em mãos 

indiferentes, ao contrário incomodavam adversários e incitavam respostas e debates. 

Pode-se dizer que a natureza da polêmica política não é a unidade, mas sim a separação 

e delimitação clara de espaços, lados e projetos inimigos. Junto à imprensa, buscavam 

atingir um público cada vez maior. 
52

 Em 1659, os autores disputavam uma audiência 

desconhecida e heterogênea, um contraponto de vozes dissonantes era ouvido em uma 

cacofonia de formulações políticas a respeito do futuro inglês.  

Os partidos se atacavam com ferocidade e a sensação de confusão aumentava. A 

diversidade de interpretações, projetos e posições oferecidos à apreciação e à discussão 

gerou a impressão de afogamento. A expansão da opinião pública era sentida, por 

muitos, como anarquia, desordem, ou uma espécie de vírus contagioso e a preocupação 

do efeito desse enxame panfletário sob os leitores e homens honestos era latente. Sem 

qualquer guia ou instituição para dizê-los em quem acreditar, Deus, a consciência, a 

nação, a razão, o interesse público e o bom senso eram requeridos como juízes pelos 

panfletistas. Cabia aos autores combater as mentiras e erros propagados pelos diversos 

textos publicados, assim como se defender das calúnias de seus inimigos. A inundação 

na comunicação fez com que alguns, inclusive, chegassem a propor o retorno da censura 

ou que a informação fosse controlada por uma fonte oficial. 
53

 

A explosão panfletária marcou 1659, algo sem precedentes durante todo o 

Interregno. Desta forma, para entendê-la, assim como seus momentos principais, 

precisamos compreender os motivos e eventos que impulsionaram o extraordinário 

debate daquele ano, que tomou o espaço público em uma série de discussões em busca 
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de uma solução eficaz para insegurança que emergiu após a morte de Oliver Cromwell. 

1659 presenciou a queda e ascensão de distintos governos e os repetidos colapsos e 

reagrupamentos da comunidade política fizeram das discussões públicas uma 

necessidade. As alterações no poder tiveram impacto na prensa inglesa, engajando 

autores e leitores e delimitando lados e opiniões. Como podemos ver pelo gráfico a 

seguir, criado a partir de pesquisa realizada no catálogo de G. K. Fortescue 
54

, entre os 

meses que marcam a morte de Oliver Cromwell até o retorno do Rei à Londres, em 

1659 houve um crescendo importante principalmente a partir do mês de abril e que 

durou até junho daquele ano.  

 

 

Gráfico 2 – Quantidade mensal de textos catalogados por George Thomason (set/1658 – 

mai/1660) 
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Após isso, segundo o catálogo de Fortescue, entre julho e setembro há um 

período de declínio, só interrompido pela crise política de outubro. A partir do dia 13, 

depois da dissolução do Parlamento, seriam catalogados pelo livreiro mais de 2/3 da 

quantidade de panfletos adquiridos por ele naquele mês. Apesar da quantidade menor de 

textos em relação a novembro, dezembro é outro período interessante, pois mais da 

metade dos impressos comprados por Thomason, naquele mês, foram catalogados 

posteriormente ao reencontro do Parlamento, no dia 26. De janeiro até março, período 

que marca a movimentação do General Monck, a aceitação dos membros excluídos em 

1648, o convite ao Rei para retornar e governar a Inglaterra novamente e a 

autodissolução do Parlamento, temos outro momento de acréscimo contínuo no número 

de textos.  

Para além do volume dos impressos adquiridos por Thomason em cada mês, o 

gráfico é importante, também, pois nos ajuda a identificar os momentos de convulsão no 

governo de Richard Cromwell e na commonwealth, em concordância com as ondas 

panfletárias e de discussão pública. Após a quantidade considerável de publicações que 

seguiu a morte do antigo Lorde Protetor, o Protetorado, agora sob o comando de seu 

filho, passaria por um período de relativa tranquilidade pelo resto do ano de 1658. 

Richard, para desapontamento dos regalistas, sucedeu seu pai e assumiu o poder sem 

grandes problemas. Excetuando algumas querelas com o exército, gozava de uma 

aceitação considerável, experimentando uma aparente estabilidade. Em 27 de janeiro de 

1659 reuniu seu primeiro e único parlamento, convocado não apenas para tentar 

resolver a grave crise financeira que lhe fora herdada de seu pai, mas também para 

reconhecer o seu título de Lorde Protetor, estabelecer o controle do exército pelo 

parlamento e debater a aceitação, composição e papel da “Outra Casa”, 
55

 como previa a 

Humble Petition and Advice de 1657. Depois de longos debates, em fevereiro, os 
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 A “Outra Casa”, um tema que já havia sido debatido no último parlamento conclamado por Oliver 
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parlamentares ratificaram Richard como Protetor e aceitaram um parlamento dividido 

em duas câmaras. 
56

 

O ataque ao Protetorado foi encaminhado por uma união entre oficiais do 

exército, republicanos e sectários. Esse, como indicou Woolrych, passou por duas fases 

distintas.  A primeira composta pelo envio de petições e declarações ao Parlamento não 

procurava atentar diretamente contra Richard Cromwell e não defendia o retorno do 

antigo Parlamento da commonwealth como única autoridade legítima. Ao contrário, 

pretendia atingir suas reivindicações por meios constitucionais e aceitar a possibilidade 

de um governo com um único magistrado chefe como comandante do executivo. 
57

 

Depois do ânimo panfletário da segunda metade de fevereiro, um abatimento esfriou as 

discussões públicas até o final de abril, o que pode ser observado pelo gráfico acima. 

No entanto, assim que perceberam que não poderiam conseguir maioria na Casa 

em qualquer questão votada, nem mesmo obter certa autoridade pelo caminho 

constitucional, “eles mudaram suas táticas”. Buscaram ampliar suas ações para além do 

que as movimentações unicamente parlamentares podiam oferecer. 
58

 O ambiente 

“conservador” que parecia se construir em março, as expectativas de presbiterianos e 

criptorregalistas para que o exército fosse diminuído, desmobilizado ou colocado sob o 

controle do Protetor, a crescente intolerância religiosa pregada pelos membros do 

Parlamento e os rumores de que Richard Cromwell poderia assumir a coroa, insuflaram 

novo ânimo nos opositores do Protetorado. 
59

 Um novo surto panfletário pode ser 

observado no gráfico em abril.  
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No começo daquele mês o Conselho Geral dos Oficiais do Exército passou a se 

reunir e organizar a força de oposição ao Parlamento e ao Protetorado. Com o caráter 

“conservador”, antimilitarista e antissectarista cada vez mais premente no Parlamento, o 

Lorde Protetor não conseguiu conciliar as duas forças conflitantes. Após se esquivar de 

diversas tentativas feitas pelo exército, Richard Cromwell finalmente dissolveu o 

Parlamento em 22 de abril, deixando de ter o poder efetivo sobre o governo da Nação.
60

 

Uma onda de impressos seguiu a dissolução. Aproximadamente 2/3 dos textos 

catalogados por Thomason naquele período, segundo Fortescue, são posteriores à 

dezena final do mês. A revolução política reconfigurou lugares e posições e a pergunta 

sobre “o que colocar no lugar” do antigo governo surgia no horizonte. 

No dia 07 de maio, pressionado por oficiais e republicanos, Richard Cromwell 

reconvocaria os remanescentes do Longo Parlamento, que governou a Inglaterra de 

1648 a 1653. O “rump”, 
61

 como é conhecido pela historiografia e como foi 

pejorativamente taxado pelas fontes regalistas, reinstalou a commonwealth e se deu o 

prazo de um ano para propor um estabelecimento final de governo. Seus membros 

limitaram os seus trabalhos inexoravelmente até 07 de maio de 1660, passando a 

discutir os rumos constitucionais e possíveis modelos políticos. Negaram-se a 

reconhecer a legitimidade do Protetorado, levando Richard Cromwell à renúncia no dia 

25 de maio de 1659. 
62

 

 

1.2  Debates, Autores e Textos 

 

É nesse momento, entre a dissolução do Parlamento do Protetorado e a 

organização da commonwelth, que se insere a maior parte das fontes que compõe o 
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corpus documental deste trabalho, ligadas diretamente a John Rogers e seu Diapoliteia. 

Enquanto os parlamentares planejavam os pressupostos e projetos do novo governo, 

fora de Westminster a guerra de papel e tinta ganhava as ruas em torno da melhor 

proposição de estabelecimento. Movidos pela polêmica causada por outros textos e as 

reverberações dos eventos políticos coevos, William Prynne, Richard Baxter, James 

Harrington e John Rogers participaram ativamente da contenda pública em torno da 

commonwealth, seja buscando a sua destruição, seja propondo formas de assegurar e 

consolidar o governo republicano. Aproximadamente sete meses separam a publicação 

de The good old cause rightly stated, and the false un-cased, de William Prynne, 

primeira obra entre as fontes de nosso debate, e A brief necessary vindication of the old 

and new secluded members, último texto dessa discussão, publicado em novembro 

daquele ano, também de autoria do advogado regalista.  

Para uma melhor visualização das fontes principais que constituem este trabalho 

preparamos uma tabela em que procuramos indicar o aparecimento das obras em ordem 

cronológica. Para isso utilizamos quatro critérios a fim de nos aproximar das possíveis 

datas de publicação e escrita desses textos. Primeiro, tentamos obter informações sobre 

a data de publicação indicada no livro de registro da Stationer’s Company, 
63

 órgão 

oficial pelo qual as obras impressas deveriam ser registradas. Todavia, poucos textos 

entre aqueles que trabalhamos foram registrados, o que demonstra o poder da impressão 

clandestina neste período. Só Richard Baxter ou seu livreiro se utilizaram do caminho 

oficial para publicação de textos durante o governo do “rump”. Em segundo lugar, 

procuramos identificar apontamentos contidos nas próprias obras a respeito de seu 

momento de escrita ou publicação: datas indicadas pelos autores, textos que criticavam 

e procuravam responder, eventos políticos, governantes atuantes no período etc. 

Posteriormente, utilizamos as anotações que George Thomason fez no frontispício dos 

textos que adquiriu e cuja transcrição está disponível nos registros da plataforma EEBO. 

Optamos por esse meio após percebermos que a datação sugerida no catálogo que G. K. 

Fortescue 
64

 organizou sobre os textos comprados pelo livreiro inglês muitas vezes 

estava errada. Apesar disso, listamos os equívocos e os colocamos em nossa tabela, 

mesmo que não tenha sido necessário utilizar esse catálogo para se chegar a uma data 
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aproximada da escrita e publicação dos textos. 
65

 Assim, definimos os critérios 

hierarquicamente, do primeiro ao último, como fatores a organizar nossa cronologia. 
66

 

Além disso, procuramos separar nossas obras em quatro momentos, de acordo 

com a conjuntura política que marcou sua publicação. No primeiro quadro temos os 

dois panfletos publicados entre 22 de abril e 6 de maio de 1659, datas que indicam 

respectivamente a dissolução do Parlamento de Richard Cromwell e a convocação para 

o retorno dos membros excluídos em 1653. Posteriormente à restauração daquele 

Parlamento e da commonwealth, temos o principal momento estudado por essa 

pesquisa, no qual a maioria das fontes foi publicada, inclusive Diapoliteia, que 

centraliza e organiza o debate que analisamos. Após a nova dissolução do “rump”, em 

13 de outubro, nota-se a publicação de apenas um texto de William Prynne, mas que, 

apesar de fugir do período que destacamos, é importante por se tratar de uma resposta à 

obra de John Rogers. Por fim, destacamos um quadro com as principais obras citadas 

nas fontes publicadas antes de abril de 1659, mas que, de alguma forma, atravessam as 

polêmicas e as discussões tratadas aqui. Apesar de terem sido compostas e publicadas 

em outros momentos, fora do período de ebulição que analisamos, essas obras são 

essenciais para entendermos muitos pontos importantes do debate e por isso estão 

listadas nesta tabela. Vejamos os quadros: 
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Entre a dissolução do parlamento de Richard Cromwell e a restauração do Parlamento da 

commonwealth 

Obra Autor Stationer Indicações do texto Thomason Fortescue 

The good old cause 

rightly stated, and 

the false un-cased 

W. Prynne Não 

Consta 

Anterior à convocação do 

Parlamento 
67

 

Não consta Não consta 

Mr. Pryn's good old 

cause stated and 

stunted 10 years ago 

J. Rogers Não 

Consta 

Posterior ao texto de 

Prynne e anterior à 

convocação do Parlamento 

da commonwealth, já que 

pede o retorno de seus 

membros. 

Não consta Não Consta 

Tabela 1 – entre a dissolução do Parlamento de Richard Cromwell e a restauração do Parlamento 

da commonwealth 

 
Durante o governo do Parlamento da commonwealth 

Obra Autor Stationer Indicações do texto Thomason Fortescue 

The re-publicans and 

others spurious good 

old cause 

W. Prynne Não 

Consta 

Entre o dia 7/05 e dia que 

terminou o texto True and 

Perfect Narrative 

13/05/1659 13/05/1659 

A true and Perfect 

Narrative 

W. Prynne Não 

Consta 

Relata eventos acontecidos 

nos dias 07/05 e 09/05. 

Data assinada pelo autor 

ao fim do texto: 

18/05/1659. 

13/06/1659 07/05/1659 

A holy 

commonwealth 

R. Baxter 22/06/1659 Em seu prefácio, o autor 

diz ter escrito boa parte da 

obra enquanto Richard 

Cromwell ainda estava no 

poder. 

Julho Julho 

The humble petition Anon. Não Como se pode perceber 07/07/1659 Obra ausente 
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of divers well-

affected persons, 

delivered the 6th day 

of July. 

Consta pelo título e conteúdo do 

texto, a proposta foi 

apresentada ao Parlamento 

no dia 06/07.  

do catálogo 

Diapoliteia J. Rogers Não 

Consta 

Data assinada pelo autor 

na apresentação da obra: 

14/07/1659 

20/09/1659 20/09/1659 

A parallel of the 

spirit of the people, 

with the spirit of Mr. 

Rogers 

J. Harrington Não 

Consta 

Data assinada pelo autor 

ao fim do texto: 

02/09/1659 

18/10/1659 22/09/1659 

M. Harrington's 

Parallel unparallel'd 

J. Rogers Não consta Posterior ao texto de 

Harrington 

22/09/1659 18/10/1659 

Tabela 2 – durante o governo do Parlamento da commonwealth 

 

 

 

Após a dissolução do Parlamento da commonwealth 

Obra Autor Stationer Indicação Thomason Fortescue 

A brief necessary 

vindication of the old 

and new secluded 

members 

W. Prynne 05/11/1659 Data assinada pelo autor 

ao fim do texto: 

23/09/1659
68

. 

07/11/1659 07/11/1659 

Tabela 3 – Após a dissolução do Parlamento da commonwealth 

 

 

 

 

Obras anteriores a abril de 1659 

Obra Autor Stationer Indicação Thomason Fortescue 

A Key for Catholicks R. Baxter 10/02/1659 Dedicada ao novo Lorde 

Protetor: Richard 

Cromwell 

01/02/1959 01/02/1659 

A Healing Question H. Vane 28/05/1656 Escrita contra convocação 

de Oliver Cromwell para 

um dia de jejum e 

humilhação, publicada no 

dia 13/03/1656. 

12/05/1656 12/05/1656 

The Commonwealth 

of Oceana 

J. Harrington 19/09/1656 Obra dedicada a Oliver 

Cromwell.  

Não 

Consta 

Não Consta 

Tabela 4 – Obras anteriores a abril de 1659 

 

 

A polêmica que estudamos, articulada pela obra de Rogers, se inicia em meio à 

efusão panfletária que marcou a agitação pela Good Old Cause, após a queda do 
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versão da obra circulando entre a escrita e sua publicação com registro na Stationer. 
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Parlamento de Richard Cromwell. Nesse período, vendo o clamor de republicanos, 

sectários e oficiais do exército pelo cumprimento da Causa, com a perspectiva que se 

abria após a dissolução de 22 de abril, William Prynne escreveu The good old cause 

rightly stated, and the false un-cased. 
69

 Nessa obra, o advogado regalista tentou 

mostrar que a Causa originalmente foi levantada em favor do rei e da monarquia, não 

visando a alteração da antiga constituição do governo. Esse texto foi respondido por 

John Rogers em Mr. Pryn's good old cause stated and stunted 10 years ago. 
70

 Nesse 

panfleto Rogers procurou responder as falsidades propagadas por Prynne a respeito da 

Causa e atacar as tentativas feitas pelo advogado e por Richard Baxter, em A Key for 

Catholicks, 
71

 de associar a commonwealth ao papismo.  

Após 07 de maio, com o retorno do Parlamento e a restauração da 

commonwealth, um novo momento começava. Na primeira quinzena daquele mês, 

William Prynne  publicou The re-publicans and others spurious good old cause, 
72

 onde 

procurou mostrar de forma mais contundente as ligações da Commonwealth com o 

papismo e descrever os malefícios causados pelo governo republicano desde o regicídio, 

fazendo pouca ou nenhuma diferenciação entre o Protetorado e a república. Ainda em 

maio, no dia 18, terminou outra obra, A true and Perfect Narrative. 
73

 Nesse texto, o 

advogado relatava sua tentativa de invadir a primeira reunião do reconvocado 

                                                 
69

 PRYNNE, William. The good old cause rightly stated, and the false un-cased , [London : s.n., 1659]. 
70

 ROGERS, John. Mr. Pryn's good old cause stated and stunted 10 years ago, or, A most dangerous 

designe in mistating the good by mistaking the bad old cause clearly extricated and offered to the 

Parliament, the General Council of Officer's, the good people's and army's immediate consideration. 

London: Printed by J.C. for L. Chapman, 1659. 
71

 BAXTER, Richard. A key for Catholicks, to open the jugling of the Jesuits, and satisfie all that are but 

truly willing to understand, whether the cause of the Roman or reformed churches be of God; and to 

leave the reader utterly unexcusable that after this will be a papist. The first part. Containing some 

arguments by which the meanest may see the vanity of popery; and 40. detections of their fraud ... With 

some proposals for a (hopeless) peace. The second part sheweth (especially against the French, and 

Grotians) that the Catholick Church is not united in any meerly humane head, either Pope or council. By 

Richard Baxter a catholick Christian, and pastor of a church of such at Kederminster.  London: printed 

by R[obert] W[hite] for Nevil Simmons, bookseller in Kederminster, and are to be sold by him there, and 

by Thomas Johnson at the Golden Key in St. Pauls Church-yard, 1659. 
72

 PRYNNE, William. The re-publicans and others spurious good old cause, briefly and truly anatomized 

To preserve our native country, kingdom, legal government, Church, parliaments, laws, liberties, 

privileges of Parliament, and Protestant religion from ruine, scandal, and perpetual infamy; to reform, 

reclaim all Jesuit-ridden seduced republicans, officers, soldiers, sectaries, heretofore, or now engaged in 

the prosecution of this misintituled good old cause, from any future pursute thereof, and engage them for 

ever to abominate it, as apparently tending to publike ruin, their own temporal and eternal 

condemnation, infamy, our religions reproach, in present and succeeding ages. By William Prynne Esq; a 

bencher of Lincolns Inne. , [London : s.n.], Printed in the year of our Lord, 1659. 
73

 PRYNNE, William. A true and perfect narrative of what was acted, spoken by Mr. Prynne, other 

formerly and freshly secluded members, the army-officers, and some now sitting in the lobby, house, 

elsewhere, the 7th. and 9th. of May last ... by William Prynne, Esq. ... , London : Printed for Edw. 

Thomas ..., 1659. 



48 

 

Parlamento em Westminster. Além disso, tratou a respeito das ilegalidades daquele 

encontro que chamou de Mock-parliament, das origens católicas da commonwealth e 

defendeu a restauração e a continuidade da monarquia hereditária. 

Ao final de junho, outro texto defendendo uma constituição monárquica ou 

baseada no governo de uma Única Pessoa seria publicado: A holy Commonwealth, 
74

 do 

teólogo protestante Richard Baxter. A obra surge como uma tentativa de responder às 

provocações feitas por James Harrington em 1658 e a fim de revelar ao mundo quais 

seriam seus princípios políticos, demonstrando a que se aproximava e a que se 

distanciava. Exaltava a monarquia regida por um magistrado pio como o melhor dos 

governos, combatendo as proposições que defendiam uma democracia ou uma 

aristocracia. 
75

 Ainda, na adição do prefácio de A holy Commonwealth, atacaria 

fervorosamente Henry Vane e suas formulações a respeito da liberdade de consciência, 

contidas em sua obra A Healing Question. 
76

 

Durante os meses posteriores a maio, enquanto o Parlamento se preocupava com 

as diversas questões que apareciam na ordem do dia, procurando organizar a 

commonwealth e suas colônias, muitos projetos continuaram a surgir, às vezes 

endereçados a própria Casa, para a apreciação de seus parlamentares. 
77

 Dentre todas as 

obras aqui discutidas, nenhuma é tão marcante neste quesito quanto The humble petition 

of divers well-affected persons, delivered the 6th day of July, 1659. 
78

 Enquanto todos os 

outros textos são respostas, polêmicas, ou projetos publicados para o combate e 

apreciação no espaço público, a petição de 06 de julho foi impressa com fins, a 

princípio, exclusivamente constitucionais, oferecendo uma proposta de estabelecimento 
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com claras influências harringtonianas diretamente ao Parlamento, embora tenha 

igualmente atingido certas ressonâncias fora da Casa. 

Alguns dias após a apresentação da petição ao Parlamento,  

em 14 de julho de 1659, ou, como chama, o primeiro ano “de nossa segunda Libertação 

ou Retorno à Liberdade do Estado Livre”, John Rogers terminava Diapoliteia. A 

Christian concertation with Mr. Prin, Mr. Baxter, Mr. Harrington, for the true cause of 

the Commonvvealth, 
79

 obra central desta pesquisa e que organiza o debate. Nesse texto, 

o republicano devoto atacaria William Prynne, por conta de seus A true and Perfect 

Narrative e The re-publicans and others spurious good old cause, Richard Baxter por 

suas opiniões em A Key for Catholicks e A holy Commonwealth, e James Harrington por 

Oceana, 
80

 além da petição anônima The humble petition of divers well-affected 

persons, delivered the 6th day of July, 1659, com clara influência harringtoniana. Ainda 

faria uma veemente defesa de Henry Vane e seus princípios contidos em A Healing 

Question, atacados duramente por Baxter. Assim, Diapoliteia articula uma boa parte das 

diferentes propostas que estavam em circulação durante a Segunda República inglesa – 

após o fim do Protetorado e o retorno do Parlamento dissolvido em 1653 –, 

centralizando todos os textos e autores apresentados até aqui. Daí sua grande 

importância em nosso debate. 

Após sua publicação, a obra de Rogers não passou despercebida. Obteve 

respostas de James Harrington, em A parallel of the spirit of the people, with the spirit 

of Mr. Rogers, 
81

 escrita em 02 de setembro, e de William Prynne, em A brief necessary 

                                                 
79

 ROGERS, John. Diapoliteia. A Christian concertation with Mr. Prin, Mr. Baxter, Mr. Harrington, for 

the true cause of the Commonvvealth. Or, An answer to Mr. Prin's (perditory) anatomy of the Republick, 

and his true and perfect narrative, &c. To Mr. Baxter's (purgatory) pills for the Army: and his wounding 

answer to the healing question. With some soft reflections upon his Catholick (or rather Cathulactick) 

key; and an examen of the late petition of the sixth of July to this Parliament. In all which we have a most 

necessary vindication of the cause; of the honourable persons now in Parliament and Council, from the 

venome and vilification of their pens. By Joh. Rogers, thorugh grace kept (under many sufferings) a 

faithful servant to Jesus Christ, his cause and the Commonwealth. , London : printed for Livewel 

Chapman, at the Crown in Popes-Head-Alley, 1659 , [p. x]. Tradução Livre [of our second Deliverance or 

Return to the Liberty of a Free-State]. As páginas, na verdade, não estão numeradas no original. A 

indicação de uma numeração romana foi uma solução encontrada para facilitar a localização das 

informações descritas nas fontes. A mesma solução será adotada doravante quando problemas 

semelhantes aparecerem. 
80

 HARRINGTON, James. “The Commonwealth of Oceana”. In:____. The Political Works of James 

Harrington. Op. Cit. 
81

 HARRINGTON, James. “A parallel of the spirit of the people, with the spirit of Mr. Rogers.” In:____. 

The Political Works of James Harrington. Op. Cit. 



50 

 

vindication of the old and new secluded members, 
82

 publicada no início de novembro, 

já após a nova dissolução do “rump”. Rogers, mesmo se sentindo honrado com a réplica 

do grande autor republicano, não esmoreceu, o enfrentou novamente em M. 

Harrington's Parallel unparallel'd 
83

, comprada por Thomason em 22 de setembro. 

Apesar de não termos encontrado uma resposta de Richard Baxter, as obras de 

Harrington e Prynne escritas contra Diapoliteia são de extrema importância, pois nos 

ajudam a observar a reverberação causada pela publicação do texto de Rogers e como 

suas formulações foram percebidas por seus opositores. 

Apresentadas as fontes que constituem nosso debate, passemos à apresentação 

dos personagens envolvidos na polêmica estudada, já que, apesar de estarmos 

interessados nas formulações e termos contidos em seus textos, esse objetivo não nos 

desobriga a nos interessar por suas vidas, refletindo sobre suas trajetórias e escolhas 

políticas. A forma como reagiam aos eventos e às propostas concorrentes está 

intimamente ligada a suas experiências passadas e desejos de futuro. Certamente, 

analisar suas biografias nos auxiliará a compreender seus projetos, expectativas e lados 

em que se posicionavam no debate.  Essa percepção, em alguma medida, nos ajuda a 

compreender o significado que davam a certas palavras e o porquê de seu apoio a certas 

ideias. Como Quentin Skinner, não acreditamos que o significado de um texto está 

contido unicamente em seu interior, mas que, ao contrário, pode ser melhor 

compreendido a partir de informações históricas e biográficas. 
84

 É na conjunção da vida 

dos autores com a prática de escrever e publicar que se pode, conforme Nigel Smith, 

compreender o papel da escrita a respeito dos eventos públicos, percebendo como 

afetavam os escritores e porque foram levados a criticar ou defender publicamente tal 

ação ou posicionamento. 
85

 Passemos, então, a uma breve apresentação biográfica de 

nossos autores, a fim de nos auxiliar a compreender melhor os lados e posições de nosso 

debate. 
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Comecemos com John Rogers (1627-?), foco e personagem central desta 

dissertação. Durante a Guerra Civil apoiou o lado parlamentar e depois do regicídio 

passou dois anos na Irlanda pregando para o exército. Em 1652 retornou a Londres, 

onde se tornou um entusiasta do milenarismo. A adequação de suas crenças pessoais 

com os princípios dos homens da Quinta Monarquia – um grupo ativista milenarista que 

surgiu em meio à desilusão com o “rump” e o decréscimo nas expectativas do 

estabelecimento do reino milenar de Cristo na Terra após o regicídio – possibilitou uma 

aproximação entre eles. Em 1653, Rogers se envolveu com fervor nas discussões sobre 

a destituição do Parlamento da commonwealth e da convocação do Parlamento 

Nominado, também conhecido como Pequeno ou Barebones, organização pela qual 

nutria grande esperança. Neste momento, viu na figura de Oliver Cromwell um servo de 

Deus a guiar o povo inglês rumo à liberdade. 
86

 

O término do Parlamento Barebones e o início do Protetorado levou Rogers a 

uma intensa frustração com o governo e com aquela figura que meses antes reconhecia 

como o portador de uma missão divina. Decepcionado com a ascensão do General a 

Protetor passou a criticá-lo publicamente em seus textos e em suas pregações. Pelas 

denúncias a respeito de sua postura combativa a Oliver Cromwell e seu conselho, 

agentes do governo passaram a espionar seus cultos e serviços a partir de março de 

1654. Em julho daquele ano foi preso, permanecendo encarcerado até o fim de 1656. 

Apesar de suas críticas ferrenhas ao Protetorado, era contra ações violentas e a 

utilização de armas mesmo contra os governos que negligenciavam os planos de Deus. 

Por isso, se negou a participar da rebelião contra o Lorde Protetor, tramada pelo também 

pentamonarquista Thomas Venner em 1657. 
87

 

Após a morte de Oliver Cromwell e a ascensão de seu filho a governante, Rogers 

passou a criticar o resultado das eleições para o Parlamento de Richard que, segundo 

ele, teria permitido o retorno de muitos inimigos da commonwealth. Em março de 1659, 

em um texto publicado anonimamente chamado The plain case of the Common-weal 

neer the desperate gulf of the common-woe, alertava que as fissuras no barco da 
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Commonwealth eram tão numerosas que este corria sérios riscos de naufragar. Nesse 

ano, se percebe uma mudança radical em seus discursos. Rogers se afastou das 

expectativas pentamonarquistas dos anos anteriores e adotou uma postura mais 

conciliadora e secular em favor da república e seus adeptos. Mudança, em alguma 

medida, que foi influenciada pela figura de Henry Vane. Em julho, escreveu Diapoliteia 

justamente para oferecer seus princípios para o estabelecimento de uma commonwealth 

cristã teocrática e atacar as propostas de William Prynne, James Harrington e Richard 

Baxter que, segundo demonstra, ameaçavam a credibilidade, a segurança e a 

prosperidade da república. 
88

 

William Prynne foi um advogado, puritano fervoroso, e feroz debatedor das 

questões do reino inglês, tendo, durante seus aproximadamente 69 anos de vida (1600 – 

24/10/1669), publicado mais de 200 textos. Certamente, poderia ser considerada uma 

das figuras mais envolvidas e polêmicas dos debates políticos durante o período da 

Revolução Inglesa. Inicialmente, durante os primeiros anos da Guerra Civil, defendeu a 

soberania da Câmara dos Comuns contra o rei e os ministros da Igreja Anglicana, 

acusados de flertar com o catolicismo e os emissários do papismo na Inglaterra. No 

entanto, após a radicalização do exército, a partir de 1646, passaria a defender os lordes 

e a monarquia. No final de 1648 e início de 1649, foi contra o regicídio, a extinção da 

Casa dos Lordes e contra a exclusão dos membros presbiterianos e conservadores da 

Câmara dos Comuns, sendo ele um dos excluídos. 
89

 

Contrário ao governo republicano que fora instituído com a morte do rei, entre 

1650 e 1653 ficou preso em diversas prisões inglesas. Durante o Protetorado, continuou 

suas críticas vorazes ao exército e às seitas religiosas. Foi nesse período um importante 

agente regalista, procurando deslegitimar a república e o regícidio, que para ele teria a 

mão católica a influenciar seus executores, a fim de trazer a destruição da Igreja e da 

religião protestante, do rei, da monarquia, do reino, do parlamento, e todas as leis, 

liberdades e propriedades dos súditos ingleses. Segundo o historiador William Lamont, 

após a Restauração foi visto como um grande defensor da monarquia. Recebeu por isso 
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saudações de Clarendon e inclusive uma carta do próprio Carlos II, apontando o quanto 

seu empenho havia facilitado sua restituição ao trono. 
90

 

Em 1659, ano em que acontece o debate analisado, Prynne atinge o auge de sua 

produção. Viu na queda de Richard Cromwell uma oportunidade para defender e clamar 

o retorno do rei, dos lordes e dos membros excluídos da Câmara dos Comuns. Seus 

textos nesse período procuram atacar a Good Old Cause, as inovações e traições 

cometidas pelo exército e agitadores, demonstrar as ligações da commonwealth com os 

papistas, defender o retorno do Longo Parlamento em sua completude e a Restauração 

do príncipe Carlos ao trono, como única forma de assegurar a paz e a estabilidade do 

reino inglês.  

Richard Baxter (12/11/1615 – 08/12/1691) pode ser facilmente considerado um 

dos mais destacados teólogos e escritores puritanos do seiscentos inglês. Era visto como 

um exemplo do ministro devoto, sempre preocupado com a catequização de seus 

paroquianos, em oferecer conselhos pios para a salvação das almas de seus seguidores 

(e também opositores), e em orientar os homens ao caminho da reforma dos costumes e 

dos hábitos viciosos da sociedade. O sucesso de seu trabalho e ministério em 

Kidderminster lhe deu renome e notoriedade em todo país. A maior parte de seus textos 

trata sobre assuntos religiosos, como a respeito da conversão, da experiência e ética 

cristã, dos temas doutrinários e devocionais, sobre outras crenças e seitas etc. Baxter 

acreditava que seus trabalhos práticos eram mais importantes que suas controvérsias e 

aconselhava seus leitores a não se incomodarem com elas, pois isso os afastaria das 

questões devocionais centrais. 
91

 

Como um puritano convicto, valorizava a tradição, a ordem e a autoridade. 

Enxergava a ação das seitas independentes como uma anarquia social e uma subversão 

ao Estado e à Igreja. Foi um crítico fervoroso dos movimentos religiosos que, viciados 

em divisões e separações, ameaçavam a paz e a união da comunidade. Durante o 

Protetorado fez uma oposição moderada a Oliver Cromwell, condenando sua usurpação, 

traição e corrupção ao poder, que o afastou do zelo piedoso que possuía no início da 

Guerra Civil. No entanto, com a morte do general em setembro de 1658, viu com bons 
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olhos a ascensão do novo Lorde Protetor, Richard Cromwell. O novo governador lhe 

parecia sóbrio e sem máculas de guerra. Considerava-o um instrumento divino tão 

esperado que poria fim às divisões existentes entre os crentes. 
92

    

Dedicou duas obras em 1659 para Richard Cromwell, A Key for Catholick e Five 

Disputation of Church Government and Worship. Talvez igualmente dedicasse A Holy 

Commonwealth ao Protetor, mas como diz em seu prefácio, apesar de ter escrito a maior 

parte do texto enquanto Richard ainda era o governante, foi surpreendido com sua 

destituição, apontando essa como mais um exemplo das práticas que procurava 

condenar em seu livro. Poucas vezes se arriscou no campo da política. Segundo William 

Orme, não era uma área em que se sentia em casa. No entanto, em 1659 foi jogado em 

meio ao furacão dos eventos e se abster poderia ser prejudicial aos crentes e ao reino. A 

Holy Commonwealth é o trabalho de Baxter em que mais se percebe a sensação do 

tempo vivido e a necessidade de urgência. A obra também é aquela que mais lhe causou 

problemas após a Restauração, por sua defesa em favor de uma monarquia com poderes 

limitados e sua interpretação da Guerra Civil. 
93

  

James Harrington (1611-1677) é um dos mais importantes autores do 

pensamento político inglês seiscentista, junto com Hobbes e Locke. Sua obra inicial 

seria também aquela que marcou toda sua carreira e posteridade, The Commonwealth of 

Oceana, lançada em duas edições entre setembro e novembro de 1656. O texto é 

inovador, pois se desenlaça das explicações morais para a Guerra Civil e propõe uma 

análise histórica com bases sociais e econômicas para a alteração do governo e a queda 

da aristocracia na Inglaterra. Segundo o autor, a fragilização da monarquia e de seus 

sustentáculos se deu a partir do desequilíbrio entre a posse da propriedade e do poder 

político, quando a riqueza ficou cada vez mais distribuída nas mãos da população, 
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enquanto o governo ao mando de poucos. Daí a necessidade de um equilíbrio e governo 

popular. 
94

 

Embora seus argumentos estivessem cobertos sob o véu de nomes e lugares 

fictícios, Oceana é uma das primeiras propostas concretas a demonstrar o caminho a ser 

percorrido para a consolidação de uma commonwealth. Diferente de outros 

republicanos, que viam a efemeridade e as alterações das formas de governo como 

naturais, Harrington procurou demonstrar as bases para a estabilidade e perpetuação de 

seu projeto político. Amparado em sua teoria sobre a posse da propriedade fundiária, 

defendia que as constituições e ordenações (superestruturas) deviam ter bases na 

fundação material das nações, pois era a falta desta correlação que levava os governos à 

desordem. Esse texto teve grande influência durante os anos posteriores e organizou um 

núcleo de outros pensadores em torno do autor e de seu republicanismo, inspirado nos 

autores da antiguidade e em Maquiavel, os chamados harringtonianos. 
95

 

Em 1659, abandonou o “registro ficcional” 
96

 de Oceana e mudou 

profundamente seu estilo de escrita. Por meio de uma linguagem mais simples, lançou 

uma série de breves textos procurando sistematizar sua teoria republicana, presente em 

seu trabalho de 1656. Entre a queda do Protetorado em abril e a dissolução do 

Parlamento em outubro publicou a maior parte de suas obras, procurando clarificar seu 

projeto de estabelecimento para o governo. Com o retorno dos antigos parlamentares em 

07 de maio, a república, ao mesmo tempo que se mostrava possível, parecia ameaçada. 

Harrington, assim, procurou organizar sua teoria de um governo popular, 

contrabalanceado por uma mistura entre aristocracia e democracia, propondo o 
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estabelecimento de um senado e uma assembleia, eletivos e rotatórios, contra a 

possibilidade de um parlamento com uma única Câmara ou uma oligarquia dos 

Santos.
97

 

Com a queda do Protetorado e a restauração da commonwealth e seu Parlamento, 

John Rogers, William Prynne, Richard Baxter e James Harrington formularam e 

consolidaram suas posições e projetos, participando intensamente daquele momento de 

ebulição política. Os acontecimentos políticos levaram nossos autores à escrita, 

procurando relatar os eventos coevos por meio de suas perspectivas e influenciar seus 

desdobramentos. Esses autores, ao mesmo tempo em que foram formados no cadinho 

deste contexto político, procuravam agir sobre ele, alterando e influenciando as 

discussões com intenções claras de defender as formulações políticas que lhes pareciam 

mais fundamentais à Inglaterra. Para além das discussões que circundam o debate 

analisado e se restringem às fontes anteriormente indicadas, a produção intelectual dos 

quatro pensadores neste período é digna de nota – em comparação a outros momentos 

de suas vidas – e deve ser igualmente observada. Vejamos a tabela abaixo, construída a 

partir do número de títulos disponíveis na plataforma EEBO, em cada ano e por cada 

autor (indicado pelas iniciais de seus nomes e sobrenomes): 
98

 

 

 

 J. R J. H R. B W. P  J. R J. H R. B W. P 

...1639    30 1654 3  8 7 

1640    1 1655   10 8 

1641    23 1656  2 9 13 

1642    13 1657 1 1 18 7 

1643    22 1658  2 20 7 

1644    17 1659 3 10 11 43 

1645    10 1660  6 16 29 

1646   1 11 1661   10 8 

1647    16 1662   9 3 

1648    25 1663   3 1 

1649   1 26 1664 1  3 2 

1650   1 5 1665   2 3 

1651   3 1 1666    2 

1652   6  1667   4  
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1653 7  9 2 1668    2 

Tabela 5 – Publicação dos autores em cada ano segundo a EEBO. 

 

 

A partir de uma análise mais detida da tabela, podemos observar que Prynne foi 

quem mais publicou durante o período analisado, atingindo o auge de impressões 

justamente em 1659. Ao contrário, entre 1650 e 1653 tem a sua menor produção em 

toda Revolução, período correspondente aos anos em que ficou preso, como inimigo da 

commonwealth. Outra figura de destaque em número de publicações é Richard Baxter. 

Além de seus textos indicarem uma constância de 17 anos ininterruptos de trabalho 

(1649-1665), tem a segunda maior média de obras impressas. Embora 1659 não seja o 

ápice de sua produção, foi nesse momento em que mais se envolveu com as questões 

políticas do reino. James Harrington teve um intenso, mas curto período de produção 

que vai de setembro de 1656 a março de 1660. No entanto, como se pode observar, 

nunca escreveu tanto como em 1659. Nesse ano, depois do sucesso e das críticas obtidas 

com Oceana, procurou dar contornos mais claros e estáveis ao seu projeto republicano, 

publicando diversos textos e panfletos com esse fim. John Rogers ocupa um lugar 

inferior em relação à quantidade de textos publicados, o que seria um problema se 

estivéssemos preocupados em justificar a importância deste autor, no contexto e na 

polêmica analisada, pelo volume de sua produção. Ao contrário, o que nos interessa são 

os seus textos, as metamorfoses pelas quais a expectativa milenarista passou durante o 

Interregno e como Diapoliteia, ao criticar autores tão diversos, centraliza o debate e nos 

oferece um vislumbre das diferentes formulações em disputa durante a Segunda 

República.  

Ainda, para além das produções individuais, podemos observar que em 1659, se 

somadas as publicações dos quatro autores, temos um número de impressões muito 

superior aos outros anos. Igualmente, é importante ressaltar que esse é um dos únicos 

períodos (com exceção de 1657) em que todos os quatro pensadores estão publicando ao 

mesmo tempo. Constatações que reforçam a relevância de 1659 e a importância de se 

estudar os debates acontecidos entre a morte de Oliver Cromwell e a Restauração. Além 

de, no âmbito desta pesquisa, nos indicar o quanto esses autores se envolveram nas 

polêmicas que marcaram o período. 

Quanto mais se envolviam nos debates públicos, tentando angariar apoiadores 

para suas formulações, mais criavam inimizades e opositores. Assim, tão importante 
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quanto analisar a produção desses autores é perceber os inimigos que fizeram, as 

controvérsias a que foram chamados e quem lhes fazia oposição. Afinal, é através 

desses embates que conseguiremos identificar a relevância de nossos autores nas 

discussões políticas. São as respostas que nos mostram o incômodo que os pensadores 

causaram com seus textos e suas formulações, levando outros autores a combatê-los 

publicamente, incomodados com o sucesso do adversário e com as ameaças que suas 

propostas representavam.   

Entre os autores, certamente os mais polêmicos eram William Prynne e James 

Harrington. O primeiro, defensor do retorno da monarquia, atraiu muitos inimigos 

republicanos, contrários a sua explícita posição. Como indica Lamont, entre o final de 

1658 e durante o ano de 1659, as críticas a ele atingiram seu ápice. Muitos jornais do 

período conseguiram altas vendagens direcionando seus textos contra Prynne. 
99

 Do 

lado republicano, a enorme influência de Harrington fez com que muitos opositores, de 

monarquistas a outros defensores da commonwealth, empunhassem suas penas a fim de 

combater suas formulações. 
100

 Em 1659, no auge da sua fase produtiva, viu a 

necessidade de responder muitos de seus críticos e esclarecer melhor suas posições. 

Baxter não se envolvia muito em controvérsias políticas, pois se debruçava 

principalmente sobre os assuntos religiosos. No entanto, recebeu um grave combate de 

Henry Stubbes e John Rogers pelas críticas que fez a Henry Vane, a quem tanto 

admiravam e lhes era uma grande influência.   

É importante destacar que grande parte de Diapoliteia trata da defesa que Rogers 

faz de Henry Vane contra as críticas de Richard Baxter. Essa preocupação com a 

imagem e honra de Vane é algo que certamente merece atenção. Em dois textos 

cobertos por esta pesquisa o teólogo tentaria manchar a reputação e os preceitos 

político-religiosos do membro do Parlamento e também por duas vezes Rogers 

responderia enfurecidamente contra Baxter. Assim, a influência que Vane exerceu sobre 

o autor de Diapoliteia e outros escritores e políticos não deve ser ignorada. Mesmo que 

de maneira indireta, Vane faz parte do debate analisado, seja criticado, defendido, ou 

como influência para refletirmos sobre os preceitos do devoto republicano. 
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Visto isso, para além da centralidade que damos a John Rogers, pode-se também 

observar que os autores envolvidos na controvérsia que estudamos entraram em 

combate diretamente entre si, o que mostra o quanto conheciam e estavam atentos às 

críticas e propostas concorrentes de seus opositores. Apesar de não orbitarem em volta 

de Rogers, essas obras adicionadas à galáxia dessa controvérsia reforçam a amplitude 

desses pensadores dentro de um contexto maior de polêmicas e inseguranças, mas 

recheado de novas possibilidades políticas e sociais. Três textos podem ser incluídos ao 

espectro das controvérsias entre os nossos autores.  

O primeiro é decorrente de um atrito entre James Harrington e Richard Baxter, 

que parece ter começado em 1658. Após o teólogo puritano, no prefácio de seu livro 

Crucifying the World, falar algumas palavras contra Oceana e o Leviatã, de Thomas 

Hobbes, o republicano publicaria uma raivosa e jocosa resposta de meia página, em A 

Half a Sheet against Mr. Baxter. 
101

 No pequeno texto, que levou Harrington a se 

desculpar com os leitores por seu tamanho, o teólogo foi acusado de proferir falso 

testemunho, de escrever páginas cheias de absurdos e de difamar a commonwealth e 

seus princípios. Para o republicano, Baxter não chegava a nenhum ponto, nem declarava 

e explicitava qualquer princípio. Apesar de curto, o texto é extremamente importante, 

pois ali estaria o suposto “convite” ou “convocação” de Harrington que levou o teólogo 

protestante à escrita de Holy Commonwealth. 
102

  

O segundo texto, provavelmente publicado no início de Maio, se tratava de uma 

carta de Vane contra algumas proposições de James Harrington. A needful corrective or 

ballance in popular government é extremamente importante para esta pesquisa, pois nos 

ajuda a compreender as diferenças e semelhanças entre as duas principais correntes do 

republicanismo em 1659, a harringtoniana e a vanista, na qual Rogers pode ser incluído. 

Como aponta Jonathan Scott, este texto é “uma crítica complacente à posição 

harringtoniana”, escrito por um “‘Advogado do homem devoto’”. Apesar de 

concordarem com a soberania popular e se preocuparem com a supremacia das leis e da 

razão sobre os interesses privados, discordavam sobre a constituição do governo e a 

força das ordenações no controle da depravação e egoísmo humano. Ao contrário de 

Harrington, estava menos preocupado com a estabilidade institucional do que com a 
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santidade dos governantes. Propunha, por isso, um senado coordenado por pessoas 

devotas para conter a corrupção da assembleia popular, projeto o qual os 

harringtonianos viam como uma tentativa de implantar uma oligarquia. 
103

  

O sucesso dos escritos de James Harrington e a disponibilidade do Parlamento 

em aceitar propostas constitucionais, em alguns momentos, também proporcionaram 

situações inusitadas para seus opositores. Em 14 de junho, a Casa recebeu uma petição 

sugerindo a formação de uma comissão para debater e organizar as propostas de 

Harrington, a fim de estabelecer um governo para a commonwealth. Esse projeto que, 

como é indicado no texto, teve o apoio do republicano, convocava pessoas com as mais 

diferentes posições políticas, inclusive regalistas assumidos. Entre os nomes presentes 

na lista estão os de William Prynne e Richard Baxter. Indignado, o advogado publicou 

sua enfática negação dias depois, respondendo a convocação em An answer to a 

proposition. 
104

 No panfleto, Prynne atacava a ideia da comissão, as propostas de James 

Harrington e se levantava em defesa do “governo régio antigo e hereditário” e do 

parlamento composto pela Casa dos Lordes e pelos membros excluídos da Câmara dos 

Comuns. 
105

 

Assim, para uma melhor visualização de todo o debate traçado até aqui entre os 

autores envolvidos preparamos o diagrama abaixo. Cada número e cada seta indicarão 

uma polêmica, de acordo com a provável data de publicação dos textos e serão 

utilizadas as cores vermelha, para ataques, e azul, para defesas:  
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Diagrama 1 – Debate entre os cinco autores 

 

 

 Texto/polêmica Data possível da publicação - 

Referência 

1 Ataque de Harrington a Baxter - A Half a Sheet against 

Mr. Baxter. 

Ano 1658 – EEBO. 

2 Ataque de Richard Baxter a Henry Vane - A Key for 

Catholicks. 

10/02/1659 – Registro Stationer’s 

Company. 

3 Crítica de John Rogers a Prynne, pelo que escreveu em 

The good old cause rightly stated, and the false un-cased, 

e a Baxter, pelas palavras em A Key for Catholicks. 

Defesa de Henry Vane aos ataques de Baxter - Mr. Pryn's 

good old cause stated and stunted 10 years ago. 

Entre 22/04 a 06/05 de 1659 – 

referências da fonte. 

4 Crítica de Henry Vane a James Harrington - A needful 

corrective or ballance in popular government expressed 

in a letter to James Harrington. 

Início de Maio. 
106

 

5 Relato de Prynne sobre o debate acontecido pessoalmente 

entre ele e Henry Vane - A true and Perfect Narrative. 

18/05/1659 - data informada na 

conclusão da obra pelo autor. 

6 Resposta de Prynne ao convite para a comissão e ataque a 

Harrigton - An answer to a proposition. 

17/06/1659 - anotação de George 

Thomason transcrita na EEBO. 

7 Crítica de Baxter a Vane e resposta a Harrington – A holy 

commonwealth. 

22/06/1659 - Registro Stationer’s 

Company. 

8 Ataque de Rogers a Prynne, por The re-publicans and 

others spurious good old cause e A true and Perfect 

14/07/1659 – data informada na 
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Narrative; a Baxter, por Key for Catholicks e A holy 

commonwealth; a James Harrington, por The 

Commonwealth of Oceana e a petição com princípios 

harringtonianos The humble petition of divers well-

affected persons, delivered the 6th day of July, 1659. 

Defesa de Henry Vane - Diapoliteia. A Christian 

concertation with Mr. Prin, Mr. Baxter, Mr. Harrington, 

for the true cause of the Commonvvealth. 

apresentação da obra pelo autor. 

9 Resposta de Harrington a Rogers – A parallel of the spirit 

of the people, with the spirit of Mr. Rogers. 

02/09/1659 – data informada pelo 

autor na conclusão do panfleto. 

10 Resposta de John Rogers a James Harrington - M. 

Harrington's Parallel unparallel'd. 

22/09/1659 – anotação de George 

Thomason transcrita na EEBO. 

11 Ataque de William Prynne a John Rogers - A brief 

necessary vindication of the old and new secluded 

members. 

05/11/1659 – Registro Stationer’s 

Company. 

Tabela 6 – Ataques e defesas entre os cinco autores. 

 

 

Nesse quadro, contendo as críticas e defesas dos autores envolvidos na polêmica 

estudada, podemos observar a centralidade de Rogers em nossa discussão. O autor, de 

alguma forma, articula todos os outros pensadores em Diapoliteia, ao combater William 

Prynne, Richard Baxter, James Harrington e defender seu “mentor” Henry Vane. Além 

disso, é possível perceber que, de todos os pensadores, ele é quem mais ataca: cinco 

vezes. Faz duas defesas de Vane e é atacado duas vezes. Por outro lado, Harrington foi 

quem mais sofreu ataques, cinco no total (um de Baxter, um de Vane, um de Prynne e 

dois de Rogers), sendo atacado por todos os pensadores. Seria combatido por John 

Rogers, em Diapoliteia e M. Harrington's Parallel unparallel'd, pelo republicano Henry 

Vane, em A needful corrective or ballance in popular government expressed in a letter 

to James Harrington, pelo puritano William Prynne, em An answer to a proposition e, 

por último, mas não menos importante, por Richard Baxter, em A holy commonwealth.  

Na outra ponta, os menos atacados foram Rogers e o advogado defensor da 

monarquia, com dois textos escritos em oposição a suas ideias. Henry Vane e Richard 

Baxter aparecem com três ataques sofridos por cada um. Além disso, nos parece 

importante destacar a existência de dois pares que não se combatem (Vane/Rogers e 

Prynne/Baxter). Tal constatação pode nos indicar semelhanças no pensamento e 

projetos. Já indicamos a influência de Henry Vane sobre John Rogers e idéias 

compartilhadas. No entanto, sobre a outra dupla, Prynne e Baxter, podemos ver 

similitudes em muitos pontos, como na defesa pela monarquia, pela restauração dos 

Lordes e dos membros excluídos da Câmara dos Comuns e, sobretudo, na interpretação 
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da atual commonwealth como fruto de uma conspiração papista. Tanto que Rogers, em 

Diapoliteia, apontaria “quão PRINIANOS as palavras e os argumentos do Sr. Baxter 

são pela Lei, e quão BAXTERIANOS, as provas do Sr. Prynne são pela Escritura”. 
107

 

Mas analisemos essas semelhanças e diferenças entre os autores em nosso próximo 

capítulo. 
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2. REGALISTAS E REPUBLICANOS: AS LINGUAGENS DO 

DEBATE 

 

 

Como vimos, a natureza da polêmica política é a divisão, a falta de consenso e 

unidade em torno de projetos em disputa no âmbito público. 
108

 Apoiadores e opositores 

do governo sempre existiram, mas foi a queda da censura estatal e eclesiástica sobre a 

imprensa que permitiu a enunciação de certas posições e pensamentos anteriormente 

vistos como sediciosos. Sem a interdição dos órgãos de controle, sugerindo o que 

poderia ser dito ou não, as discordâncias se tornaram um modus operandi do debate 

político durante a Revolução. Qualquer um que ousasse emitir suas opiniões no espaço 

público corria risco de receber duras críticas e contestações. Com isso, desde a Guerra 

Civil, dois partidos emergiram de forma aberta: um lutando em prol da causa 

monárquica e outro defendendo o parlamento, dividindo opiniões e lados.  

Com a radicalização do exército nos últimos anos da década de 1640, muitos 

abandonaram suas posições anteriores em defesa do parlamento, passando a pedir a 

volta do rei e a criticar o estabelecimento da commonwealth. Outros, no entanto, viram 

no regicídio uma oportunidade de estabelecer uma república na Inglaterra, sem monarca 

ou Casa dos Lordes. Nessa divisão, se encontrariam os dois principais partidos em 

disputa durante todo o Protetorado: regalistas e republicanos. Apesar das propostas 

explicitamente divergentes, tanto um lado quanto o outro faziam uma oposição aberta 

aos interesses de Oliver Cromwell e, posteriormente, de seu filho. Ao centro, os 

apoiadores dos Lordes Protetores, de alguma forma, funcionavam como uma matéria a 

isolar os dois extremos, atraindo sobre si o foco principal da oposição. 
109

 Com a 

dissolução do Parlamento e a queda do Protetorado na primavera de 1659, os opostos se 

tocaram e os polos foram curto-circuitados. Sem um Protetor para remeterem o grosso 

de suas críticas, a guerra textual entre ambos os lados tomou proporções 

incomensuráveis.  

Cada um desses grupos mantinha preceitos distintos, que nos ajudam a 

compreender as posições dos autores que estudamos. Como indica Elizabeth Skerpan, 

os regalistas tinham uma visão de mundo essencialmente integrativa, compartilhando 
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uma perspectiva estática da sociedade, na qual cada pessoa tinha um lugar definido e 

um papel a desempenhar para o bom funcionamento da ordem. Ao contrário, os 

republicanos apontavam para o dinamismo social e viam a possibilidade da mudança 

política. Por isso estavam sempre preocupados com uma forma de preservar a 

estabilidade e evitar a corrupção dos governos. 
110

  

Essas categorizações, apesar de esquemáticas, são amplamente utilizadas pela 

historiografia e foram importantes conceitos na luta social e política coeva entre grupos 

e propostas rivais. Mais do que uma simples divisão binária dos interesses em jogo, 

indicam distintas percepções sobre a realidade e moldaram, muitas vezes, as 

interpretações que os autores tinham a respeito dos eventos pelos quais passavam. 

Impactavam fortemente sobre seus escritos e propostas que apresentavam nos debates 

públicos.  

Na dinâmica do debate político, os autores precisavam se fazer entender, caso 

quisessem angariar apoiadores e garantir que suas críticas e projetos fossem bem 

compreendidos. Utilizavam uma linguagem publicamente reconhecida e acessível 

àqueles a quem se dirigiam e, por isso, passível de ser apreendida pelos pesquisadores. 

Seus textos, a forma como narravam os acontecimentos do presente e sua interpretação 

das formulações políticas, mais do que simples descrições, nos revelam uma visão de 

mundo e da sociedade. Essas categorias (regalistas e republicanos) não são apenas uma 

ferramenta útil ao historiador, mas percepções que os próprios coevos utilizavam para 

explicar o debate político. Não são facilmente dispensáveis, mas elementos que podem 

nos auxiliar a compreender as convenções, termos e ideias que compartilhavam. 
111

  

Sob esse ponto de vista, como talvez já tenha ficado explícito pelo que foi 

discutido até aqui, William Prynne e Richard Baxter estariam do lado monarquista e, 

defendendo a posição republicana, se encontrariam James Harrington, Henry Vane, 

John Rogers e os autores da petição de 06 de julho. Certamente, as diferenças 

individuais devem ser levadas em conta. Uma análise que utiliza somente os objetivos 

pretendidos (monarquia ou república) para agregar autores pode facilmente cair em 

enganos. Nesse quesito, podemos correr o risco de afirmar que Thomas Hobbes é um 

regalista similar a William Prynne ou que James Harrington defende a república sob os 

mesmos princípios que John Rogers. Dessa forma, poderíamos achar absurda uma 
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aproximação de Hobbes e Harrington, pois buscam fins distintos, sem perceber o quanto 

a teoria do segundo deve ao primeiro. No entanto, mesmo com as notáveis diferenças 

individuais, é possível classificar os nossos pensadores entre os dois grupos. Afinal, não 

estamos interessados nesse capítulo nos autores considerados individualmente, mas nos 

discursos que utilizavam e compartilhavam, disponíveis à época. Seja para aceitá-los e 

reproduzi-los, negá-los ou inová-los. Como diz Pocock, esta é uma forma de perceber e 

combater afirmações que não poderiam ser feitas por um autor, justamente porque não 

lhe estava disponível na linguagem. 
112

 

 

 

2.1 A Linguagem Regalista do Debate 

 

A linguagem regalista 
113

 se ancorava no passado e na tradição, em prol da 

continuidade do mundo interrompido com a Guerra Civil. Seu projeto de futuro tinha os 

olhos virados para trás, em busca do retorno da sociedade e hierarquias perdidas após 

quase duas décadas de tumultos e mudanças frequentes. Seus escritos não se justificam 

ou apelam à novidade, mas à manutenção dos valores tradicionais e das estruturas de 

poder já conhecidas. Nesse sentido, para alguns regalistas, era inútil discutir os passos 

para o futuro ou mesmo um projeto de estabelecimento para o governo. O caminho a ser 

percorrido já estava traçado pelo retorno da Antiga Constituição de Rei, Lordes e 

Comuns e pela restauração da monarquia. 
114

 Queriam rebobinar o fio da história e 

impedir que os acontecimentos da Guerra Civil proporcionassem as diversas alterações 

acontecidas no reino.  

Contra as teorias da origem popular da soberania e do governo, os regalistas 

concebiam o rei como um enviado e mandatário do poder de Deus. Esse ponto está na 

base de seus argumentos e implícito em seus princípios. A partir disso, qualquer 

resistência a um monarca seria igualmente uma subversão contra a própria ordem 
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divinamente estabelecida. Utilizando uma linguagem religiosa e apelando a uma 

ordenação superior, os monarquistas buscavam assegurar a estrutura política que 

defendiam atacando teologicamente a rebelião e a sedição. 
115

 Desta forma, como 

podemos ver pelo argumento de Richar Baxter, seria “proibido aos súditos sob a pena 

de danação” resistir aos governantes. 
116

 Para William Prynne, o outro regalista de nosso 

debate, Deus e Cristo teriam ordenado os “Reis para serem os principais Pais 

cuidadores” do reino e desobedecê-los seria algo abominável e sujeito à reprovação. 
117

 

Junto ao direito dos reis, como bem observou James Harrington, os monarquistas 

também se apoiavam na “obrigação das antigas leis”, ou no “juramento de 

fidelidade”.
118

 Nada poderia acontecer fora daquilo já devidamente acordado. William 

Prynne, até por conta de sua formação como advogado, era obcecado pela legalidade. 

Em diversos textos, tentou deslegitimar as proposições de seus adversários por estarem 

em desacordo com a letra da lei. Além disso, condenou repetidamente os membros do 

Parlamento e do exército pela subversão e traição que cometeram contra o reino, em um 

ato “indigno, não viril, não inglês e não cristão”. 
119

 Por estarem “obrigados por seus 

mandatos e certificados de eleição, seus juramentos de supremacia, fidelidade, 

submissão, declarações, voto, pacto” etc. deveriam inexoravelmente defender o rei e a 

monarquia. 
120

 Richard Baxter igualmente condenaria aqueles que alteraram “nossa 

antiga Constituição de Rei, Lordes e Comuns, que juramos, e juramos, e juramos 

novamente a sermos fiéis e a defender”. 
121

 A falta de comprometimento com os 

juramentos, segundo o teólogo protestante, era uma grave ameaça à paz. Como 

demonstra, esse era um dos problemas que os papistas ofereciam aos reis protestantes, 
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já que, em suas doutrinas, absolviam os súditos de suas obrigações com a fidelidade, 

caso considerassem um governante como um herege. 
122

 

A aversão às inovações e mudanças políticas, a preocupação com a preservação 

das estruturas e hierarquias sociais e o desejo pelo retorno de uma constituição já 

conhecida, fazem dos regalistas um grupo aficcionado pela ordem. Um mundo seguro é 

um mundo ordenado, em que as ações humanas são estáveis e previsíveis. Como Deus, 

que é imutável – o mesmo ontem, hoje e sempre –, 
123

 o homem deveria “ser constante, 

firme, fixo, resoluto, imóvel e imutável em seus juramentos, religião, adoração, fé, 

princípios, conselhos, resoluções e condutas”. Essa postura era essencial para o agrado 

de todos e para a defesa do governo real, “evidenciado por sua antiguidade, a 

experiência de muitas sucessivas gerações” e que estava “firmemente estabelecido pelas 

leis, juramentos, pactos e prescrições, com todas as outras confirmações civis e 

sagradas”. Ao contrário, como indica Prynne, a instabilidade e o vício por mudanças 

representariam “o pecado, a vergonha, a desgraça, a infâmia, a desonra e a ruína de 

qualquer Nação, Igreja, povo, reino, Estado, conselho e pessoa”. 
124

 

Desta forma, se apegavam às Escrituras, às leis e estatutos do reino, como 

sustentáculos de grande parte de sua argumentação. Olhando para o passado e visando a 

conservação da sociedade, a Bíblia e a legislação inglesa lhes pareciam os preceitos 

mais claros a seguir para a manutenção da ordem e para o combate à sedição. Prynne, 

inclusive, acusaria os republicanos por perseguirem uma estrutura de governo que não 

poderia ser derivada das Escrituras, “mas somente dos antigos pagãos, sangrentos 

romanos, [...] que estavam sempre alterando seu governo de uma nova forma para 

outra”. 
125

  

Apesar de defenderem os mesmos princípios, grande é a diferença de estilo entre 

o advogado puritano e o teólogo. Enquanto o último faria poucas referências, se 

limitando aos autores que atacava, àqueles que corroboravam com seus argumentos e 
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claro às passagens bíblicas; o primeiro encheria seus textos de citações e indicações nas 

marginálias, em uma exagerada busca por autoridade, hábito que lhe rendeu o apelido 

de “Marginal Prynne”. 
126

 Como advogado, além da Bíblia, se baseava fortemente na 

legislação inglesa para legitimar e sustentar seus argumentos. Suas obras estão repletas 

de indicações de leis e estatutos a fim de provar suas hipóteses.  

Embora não possuíssem um projeto novo de futuro, os argumentos regalistas não 

se limitavam apenas em cantar as benéficies do antigo governo. Através das lentes do 

passado, denunciavam o presente opressor como uma forma de combater aquelas 

alterações que os afastaram do mundo conhecido. Contra a anarquia do momento coevo 

ofereciam a estabilidade e a ordem do governo real. Assim, nesse contexto, segundo 

Elizabeth Skerpan, “qualquer louvor da monarquia se torna uma crítica implícita do 

atual estado das coisas, enquanto qualquer crítica da teoria do governo, de radicais ou da 

commonwealth é um louvor da monarquia”. 
127

  

Portanto, os regalistas precisavam oferecer exemplos que desonrassem a 

República perante seus leitores. Nesse sentido, o modo de exaltar o passado redentor era 

comparando-o com um presente anárquico e tirânico. As alterações, mudanças e 

confusões daquele momento eram contrabalanceadas à segurança e estabilidade de se 

saber governado por um rei e sua família, em uma sucessão hereditária. 
128

 O jeito de 

agregarem adeptos à sua causa era se colocando como defensores dos valores 

tradicionais e de uma forma de governo já conhecida, lendo o presente a partir da 

distância que se construía em relação ao mundo anterior à Guerra Civil. Como 

denunciavam, o governo republicano havia provocado deploráveis efeitos em todo o 

reino e que precisavam ser explicitados. Segundo Prynne, os defensores da Good Old 

Cause e da commonwealth reduziram os ingleses “a uma condição desesperada, 

perturbadora, oscilante e cambaleante, sem quaisquer meios prováveis ou esperanças do 

mínimo estabelecimento estável”. 
129

  

William Prynne foi um dos mais vorazes difamadores da república. Segundo 

Mayers, os regalistas se orgulhavam de ter a pena infatigável do advogado ao seu lado, 
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defendo a causa monárquica. 
130

 Em seus textos, procurou mostrar as consequências 

políticas, sociais, religiosas e econômicas do governo republicano, indicando o que foi 

destruído pelos agitadores e o que colocaram no lugar daquelas antigas estruturas e 

direitos ingleses. A base de todas essas confusões, e que permitiu a existência dos 

outros problemas, foi a alteração do poder político. A rebelião contra o rei, sustentáculo 

de toda ordem e sociedade, fez com que as outras hierarquias sociais e religiosas se 

fragilizassem, levando o reino ao caos. Para o advogado, só o retorno da Monarquia 

poria fim aos distúrbios coevos, restaurando a paz e a estabilidade. Assim, via como 

inconcebível o clamor pela constituição de uma commonwealth. 

Em 1659, os oponentes de Prynne eram os defensores da república, um partido 

que em si era bastante diverso. Embora o advogado não diferenciasse bem os 

momentos, grupos e interesses posteriores ao regicídio, colocando tudo quase como 

uma coisa só, podemos dizer que seu principal objetivo era combater aquele triunvirato, 

como chama, composto por republicanos, sectários e oficiais do exército. 
131

 Contra eles 

seus textos do período vieram a público. O fato de o advogado pouco distinguir o que 

significava ser uma commonwealth em 1649, 1659 ou mesmo no começo do século 

XVII, favorece as confusões. Não lhe interessava identificar os diferentes projetos e 

interesses que estavam em jogo na época do regicídio, do Protetorado, ou da restauração 

do “rump”. Para Prynne, todos faziam parte de um mesmo empreendimento papista e 

republicano contra a monarquia e Igreja anglicana. Aqueles que eram contra o governo 

real em 1659 seriam os mesmos que causaram a morte do rei e os distúrbios em todo 

reino. 

Dessa forma, quando fala das alterações que a Inglaterra sofreu desde 1649, está 

associando os mesmos interesses e valores aos republicanos dos anos finais da 

Revolução. A descrição da traição do exército e dos parlamentares radicais contra o rei 

era uma forma de mostrar aos seus leitores as ameaças que um governo republicano 

traria ao reino. Assim, acusava os militares de “depor, matar e destruir a pessoa do rei, 

vida, coroa, dignidade, posteridade e monarquia em si; a completa estrutura do governo 

tanto na Igreja quanto no Estado; os direitos, privilégios e independência dos 

parlamentos ingleses”, com o claro objetivo de “subverter a verdadeira religião 
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protestante estabelecida; a lei do país, as propriedades, leis e liberdades do súdito”. 
132

 

Para o advogado, a continuidade da república representava a manutenção dessas 

ameaças contra o poder político e contra o povo inglês. Em vários textos e em vários 

momentos, Prynne procurou mostrar que aqueles engajados pela commonwealth 

estiveram engajados contra a monarquia, e, portanto, pretendiam “subverter, destruir o 

rei, rainha, príncipe, posteridade real, lordes, comuns, reino, governo, leis, liberdades e 

propriedades do povo da Inglaterra”. 
133

 

A monarquia vindo abaixo e rompidas as amarras que ordenavam a comunidade, 

o caminho estaria aberto à subversão social. Além de ameaçarem as propriedades, as 

leis e as liberdades dos súditos, segundo Prynne, os defensores da commonwealth 

também pretendiam introduzir a Democracia e a “Paridade, não deixando nem Rei, nem 

Igreja, nem Senhor, nem Gentleman”. 
134

 Além disso, intencionavam subverter toda 

“unidade, amizade, piedade real, caridade, honestidade e justiça”, dividindo os súditos 

ingleses “em diversas seitas irreconciliáveis, cismas, facções e frações; desorientando-

nos com diversos medos, perigos, [...] mudanças, alterações, dissoluções do governo, 

parlamentos, autoridades suprema e subordinada”. 
135

 Assim, se nada fosse feito para 

impedi-los e para restaurar o antigo governo, a Inglaterra e sua glória acabariam “em 

uma sombria equidade caótica ou confusão; e a longa linhagem de nossos nobres 

ancestrais, acabaria em um Jack Cade ou Wat Tyler”, rebeldes ingleses durante a Idade 

Média. 
136

 

Se, para o advogado, o regicídio e a commonwealth representavam um projeto 

papista, a religião era outro pilar inglês que corria perigo. Além de impedirem que o rei 

exercesse seu papel de defensor do protestantismo, segundo Prynne, aqueles que 

fizeram as alterações no governo também pretendiam atingir “a igreja e [o] ministério 

da Inglaterra, e a verdadeira religião protestante em si”. Para isso, estabeleceriam “todos 

os tipos de heresias, blasfêmias, religiões, seitas, em verdade ateísmo e papismo em si 
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pelo menos em seu proveito, para trazer nossos reinos, igrejas, nações e religião para a 

inevitável desolação”. 
137

 Os assuntos religiosos igualmente interessavam Richard 

Baxter, que em diversos momentos escreveu contra a liberdade religiosa como uma 

porta de entrada para o papismo e infidelidades. As falsas doutrinas, inseridas no reino 

inglês, levariam os súditos à traição dos príncipes e a corrupção moral. 
138

  

Por fim, no campo econômico, segundo o advogado puritano, a commonwealth 

teria trazido uma “incomparável escassez e perda de todo o tipo de comércio e tráfico 

por terra ou mar”. A confusão no governo impulsionou o medo e a desconfiança que 

arruinou todos os negócios públicos e os interesses domésticos. 
139

 Os governantes, ao 

envolverem o país em guerras constantes, intestinas e estrangeiras, “esgotaram o nosso 

tesouro público, destruíram o nosso comércio” e deixaram “empobrecida, oprimida, e 

bastante carcomida a riqueza e o espírito de nossa nação”. 
140

 O resultado foi a desonra 

da Inglaterra frente aos reinos estrangeiros, “quem agora nos desprezam como a mais 

servil, ébria, infiel, sem política, imprevidente, torpe, perversa, insensata e inconstante 

nação sob o céu” 
141

 

Embora Prynne conseguisse apontar com clareza aquilo que fora alterado, era 

extremamente confuso ao indicar quais seriam os planos daquele triunvirato que 

buscava atacar. A listagem de nomes e formas políticas que associa aos republicanos e 

oficiais cumpre mais o papel de função retórica, no enfatizar a perversidade daquele 

projeto inimigo, do que o de ser uma reflexão clara e objetiva. Assim, lança uma série 

de termos esvaziados de seus sentidos políticos, mas que no argumento do advogado se 

agregam de valor negativo, justamente por não serem compatíveis à monarquia tão 

desejada. A indistinção que o atinge ao identificar as fases da república, também 

aparece na apresentação dos projetos opostos ao governo que defende. Acaba colocando 

em um mesmo saco tudo aquilo que não era monarquia. Essa confusão pode ser 
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facilmente percebida em The re-publicans and others spurious good old cause. Neste 

texto, Prynne diria que os agitadores pretendiam estabelecer uma “oligarquia, anarquia, 

tirania, opressão, libertinagem, um governo militar” e mais a frente que procuravam 

introduzir uma “democracia e paridade”, sujeitando todos ao “poder arbitrário, militar e 

tirânico de anabatistas, brownistas e de algumas pessoas sediciosas, facciosas, avaras e 

ambiciosas”. 
142

 Longe de ser um discurso analítico sobre seus oponentes, que 

ponderasse os reais planos e ameaças de seus inimigos, seu argumento é repleto de 

medo e histeria. Em sua defesa da monarquia, valora negativamente certas noções a fim 

de justificar aquele projeto e comportamento que desaprova. 
143

 Talvez o advogado 

conhecesse os significados de cada termo, talvez não, mas o que nos interessa é que em 

sua busca pelo retorno da monarquia, a apresentação de formas de governos, muitas 

vezes opostas entre si, foi utilizada consciente ou inconscientemente como uma maneira 

de denunciar o presente opressor em busca do passado redentor.  

Independente das mudanças acontecidas, a solução para todos os problemas e a 

maneira de atingir a paz estava no retorno da monarquia, considerada pelo advogado “o 

melhor dos governos”. Sua perfeição estava em sua constituição, composta pela mistura 

dos três tipos de regimes existentes “entre os homens, monarquia absoluta, aristocracia 

e democracia, pela experiência e sabedoria de nossos ancestrais, para dar a este reino 

(tanto quanto a prudência humana pode prover) a conveniência de todos os três, sem a 

inconveniência de qualquer um deles”. 
144

 Assim, concluía que “agora o único modo de 

recuperar sua honra perdida e preservar igualmente nossas leis, liberdades, religião, 

estabelecer a paz futura, estabelecimento e impedir a imediata ruína”, seria 

inexoravelmente “se empenhar para restaurar nossa antiga, hereditária, justa e legal 

realeza, reis, governantes e governo”. Restaurando o monarca, igualmente deveriam ser 

restauradas as suas mais que “necessárias e invadidas prerrogativas, terras, rendimentos, 
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direitos e jurisdições”, a serem protegidas, de maneira inviolável, “com suas vidas e 

estados contra todas as conspirações de papas, jesuítas, e inimigos estrangeiros”. 
145

 

Os discursos dos oponentes da república eram agressivos e diversos: ora 

apontavam problemas econômicos preexistentes para indicar o futuro fracasso do 

governo, as mazelas e privações que traria à Inglaterra; ora procuravam mostrar como a 

commonwealth promoveu a subversão social, acabando com o rei, os lordes, as leis e os 

princípios da religião protestante; ora atacavam o antigo parlamento, que governou a 

nação pela primeira vez entre 1648-1653 e retornava em 1659 sob a pecha da 

ilegalidade, apontando a corrupção e o egoísmo de seus membros. Diariamente, a 

república era envenenada por panfletos regalistas, interessados em roer e abalar seus 

alicerces. 
146

 Essas acusações ajudaram a formar a imagem negativa da república, pois, 

como indicou Mayers, a ridicularização da commonwealth se provou ainda “mais 

efetiva do que a resistência armada”. 
147

  

 

 

2.2 A Linguagem Republicana do Debate 

 

Enquanto os regalistas faziam tudo o que podiam para arruinar o 

estabelecimento de uma república na Inglaterra, seus defensores combatiam esses 

ataques procurando demonstrar os fundamentos em que se colocava aquele projeto de 

governo e sua superioridade em relação à monarquia. Todavia, como indica Ruth E. 

Mayers, “o republicanismo não era puramente, ou mesmo principalmente, defensivo”, 

ao contrário, ainda mais “importante era a ofensiva, o esforço criativo para imaginar e 

delinear o futuro, dissipando o escárnio conservador pela demonstração de que um 

estado livre inglês era viável.” 
148

 Assim, uma quantidade enorme de escritos 

republicanos invadiu o espaço público, representando o esforço intelectual de autores 
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interessados em apresentar soluções práticas para o estabelecimento da commonwealth. 

O ano de 1659 se mostrou um espaço aberto para a experimentação política, para a 

projeção e sistematização de outros modelos constitucionais que anteriormente 

pareciam apenas uma construção teórica distante da experiência. Como nos diz o autor 

do panfleto The Grand Concernments of England Ensured, aquela era uma época 

“grávida de projetos”, em que qualquer um procurava agir para “forjar um Governo”. 

As cestas dos vendedores de livros e lojas tinham sempre algo novo “para mostrar por 

um Governo Popular”. 
149

 Nesse contexto, para além dos projetos regalistas que 

propunham o retorno do príncipe Stuart, exilado, o republicanismo teve um papel 

fundamental. 

Como apontou Mayers, a importância quantitativa e qualitativa desse material 

impresso em 1659 há muito tem sido reconhecida pelos historiadores e pesquisadores 

deste período. G. E. Aylmer o viu como “‘um dos anos de colheita para os tratados 

radicais’”. 
150

 Perez Zagorin o reconheceu como o “annus mirabilis do 

republicanismo”.
151

 Ronald Hutton afirmou que a panfletagem radical de 1659 tinha 

“tanto vigor quanto aquela de dez anos antes” e que ali “os recursos para uma segunda 

Revolução Inglesa estavam presentes”. 
152

 Já Jonathan Scott viu esse período como um 

“momento republicano”. 
153

 Apesar disso, “embora existam estudos salientes, 

particularmente do impacto de Harrington, a escrita republicana desse ano no geral nem 

sempre tem sido levada a sério”. 
154

 Contra um cenário de intensa polêmica e de 

embates constantes entre os próprios adeptos da república, muitas vezes os historiadores 

falharam em reconhecer bases firmes e compartilhadas nesta variedade, o que contribui 
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para a interpretação de que a commonwealth estava fadada ao fracasso, como 

apontavam os regalistas. 
155

  

Segundo Mayers, os monarquistas estrategicamente procuraram indicar a 

anarquia e a falta de coesão do pensamento republicano, levando os defensores da 

commonwealth a serem acusados de promover intermináveis discussões, mas sem 

oferecer uma solução eficiente para a organização do Estado. Isto ajudou a criar e 

fortalecer a percepção, assumida muitas vezes pela historiografia, de que nem o 

republicanismo, nem a república, estavam assentados em bases sólidas. 
156

 Assumindo 

esse discurso, corremos o risco de achar que a prática e o pensamento republicano eram 

apenas uma confusão, e que, nesse sentido, pouco podia oferecer para se estabelecer um 

governo e evitar a Restauração. No entanto, antes de cairmos nessa armadilha, devemos 

ter em mente o contexto de intensa polêmica do qual tratamos e, ao se debruçar sobre 

esses escritos, temos que analisá-los sem colocar de lado sua função prática e partidária 

de intervenção e ataque no momento político de sua publicação. Menos que um relato 

imparcial a nos ajudar a compreender a realidade, os textos monarquistas nos fornecem 

os argumentos e estratégias que empregaram para atingir seus objetivos nas disputas 

coevas contra a commonwealth. 

Se, de um lado, os regalistas tinham um ponto comum a olhar, ou seja, o retorno 

da monarquia, o que unificava seus pensamentos em torno de um mesmo objetivo e de 

uma mesma resposta para todas as atribulações, algo semelhante não se dava com os 

republicanos. Ao contrário dos primeiros, que tinham verdadeira aversão às inovações e 

exaltavam a ordem e a estabilidade, os defensores da república sabiam que, quando uma 

“mudança histórica tinha ocorrido”, como consequência, uma “mudança política era 

agora necessária”. 
157

 Assim, miravam o futuro como um espaço aberto à 

experimentação e tentavam conceber e adaptar, segundo suas próprias expectativas, 

modelos constitucionais antigos provindos do passado que, ao serem aplicados ao 

momento inglês, entravam em choque com a ordem tradicional. Isso fazia com que as 

soluções para a crise fossem diversas e os caminhos oferecidos para a consolidação da 

república abundantes. Multiplicavam-se modelos constitucionais.  
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No entanto, a variedade republicana, antes de ser um problema, se mostra uma 

característica desse grupo, em meio a um contexto em que escrever e publicar era uma 

forma de intervir. Como ressalta Jonathan Scott, o “engajamento político é uma razão 

para o ecletismo dessa literatura”. 
158

 Desta forma, ao invés de olharmos as fontes 

procurando uma unidade de objetivos e pretendendo forçar a categoria à realidade, 

devemos reconhecer essa pluralidade como formadora do objeto que analisamos. Caso 

contrário, faremos como Elizabeth Skerpan que, ao não encontrar a mesma 

homogeneidade dos regalista nos republicanos, só enxergou neles desunião, apelo 

sectário, abstrações, interesses privados e ausência de soluções práticas. 
159

 Perceber a 

variedade desses escritos nesse período é o primeiro passo para se procurar bases 

compartilhadas e elementos comuns. 

Nessa complexa diversidade, como sugere Ruth E. Mayers, apesar de todas as 

diferenças individuais e variantes de autor para autor, três correntes se destacavam 

como aglutinadoras dessa pluralidade: a teocrática, exaltada por diversos grupos como 

quacres, pentamonarquistas e “republicanos devotos”, portadores de uma linguagem 

milenarista e defensores de um governo dos Santos; a harringtoniana, com sua leitura do 

processo histórico ancorada na mudança do equilíbrio da propriedade, assim como na 

defesa por um parlamento bicameral e eleições sem distinção; e a Neo-leveller, que 

extraíam suas proposições a partir do mito da Antiga Constituição, corrompida pela 

Monarquia, clamando por seus direitos de nascimento como ingleses livres. 
160

 Dessas 

vertentes, duas nos interessam mais profundamente por fazerem parte do debate que 

analisamos. A primeira, defendida por John Rogers e Henry Vane, e a segunda, 

representada por James Harrington e seus adeptos, como os autores da petição de 06 de 

julho.  

 No entanto, para compreendermos melhor essas duas correntes tão marcantes 

em 1659, é necessário voltar ao ano de 1656 e refletir sobre o conteúdo de duas obras 

importantes para a história do republicanismo e que, de certa forma, marcam essa 

divisão observada no período final da Revolução: A Healing Question, de Henry Vane, 

e The Commonwealth of Oceana, de James Harrington. Tais textos, mesmo que 

carregando distinções entre si, às vezes políticas, outras religiosas, falam em nome de 

um Estado Livre e da soberania popular, empregando e ajudando a formar a linguagem 
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republicana. Em meio a uma crescente oposição ao Protetorado, esses autores 

procuraram oferecer soluções distintas para o problema das divisões e partidos que 

afligiam e ameaçavam a república. Assim, lançaram as bases de seus projetos para o 

estabelecimento de um governo. 
161

 

O texto de Henry Vane, A Healing Question, é uma das obras mais influentes 

entre aqueles escritos em combate ao Protetorado. Publicado em oposição a uma 

declaração feita por Cromwell, convidando o povo para um dia de jejum e humilhação, 

o panfleto é uma crítica contra o governo, em um republicanismo que, conjuntamente à 

defesa da soberania popular, está impregnado de uma linguagem milenarista e devota. 

Vane busca unir o Partido Honesto, composto por aqueles que defendem os legítimos 

direitos naturais, conquistados pelo exército e ratificados no sangue do rei decapitado, 

antes que a ferida aberta se torne incurável e o inimigo comum invencível. Esta união, 

como sugere o autor, seria o único remédio para manter viva e em progresso a Boa 

Causa. Mesmo depois que o corpo de seus adeptos foi separado em diferentes partes, 

após a grande interrupção sofrida em suas expectativas – com o advento do Protetorado 

e com o domínio do interesse privado sobre o público – uma união se mostrava, ainda, 

não apenas provável, como possível, já que até aqueles discordantes concordariam com 

a justiça e espírito da Causa defendida. Assim, pelo bem da commonwealth, propõe a 

união daqueles adeptos da Good Old Cause. 
162

 

Um dos méritos mais duradouros de Vane foi a disposição da Causa em dois 

pontos, ou em ramos, como ele chamava: liberdade civil e liberdade de consciência. 

Pela primeira, as pessoas estariam livres para escolher aqueles que achassem mais 

adequados para ocupar cargos de Autoridade e Magistratura. Uma raiz que prosperaria 

longe do interesse privado, dos herdeiros da Conquista Normanda e da prerrogativa 

régia, que capturou do povo a liberdade de escolher seus próprios representantes, um 

direito natural e privilégio de todos os ingleses. O segundo ramo da Causa, para Henry 

Vane, seria a liberdade em matéria de religião, no que consiste a adoração e o serviço a 

Deus. Esse âmbito estaria fora do alcance dos Magistrados terrenos, que não deveriam 
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intervir nas coisas que apenas Cristo teria o direito de julgar. 
163

 Segundo afirma, esses 

seriam os pontos da verdadeira liberdade, os quais as pessoas boas e os adeptos do 

partido honesto deveriam se engajar. 

The Commonwealth of Oceana, publicado meses depois de A Healing Question, 

seria o mais elaborado modelo constitucional do pensamento republicano até aquele 

momento. Harrington, se utilizando da ficção, propôs uma análise histórica do próprio 

desenvolvimento econômico e declínio da aristocracia na Inglaterra. A partir de seu 

ponto de vista, uma monarquia não seria mais possível no país, justamente devido à 

mudança do domínio da propriedade, que passou desde o século XVI das mãos da 

nobreza para as mãos do povo. Assim, estavam lançadas as bases (materiais, inclusive) 

para o estabelecimento de um governo popular no país. Preocupado com a defesa e 

estabilidade da commonwealth, afirmava que o segredo de um governo seguro era o 

equilíbrio entre poder político e econômico, sendo a falta de correlação entre a 

constituição do governo e a posse da propriedade a causa de todos os distúrbios e 

alterações.  
164

 

Por isso, a fim de regular as desigualdades entre esses dois poderes, propôs uma 

lei agrária, que visava limitar a propriedade de terra, e uma maquinaria constitucional 

que permitisse eleições sem qualquer distinção, com cargos rotativos, em que todos os 

cidadãos pudessem estar, de tempos em tempos, nas estruturas do governo. Segundo 

confiava, a racionalidade da constituição que apresentava poderia agregar todos os 

partidos dispostos pela commonwealth, desde regalistas, adeptos do Protetorado e 

republicanos, justamente porque cria que as boas ordenações seriam suficientes para um 

bom comportamento e sujeição de todos à virtude e às leis da república. Além disso, 

dentro de seu modelo constitucional, defendia que o poder político fosse exercido por 

um parlamento composto por duas câmaras, um senado e uma assembleia popular. O 

primeiro seria responsável por debater e a última de votar as questões discutidas, 

funções que não poderiam ser confundidas, nem misturadas.  
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Tanto as ideias de James Harrington quanto as de Henry Vane produziram 

adeptos e seguidores. A influência de suas obras extrapola o ano de 1656, chegando, 

como vimos, ao auge de nosso debate, em meio à turbulenta primavera e verão de 1659.  

As diferenças entre as duas vertentes, no entanto, podem nos fornecer a falsa impressão 

de que se apropriavam de um arcabouço diferente na defesa da commonwealth. Apesar 

da clara distinção entre suas propostas constitucionais, ambos estavam trabalhando sob 

os mesmos pilares que sustentavam o republicanismo inglês, dividido com outros 

contextos e fontes, como clássicas, humanistas e puritanas. Os dois escritores ansiavam 

por erigir uma commonwealth segura, estável e cristã, a partir de princípios que eram 

inclusive bem anteriores as suas propostas de governo. 
165

 

Em verdade, como aponta Jonathan Scott, “o pensamento constitucional não 

estava no coração dos escritos republicanos”. 
166

 Se olharmos demasiadamente sobre ele 

só veremos diferenças, por isso devemos desviar nossos olhos por um instante e 

perceber outros pontos compartilhados entre os autores. Segundo o historiador, “o 

republicanismo inglês se definia primariamente em relação não a sua estrutura 

constitucional, mas a princípios morais”. 
167

 Era isso que possibilitava que Henry Vane, 

em A needful corrective or Ballance in Popular Governant, concordasse com James 

Harrington. A despeito de suas propostas opostas de estabelecimento, dizia compartilhar 

aqueles “princípios do direito comum e liberdade, que devem ser providos, qualquer 

que seja a moldura do governo”. 
168

 Assim, defender uma commonwealth era, acima de 

tudo, se mover em direção ao interesse público, à virtude, à liberdade e ao bem 

comum.
169

 

Por mais que os regalistas tentassem associar a república à subversão social e 

política, seus adeptos a exaltavam como a única promotora de benefícios e virtudes que 

nenhuma outra forma de governo poderia oferecer. Só ela promoveria a liberdade, tanto 

civil quanto espiritual, os direitos comuns, o domínio da virtude e a deposição de todo 

interesse privado no seio da nação, pois estava assentada sobre princípios duradouros e 

virtuosos. Como afirmou John Rogers, “essa commonwealth foi disposta sobre a razão e 
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a justiça”. 
170

 A preocupação com os alicerces da república também aparece nos autores 

da petição de 06 de julho. Estes ofereciam seu modelo de constituição pretendendo 

curar todas as cisões e fendas da commonwealth, para que as fundações do governo 

fossem estabelecidas na “liberdade, justiça, paz e unidade”. 
171

 

Além disso, para os defensores da república, um dos principais pontos que 

diferenciava e qualificava a soberania popular em relação ao poder monárquico era sua 

maior vocação para o interesse público e para o bem comum. Em diversos textos 

podemos observar esse engajamento. Etimologicamente, inclusive, se nota essa 

inclinação: em inglês common-wealth [bem comum] seria derivado do latin res publica 

[coisa pública], sendo um governo comprometido com a lei e com os interesses 

compartilhados pelo bem do povo. Para Harrington, devido a sua interpretação do 

equilíbrio necessário entre poder político e econômico, os regalistas, além de inferiores 

em prudência, estariam mais propensos ao interesse privado, enquanto os republicanos 

personificariam o interesse público. Segundo este autor, da mesma forma que a 

alteração do equilíbrio “monárquico ao popular abate o luxo da nobreza”, enriquecendo 

a população, o governo se moveria “de um interesse mais privado a um mais público”, 

mais próximo da razão e da justiça. 
172

  

Henry Vane igualmente defenderia os mesmo objetivos. Para o devoto 

republicano, a vitória do exército sobre a antiga monarquia durante a Guerra Civil teria 

arrancado “o mal daquele governo que cresceu na e com a Conquista Normanda”, e cuja 

raiz “não era o interesse público, mas a luxúria e a vontade privada do Conquistador”. 

173
 Em nome de seus direitos naturais, que pareciam estar novamente ameaçados com o 

Protetorado, escrevia em 1656, clamando a união do bom partido contra aquele governo 

que havia se “acomodado no interesse privado e egoísta de uma parte particular” da 

nação. Em benefício do corpo da commonwealth, indicava o “zelo para assistir e possuir 

a prosperidade pública e o bem da nação, para alcançar e preservar os justos direitos e 
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liberdades disto” como qualificação necessária a todos aqueles adeptos da Causa que 

defendia. 
174

     

Outra ideia fundamental para os republicanos estaria relacionada ao conceito de 

liberdade. Como nos diz Jonathan Scott, essa é uma das noções mais importantes para o 

republicanismo inglês; 
175

 dela podemos derivar todas as outras noções que delineiam as 

características desse grupo, inclusive o clamor pelo interesse público. Esses autores 

acreditavam que só em uma commonwealth os homens poderiam ser verdadeiramente 

livres, afinal acreditavam que a constituição sob a qual você está submetido teria 

interferência direta na autonomia de um povo. Quando discorrem sobre o tema, não 

estão falando na liberdade individual, mas na liberdade civil. Assim, “qualquer 

compreensão do que significa para um cidadão individual possuir ou perder sua 

liberdade deve estar incluída no interior de uma explicação do que significava para uma 

associação civil ser livre”. 
176

 

No entanto, antes de começarmos a refletir sobre os desdobramentos desse 

conceito no pensamento republicano, é importante fazermos uma distinção. Para a 

maioria dos escritores políticos do período revolucionário, a liberdade é uma condição 

natural, “um direito de nascimento concedido por Deus”, concepção que “revela um 

forte componente da teoria política radical da Reforma”. 
177

 Ontologicamente, o povo 

possuiria liberdades e direitos anteriores a qualquer legislação escrita, que não poderia 

entrar em contradição com aqueles; nem os governantes deveriam impor suas vontades 

e interesses privados, suprimindo aqueles ditames naturais escritos por Deus no coração 

dos homens. Caso isso acontecesse, a letra da lei poderia ser desobedecida e os súditos 

se oporem aos tiranos. 

É sobre estes fundamentos que Henry Vane justificaria a rebelião contra o rei na 

Guerra Civil e a qualquer outro governo que tentasse privar o povo de seus justos 

direitos – no caso, ele estava pensando pontualmente na ameaça trazida pelo governo de 

Oliver Cromwell; é contra o Protetorado que convoca o partido honesto dos adeptos da 

Causa. Desde o Conquistador Normando foi negada “a liberdade ao povo, que era seu 

                                                 
174

Idem, p. 3 e 8. Tradução Livre [accommodated to the private and selfish interest of a particular part] e 

[forwardness to assist and own the publique welfare and good of Nation, for the attaining and preserving 

the just rights and liberties thereof]. 
175

 SCOTT, Jonathan. Commonwealth Principles. Op. Cit., p. 9. 
176

 SKINNER, Quentin. Liberdade antes do liberalismo. São Paulo: Editora UNESP, 1998, p. 31. 
177

 Idem, p. 38. 



83 

 

direito natural e prerrogativa”. 
178

 Apenas devido ao sucesso do exército e ao poder de 

Deus, o povo teve restaurados os seus direitos e liberdades, anteriormente capturados 

pela monarquia. Para além das justificativas à rebelião política, como demonstra o 

autor, a própria Causa que expõe e defende em A Healing Question, em essência, 

pretende “restaurar para este Corpo inteiro seus justos direitos naturais nos assuntos 

civis e a verdadeira liberdade em matéria de consciência”. 
179

 

John Rogers compartilharia os mesmos ideais. Em oposição aos defensores da 

monarquia, afirmaria que os “nossos direitos e liberdades, tanto como cristãos quanto 

como homens (ou em questões de consciência e em coisas civis)”, anteriores mesmo a 

antiga constituição de Rei, Lordes e Comuns, foram conquistados, declarados e 

mantidos pela commonwealth, pois estavam assentados em “uma concepção legítima e 

amadurecida, fundada nas Leis, Palavra e Espírito de Deus, da Natureza e da razão e da 

sabedoria nesta nação”. 
180

 E, contra a supremacia da lei positiva, apresentaria um 

argumento retirado de uma resposta da milícia parlamentar ao Rei, no ano de 1642. 

Segundo demonstra, o texto do exército afirmava que havia “nas leis um senso 

equitativo e um literal”, mas quando, por algum motivo, a letra da lei for contra a 

equidade, se tem a “liberdade para desobedecer a letra e obedecer a equidade”. 
181

 

Assentados sobre uma perspectiva diferente em relação à noção de liberdade 

estariam James Harrington e seus seguidores. Não estavam interessados em fornecer 

uma noção abstrata de lei ou direito natural, mas, ao contrário, fundar sua teoria em 

bases históricas. Para esses autores, a liberdade não estaria garantida pela lei natural e 

nem seria um direito anterior a uma constituição. Se, como argumentam, as bases 

materiais de uma comunidade refletiam a maquinaria superestrutural de um governo, 

essa igualmente proporcionaria os alicerces de sua liberdade. Um país seria mais ou 

menos livre de acordo com a sua constituição, sendo a monarquia a mais prejudicial à 

independência dos cidadãos e a república a mais adequada ao seu exercício. Assim, 

liberdade, para Harrington, seria não estar sujeito aos interesses de qualquer pessoa ou 
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partido, que não aqueles dispostos pela própria comunidade. Via a passagem da antiga 

prudência à moderna, como a passagem da liberdade à escravidão, de um governo 

calcado no direito e no interesse comum a um disposto no interesse privado de um 

homem ou uma família. 
182

 

No entanto, tanto aqueles que viam a liberdade como um direito natural, quanto 

para os harringtonianos, que a pensavam como uma derivação da constituição, ambos 

estavam calcados na ideia de que não ser livre é estar sob os desígnios de uma vontade 

que não a sua. Esses escritores, como aponta Quentin Skinnner, “tomam como dado que 

um corpo político, como um corpo natural, será desprovido de liberdade se for forçosa 

ou coercivamente privado de sua capacidade de agir à vontade na busca dos fins que 

escolheu”. Essa privação, seja pelo poder das armas, seja pela interdição da participação 

política, era uma “marca distintiva de tirania” e levava o Estado à condição de 

escravo.
183

 

No argumento desses pensadores, a ideia de liberdade seria oposta à sua falta. 

Tomando a analogia entre corpo político e corpo natural, assumiriam que “o significado 

ao se falar de uma perda de liberdade no caso de um corpo político deve ser o mesmo no 

caso de uma pessoa individual”. Assim, chegariam à figura do escravo, um sujeito cujas 

vontades estão limitadas pelos interesses particulares de seu senhor. Como homem 

comum, um Estado poderia “cair numa condição de escravidão ou servidão”. 
184

 A 

mesma analogia pode ser vista entre nossos autores. John Rogers opôs a verdadeira 

liberdade da commonwealth à escravidão da monarquia. Para o republicano devoto, o 

retorno à antiga constituição seria uma opressão à liberdade civil e de consciência, pois, 

se por um lado, era guiada pelos interesses privados dos governantes, por outro estava 

associada ao papismo, declaradamente defensor de uma religião nacional e perseguidor 

de dissidências. 
185

 Harrington, por sua vez, associava a escravidão à ausência de leis: 

“se a liberdade de um homem consiste no império de sua razão, sua ausência o seduziria 
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à escravidão de suas paixões; então a liberdade de uma commonwealth consiste no 

império de suas leis, a ausência disto a trairia na luxúria dos tiranos”. 
186

  

A consequência deste argumento é que, para o exercício pleno da liberdade em 

um Estado livre, “as leis que o governam – as regras que regulamentam seus 

movimentos corporais – devem ser decretadas com o consentimento de todos os seus 

cidadãos, os membros do corpo político como um todo”. 
187

 Assim, não deveriam 

aceitar qualquer lei ou imposição que não tenha sido votada pelo corpo dos seus 

representantes reunidos no parlamento. É disso que lembram os republicanos autores da 

petição de 06 de julho, quando dizem que “o exercício de toda justa autoridade sobre 

um Povo livre, deve (sob Deus) surgir de seu próprio consentimento”. 
188

 

Esse era um dos fatores pelos quais os republicanos exaltavam a superioridade 

moral da commonwealth em relação à monarquia: a certeza de que seriam governados 

por ordenações guiadas pela razão e pela virtude, votadas pelos representantes do povo 

e para o bem comum, ao invés dos desmandos e vontades de um governante. A 

república, como queria Harrington, deveria ser “um governo de leis e não de 

homens”.
189

 Uma disposição que Vane igualmente concordava estar nos princípios da 

natureza humana 
190

 e, por isso, falava da importância de uma constituição para “ser 

disposta e inviolavelmente observada, como as condições sobre as quais o corpo inteiro 

então representado consente a se lançar em uma incorporação civil e política”. 
191

  Na 

legislação estaria a estabilidade do governo, que transcenderia as vicissitudes humanas e 

os riscos de corrupção no poder, impedindo o avanço dos interesses privados. A lei não 

estava ligada a qualquer pessoa e por isso ia além das fraquezas de uma vida. Como 
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afirma o autor de Oceana, “se falha ou se estabelece em alguém, se levanta em outro, 

que é nomeado seu imediato sucessor”. 
192

  

As diferenças entre republicanos e regalistas são imensas, desde o projeto 

político aos interesses envolvidos em cada constituição. Os defensores da monarquia 

procuraram apontar o mundo às avessas criado pela morte do rei e o estabelecimento da 

commonwealth. Do outro lado, os republicanos indicaram a incompatibilidade do 

governo real com o interesse público e a liberdade. Suas formulações e objetivos são 

visivelmente distintos. No entanto, acima de tudo, toda essa distinção se inicia em suas 

concepções sobre a origem do poder. Enquanto os regalistas de nosso debate 

proclamavam que os reis eram enviados divinos e neles estava a soberania, os 

republicanos a colocavam sobre o povo. Para Vane, a soberania popular era um direito 

natural. Como afirma, o governo era “ordenado por Deus, mas não para o particular 

benefício dos governantes”, devia-se buscar o bem comum e a restauração das 

liberdades e direitos do povo. 
193

 Assim, na concepção monarquista, a morte do rei foi 

uma alteração à ordem divinamente estabelecida, para os republicanos, o 

restabelecimento desta e dos direitos e liberdades estabelecidos por Deus, antes da 

corrupção do governo real e do interesse privado. Para os defensores da monarquia, as 

palavras chaves seriam autoridade e ordem, para aqueles que projetaram o 

estabelecimento da commonwealth seriam liberdade e leis.  
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3. A DISPUTA SOCIAL PELOS TERMOS: PELA GOOD OLD 

CAUSE E PELA COMMONWEALTH 

 

 

No primeiro capítulo apontamos nossa reflexão sobre os motivos e condições do 

debate. Ou seja, procuramos apontar especialmente aquilo que impulsionou (o contexto 

político) e possibilitou (o contexto tecnológico) a polêmica que estudamos, 

apresentando como os autores experimentaram a efervescência política e da prensa 

londrina. Além disso, tivemos a intenção de mostrar o impacto desses eventos e 

estruturas sobre as ideias e a escrita dos autores: publicação, oposição e lugar que 

ocupavam em nosso debate. Já no capítulo anterior, procuramos refletir sobre as 

linguagens disponíveis aos escritores. Discorremos a respeito do lugar que se 

encontravam dentro do contexto linguístico maior do republicanismo e do regalismo, 

além dos símbolos e temas públicos e reconhecíveis que os faziam trabalhar nessa ou 

naquela linguagem, dialogando com ela ou alterando-a. Agora, para este capítulo, nossa 

pretensão é mais minimalista, mas nem por isso menos importante. Pretendemos refletir 

sobre a menor unidade lexical possível utilizada por um autor para transmitir uma 

mensagem: a palavra, ou melhor, um conceito. 
194

 

Como indica Koselleck, os conceitos são responsáveis por plasmar uma 

experiência social e por isso estão muito além de uma dimensão meramente linguística. 

Por meio das palavras e termos utilizados por um autor, na tentativa de explicar e dar 

sentido ao seu mundo, o fazer e sofrer humano se fazem conhecidos. Ao mesmo tempo 

em que descrevem a sociedade, são ferramentas imprenscindíveis em sua alteração e 

dinamismo. 
195

 Assim, quando Prynne, Baxter, Harrington ou Rogers utilizavam um 

termo não o faziam ingenuamente, mas o faziam devido a uma intenção determinada 

pela linguagem que utilizavam. Foi motivada por um desconforto com o próprio mundo 
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que os rodeava, seja devido a uma conjuntura política, seja devido ao pensamento de um 

oponente. 
196

 

Dessa forma, devido ao seu caráter instrumental em um combate retórico, mas 

também social, não haveria um significado homogêneo para um vocabulário político. 

Como diz o historiador alemão, embora os conceitos tendam a descrever e apontar uma 

generalização são, em suma, polissêmicos. 
197

 É difícil querer definir o que tal palavra 

significaria para tal época. As tentativas de generalização de um conceito fazem parte 

das intenções que os diversos grupos realizam para impor o seu entendimento sobre 

outros grupos na complexidade social. O que podemos é tentar refletir sobre o que 

significava aquele termo para aquela pessoa e qual foi sua intenção em utilizá-lo, dentro 

de uma análise detida da linguagem que lhe estava disponível ou em decorrência das 

motivações externas que lhe incentivou a escrever. Assim, seu uso não está ligado a um 

significado especificado e buscado igualmente por todos, mas carrega uma experiência e 

expectativa social que os afasta de uma concordância semântica. A polissemia dos usos 

das palavras faz com que o estudo se desloque, como indicaram Skinner e Pocock, do 

significado à utilização; da abstração à materialidade; do pensamento ao discurso. 
198

 

Assim, se quisermos saber o significado de um termo não basta olhar em um 

dicionário, precisamos compreender o contexto linguístico em que certa afirmação foi 

feita. É necessário perceber o que levou um escritor a efetuar certa inovação no campo 

semântico de um vocabulário e o que incomodou tanto outros autores para lutarem em 

torno do sentido correto. Refletir sobre as tentativas de se mostrar que um termo não 

poderia ser aplicado de certa forma e em certo contexto nos ajuda a explicar a guerra 

linguística e social pelos usos adequados dos conceitos. Como diz Quentin Skinner, “é 

em grande medida através da manipulação retórica desses termos que uma sociedade 

consegue estabelecer, manter, questionar ou alterar a sua identidade moral”. 
199

 Por este 

meio, podemos saber as possíveis intenções que tal autor teve ao utilizar aquela palavra. 

Ideias não são constructos imperceptíveis, mas partilham de uma linguagem comum e 
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apreensível. Mais do que significados, os termos utilizados nos indicam uma luta 

concreta por novas possibilidades de configurações sociais. 
200

 

A utilização de uma palavra, dessa forma, não está ausente de intencionalidade. 

Como diz Skinner, não utilizamos a linguagem apenas para comunicar, mas também 

para atribuir autoridade, legitimar um comportamento, reprovar uma prática etc. Há uma 

urgência ideológica de garantir aceitação para estas ou aquelas ações e posições. 
201

 

Urgência que certamente poderia ser vista nos autores que trabalhamos, inseridos nas 

possibilidades que se abriam em 1659. A palavra, transformada em um conceito, tem 

poder para mudar a sociedade. Não é só um reflexo das condições materiais ou está 

encarcerada exclusivamente na linguagem, mas é um recurso que possibilita alterar 

comportamentos e disposições apresentadas no mundo social. É por meio dela que este 

é fortalecido ou enfraquecido e podemos perceber as inovações e ressignificações 

efetuadas por um autor, na oposição ou conformidade com a linguagem disponível. 
202

 

Assim, reclamar ou recusar a utilização de um vocabulário é mais do que uma 

simples e banal escolha lexical para indicar coisas semelhantes. É um posicionamento 

político-social. 
203

 Chamar a reunião parlamentar de 1659 de Mock-Parliament ou 

Parlamento da commonwealth, como fizeram respectivamente Prynne e Rogers, 

significava algo importante no debate político. Perceber essas tentativas de designações 

é algo extremamente relevante na análise histórica. Inclusive a historiografia mais 

recente está bastante atenta com o caráter ideológico de certos termos e seu uso 

enquanto categorias válidas utilizadas pelos pesquisadores. Seja em um viés 

progressista ou conservador, os historiadores passaram a perceber que a assunção e 

aplicação de um conceito presente nas fontes não é neutro, mas revela uma posição 

política dentro da configuração social e das disputas políticas que se apresentavam em 
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certo contexto. 
204

 Posteriormente, como indica Skinner, os termos podem até ser 

neutralizados de sua carga pejorativa, positivados ou mesmo se tornarem indiferentes e 

caírem em desuso. 
205

 Isso, no entanto, não nos tira a responsabilidade de lembrar que 

tal termo era utilizado de outra maneira em outro período histórico. 

Com base neste raciocínio, alguns vocabulários, ao mesmo tempo em que 

carregam uma função de descrever uma prática, têm também a responsabilidade de 

avaliá-la. É o que Quentin Skinner chamou de termos “valorativos-descritivos”. 
206

 Isso, 

assim, está intimamente ligado ao que se deseja legitimar e ao que se deseja reprovar. 

As nossas fontes estão repletas desses termos. Ainda, como indica Koselleck, os termos 

carregam consigo mais do que uma descrição valorativa. Igualmente portam uma 

tentativa de temporalização de uma experiência e de uma expectativa. A utilização de 

tal ou tal termo nos revela os desejos de futuro dos atores políticos frente ao mundo 

passado e os acontecimentos presentes. Ou seja, carregam experiências temporais. 
207

 

Desta forma, quando William Prynne ou John Rogers utilizam o substantivo rei, 

não o fazem sem dar um valor moral e uma experiência histórica para a palavra. 

Enquanto o primeiro vê a realeza e a função real como um bem e uma forma de 

assegurar a paz, o segundo é totalmente avesso à possibilidade de sua volta ou qualquer 

governo de uma Única Pessoa. Enquanto um delineia um futuro calcado na restauração 

do rei e da monarquia, o segundo carrega uma expectativa política que prescinde e nega 

a utilidade desta função e constituição. Sua commonwealth é incompatível com o cargo. 

O termo rei, dessa forma, se liga a outra série de termos (realeza, monarquia etc) 

que legitimam uma posição política. Como diz Elizabeth Skerpan, essas são noções 

familiares, que pretendem acalmar e aconselhar o leitor coevo, na lembrança do bom 

passado que existia. 
208

 Assim, a maneira como um vocabulário é utilizado revela o que 

se espera de um governo e dos projetos de estabelecimento futuros. Igualmente, as 

palavras associadas a um conceito indicam aquilo que se agrega ao termo e o que se 

quer confirmar ou combater. Para Prynne, a monarquia significaria estabilidade, paz e 
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segurança. Já para Rogers, significava a vitória do interesse privado e a escravidão. O 

caráter positivo ou pejorativo desses acompanhamentos nos ajuda a refletir sobre as 

perspectivas de cada autor.  

Tanto regalistas quanto republicanos possuíam e utilizavam palavras que 

pretendiam legitimar sua posição e reprovar seus oponentes. Como Skinner, partimos do 

pressuposto básico de que procurar justificar um conceito ou posição social é, de fato, 

querer recomendá-lo a outros. 
209

 Em uma observação das fontes utilizadas nessa 

pesquisa é possível perceber a recorrência insistente de alguns termos sobre outros. 

Devido à sua força social, política e espiritual, algumas noções eram amplamente 

aplicadas na legitimação de comportamentos e preceitos, estando, muitas vezes, nas 

línguas e penas de autores de ambos os lados.   

No que tange a reprovação, é interessante notar que o vocabulário regalista 

geralmente trabalha com palavras ligadas à mudança na ordem social. A “alteração” e a 

“subversão” ocorrida no mundo da política, causada pelo “regicídio”, teve como 

resultado a implantação da “tirania” e da “anarquia”,  

representada no e pelo governo da “commonwealth”. Do lado republicano, as palavras 

frequentemente utilizadas orbitam em torno da noção de liberdade, tema que, como 

vimos no capítulo anterior, para Jonathan Scott, seria fundamental para entender o 

republicanismo. 
210

 Dessa forma, a perda da liberdade civil traria a “tirania”, a 

“escravidão” e a volta do “interesse privado”. 

Entre as noções utilizadas tanto por regalistas quanto republicanos certamente 

“Deus” é aquela que traz mais força e legitimidade aos seus argumentos  – e aqui se 

ligam todos os termos similares associados às coisas espirituais, como Cristo, Bíblia, 

Igreja, religião, fé etc. No período que analisamos nada poderia dar mais autoridade do 

que o Soberano Universal. Como aponta Christopher Hill, convocar os mandamentos e 

ditames divinos era uma forma de trazer autoridade para um comportamento, prática ou 

vitória. 
211

 Conforme lembrou Skinner, essa foi igualmente a estratégia utilizada pelos 
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primeiros capitalistas, ao fazerem uso de palavras como “providência” e “religioso” 

para justificar ações que pareciam aos seus contemporâneos dignas de reprovação. 
212

 

Os mesmos conceitos eram aplicados por ambos os lados, o que reforça a 

importância de não trabalharmos no âmbito do significado ou de um sentido fixo, mas 

com seus usos. Para continuarmos em uma reflexão a respeito legitimidade divina, 

como sugeriu Hill, existiam pelo menos “três deuses” durante a Revolução Inglesa. Um 

protetor da ordem e que era justificativa para a manutenção das hierarquias sociais, o 

segundo um Deus que legitimou a ação e os sucessos dos parlamentares e de Oliver 

Cromwell durante a Guerra Civil, e um terceiro que falava no interior de cada cristão, 

responsável por autorizar os comportamentos mais heréticos (segundo os ortodoxos) e 

radicais encampados pelas seitas radicais do período revolucionário. A utilização das 

Escrituras, das Profecias, e da Trindade variava conforme ao que se acreditava ser o 

comportamento mais correto e santo a ser seguido.
213

 E, com a destruição do poder 

sacerdotal durante a Revolução, saber e escolher o que era certo e pio cabia a cada 

indivíduo. O conhecimento era adquirido pela voz do Espírito que falava em cada 

homem e em cada mulher. 

Podemos observar nos textos de ambos os lados, o compartilhamento frequente 

de outros três termos que são muito interessantes e merecem uma atenção maior. O 

primeiro é “lei”. Tanto republicanos quanto regalistas eram obcecados pela ideia de ter 

uma legislação a guiar as atitudes humanas. No entanto, para os últimos, em grande 

medida, fora justamente a quebra dos estatutos, compromissos e fidelidades a 

responsável pela subversão. O rompimento com a lei foi igualmente o rompimento com 

a ordem. Os coevos deveriam seguir a legislação do reino para continuar em paz e em 

segurança.  

Do lado republicano, igualmente temos uma exaltação pela lei, mesmo que a 

partir de fundamentos diferentes. Para Vane, Rogers e muitos outros, haveria uma lei 

natural e universal anterior a qualquer ordenação e constituição. Como se acreditava, se 

a legislação escrita fosse incompatível com a equidade e com a justiça poderia e deveria 

ser desobedecida. Além disso, qualquer juramento feito a um monarca transformado em 

tirano, que violou e capturou os direitos naturais de seus súditos, transformando-os em 
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meros escravos, seria inválido pelas leis de Deus e dos homens. Já na explicação de 

Harrington, em sua teoria econômico-social, a partir do momento que o equilíbrio fosse 

popular, a superestrutura já não seria mais compatível com as fundações do governo real 

e, desta forma, “tanto o juramento de fidelidade como todas as demais leis monárquicas 

implicam uma impossibilidade, e são, portanto, vazias”. 
214

 Sem refletir as atuais 

condições da comunidade, não teria sentido segui-las. Todavia, praticamente todos os 

republicanos reconheciam que a commonwealth era um governo onde as leis estavam 

acima dos interesses privados dos homens e dos governantes. 

Outros dois termos analisados e que se inter-relacionam são “direito” e 

“liberdade”, que às vezes são utilizados no plural. Aqui, como “lei”, é interessante 

observar que, para os regalistas, foram os republicanos que confiscaram os direitos e 

liberdades dos súditos ingleses. A alteração política, assim, seria a causa da privação, da 

tirania e sujeição. Como queria Prynne, a commonwealth e seus adeptos teriam atacado 

o “interesse público” e deixado a Inglaterra sobre o escárnio das nações estrangeiras e 

em uma situação econômica próxima da ruína. No entanto, o inverso seria o discurso 

divulgado pelos republicanos, embora se utilizassem dos mesmos termos. Para os 

defensores da república a escravidão seria fruto da monarquia. Era a antiga constituição 

que havia confiscado a liberdade e os direitos dos ingleses, seja na perspectiva do 

direito natural dos republicanos devotos, seja pela abordagem socioeconômica de 

Harrington e os harringtonianos. 

Os conceitos, idênticos ou opostos, eram utilizados tanto por republicanos 

quanto por regalistas em batalhas que ultrapassam a dimensão semântica. A luta não era 

apenas em torno de um significado, mas por uma configuração social que se justificava 

por meio da linguagem. Lançar a força e as palavras divinas sob seus argumentos e 

acusar seus oponentes de subjulgar as leis, direitos e liberdades do povo era uma forma 

de indicar e incitar disputas políticas e projetos de sociedade. Certos termos ganharam 

relevância e nos ajudam a compreender melhor as posições e assuntos tratado por 

Rogers em Diapoliteia. 

No entanto, há dois termos fundamentais para a polêmica aqui estudada e 

essenciais na compreensão da intencionalidade dos autores, merecendo uma análise 

mais aprofundada: Good Old Cause e commonwealth. Ambos os conceitos são 
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importantes. Afinal, é a discussão em torno do primeiro que inicia o nosso debate e do 

segundo em que está o próprio objeto pelo qual se combate. A ressignificação e 

inovação proposta pelo advogado monarquista de Good Old Cause, expressão 

amplamente amparada pela linguagem e experiência republicana, foi percebida por 

Rogers e severamente combatida. No entanto, antes de entrar mais profundamente nas 

discussões em si, façamos uma pausa mais detida nas experiências e expectativas 

históricas que se associaram aos conceitos de Good Old Cause e commonwealth, 

apontando as mudanças que sofreram em torno de seus contextos de criação e utilização 

e como são uteis para o entendimento de nossa polêmica. 

 

 

3.1    Good Old Cause 

 

No ambiente de intensa efervescência política que seguiu a dissolução do 

Parlamento de Richard Cromwell, uma expressão emergiu como aglutinadora de uma 

experiência e de uma expectativa: Good Old Cause. A frase, ao mesmo tempo em que 

foi o epítome das mudanças que ocorriam, aparecia como uma espécie de sismógrafo a 

medir os abalos ocasionados pelas convulsões políticas que agitaram os últimos meses 

do Protetorado. Assim, esteve intimamente ligada à excitação panfletária do primeiro 

semestre de 1659 e ao próprio destino da república, representando um papel 

fundamental “na decisão do Exército de abandonar o Protetorado e reconvocar o resto 

do Longo Parlamento”. 
215

  

O termo, como nos diz o verbete “Good Old Cause”, do Historical Dictionary of 

Stuart England, era utilizado em um tom nostálgico, reclamando os caminhos seguidos 

após 1648, interditados pelo expurgo dos membros remanescentes do Longo Parlamento 

em 1653 e, posteriormente, pelo estabelecimento do Protetorado. Ali, a Causa teria sido 

eclipsada. 
216

 Longe de ser um apelo emocional, pouco racional, que envolveu o 

cotidiano político numa fantasia, como sugeriu Woolrych, 
217

 a expressão foi um 

importante mobilizador da ação política, forjado na experiência compartilhada de um 
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passado comum, quando estiveram unidos em defesa do parlamento contra o rei. Desta 

forma, o apoio à Good Old Cause representava defender, inclusive, uma interpretação 

radical da própria história inglesa, em favor da commonwealth, da soberania popular e 

do interesse público, contrária ao governo monárquico ou de uma Única Pessoa. 
218

 

Assim, a formação do conceito está intimamente ligada e oposta ao 

estabelecimento do Protetorado. Em 1654, Oliver Cromwell passou a sofrer uma feroz 

oposição de vários indivíduos descontentes com sua ascensão a Lorde Protetor. De um 

lado, os “santos”, um grupo heterogêneo composto pelos pentamonarquistas, quacres e 

outros milenaristas menos quietistas, acusavam Cromwell de ter cometido uma grande 

apostasia em relação aos planos do Senhor. Passaram, dessa forma, a interpretar sua 

figura, antes tão exaltada, como um instrumento do anticristo ou como o pequeno chifre 

do sonho de Daniel. Do outro lado, muitos republicanos, no exército e fora dele, 

atacaram o novo regime defendendo eleições parlamentares constantes, o retorno dos 

membros remanescentes do Longo Parlamento e representando o Protetor como um 

tirano que privou o povo de suas antigas liberdades e extirpou as leis da 

commonwealth.
219

 

Embora nem todos utilizassem a expressão, ela passou a concentrar esses 

objetivos e significar em grande medida a traição de Oliver Cromwell contra suas 

expectativas. Em oposição ao Protetorado, independente do projeto e dos interesses, 

santos e republicanos se apropriaram da expressão. Do primeiro lado, a primeira 

utilização do conceito que encontramos é do pentamonarquista Christopher Feake que, 

por conta de sua prisão decorrente de sua intensa oposição, dissera estar no cárcere pela 

“causa de Cristo” e pela “Good Old Cause”.
220

 Do lado republicano, podemos ver uma 

prefiguração da expressão que analisamos, segundo Pocock, na The Humble Petition of 
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Several Colonels of the Army, que utilizaria noções como “Good Cause” e “Old 

Cause”.
221

 

No importante ano de 1656, outras duas obras republicanas em oposição ao 

Protetorado foram lançadas, fazendo uso da expressão: A Healing Question, de Henry 

Vane e A Copy of a Letter from an Officer of the Army in Ireland, texto anônimo, 

posteriormente atribuído a Richard Goodgroom. Em um republicanismo devoto, a 

primeira, como já falamos, teria o mérito de definir a Causa contra o interesse privado e 

em nome da liberdade civil, defendendo o direito do povo escolher seus próprios 

representantes, e da liberdade de consciência, buscando impedir a interferência dos 

magistrados em matéria de religião. Já A Copy from a Letter, como sugeriu Pocock, 

seria “uma amarga, mas ainda respeitosa censura a Cromwell por desertar a causa de 

uma commonwealth livre para estabelecer uma monarquia militar”. 
222

 Em uma 

linguagem mais secular do republicanismo, o autor se proclamava um amigo da Good 

Old Cause e um fiel seguidor dos princípios “da justiça comum, equidade e liberdade”. 

Assim, exaltava as virtudes da república contra as deficiências da monarquia, atacando 

o Protetorado e pedindo a reunião do Parlamento da Commonwealth, para o 

estabelecimento de um Estado Livre. 
223

  

Com a morte de Oliver Cromwell e a ascensão de seu filho a Lorde Protetor, 

republicanos, oficiais e sectários clamavam pelo retorno da Boa e Velha Causa, 

propagando uma expectativa que evidenciava ainda mais as brechas entre aqueles e o 

governo que se organizava. Desde o final de 1658, petições foram entregues a Richard 

por representantes do exército relembrando-o do engajamento inicial de seu pai com a 

Good Old Cause, que era definida em “liberdade enquanto homens, tolerância enquanto 

Cristãos, mantendo o exército em boas mãos e uma magistratura e ministério 

devotos”.
224

 A reunião do Parlamento a partir de 27 de janeiro de 1659, as constantes 

esquivas de Richard e seus parlamentares ao projeto republicano e o crescente 
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conservadorismo que se instalava nas estruturas do Protetorado fizeram a agitação e o 

clamor pela Causa e pela commonwealth atingirem índices impressionantes naquele ano 

e, sobretudo, a partir de abril.  

 Para termos uma noção da importância dessa expressão no período que 

analisamos, fizemos uma pesquisa da quantidade de registros existentes na plataforma 

Early English Books Online (EEBO), entre as obras contendo a frase. O levantamento 

foi realizado de 1654, ano da primeira aparição do termo, até 1660, ano da Restauração 

da Monarquia. O resultado pode ser observado no gráfico abaixo: 
225

 

 

 

Gráfico 3 – Quantidade de entradas na EEBO de obras contendo o termo “Good Old Cause” (por 

ano). 

 

Pela análise do gráfico, podemos observar que a utilização da expressão é 

praticamente inexpressiva até o advento de 1659. Naquele ano, a quantidade de entradas 

disponíveis na plataforma salta de 06, no ano anterior, para o incrível número de 111. É 

impossível não se surpreender com a quantidade de títulos e obras que estavam 

utilizando a expressão e discutindo sobre seu significado no período estudado. A frase 

não morreu mesmo após a Restauração, continuou figurando em muitos levantes contra 
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a Monarquia restaurada.
226

 Todavia, a queda do Protetorado e o retorno da 

commonwealth trouxeram a muitos uma nova esperança para recuperar aquela Causa há 

muito tempo perdida, fazendo com que a expressão atingisse seu auge. Seguramente, 

poderíamos dizer que 1659 é o ano da Good Old Cause. 

Ainda, se fizermos uma análise mensal mais detida dessa impressionante 

quantidade de obras contendo o conceito durante o ano de 1659, compreenderemos 

melhor o quanto a queda do Parlamento de Richard Cromwell e a restauração da 

Commonwealth contribuíram e estão imbricadas com o sucesso da expressão. 
227

 Na 

primavera, o clamor pela Good OId Cause atinge seu auge, crescendo a partir de abril, 

com os desconfortos com o último Parlamento do Protetorado e Richard Cromwell. Em 

maio, como podemos ver, a utilização do termo atinge seu pico, justamente no período 

da restauração da Commonwealth e dos membros do Longo Parlamento excluídos em 

1653.  
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 WOOLRYCH, A. H. “The Good Old Cause and the Fall of the Protectorate”. Op. Cit., p.159. 
227

 Para essa pesquisa, procuramos comparar as obras presentes na EEBO com aquelas também coletadas 

e datadas por George Thomason, fazendo uso do catálogo de G. K. Fortescue quando a indicação do 

livreiro não estava disponível. Nem todos os textos com entradas encontradas na plataforma foram 

adquiridos por Thomason. Das 111 referências que podemos achar na EEBO, utilizando a expressão 

Good Old Cause, apenas 65 desses impressos foram adquiridos pelo livreiro. Ou seja, aproximadamente 

59% do total Fazer tal pesquisa apresenta muitas limitações, pois ficamos sem saber quando foram 

publicadas ou estavam disponíveis para venda os outros 46 textos que estão referenciados na plataforma, 

mas que não foram adquiridos. No entanto, a partir do que é possível, e sabendo da importância da 

catalogação de George Thomason para o estudo da Revolução Inglesa, conseguimos ter uma leitura 

parcial, ao menos, da distribuição do volume de panfletos disponíveis contendo a expressão durante os 

meses do ano de 1659.  
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Gráfico 4 – Quantidade de textos coletados por George Thomason em 1659, contendo a expressão 

“Good Old Cause”.  

 

Com a consolidação do novo regime o termo parece cair em desuso. Não foram 

encontradas entradas referentes aos meses de Julho e Agosto nas obras adquiridas por 

George Thomason. Somente a partir da crise política que iria dissolver novamente o 

Parlamento em outubro vemos um crescimento na utilização da expressão. Com a 

ameaça que parecia se afigurar sobre o estabelecimento da Commonwealth, o uso da 

frase, mesmo que tímido, se torna recorrente até o final daquele ano, entre as obras 

compradas pelo livreiro. Porém, pela análise dos títulos das obras, nesse período a 

quantidade de textos com um posicionamento regalista parece ser mais preemente, 

acusando os descaminhos da Good Old Cause e seus adeptos.  

No entanto, apesar de sua história contra Oliver Cromwell, o termo emerge 

mesmo com força a partir de abril de 1659. Naquele mês, a situação se tornou 

insustentável e, juntamente com a dissolução do último parlamento do Protetorado, uma 

onda de panfletos invadiu as prensas clamando pela Good Old Cause. Nesse período, a 

ideia ganharia ainda mais destaque, passando a aparecer inclusive nos títulos dos 

panfletos. 
228

 Embora a frase não fosse nova, é significativo que a expressão começasse 
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no período de crescimento na publicação de impressos, que vai de abril a junho, 29 obras contendo a 

expressão em seus títulos foram adquiridas pelo livreiro: 07 em Abril (todas elas na última dezena do 

mês), 15 em maio, e 07 em junho.  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

Quantidade de textos coletados por George Thomason em 1659, 

contendo a expressão "Good Old Cause" 



100 

 

a surgir como sendo a própria razão de ser, o objetivo pelo qual se combate e o assunto 

sobre o qual se fala em diversos dos impressos publicados. 
229

  Afinal, como sugerem 

Roger Chartier e Daniel Roche, “considerar a soma dos títulos de um período de tempo 

é atribuir-se um estoque considerável do vocabulário aceito e penetrar na emanação 

lícita das noções que recobre”. 
230

 

Com seu destaque, a expressão logo seria motivo de polêmica e incitaria 

discussões em torno de seu significado. Segundo Ruth E. Mayers, o sucesso da Causa 

contra Richard Cromwell “provocou uma forte reação entre regalistas e, especialmente, 

presbiterianos, que se aproveitaram do relaxamento dos controles de imprensa para 

denunciar e então reinterpretar a compreensão radical deste motivo”, negando a 

“legitimidade da commonwealth”. 
231

 Dentre esses, um dos mais importantes textos a 

executarem essa reinterpretação foi The good old cause rightly stated, and the false un-

cased, de William Prynne, texto que inicia o debate que estudamos. 

O texto foi escrito para indicar o que, para o autor, seriam os fundamentos da 

verdadeira Causa, em uma postura claramente combativa àqueles que clamavam, sob o 

mesmo nome, um projeto político distinto. Citando e recordando os dizeres e 

juramentos contidos em diversas ordenações, declarações, votos etc. de ambas as Casas 

do Parlamento e do exército, após 1642, Prynne procurou atacar as inovações que 

conduziram o reino à exclusão dos membros presbiterianos do Parlamento, à extinção 

da Casa dos Lordes e à execução do rei. Assim, escrevia o panfleto para mostrar as 

bases da verdadeira Causa, contra aquela “falsa” Good Old Cause, exaltada em 1659 

pelas “recentes práticas, procedimentos, conselhos, papeis e projetos daqueles, que 

primeiro se levantaram, comissionados pelo Parlamento para sua justa defesa”, 

degenerando-se, ao fim, na mais grandiosa Apostasia. 
232

  

Para Prynne, ressignificando a literatura em oposição ao Protetorado, que forjou 

e fortaleceu a expressão, as origens da verdadeira Causa poderiam ser encontradas na 

violação real contra o Parlamento e início da Guerra Civil, quando lordes e comuns 
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 WOOLRYCH, A. H. “The Good Old Cause and the Fall of the Protectorate”. Op. Cit.; HUGHES, 

John H. F. “Good Old Cause”. Op. Cit. 
230

 CHARTIER, Roger; ROCHE, Daniel. “O Livro: Uma mudança de perspectiva”. In: LE GOFF, 

Jacques; NORA, Pierre (Orgs.). História: novos objetos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976, p. 109. 
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 MAYERS, Ruth E. 1659: the crisis of the commonwealth. Op. Cit., p. 187. [provoked a strong reaction 

among Royalists and, especially, Presbyterians, who took advantage of the relaxation of press controls to 

denounce and then reinterpret the radical understanding of this motif] e [Commonwealth’s legitimacy]. 
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 PRYNNE, William. The good old cause rightly stated, and the false un-cased. Op. Cit., p. 3. Tradução 

Livre [late practises, proceedings, consels, papers, designs of those, who were first raised, commissioned 

by the Parliament for its just defence]. 



101 

 

exigiram o controle da milícia e o empenho dos bem-aventurados do reino. A partir dalí, 

em uma série de declarações o exército parlamentar se colocou em defesa da paz, do rei, 

enquanto pessoa e autoridade, das Casas do Parlamento, da religião protestante, dos 

privilégios, das leis, liberdade etc. Para o autor, esta era a verdadeira Causa, pois lutou 

para manutenção do rei, do reino, do parlamento e dos direitos tradicionais dos súditos. 

Desta forma, podemos dizer que a Good Old Cause defendida por William Prynne, 

invertendo o argumento tradicional que buscava uma commonwealth livre e a soberania 

popular, era uma Causa que visava a conservação e o retorno da sociedade e estruturas 

conhecidas antes da Guerra Civil. O exército parlamentar, ao se levantar contra o rei, 

nunca pretendeu destruí-lo, alterando a ordem e a constituição do governo, mas apenas 

desiludi-lo das sugestões indignas de seus maus conselheiros. 
233

 

Na visão do autor, não poderia existir outra Good Old Cause, esposada por 

qualquer seita ou partido, que não fosse uma absurda contradição, já que a Causa 

defendida pelos defensores da república foi gestada apenas a partir de 1649, com a 

morte do rei e dissolução da Casa dos Lordes. Não poderia ser, assim, nem boa, nem 

velha, mas sim nova e má. Uma nova e perversa Causa, originalmente planejada por 

papistas e jesuítas, que procurou envolver e enganar os crédulos protestantes para a 

completa desolação da religião, do governo, do parlamento, das leis e liberdades, 

levando os súditos a agirem contra as antigas ordenações e seus superiores. 
234

 Opondo-

se a isso e os projetos daqueles que chama de Gibeonitas Romanos, pede aos leitores 

que “lembrem-se da genuína, verdadeira, Good Old Cause”, que procurava, ali, 

fielmente expor. 
235

 

O texto de William Prynne recebeu uma resposta de John Rogers, em Mr. Pryn's 

good old cause stated and stunted 10 years ago. 
236

 O autor sabia que as formulações do 

advogado regalista poderiam manchar a exuberância da Causa, inclusive sob a pecha do 

papismo, e dificultar o estabelecimento de uma república na Inglaterra. A vacância do 

governo, que parecia ter como alternativa os princípios exaltados pela Good Old Cause, 

era um risco para o futuro inglês. A reinterpretação de Prynne condenava a 

commonwealth e colocava aos cuidados da Antiga Constituição, dividida em Rei, 

Lordes e Comuns, os fundamentos e méritos da Causa. Precisava, então, ser 

rapidamente combatida. Surgia, assim, um debate em torno da interpretação política 
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 Idem, p. 1-3. 
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 Idem, p. 1; 7-8. 
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 Idem, p. 8. Tradução Livre [remember the genuine, true, Good Old Cause]. 
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 ROGERS, John. Mr. Pryn's good old cause stated and stunted 10 years ago. […] Op. Cit. 
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mais adequada em torno da expressão, que procurava, como aponta Reinhart Koselleck, 

“impedir que o adversário” fizesse uso da “mesma palavra para dizer ou querer coisa 

diferente do que se quer”. 
237

 

Mesmo sendo um texto de combate e resposta, Rogers, ao apontar os erros de 

Prynne, revela o que seria para si a Good Old Cause. O caráter defensivo do panfleto  

fornece-nos, ademais, uma definição clara das origens, méritos e fundamentos daquela 

que julga ser a verdadeira Causa, em oposição àquela revelada pelo regalista. Como 

indica no subtítulo da obra, o escrito de Prynne deturpava o que era bom e confundia o 

que era mal. Por isso, revelava apenas o fantasma da Good Old Cause, um cadáver 

sentenciado, morto e enterrado, que voltava para assombrar os coevos e que, desta 

forma, seria melhor nunca ter vindo a público. 
238

  

O primeiro ponto que o republicano devoto procura elucidar dizia respeito às 

origens da Causa. Pergunta-se se essa poderia ser encontrada apenas a partir de janeiro 

de 1642, 
239

 quando o rei adentrou no Parlamento acompanhado de um grupo armado 

para prender os “Cinco Membros”. 
240

 Tal fato, segundo William Prynne, foi visto como 

uma violação aos privilégios parlamentares e seria o princípio original da Good Old 

Cause. No entanto, para John Rogers, sua verdadeira essência seria encontrada mesmo 

antes, na Grand Remonstrance, de 1641, assinada por ambas as Casas do Parlamento. 

No texto, Lordes e Comuns se posicionavam contra o poder dos bispos, da High 

Comission, dos abusos da prerrogativa régia e outras injustiças e opressões, pela 

preservação das liberdades e leis do reino. 
241

 Igualmente, para o republicano, os 

princípios da Causa poderiam ser observados mesmo na resposta do monarca à 

advertência parlamentar, na qual indicava ter percebido que a maior preocupação do 

povo repousava no interesse e na liberdade civil e religiosa. 
242

  

Visto isso, estaria exposta a falácia do advogado regalista, que, segundo John 

Rogers, teria se equivocado ao confundir a parte pelo todo. A Boa e Velha Causa podia 

ser encontrada inclusive antes da violação real ao Parlamento, mesmo que apenas como 
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 KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Op. Cit., 

p. 302. 
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uma substância informe, somente um embrião daquilo que seria posteriormente. Ainda, 

para o republicano devoto, Prynne não percebera que até nas declarações que cita, os 

privilégios parlamentares foram declarados tanto quanto os direitos e liberdades do 

povo. 
243

 

Em um momento seguinte, John Rogers passa a refletir sobre o valor e o mérito 

da Good Old Cause. Para William Prynne, apoiado em uma declaração de ambas as 

Casas do Parlamento, publicada em 10 de junho de 1642, o exército teria sido edificado 

a fim de resguardar o protestantismo, o rei em sua dignidade real, enquanto pessoa e 

autoridade, a justiça, as leis e a paz do reino inglês, assim como os privilégios do 

parlamento. Essa, para o regalista, seria a verdadeira Causa, estabelecida por Lordes e 

Comuns, sendo aquela pela qual a milícia se levantou contra o monarca, influenciado 

pelos malignos conselheiros. 
244

 Questão que o republicano passa a destrinchar em seu 

texto. 

Rogers aponta que a luta do exército se deu pelo rei e o parlamento e, ao mesmo 

tempo, contra esse e seus conselheiros. Sem contradição, a razão disso, para o autor, se 

deve ao fato de que, na verdade, a proteção da autoridade e da dignidade real esteve, 

durante todo o tempo, sob os cuidados do parlamento, embora a titularidade do cargo 

estivesse com a pessoa do monarca. A traição deste, ao exigir a prisão dos “Cinco 

Membros”, foi vista, para além de uma invasão aos privilégios parlamentares, como 

uma subversão à própria autoridade real, mantida na união do rei e seu parlamento. 

Assim, foi em nome dessa majestade, portada pela coligação de ambos, que o exército 

se reuniu em oposição ao monarca seduzido por seus malignos conselheiros. 
245

 Como 

no brado puritano estudado por Ernst Kantorowicz, procurava-se combater o rei, corpo 

natural, para defender o Rei, corpo político. 
246

  

Enquanto foi possível, os objetivos originais (a defesa da religião protestante, do 

rei, do parlamento, das leis e liberdades do povo etc.) foram mantidos. Sua subsistência 

e coligação consistiam a razão de ser inicial da Causa. No entanto, como demonstra o 

republicano devoto, quando isto se tornou impossível, mesmo depois de todas as 

tentativas realizadas, buscou-se a preservação daquilo que, sem contradição, poderia ser 
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mantido: “as liberdades do povo e seus representantes”. Aí estava, para John Rogers, a 

Good Old Cause.
247

  

Além disso, como explica, a partir de uma resolução do Parlamento de 1642, a 

guerra levantada pelo rei quebrou a confiança que o povo depositava nele, 

enfraquecendo e levando o governo real à dissolução. A consequência deste argumento 

parecia óbvia para John Rogers: a Causa havia sido verdadeiramente estabelecida sobre 

os escombros da Antiga Constituição, composta por Rei, Lordes e Comuns. Desta 

forma, “todos os direitos e liberdades do povo e [do] parlamento” haviam sido 

preservados, mesmo que o governo real tenha se perdido e se dissolvido em sua própria 

guerra. 
248

 

Assim, a preservação dos direitos e liberdades do povo não necessitava da Casa 

dos Lordes ou do ofício real. Em favor da commonwealth, o republicano devoto, 

invertendo um dos argumentos principais de William Prynne – que associava a 

república a uma conspiração jesuíta –, sustentaria que a antiga forma de governo é que, 

na verdade, fora estabelecida pelo papismo, no reinado de Henrique I. Era a Good Old 

Cause exposta pelo advogado regalista que, de fato, teria sido “chocada e estabelecida 

pelos gibeonitas romanos”, mas não aquela da commonwealth. Desta forma, como 

provoca, caso os coevos quisessem ser reduzidos “ao sombrio papismo e a rígida 

escravidão”, a Causa de Prynne seria a melhor. 
249

  

Ainda argumentando sobre os benefícios trazidos pelo fim do antigo governo, 

para as liberdades e direitos do povo e avanço da Causa, Rogers se apoiaria em uma 

resolução dos Comuns remanescentes reunidos no parlamento em março de 1649. 

Segundo o documento, citado pelo republicano, a dissolução da Casa dos Lordes e do 

gabinete real, além de ter sido considerada um acontecimento feliz e agraciado por 

Deus, devolveu ao povo o “justo e antigo direito de ser governado por seus próprios 

representantes, assembleias nacionais em concílio de tempos em tempos”. Esta, para 

John Rogers, seria a verdadeira Good Old Cause. 
250

  

Por fim, tentando responder a acusação de William Prynne, de que a Good Old 

Cause exaltada em 1659 não poderia ser nem velha, nem boa, mas um monstro de 
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geração recente, o republicano devoto iria decompor a Causa em quatro partes, 

demonstrando o que a constituiria e a que se diferenciaria. O primeiro ponto que 

procurou demonstrar é a que se opõe. Nesse quesito, Rogers, relembrando o argumento 

republicano contra o Protetorado, responderia que a sua Causa seria chamada Good Old 

Cause, sem qualquer absurdo, por estar em oposição à antiga apostasia do ano de 

1653.
251

  

O segundo ponto diz respeito à sua composição. Segundo John Rogers, a Causa 

compreendia todos aqueles que lutaram pelo parlamento, exército e povo, em 

consonância com os motivos e os fins expostos e observáveis nas declarações e 

juramentos impressos. A Good Old Cause, assim, aglutinava todos aqueles que 

buscaram a preservação da religião reformada, “a liberdade e segurança do povo, os 

privilégios do parlamento e a autoridade do rei”, estabelecida no parlamento, assim 

como da “pessoa do rei NA (marque isto) 
252

 NA defesa da verdadeira religião e 

liberdades do povo”. Para o autor, mesmo que a forma política tenha sido alterada, a 

commonwealth teria preservado todos os princípios e fins da Causa, quando não 

incompatíveis. 
253

 

O terceiro ponto reflete sobre a que a Good Old Cause se distanciava. John 

Rogers é sucinto em relatar que a Causa, defendida por ele, era totalmente distinta 

daquela exposta por William Prynne, em seu panfleto. Os princípios defendidos pelo 

advogado regalista procuravam defender e exaltar o antigo governo, de Rei, Lordes e 

Comuns, que, como teria demonstrando anteriormente, estaria alicerçado no papismo, 

fazendo com esta fosse, verdadeiramente, a má e a falsa Causa. 
254

 

Por último, procura demonstrar quais seriam as fundações da Good Old Cause. 

Para o republicano devoto, esta estaria assentada na “LEI de Deus, da Natureza, e nos 

direitos fundamentais e razão desta nação; nas liberdades do povo, e privilégios do 

parlamento seus representantes”, princípios que foram estabelecidos muito antes do 
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antigo governo. A Causa, dessa forma, se levantava não somente contra o último Rei, 

mas contra todos os seus predecessores e a própria monarquia. 
255

 

Para John Rogers, a verdadeira intenção sustentada por Prynne era erguer 

novamente os maus espíritos, revivendo a memória do rei morto e clamando a Antiga 

Constituição. O republicano, ao contrário do que desejava seu opositor, defendia que 

somente na commonwealth é que o Parlamento teria mantido seus privilégios, que foram 

negados no e pelo governo real. Igualmente, sustentava que apenas um Estado Livre 

poderia oferecer ao povo suas justas liberdades – civil e religiosa, sendo a restauração 

do regime monárquico e da Antiga Constituição, o retorno à escravidão. Desta forma, 

perguntava em seu texto a respeito da Causa que expunha: “Não é esta a Good Old 

Cause?”. 
256

 

Em 1659, a expressão analisada atingiu seu auge. As discussões causadas pela 

queda do Protetorado foram permeadas pelas expectativas e projetos que o conceito 

parecia conter. A crítica de William Prynne, negando tudo pelo qual o termo tinha sido 

mobilizado anteriormente, e sua reinterpretação em prol da causa monárquica, gerou 

uma resposta furiosa do republicano devoto John Rogers. Esse, ao combater a leitura do 

regalista, procurou demonstrar detalhadamente as origens, méritos e composição da 

“verdadeira” Good Old Cause, deixando escapar seu projeto político daquele objeto tão 

disputado: a commonwealth.  

O termo Good Old Cause revela-nos a expectativa republicana pela instauração 

de uma commonwealth na Inglaterra. No entanto, a própria noção de commonwealth se 

alterou bastante durante o século XVII e durante a Revolução, passando de um termo 

que designava a comunidade política, independente da forma de governo, para um que 

designava um regime exclusivamente republicano e intimamente ligada ao conceito de 

Good Old Cause. Nesse sentido, nossos autores têm grande responsabilidade nessa 

alteração linguística, mas também social, seja negando ou se conformando aos sentidos 

correntes e disponíveis. Assim, para entendermos melhor as mudanças no significado do 

termo e a aplicação dos pensadores envolvidos na controvérsia que analisamos, 

passaremos a analisar mais detidamente a concepção de commonwealth. Sobre esta ideia 

se sustentava o debate, afinal a commonwealth era o verdadeiro objeto em análise e em 
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disputa. Era em torno do melhor projeto de constituição na qual se centrava a polêmica 

e por meio dela que compreenderemos melhor as formulações de cada autor. 

 

3.2    Commonwealth 

 

Poucas palavras foram tão importantes durante o século XVII quanto 

commonwealth. Seja para reivindicar valores, seja para negar uma formação política, o 

termo era ubíquo no seiscentos e passou a ser um conceito referente à designação de um 

projeto político e de mobilização social. No entanto, sua história, de sua origem à 

Restauração, não é apenas a descrição de uma alteração semântica, mas representa 

igualmente uma mudança na sensibilidade política da sociedade, em que a própria 

palavra foi um fator fundamental. Seu emprego e prevalência contribuíram, ao mesmo 

tempo, para sua ascensão e sua queda. 
257

 

O termo se associa à palavra latina res publica, indicando sua vocação à coisa 

pública e ao bem comum. Todavia, em língua inglesa, há poucas referências à republic, 

mais próxima ao léxico original. O vocábulo mais comum e utilizado sempre foi 

commonwealth, que se ligava ao próprio propósito e estilo pretendido na governação de 

uma constituição política. Independente da forma, o governante deveria estar guiado 

para o interesse público e dos seus súditos. Para isso, muitos espelhos de príncipe e 

petições foram escritos, procurando indicar ou reorientar os poderes terrenos para a 

verdadeira função e fundamento do governo: o bem público. 
258

 

Por esse caráter público a respeito do propósito do governo, desde o fim da 

Idade Média e início da Idade Moderna, o termo fora usado para justificar rebeliões e 

protestos, que acusavam os governantes de se guiarem por interesses privados e 

ambiciosos. Assim, utilizar a linguagem da commonwealth era também fazer uso de 

uma apreensão de comportamentos morais e éticos ambivalentes, baseados na oposição 

vício e virtude. Os defensores da commonwealth representavam o interesse comum e a 
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prosperidade do povo e seus inimigos, o egoísmo, a ambição, os maus conselheiros 

etc.
259

 

Outro importante significado de commonwealth era usado para descrever a 

comunidade política. Aparte à constituição, designava o reino inglês e a coletividade 

dos súditos sujeitos a um mesmo rei, parlamento e lei. Por esse significado, que de 

forma alguma contradizia o primeiro, mas sim o completava, é possível observar a 

indicação de muitas monarquias europeias, durante a Idade Moderna, como repúblicas. 

A commonwealth ou república não era uma noção oposta à monarquia, como viria a ser 

no Interregno, mas algo a indicar o agregado político, seja qual fosse a forma. 
260

 

O conceito de commonwealth, assim, descrevia o propósito da boa governação, 

guiada para o bem e interesse comum de um composto político, indicando 

comportamentos a serem seguidos e adotados por governantes e súditos no reino. Além 

de disseminada na sociedade, essa linguagem da commonwealth era amplamente 

divulgada por uma série de imagens e metáforas, que procuravam inculcar a noção de 

que o ordenamento político era composto por partes que deveriam se manter em ordem 

e equilíbrio, para o bom funcionamento, harmonia e saúde do todo. Sob esses preceitos, 

a commonwealth fora representada como uma árvore, um navio, um corpo etc. 
261

 Essas 

duas últimas representações, inclusive, são muito importantes para essa pesquisa, pois 

foram utilizadas por Rogers no anônimo The plain case of the Common-weal neer the 

desperate gulf of the common-woe e em Diapoliteia, respectivamente. A imagem na 

commonwealth como uma metáfora do corpo político, como veremos em outros 

capítulos, fora fundamental para o combate e descrição que o devoto republicano traça 

na obra. 
262
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Assim, eram esses os significados correntes anteriores à guerra civil.  Antes do 

regicídio, clamar pelos princípios da commonwealth não era algo contrário à monarquia, 

mas sim algo em direção ao bem público e contra o interesse privado. Como é possível 

observar no gráfico abaixo, desenvolvido a partir do número de entradas contendo os 

termos commonwealth, republic e free state – palavras aplicadas certas vezes com 

sentidos similares –, a utilização do primeiro era relevantemente superior aos demais. 

Essa supremacia indica, como falamos acima, a preferência pela palavra commonwealth 

em detrimento de republic, mais próxima à estrutura latina e corrente no resto do 

continente europeu.  

 

 

Gráfico 5 – Recorrência dos termos commonwealth, republic e free state na EBBO antes da guerra 

civil. 
263

 

 

Como podemos observar pelo gráfico, o termo commonwealth, desde 1542 – 

quando do primeiro registro da palavra encontrado na plataforma EEBO –, é durante 

praticamente todo século XVI superior à republic ou free state. Mas foi no reinado de 
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Elizabeth I que o vocábulo se distanciou significativamente dos demais, chegando a 

conter mais do que 15 citações em alguns anos. Durante a monarquia Stuart, a palavra 

continuou em alta, só sendo ultrapassada em 1620 pelo termo republic. No entanto, 

antes da guerra civil, o sentido do conceito não configurava necessariamente uma 

oposição à monarquia. Continuava pautado em defesa do interesse comum como 

fundamento e propósito de qualquer governo. 

Antes de 1640, o foco de preocupação era o abuso da monarquia. Os atos que 

afastavam o rei de seu dever com o bem estar de seus súditos é que eram passíveis de 

crítica, mas não o princípio monárquico em si. A monarquia era exaltada e os exemplos 

pretéritos de repúblicas de sucesso não serviam contra o governo. Ao contrário, eram 

aplicados para seu fortalecimento. O problema era a tirania, a adoção de práticas 

egoístas e contra o interesse popular. Mas esse discurso contra um rei tirânico de forma 

alguma deveria ser visto como um alvorecer antimonárquico ou protorepublicano. A 

oposição que se constituía era ao indivíduo, não à monarquia. Acreditava-se que outro 

podia fazer bem, o que o tirano havia feito mal. 
264

 

Apesar dessa exaltação ao regime monárquico, a década de 1640 presenciou 

uma ruptura fundamental com a noção do Príncipe Devoto e do magistrado ligado ao 

bem comum. Se antes, as esperanças reformistas se pautavam no rei ou imperador 

protestante que derrotaria o Anticristo (papismo) e divulgaria a verdadeira fé, com a 

eclosão da guerra civil e o fortalecimento do exército, diversas seitas emergiram, 

deslocando a autoridade divina do príncipe para o Espírito interior. O rei, que era tido 

como um mandatário divino, portador de uma missão escatológica, passou a ser 

identificado como o emissário do anticristo. Combater o monarca e seu exército não era 

mais apenas uma batalha política, significava igualmente o cumprimento de um embate 

apocalíptico.
265

  

A desintegração do papel da monarquia não ocorreu do dia para noite. Nos 

governos Stuart, muitos elementos contribuíram para o enfraquecimento da função real, 
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de escândalos pessoais a questões militares e econômicas. Durante a guerra, Carlos I 

fora identificado, de um lado, como um chefe de Estado tirânico, pautado no egoísmo e 

na ambição de seus maus conselheiros; de outro, como o inimigo apocalíptico, que 

estava associado com os poderes católicos e deveria ser varrido do trono para a ascensão 

do próprio Cristo. É na união desses dois fatores que podemos entender o crescente ódio 

pelo governo de uma Única Pessoa. 
266

 

Nesse sentido, mesmo que indiretamente, o republicanismo constitucional deve 

muito ao fervor religioso das seitas puritanas da Revolução. Foi essa deterioração do 

papel escatológico atribuído ao monarca que fez do milenarismo uma crença centrífuga, 

pautada no monarca como Imperador dos Últimos Dias, para uma interpretação 

centrípeta, em combate ao próprio rei, visto então como representante do Anticristo, 

figura a ser derrotada para o retorno de Cristo e primeiro passo para a destruição de 

todas as outras monarquias europeias. 
267

 

Outro fator importante, que contribui para o enfraquecimento do regime 

monárquico, foi a diluição das diferenças traçadas por Aristóteles entre o príncipe 

virtuoso e o tirano. Como se acreditava, o primeiro representaria o bom governante, 

guiado pelo interesse coletivo e o segundo o governante deteriorado, incapaz de se 

pautar no bem comum e cujo único desejo era o cumprimento de suas vontades 

individuais. Essa falta de distinção, primeiramente indicada por Maquiavel, atingiu o 

auge na Inglaterra seiscentista, onde se fortaleceu a ideia de que era impossível a defesa 

do interesse público sob um regime monárquico. Para muitos, monarquia e bem comum 

eram elementos incompatíveis. 
268

 

Esses cenários forneceram perspectivas para a instauração de um governo 

republicano, mas de forma alguma se deve ignorar a importância do regime 

monárquico. Quando o regicídio aconteceu em janeiro de 1649, o ato foi realizado mais 
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contra o indivíduo Carlos I do que contra a monarquia em si. Atacava-se o tirano, que se 

afastou dos verdadeiros propósitos do bom governo e levantou guerra contra seu povo, 

mas não o rei ou a monarquia. Mesmo ferrenhos defensores do regicídio, como Milton, 

procuraram justificar a morte de Carlos I a partir das lentes da tirania. 
269

 

A justificativa amparada na transformação do rei inglês em tirano acabava, 

assim, atuando em duas frentes. Em primeiro lugar procurava legitimar as ações do 

exército contra o monarca em uma época e lugar majoritariamente hostis ao assassínio 

real. Em segundo, evitava desconfortos com as outras monarquias europeias, de quem o 

novo regime esperava e desejava reconhecimento. Assim, a Commonwealth inglesa se 

justificava sem, no entanto, ir de encontro aos poderes monárquicos do continente. Para 

isso, era importante a manutenção da ideia de que nenhum estabelecimento era melhor 

do que outro, mas apenas uma escolha da vontade dos súditos de um corpo político. 
270

 

Apesar das incipientes defesas da supremacia da república, que começaram a 

emergir ao final da década de 1640, não devemos entender o republicanismo como um 

fator mobilizador do regicídio. Ao contrário, foi a morte do rei que possibilitou a 

adoção e experimentação de um modelo republicano constitucional. Sem saber o que 

fazer, assim que a cabeça real rolou no cadafalso, a solução prática encontrada pelos 

generais e parlamentares remanescentes foi a transformação da Inglaterra em uma 

Commonwealth. 
271

 

Nos meses posteriores ao regicídio, uma série de atos e proclamações seriam 

publicadas apontando a transformação inglesa. Abertamente contrários à monarquia, à 

Casa dos Lordes e ao serviço real, a Inglaterra era declarada uma Commonwealth ou 

Free-State, comandada pelo povo representado no Parlamento e sem qualquer 

autoridade amparada sobre um governo de uma Única Pessoa. 
272

 A partir daí, como diz 

Knight, o significado do termo commonwealth se atrelou fortemente a uma forma 

                                                 
269

 WORDEN, Blair. “Republicanism, Regicide and Republic: The English Experience”. In: 

GELDEREN, Martin Van; SKINNER, Quentin. Op. Cit., p. 311-316; CORNS, Thomas N. “Milton and 

the characteristics of free commonwealth”. In: ARMITAGE, David; HIMY, Armand; SKINNER, 

Quentin. Op. Cit., p. 30-36 
270

 SCOTT, Jonathan. England’s trouble. Op. Cit., p. 297; CORNS, Thomas N. “Milton and the 

characteristics of free commonwealth”. In: ARMITAGE, David; HIMY, Armand; SKINNER, Quentin. 

Op. Cit., p. 30-36. 
271

 SCOTT, Jonathan. Commonwealth Principles. Op. Cit., p. 252-253; WORDEN, Blair. 

“Republicanism, Regicide and Republic: The English Experience”. In: GELDEREN, Martin Van; 

SKINNER, Quentin. Op. Cit., p. 315-317. 
272

 SCOTT, Jonathan. Commonwealth Principles. Op. Cit., p. 252-253; WORDEN, Blair. 

“Republicanism, Regicide and Republic: The English Experience”. In: GELDEREN, Martin Van; 

SKINNER, Quentin. Op. Cit., p. 322-323. 



113 

 

política específica, perdendo muito da flexibilidade que lhe era característica antes da 

Revolução. E, ainda, segundo os novos governantes, a palavra “reino” deveria ser 

substituída por commonwealth. 
273

 

Essa nova disposição legal foi essencial para o crescimento da utilização do 

termo. Desde janeiro de 1649, a palavra commonwealth não fora mais usada apenas de 

forma abstrata para descrever os princípios do bom governo ou um agregado político, 

mas sim para apontar de maneira real a própria constituição do novo regime. Como 

pode ser observado no gráfico abaixo, contendo a recorrência dos termos 

commonwealth, republic e free state na plataforma EEBO, de 1640 ao fim do século 

XVII, há um crescimento notável na utilização do conceito após a instauração da 

República na Inglaterra. 

 

 

Gráfico 6 – Recorrência dos termos commonwealth, republic e free state na EBBO de 1640 até o 

fim do século XVII. 
274
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Em 1649, a quantidade de entradas de obras contendo o conceito salta de 53, em 

1648, para 426, ocasionando um primeiro surto notável na utilização da palavra. 

Embora de maneira tímida, é possível perceber também nesse período um leve 

crescimento do termo free-state, frequentemente associado à noção de commonwealth 

como designação da nova constituição política para se distinguir da antiga monarquia. 

No entanto, essa adoção acarretou um problema. Junto àqueles que negaram a validade 

e necessidade do sistema monárquico, estavam os que viam nessa alteração apenas o 

primeiro passo em direção a reformas políticas mais radicais e efetivas. Os princípios 

que moldaram o termo até então se chocaram com aquela constituição que se 

autodenominava uma Commonwealth. 

Ante a Commonwealth de facto que se estabelecia arbitrariamente, havia uma 

desejada commonwealth de jure. Para muitos republicanos, os ideais do interesse 

público e do bem comum pareciam inadequados ao governo do rump. O comando 

daqueles parlamentares remanescentes seria uma amostra da continuidade do egoísmo e 

da ambição individual. Governavam de acordo com suas vontades e desejos em 

detrimento da prosperidade coletiva. Como diz Scott, a uma mudança constitucional era 

esperada uma mudança moral, que afastasse os governantes do interesse privado. 

Durante todo o Interregno, os governos que ascenderam foram acusados de se guiarem 

pelos próprios interesses, distantes do bem público. 
275

 Sob essa desarmonia, entre o 

projeto estabelecido de facto e o imaginado por diversos autores, se constituiu o grosso 

da crítica republicana ao rump e, posteriormente, ao protetorado.  

Após o ano de 1649, a utilização do termo caiu continuamente até 1653, ano da 

destituição daquele Parlamento que governou a Commonwealth a partir do regicídio. A 

dissolução do rump fomentou sentimentos antagônicos nos republicanos. Se aquela 

estrutura não era tida como um modelo, certamente o que se seguiu também não 

agradou a muitos que tinham em mente a constituição republicana ideal. O crescimento 

do poder do exército e de Oliver Cromwell foi visto com desconfiança e, após sua 

ascensão a Lorde Protetor, em dezembro de 1653, aqueles discursos que eram 

destinados a Carlos I passaram a ser dirigidos diretamente a Cromwell.. 
276
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A Commonwealth imaginada ficou suspensa em meio ao sentimento monárquico 

que orbitava ao redor do estabelecimento do Protetorado, com suas câmaras e governo 

pautado em uma Única Pessoa. No entanto, ao mesmo tempo em que se interditava sua 

concretização prática, com a ascensão de Cromwell a Lorde Protetor, se abriu a 

possibilidade de uma reflexão mais detida sobre os verdadeiros caminhos a serem 

seguidos pelo governo. Não apenas isso, procurou-se durante o Protetorado entender o 

declínio do regime monárquico e a ascensão de uma Commonwealth na Inglaterra. É no 

cerne dessa preocupação que as obras de James Harrington, The Commonwealth of 

Oceana e A Healing Question de Henry Vane foram moldadas. 
277

 

Com a morte de Oliver Cromwell, em 1658, e a ascensão de seu filho à Lorde 

Protetor, a história do conceito entraria em um novo período. As críticas e a ferocidade 

panfletária de republicanos, militares e seitas religiosas contra o Protetorado e seu 

parlamento, inaugurariam um vívido surto pela Commonwealth. A efervescência textual 

que marca a primavera e o verão de 1659, analisada no capítulo 1 e que resultou na 

diluição do Parlamento e na queda de Richard Cromwell, foi acompanhada pelo clamor 

pela Good Old Cause e pela restauração da Commonwealth.  

Assim como fora notável a exaltação pela Causa, vemos também uma crescente 

utilização da noção de commonwealth. Como é observável no gráfico apresentado 

acima, no período pesquisado a quantidade de obras utilizando a palavra, indicadas na 

plataforma EEBO, passa de 129, em 1658, para o número de 614 registros. Esse 

crescimento impressionante inegavelmente está associado a quatro fatores: o clamor 

pela desejada commonwealth, como projeto político contrário ao Protetorado; pela 

restauração de facto da Commonwealth, sua estrutura e seu Parlamento; pelas 

formulações de vários autores, dirigidas aos parlamentares readmitidos em maio, na 

tentativa de indicar a eles os caminhos imaginados para uma verdadeira 

Commonwealth; e por sua rejeição pelos defensores da monarquia. 

Nesse sentido, o último ano antes da Restauração marcou uma polarização 

definitiva no significado do termo. Commonwealth não significava mais um governo, 

independente de forma e constituição, guiado para o bem comum, mas se atrelava a um 

estabelecimento e posição política claramente republicana, perdendo muito de sua 

universalidade e indistinção. A esse respeito, os autores envolvidos na polêmica que 
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estudamos nos ajudam a entender mais profundamente o engessamento semântico do 

conceito. Além de utilizarem esse novo sentido mais restrito do termo, disponível e 

conhecido socialmente, ao enfatizarem essa distinção auxiliaram ainda mais na 

compreensão de que monarquia e commonwealth eram coisas diferentes e 

irreconciliáveis.  

Em 1659, são raros os exemplos, como os de Richard Baxter, que tentaram 

recuperar o sentido original da palavra. No sexto capítulo de sua obra Holy 

Commonwealth, “Dos diversos tipos de Commonwealth”, o teólogo sugere que Deus, 

em sua Lei Universal, não indicara um modo de governo específico, mas que havia 

deixado “isso como uma coisa variável para ser determinada de acordo com as 

condições de cada povo”.  Dependendo do povo, da época e do lugar, a soberania estaria 

dividida e limitada entre um, poucos ou muitos. Assim, não seria possível dizer que 

apenas uma forma específica seria legítima ou reconhecida por Deus. 
278

 

Sob essa perspectiva, “monarquia; aristocracia, e democracia” seriam “distintas 

espécies de governos ou commonwealths”. Como sugere, seria um absurdo que um 

grupo ou partido tentasse se apropriar do título de Commonwealth para qualquer forma 

específica. A isso, criticava particularmente os “novos popularistas”, como chama, que 

acreditavam que somente uma democracia poderia receber a alcunha. Para o teólogo, 

uma Res publica seria uma Commonwealth que tivesse como objetivo o interesse 

público e o bem comum. Assim, para ele, “a intenção ou tendência do governo ao bem 

comum” era “essencial a uma Commonwealth”. Então, sugeria que o novo Protetor 

assumisse a função de magistrado chefe, a guiar o povo inglês no caminho de Deus, em 

uma República, no sentido tradicional, Santa e segura. 
279

 

No entanto, a posição de Baxter era exceção. Republicanos e regalistas se 

esforçavam para traçar uma clara distinção entre a monarquia e a commonwealth. 

Apesar de ambos os lados se ampararem na linguagem do bem comum, tanto um lado 

quanto o outro se designavam como o defensor do interesse coletivo. Se para os 

republicanos, apenas em uma Commonwealth os indivíduos seriam livres e teriam seus 

direitos assegurados, ao serem afastados dos vícios privados; para os regalistas era a 
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monarquia que representava a prosperidade e segurança pública do reino. Só o retorno 

dos Stuart ao trono poria fim na desordem republicana.  

Além dos princípios do dever coletivo dos governantes, os republicanos se 

apoiavam fortemente na noção de Good Old Cause. Nesse sentido, clamar pela Causa 

era, em grande medida, defender os interesses da própria Commonwealth. Em Rogers 

fica até difícil separar o que é uma e o que é a outra. Provavelmente porque, para o 

devoto, ambas seriam o mesmo objeto. Sua descrição da Good Old Cause era idêntica 

ao projeto de governo que traçava. Tanto uma quanto a outra seriam avessas ao 

Protetorado e à monarquia, protetoras das liberdades religiosas e civis e agregaria 

poucos, mas qualificados na governação. Podemos dizer, inclusive, que, para Rogers, a 

primeira seria o meio para a realização da segunda.  
280

 

Algo que também é interessante observar é que, para John Rogers, o clamor pela 

Good Old Cause e pela Commonwealth seria o mesmo que o interesse de Jesus Cristo. 

Diversas vezes, em Diapoliteia, diz estar servindo aos três objetivos. Sua defesa do 

governo e de seu Parlamento era, dessa forma, uma tentativa de evitar que seus inimigos 

levassem a República à destruição, prejudicando a Causa e aquilo que ele mesmo 

identificava como os interesses de Cristo. 
281

 

Nessa tentativa de afastar a Commonwealth da monarquia, houve uma alteração 

fundamental: a negação de qualquer possibilidade de um governo republicano 

comandado por uma Única Pessoa, aos moldes do Protetorado. Autores como Algernon 

Sidney e Henry Vane mudaram radicalmente sua posição anterior a partir da morte de 

Oliver Cromwell. Mesmo John Milton, antigo defensor do Protetor e embaixador de seu 

governo, passou a rejeitar o antigo regime. Depois de um silêncio de quatro anos, 

concluiu que não era mais possível defender o Protetorado em termos republicanos. Seu 

último texto antes da Restauração procurava desesperadamente traçar os caminhos para 

um fácil e rápido estabelecimento de uma Commonwealth na Inglaterra. O elemento 
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monárquico, de um governo de uma Única Pessoa, deveria ser banido da estrutura da 

Commonwealth. 
282

 

Para John Rogers, assim como para muitos outros republicanos devotos e 

autores teocráticos, o único governante solitário possível em uma Commonwealth era 

Jesus Cristo. Ideia que era sintetizada no corrente brado “No King but Jesus”. Somente 

o próprio Messias encarnado seria reconhecido como Soberano Absoluto. De outro 

modo, para ele, o governo seria comandado pelos representantes do povo, em reuniões 

frequentes, sem rei, Única Pessoa ou Casa dos Lordes, como previsto no Ato 

Parlamentar de 17 de março de 1649, fundador da Commonwealth. Conforme indicou o 

devoto, os inimigos que combatia em sua obra pretendiam prejudicar o corpo da 

Commonwealth, fazendo com que a Inglaterra caísse novamente em um governo 

monárquico e que conduzisse o povo mais uma vez à escravidão. Dessa forma, sugeria 

que a governação fosse colocada nas mãos de homens pios e extremamente fiéis a 

Commonwealth e seus princípios. Ou seja, distantes do interesse privado, do regime 

monárquico e que procurassem transformá-la novamente em um reino. 
283

 

Assim, para muitos de seus adeptos no ocaso da Revolução, Commonwealth 

significava estritamente uma forma de governo republicana e abertamente contrária à 

monarquia. Sobre os mesmos fundamentos, caminharam os defensores da Antiga 

Constituição. Menos do que recuperar o sentido tradicional do conceito e tentar 

conciliar novamente o regime monárquico aos princípios da commonwealth, os 

regalistas procuraram enfatizar ainda mais a distinção. Nesse sentido, a pena infatigável 

de William Prynne exerceu um papel fundamental. Do lado monarquista, o advogado 

certamente foi um dos que mais se esforçaram para traçar e evidenciar a divisão entre 

monarquia e república.  

Para ele, a Commonwealth seria um governo ilegal, que atentou contra o rei, as 

leis, o Parlamento, as liberdades, as propriedades, os votos, as fidelidades etc. Sua 

concepção do termo estava diretamente associada à sua interpretação sobre as origens e 

as intenções próprias aos novos governantes. Só um oculto plano papista e que 

precisava ser urgentemente revelado justificaria tamanhas alterações e rebeliões. Dessa 
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forma, sua defesa da monarquia exaltava um passado que se colocava em oposição ao 

presente opressor que descrevia, vendo no retorno do príncipe herdeiro a única forma de 

recuperar a paz e estabilidade para o reino. Em sua perspectiva, se percebe pouca 

distinção entre os dez anos delimitados pelo regicídio e o retorno do rump. Para o 

advogado, não haveria dúvidas em definir o conceito: tudo que é ruim e contrário à 

monarquia era Commonwealth. 
284

  

Mas apesar de sua clara posição política, Prynne, em A true and Perfect 

Narrative, igualmente pautou seus argumentos em um estudo bíblico a respeito do 

campo semântico do termo. Algo que vale ser destacado, dentro dos objetivos 

pretendidos aqui. Para deslegitimar aqueles que defendiam o novo governo, utilizou-se 

das Escrituras para demonstrar a perversidade da Commonwealth e a falta de 

antecedentes históricos desse tipo de constituição na Palavra divina. Como sugere, essa 

forma de governo somente poderia ser derivada dos antigos filósofos e políticos pagãos, 

mas não seria encontrada na Bíblia. No Livro, o vocabulário utilizado seria sempre 

“reino”, ou palavras relacionadas, mas não Commonwealth. Segundo o advogado, 

mesma na única passagem em que o termo aparece, 
285

 seu significado não estava “em 

oposição ou contraste com um reino”, mas indicava sim a mesma coisa. Da mesma 

maneira que a Inglaterra fora “denominada uma Commonwealth” em alguns estatutos 

reais. 
286

 

Assim, nas Escrituras, Jesus possuiria o nome, o título e a honra de um rei. Seria 

considerado o “Rei dos Reis”, o “Rei dos Santos”, o “Rei de Glória”. Sua Igreja e seu 

Evangelho dariam acesso ao “Reino dos Céus”, ao “Reino Eterno”, ao “Reino de Deus”. 

A respeito deles leríamos sobre “coroas, cetros, tronos, mantos de glória e majestade”, 

ou seja, símbolos do poder real. A narrativa bíblica, para Prynne, justificaria um reino, 

mas não uma Commonwealth. O sentido dado àqueles que defendiam aquela “estranha 

Commonwealth utópica e novo Estado Livre”, não seria encontrado uma única vez no 
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Evangelho. Assim, como sugere, se seus opositores desejavam tanto servir a Jesus como 

proclamavam, era melhor começarem seguindo a Bíblia, “a única regra para suas 

consciências, julgamentos e vidas, tanto como soldados quanto como cristãos”. 
287

 

Algo interessante a se observar no discurso de Prynne é que, apesar da 

prevalência do termo commonwealth sobre outros similares como free state ou republic, 

na época, é esse último o mais utilizado pelo autor em A true and perfect narrative. O 

advogado não traça qualquer distinção entre república ou commonwealth. Em seus 

escritos, ambas as palavras são equivalentes e intercambiáveis, mas não deixa de ser 

interessante sua preferência e maior utilização pelo termo “republick”. Na obra, William 

Prynne fala de “República Estrangeira”, “República sem lei”, “República Jesuíta”, 

“República Infante”, “República utópica”, “conventículo republicano”, “membros 

republicanos”, “governantes republicanos” etc. 
288

 Tanto o objeto, quanto seus 

defensores foram descritos muitas vezes a partir de um vocabulário mais próximo ao 

léxico latino e utilizado em outros lugares da Europa. Como pretendia associar a 

formação da Commonwealth a uma conspiração papista, talvez essa fosse uma estratégia 

consciente do autor, ao usar uma palavra latinizada, mas conhecida e difundida pelo 

continente, a fim de ampliar o recebimento de sua mensagem e enfatizar ainda mais os 

laços entre republicanos e jesuítas.  

Em 1660, os Stuart retornaram ao trono inglês, procurando restabelecer muito do 

imaginário, da ordem e do cerimonial perdido nos anos de Revolução. No entanto, o 

significado tradicional de commonwealth não foi igualmente recuperado. Com a 

Restauração, muito da distinção entre os regimes republicano e monárquico permaneceu 

intocada e foi enfatizada. Como diz Knight, nesse período os vícios que antigamente 

pareciam ameaçar os princípios da commonwealth, foram então agregados a ela. O elo 

entre República e guerra civil foi estreitado e sobre a primeira, como queria Prynne, 

caiu grande parte da culpa da realização da segunda. “‘Commonwealth’ e ‘sedição’ ou 

‘rebelião’ se tornaram virtualmente intercambiáveis”. 
289
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Em grande medida, isso explica a forte queda na aplicação do termo com a volta 

da monarquia. Como podemos ver pelo gráfico anterior, a quantidade de obras 

registradas na plataforma EEBO contendo a expressão despenca de 632, em 1660, para 

104 já no ano seguinte. Após esse momento, a média de publicações de textos que 

fizeram uso do conceito, entraria numa grave recessão. Permaneceria abaixo de 50 

textos por ano durante todo século XVII. Junto com a Revolução, havia terminado o 

auge da Commonwealth, enquanto governo, princípio e vocabulário.  

Assim, não apenas o projeto político desejado por William Prynne foi o 

vencedor com a entrada de Carlos II em Londres. Igualmente a distinção que apontava 

em 1659 e os males que indicava como derivados da Commonwealth foram aplicados 

como verdadeiros. O termo foi adotado como marca vexatória, sendo símbolo de 

rebelião não somente contra o rei e a monarquia, mas contra a paz, a ordem e os direitos 

dos súditos. 
290

 Olhando retrospectivamente, em 1681, já em meio ao governo 

monárquico, Algernon Sidney e Sir William Jones se queixavam “como essa palavra” 

havia alterado “seu significado entre nós no espaço de vinte anos”. Antes aplicada a 

qualquer monarquia que não se degenerasse em uma tirania, era naquele período um 

estigma depreciativo. 
291

 Assim, a história do termo commonwealth é também a história 

das mudanças políticas e sociais. Mais do que uma questão unicamente linguística o 

auge e o declínio na utilização da palavra nos revela as novas sensibilidades presentes 

na sociedade e a fertilidade dos contextos em que os conceitos foram semeados.  
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PARTE II 

DIAPOLITEIA E A DISPUTA PELA COMMONWEALTH  
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4. DEBATES E POLÊMICAS COM OS REGALISTAS: CORPO 

POLÍTICO, PARLAMENTO E PAPISMO 

 

 

Diapoliteia se insere em um contexto de grande convulsão política. Propostas 

das mais diversas foram apresentadas à apreciação pública tentando combater oponentes 

e reunir apoiadores em torno de si. Se na primeira parte pretendemos demonstrar essa 

efervescência que mobilizou o debate, as condições da prensa londrina e apresentar os 

autores participantes da polêmica que estudamos; nesta segunda temos como objetivo 

discutir os principais assuntos que incomodaram John Rogers e o fizeram escrever a 

obra supracitada. É difícil dividir os temas combatidos pelo devoto republicano em grau 

de importância, pois todos mereceram atenção do autor de Diapoliteia. No entanto, no 

que diz respeito aos autores, certamente os mais combatidos foram os regalistas William 

Prynne e Richard Baxter.  

A maior parte da obra foi escrita para combatê-los. Harrington, um pensador tão 

importante na história e historiografia do republicanismo, recebe pouco destaque de 

Rogers. As críticas que traça a ele em quantidade de páginas são bem menores do que às 

dedicadas aos autores regalistas. Inclusive no subtítulo de Diapoliteia, presente no 

frontispício do texto, seu nome sequer aparece. A concertação cristã de Rogers diz ser 

“uma resposta à [...] anatomia da República do Sr. Prynne e seu True and Perfect 

Narrative” e, também, ao Sr. Baxter, por suas “pílulas para o exército e à sua resposta 

de ferimento a Healing Question”. Abaixo dessas informações temos a indicação: “com 

algumas suaves reflexões sobre seu Catholick. [...] Key e um exame da última petição de 

seis de julho a esse Parlamento”. As críticas que faz ao Oceana de James Harrington 

nem são mencionadas na página de apresentação de Diapoliteia. Papel secundário que 

pode ser observado por todo o texto de John Rogers.
292

 

O projeto regalista de Prynne e Baxter não era apenas uma interpretação 

diferente em torno do melhor estabelecimento da república, mas visava a destruição da 

commonwealth e o retorno da monarquia. Era um projeto que precisava ser 

enfaticamente respondido, pela segurança do Parlamento e do Estado. Da dupla 
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monarquista três assuntos incomodaram mais o devoto republicano: a interpretação 

médica que fizeram do corpo político; a imputação de ilegalidade sobre a assembleia 

que se reuniu em Westminster a partir de 07 de maio de 1659; e a associação que 

fizeram entre o governo republicano e o papismo. O incômodo de Rogers a respeito 

dessas questões gerou a resposta presente em Diapoliteia. Assim, passemos a analisar 

cada um desses temas e a forma como o republicano tratou deles. 

 

4.1 A Medicalização do Corpo Político 

 

Uma questão importante em Diapoliteia é a corporificação da commonwealth e 

seu diagnóstico médico para a cura dos desarranjos e males. Na verdade, Rogers se 

utiliza da conhecida analogia entre corpo natural e político, derivada da imagem da 

Igreja como corpo de Cristo,  para atacar a anatomia que William Prynne diz ter feito 

dos republicanos e outros defensores da Good Old Cause e as prescrições que Richard 

Baxter faz ao exército no prefácio de A Holy Commonwealth, as quais o devoto diz 

terem sido indicadas como pílulas por um médico imprevidente.  

Durante muito tempo, o pensamento político europeu se utilizou da cadeia 

cósmica e divinamente ordenada, que poderia ser observada desde o microcosmo até o 

macrocosmo do reino, como uma maneira de explicar a sociedade. Assim, analogias 

entre o leão, o rei dos animais; a rosa, a mais soberana das flores; o sol, o mais poderoso 

dos corpos celestes etc., serviam como símiles à figura do monarca, o mais alto no 

comando do Estado. A sociedade se dava na diferença e no respeito às hierarquias, das 

pequenas relações às mais poderosas. Aspectos dos vínculos familiares eram 

apropriados sem grandes problemas ao âmbito político do reino. Como se acreditava 

durante a época moderna, a dependência de um súdito frente ao seu rei seria similar a de 

um servo diante de seu senhor, de um filho perante seu pai, ou de uma esposa frente ao 

seu marido. Reis defendiam uma relação fraternal ou marital diante de seus 

comandados. É isso que Jaime I quis demonstrar no discurso que realizou em seu 

primeiro parlamento, quando afirmou ser a Inglaterra a sua esposa. Dentro dessas 
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relações entre micro e macrocosmo talvez uma das mais poderosas seja a analogia entre 

corpo natural e corpo político. 
293

 

Por essa alegoria, todo conglomerado de súditos do reino formaria um grande 

corpo político. Esse, similar ao corpo humano que é formado por membros ao comando 

de uma cabeça, teria suas partes compostas por indivíduos sujeitados e unidos sob uma 

mesma cabeça: o rei. O monarca, centro dessa corporeidade, tinha sua natureza 

geminada. De um lado era homem, sujeito a todas as privações e degenerações físicas 

sofridas por todos os seres, inclusive a morte; de outro era uma entidade eterna que se 

perpetuava como espécie, independente da vida e irracionalidades daquele que ocupava 

a função real. O primeiro representava o corpo natural do rei, que como pessoa só podia 

estar em um lugar ao mesmo tempo, o outro, o corpo político, onipresente, estaria em 

todos os domínios do monarca. 
294

 

Por muito tempo essa analogia foi utilizada para reforçar a obediência dos 

súditos; seria um mundo fora de ordem se os membros quisessem se rebelar contra a 

cabeça que os comanda. Mesmo em tempos de crise essa metáfora foi utilizada como 

uma forma de restaurar a harmonia perdida. Durante a Revolução, como sugere 

Skerpan, muitos autores da literatura regalista procuraram recuperar essa imagem 

orgânica da sociedade. Para enfatizar a rebeldia do exército e dos defensores do novo 

governo, se utilizaram desse topos para interpretar os últimos anos de guerra civil e as 

alterações subsequentes como um desequilíbrio ou doença do corpo político. A 

restituição de sua saúde estaria assim na restauração daquela cabeça de direito a 

comandar o corpo. A cura viria com o retorno de Carlos Stuart e da monarquia para 

Inglaterra. 
295
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No entanto, a analogia não era monopólio único dos escritores monarquistas. 

Autores republicanos utilizariam a mesma figura retórica das similitudes entre o corpo 

natural e o corpo político para desenvolver seus argumentos em favor da república. 

Henry Vane pensou a união do corpo dos adeptos da Causa como aqueles que 

comporiam o governo da commonwealth, falando na necessidade de que suas feridas 

fossem curadas contra o fortalecimento do inimigo comum, do interesse privado e da 

negação dos direitos fundamentais. Harrington indicou no prefácio do livro III de Art of 

Lawgiving que a proposição de um modelo político não era “nada mais do que uma 

anatomia política”. 
296

 John Milton comparou a commonwealth a um gigantesco e 

honesto personagem cristão. A analogia entre corpo natural e corpo político era uma das 

mais importantes metáforas para os autores republicanos, pois, como demonstrou 

Quentin Skinner, para estes, os Estados poderiam perder suas liberdades como um 

homem escravizado. O conhecimento dos meios que o corpo natural perdia sua 

independência os ajudaria a entender como o corpo político se tornava escravo de um 

poder arbitrário. 
297

  

Um pensador que, embora esteja aparte de nosso debate, forjou uma das mais 

poderosas imagens dessa relação entre o corpo natural e o corpo político é Thomas 

Hobbes. Sua definição do Estado como um homem artificial reforça essa correlação. 

Este autor apresenta um ser criado pela arte, para a defesa e proteção da civitas, que se 

levantaria acima de todas as individualidades dispersas no povo, possuindo força e 

estatura superiores aos seres comuns. Como afirma Nigel Smith, “essa vasta figura tem 

uma constituição espiritual e física que corresponde às dimensões do corpo humano 

natural” e opera conforme sua fisiologia. 
298

 A soberania seria a alma artificial que 

animaria toda essa corporeidade; os magistrados, suas juntas; a recompensa e o castigo, 

os nervos; a prosperidade e a riqueza sua força; os conselheiros, sua memória, a justiça 

e as leis, a razão e a vontade artificiais deste ser. Da mesma forma que um corpo 

natural, esse homem artificial igualmente estaria sujeito à higidez e à enfermidade, 
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sendo a concórdia sua saúde e, ao contrário, a sedição sua doença e a guerra civil sua 

morte. O pacto seria seu instrumento de regulação e aquilo que uniria todas as partes 

desse corpo político. 
299

  

Todavia, da ficção dos dois corpos do rei ao homem artificial de Hobbes, muita 

coisa mudou na relação dessa imagem entre corpo natural e corpo político. Com o 

tempo, menos do que uma crença que explicava a ordem cósmica e a composição 

hierárquica da sociedade, essa alegoria seria mais utilizada como um poderoso e 

recorrente instrumento retórico com finalidades majoritariamente pragmáticas. 

Pretendia-se utilizar a força e a simplicidade da metáfora na apresentação de 

argumentos, às vezes um tanto quanto complexos, para melhor mover e atrair leitores e 

públicos dentre uma população nem sempre tão acostumada às dificuldades das teorias 

políticas. 
300

 Desta forma, aquele modelo que visava a manutenção da ordem social, 

procurando a acomodação do súdito na função que lhe cabia – a conformidade na 

diversidade, como na reflexão do apóstolo Paulo 
301

 – passaria por graves 

transformações durante os séculos XVI e XVII. 
302

 Como aponta Jonathan Gil Harris, 

nesse período, a analogia orgânica da política, herdada dos escritores clássicos e 

medievais, se tornou “cada vez mais disfuncional e, em um sentido muito literal, 

patológica”. 
303

 

A dessacralização do conceito eclesiástico de corpus mysticum, a partir do 

século XII, levou a Igreja a ser entendida apenas como um corpo político, similar a 

qualquer outro do mundo secular. Desde a Querela das Investiduras e o início dos 

choques com o centro da fé em Roma, fortaleceu-se a ideia, desenvolvida e aproveitada 

por juristas, acadêmicos e estadistas, do Estado como uma entidade corporal em 

contraste com a Igreja. 
304

 Quanto mais as disputas entre os poderes temporais e 

espirituais se agudizavam, mais se fortalecia esta visão corporativa do reino. A Reforma 

e a quebra definitiva com a doutrina romana e com o papa auxiliaram na proeminência 
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desse processo de secularização da analogia. Os novos Estados protestantes estavam 

menos interessados em explicar o caráter espiritual deste corpo do que buscar 

esclarecimentos sobre os tormentos políticos, sociais e econômicos que assolavam o 

corpo civil de suas próprias nações. 
305

 Assim, como diz Harris, “o movimento dos 

corpos eclesiásticos aos civis igualmente possibilitou uma comprometida biologização 

da metáfora”. Isso fez com que os usuários do tema em sua roupagem pós-reformada – 

em contraste com seus antecessores clássicos e medievais – fossem obcecados pela 

questão das doenças que afetavam o corpo social e político. 
306

  

Dessa forma, influenciado pelas obras de fisiologia, patologia e farmacologia 

renascentista, o discurso político se colaria fortemente ao discurso médico. 
307

 Durante a 

Idade Moderna, as versões dessa analogia somática entre physis e polis seriam 

contaminadas pelo vocabulário e soluções da medicina. Os acontecimentos políticos 

deixariam de ser explicados unicamente pela ação da Providência ou da Fortuna, 

passando a ser vistos como desequilíbrios de um corpo enfermo, que, com o 

diagnóstico, prescrição e medicação adequada, poderia ser curado tal qual o corpo 

natural. Como o homem abatido por uma enfermidade, o Estado da mesma forma 

precisava de toda atenção e cuidado para ser curado dos males que o afligia. De tal 

modo, segundo Harris, “elaboradas considerações das diversas doenças do corpo 

político e seus remédios fazem sua primeira aparição na literatura do período”. O campo 

da política não apenas tomara emprestada uma concepção médica para explicar as 

doenças civis, como ajudou a consolidar novos fundamentos a respeito da origem das 

enfermidades.
 308

    

Os períodos Tudor e Stuart marcam uma troca constante e sem precedentes entre 

“as instituições médicas e políticas e seus discursos”. 
309

 De um lado, escritores, 
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panfletistas e dramaturgos procuravam não apenas explicar as características das 

doenças que afetavam o Estado, mas elegiam a si mesmos “como médicos da nação”, 

indicando uma série de remédios civis para “expelir as aflições do corpo político”. 
310

  

Do outro, para além da percepção dos próprios médicos de que os autores políticos 

estavam tirando suas analogias da arte médica, estava a vontade deles mesmos 

intervirem e contribuírem com o debate público, publicando obras com um claro tom 

político em favor da recuperação do corpo do reino. Em meio a tudo isso, o médico se 

tornou um importante personagem em obras e diálogos políticos coevos, incumbido de 

diagnosticar os desarranjos e fornecer a explicação da medicina para a cura daquele 

corpo civil. 
311

 

Com essa tradição, John Rogers dialogaria para desenvolver seus argumentos 

iniciais em Diapoliteia. O republicano devoto descreve a commonwealth como um 

corpo, cuja cabeça seria Jesus Cristo e seus membros aqueles adeptos à Sua Causa e Seu 

Interesse. Esses comporiam as partes mais sadias e sociáveis de toda aquela 

constituição. Assim, abre sua obra dizendo que analisará a fisiologia deste corpo, 

mostrando as partes, faculdades, funções, temperamentos etc., pertencentes a essência e 

natureza da Causa, e, igualmente, sua patologia, indicando como as principais partes são 

afetadas e atuam sobre o perfeito funcionamento deste corpo. 
312

 

Tais reflexões se desenvolvem na polêmica traçada com os três autores a quem 

se opõe e em seu projeto teocrático. Em sua defesa da commonwealth, se pode 

vislumbrar o que Rogers pensaria sobre a natureza e ordem dessa entidade corporal 

abstrata, como se poderá ver adiante, principalmente no capítulo 07. No entanto, algo 

que queremos destacar, dentro dessa temática da relação entre o corpo natural, o corpo 

político e as práticas médicas, é o combate que fomenta contra a anatomia republicana 

de William Prynne e as prescrições que Richard Baxter faz ao exército.  

Algo interessante em Diapoliteia é que Rogers não usa apenas a analogia entre o 

corpo natural e político para descrever e analisar os desarranjos sociais. Não estava 

apenas preocupado em prescrever comportamentos que recuperariam a saúde da 

commonwealth e afastariam do horizonte qualquer possibilidade de retorno da 

monarquia. Ao contrário, sua disputa se dá, em princípio, pelo conhecimento e 

aplicação dos próprios métodos médicos utilizados nos diagnósticos de Prynne e Baxter. 
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Como pretende mostrar, os fins e objetivos daqueles autores em defesa do governo real 

não eram apenas um problema a ser combatido por seu posicionamento republicano. Os 

meios que utilizavam para atacar a república e possibilitar a morte daquele corpo eram 

igualmente motivos de preocupação. O próprio discurso médico de seus oponentes 

deveria ser atacado. Para isso, antes de entrarmos nas críticas de Rogers, iniciemos com 

uma análise da anatomia feita por Prynne.  

O advogado puritano, em The re-publicans and others spurious good old cause, 

briefly and truly anatomized, se propõe a realizar uma anatomia daquele triunvirato de 

agitadores da Causa, composto, segundo ele, por republicanos, sectários e membros do 

exército. Como nos diz, ao deixar de olhar apenas externamente para este objeto, mas, 

ao contrário, penetrando em seu interior, em busca de suas verdadeiras origens e fontes, 

percebeu “que eram, na verdade, jesuítas e antigos traidores da Conspiração da 

Pólvora”, secretamente projetada e promovida “por cardeais papistas, jesuítas, padres e 

agentes de todos os tipos”, e que fora, no entanto, “visivelmente continuada e efetuada 

por apostata[s] republicano[s] e membros sectários do último Longo Parlamento, 

exército e seus confederados”. 
313

 

 A afirmação de Prynne de que a commonwealth era uma geração papista, 

receberia uma furiosa resposta nas páginas subsequentes de Diapoliteia, analisadas mais 

a frente neste capítulo. No entanto, o primeiro argumento levantado contra o advogado, 

nessa obra, não era a respeito de um grande evento ou debate coevo, mas sim contra seu 

método de médico anatomista. Para Rogers, a forma como Prynne tratou o corpo da 

commonwealth se aproximava mais a um açougueiro a dilacerar um pedaço de carne do 

que ao cuidado e a habilidade exigidas a um anatomista. 
314

 Em uma época em que o 

discurso médico e o discurso político se confundiam, a realização de um procedimento 

equivocado no corpo civil poderia trazer graves consequências à forma como seriam 

interpretados os assuntos do governo e os grupos que lutavam pela implantação da 

república. Combater a análise médico-política do advogado era deslegitimá-lo, 

indicando os enganos que realizou no diagnóstico e exame do corpo político. Até 
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porque, como percebe o republicano, Prynne não visava à recuperação da 

commonwealth, mas, ao contrário, sua morte. 
315

 

Antes de entrar propriamente nos equívocos cometidos pelo advogado, Rogers 

trata de apresentar os instrumentos de crueldade que Prynne possuiria para realizar sua 

carnificina. Entre estes, segundo lista o republicano, estavam “a navalha de sua língua”, 

enganando, caluniando e difamando; sondas, feitas das próprias fornalhas jesuítas, 

utilizadas em suas pesquisas; “tesouras cavaleiris, para nos cortar como espúrios 

republicanos como carne orgulhosa; [e] serras episcopais, para fazer estragos dos tais 

que vão sob o nome de sectários”. Igualmente Prynne possuiria pinças presbiterianas, 

“para nos despedaçar e puxar”; cordas, “para prender aqueles que são pela liberdade de 

consciência; alguns ganchos brutais para arrastar” etc. Para prender o corpo a ser 

anatomizado, reservaria uma mesa, “com os mesmos anéis, correntes, grilhões e 

perfurações que antes eram usados para nos prender e fazer-nos todos escravos”. Estas, 

segundo o republicano, “são suas ferramentas de trabalho, e desta forma ele entra em 

sua anatomia sanguinária, para ferir a viva commonwealth”. 
316

 

O advogado, em sua tentativa de se arriscar nas artes médicas, teria realizado 

uma “confusa anatomia”. Segundo Rogers, o método de Prynne carecia de regra, razão 

ou ordem, não fazendo qualquer “discriminação entre as partes similares e dissimilares 

da commonwealth”. 
317

 Assim, deveria ter ordenado seu objeto ou por dignidade ou 

dissecação. Pela primeira se observaria “quem e onde está sua cabeça; que é o assento 

da sabedoria, contendo as faculdades do sentido e do movimento; que tem sobre si a 

face da majestade; assim como um cérebro ajustado para realizar os deveres e funções 

animais por todo o corpo da commonwealth”. Pela segunda, contemplaríamos “o que ele 

entende por suas regiões públicas e privadas, e onde começa sua visão das partes, 

quanto à estrutura, ação, uso e configuração de cada uma delas”. 
318

 No entanto, nada 
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disso foi feito. Para o republicano, o que se observava era um “monstruoso barbarismo e 

um terrível erro de dissecação”, uma arte diabólica que misturava “os membros 

trêmulos e as partes e nomes mais nobres e respeitáveis desta commonwealth com a 

mais alta violação das leis da natureza, razão e religião”. 
319

   

Passando a analisar as afirmações do advogado de que teria percebido, ao 

penetrar nas entranhas do seu objeto, a relação entre os projetos de republicanos e 

papistas, Rogers, sarcasticamente, se dizia surpreendido ao ver um anatomista que 

iniciava seu ofício a partir das partes internas, sem antes, no entanto, passar pelas partes 

externas do corpo. Assim, para o republicano devoto, o trabalho realizado por Prynne 

estava mais próximo da adivinhação ou da bruxaria do que da arte da anatomia em si. 

Apesar de conhecer e citar alguns exemplos de adivinhos que utilizaram entranhas de 

animais mortos para prever o futuro, diz nunca ter conhecido essa prática entre os 

anatomistas. Desta forma, como desafio, incitava Prynne a mostrar que o Estado Livre, 

visto a partir de fora e sem a utilização de qualquer feitiçaria, era realmente um projeto 

jesuíta como sugeria. 
320

 

Para Rogers, a habilidade do advogado puritano estaria mais na ectomia ou na 

apotomia, quer dizer, na remoção de órgãos ou no expurgo de alguma parte do corpo, 

“do que na verdadeira arte ou Anatomia da commonwealth”. Esta, segundo o 

republicano, requeria “uma mão ou cabeça mais suave, uniforme e hábil do que a do Sr. 

Prynne ou [mesmo] a minha”, para fazer da região seccionada, o mais “claro discurso 

através de todos os labirintos e mistérios obscuros do Estado”. 
321

Assim, pedia ao seu 

oponente, tão distante de todas as “regras da arte, razão ou honestidade em sua 

descrição da república”, que deixasse aquele verdadeiro colégio de medicina cirúrgica, 

ou seja, o Parlamento, refletir e julgar a respeito do corpo da commonwealth. Além 

disso, desejava que Prynne, em tempos futuros, antes de efetuar qualquer corte, dissesse 

aos seus leitores qual criatura pretendia analisar e onde estava localizada a cabeça dessa 

corporeidade. 
322
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Dando continuidade à sua análise sobre os apontamentos médico-políticos de 

seus adversários, Rogers declara que aquilo que Prynne havia sugerido “como um 

instruído anatomista, o senhor B[axter] tem reforçado tão bravamente como um médico 

(em seu prefácio ao exército)”. 
323

 Na apresentação de A Holy Commonwealth, dedicada 

a todos aqueles “que causaram nossos numerosos e notáveis eclipses desde 1646”, 

Richard Baxter não assumiria propriamente o papel do médico a curar um corpo, mas 

sim do religioso interessado em salvar as almas e os súditos da danação. Seus 

argumentos são construídos para desengajar aqueles envolvidos nas recentes mudanças 

políticas e imbuídos a forçar os homens honestos e fiéis a segui-los. Desta maneira, 

tentou mostrar o quanto a rebelião aos governantes é prejudicial à consciência dos 

súditos e à segurança da commonwealth. 
324

 

O republicano, no entanto, via as prescrições teológicas de Baxter como uma 

tentativa de recuperar a saúde do corpo político em direção à antiga constituição. Em 

vários momentos do texto associou a figura do teólogo ao médico que prescreve 

medicações contra a enfermidade de seu paciente. Suas preposições são associadas a 

pílulas dedicadas principalmente ao exército, mas também aqueles chamados 

pejorativamente de sectários. Essa analogia traçada por Rogers é provavelmente um 

artifício retórico, mas poderia ter sido derivada de uma afirmação realizada pelo próprio 

ministro religioso. Afinal, Baxter percebia a autocondenação e arrependimento daqueles 

a quem escrevia como uma forma de recuperação e dizia que, desta forma, a natureza 

não deveria ser perturbada por violentos medicamentos quando uma cura havia sido 

iniciada. 
325

 

Rogers diz não saber o quão versado era Richard Baxter na arte médica, mas 

afirma que, se o teólogo quisesse seguir verdadeiramente esta ciência, deveria respeitar 

suas regras na prescrição de medicamentos. Em primeiro lugar, era necessário que 

discorresse sobre os humores que pretendia evacuar e que afligiam o corpo da 

commonwealth, para então “adaptar sua dose e direção à qualidade da doença”. Feito 

isso, em segundo lugar, deveria apresentar quais os meios e remédios disponíveis para a 
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cura da disfunção estavam em acordo com o estado da república, afinal “nem todos os 

medicamentos combinam com todos os homens”.  Citando Aristóteles, diz ainda que os 

médicos não deveriam agir como veterinários, tratando seus pacientes sem lhes dizer a 

substância que lhes administrava. E questionava a intervenção médica sobre uma 

enfermidade sem antes conhecer sua “causa e natureza”. Erros que Baxter, segundo o 

republicano, teria cometido ao prescrever seus conselhos ao exército. 
326

 

O terceiro ponto a ser observado, conforme John Rogers, diz respeito à 

necessidade de apresentar as razões que o teólogo sustentava para efetuar aquela cura. 

Afinal, como afirma, “em curas metódicas, não só os remédios, mas as razões das coisas 

devem ser avaliadas”. 
327

 Como o republicano procura demonstrar, a medicação que 

Baxter oferecia para a obtenção da paz era um tanto quanto agressiva: o “terror do 

inferno e da danação”. Em seu prefácio ao exército, o ministro puritano lembra que, aos 

súditos, sob a pena do castigo eterno, é proibida a resistência aos governantes 

portadores da soberania. Assim, Rogers interpela seu oponente, indicando a gravidade 

do tratamento que indica: “são esses seus lenitivos?”. Sugere, ao contrário, que, no 

futuro, o teólogo venha a medicar seus pobres pacientes “com o amor de Cristo e a 

afetuosa graça do Evangelho”, ao invés do temor da danação e da condenação eterna. 
328

 

Em quarto e último lugar, o autor de Diapoliteia diz que Baxter deveria tomar 

mais cuidado futuramente aos remédios que prescreve. Afinal, o ministro, sem tal 

cautela, poderia ter “aplicado medicamentos hepáticos ou de fígado para os pés, ou 

cefálicos adaptados à cabeça até as entranhas”. Esses enganos mereciam atenção, pois, 

segundo o republicano, tendiam ao enfraquecimento e à “destruição da commonwealth 

em sua força natural”, facilitando a restituição da antiga constituição de Rei, Lordes e 

Comuns. “A próxima crise” desse corpo preocupava John Rogers, que dizia esperar a 

ajuda miraculosa do “grande médico do céu e da terra”. 
329
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Os inimigos da commonwealth utilizaram as artes e soluções da medicina para 

analisar o convalescido corpo político. No entanto, segundo o republicano, esses 

autores, como Prynne e Baxter, menos do que a recuperação desta matéria abatida pela 

enfermidade, desejavam a sua morte. Sua análise não estava posta “sobre a questão da 

saúde e da doença, mas da vida e da morte”. Não pretendiam “recuperar um paciente 

moribundo”, mas sim restaurar “uma carcaça há muito morta (que por esta altura fede e 

está corrupta)”: a antiga monarquia. Era uma medicina de uma operação um tanto 

estranha. 
330

 Desejavam o fim da commonwealth. Para o avanço e realização desta 

morte, diariamente envenenavam este corpo com o objetivo de acelerar seu 

aniquilamento. Todavia, como explica John Rogers, o efeito teria sido o inverso. O 

veneno que lhe aplicavam dia após dia, ao invés de matá-lo estaria produzindo uma cura 

miraculosa, em nome do Senhor e para o desapontamento de seus opositores. 
331

 O 

corpo da commonwealth precisava ser protegido, assim como seu Parlamento e a honra 

de seus membros, considerados as partes mais sadias dessa corporeidade. Assegurar sua 

representatividade era algo vital para sua permanência. 

 

 

4.2     A legitimidade do Parlamento e os membros excluídos 

 

Com a queda de Richard Cromwell, apesar dos oficiais do exército, republicanos 

e sectários concordarem que não desejavam mais um Protetorado, não sabiam ao certo o 

que pretendiam colocar no lugar. Em alguma medida, muitos defendiam que, talvez, a 

melhor solução fosse a restauração do Parlamento reunido entre 1648 e 1653. Diversos 

panfletos, jornais e textos pediram a volta dos parlamentares expulsos em 1653 de 

forma “insistente e interminavelmente reiterada”, como um jeito de finalmente 

prosseguir na Good Old Cause. 
332

 Nesse contexto de exaltação pela Causa, o 

verdadeiro “Good Old Parliament” exercia um papel importante e devoto, 
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comprometido fielmente com as liberdades e direitos da nação, que o eximia de 

qualquer mácula ou acusação feita na decorrência de sua dissolução. 
333

 

John Rogers, assim como muitos outros no período entre o final de abril e início 

de maio, também exaltava o Parlamento interrompido pelo exército, em 1653, 

defendendo a volta de seus membros, agora em 1659, em um “fiel retorno à sua boa e 

velha responsabilidade”. Como indicou em Mr. Pryn's good old cause stated and 

stunted 10 years ago, haveria “muitas e convincentes razões para a reunião daquele 

Parlamento”, na “satisfação da nação, para a manutenção e ulterior administração da 

mais excelente Good Old Cause, o abençoado Interesse de Cristo e da commonwealth”, 

pela temeridade de seus inimigos e afeição de seus amigos. Curando, desta forma, as 

feridas e divisões, no exército, conselhos e povo. 
334

 O retorno do Parlamento seria a 

solução ideal e necessária para o prosseguimento da Causa, em sua mais completa 

expressão. Sendo assim, como aponta, os ataques de Prynne e Baxter intencionariam, 

justamente, desafeiçoar o povo com aquele Parlamento que estabeleceu o Estado Livre, 

depois da dissolução do antigo governo.  

No dia 06 de Maio de 1659, finalmente os pedidos públicos de diversos 

republicanos e oficiais seriam ouvidos. Por ordem do General Charles Fleetwood e do 

Conselho Geral de Oficiais do Exército, fora publicada uma declaração “convidando os 

membros do Longo Parlamento, que continuaram reunidos até 20 de abril de 1653 para 

retornar ao exercício e execução de suas responsabilidades”. No impresso, lê-se que, 

pela observação do passado e de que o bom espírito e a Velha Causa estavam 

declinando, se percebeu que aqueles parlamentares assentados entre 1648 até abril de 

1653 eram os mais “eminentes ancestrais daquela Causa”. Tinham consigo a presença e 

a benção de Deus para realizar com sucesso o trabalho para “estabelecer e assegurar a 
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paz e a liberdade desta commonwealth”. 
335

 Desta forma, eram convidados para retornar 

a Westminster em uma nova reunião.  

Enquanto de um lado republicanos e oficiais exaltavam a volta do Parlamento da 

commonwealth, muitos inimigos, presbiterianos, monarquistas e adeptos dos 

Cromwells, levantavam a bandeira da ilegalidade, acusando os parlamentares retornados 

de seguirem seus próprios interesses em detrimento dos interesses da nação e de Deus. 

Prynne seria um dos grandes defensores dessa posição. Por várias páginas, em The re-

publicans and others spurious good old cause, lançado dias após a reconvocação do 

Parlamento, procurou mostrar como agiram contra o rei, a monarquia, os lordes e ambas 

as Casas, excluindo e prendendo muito de seus membros. E como, após destruírem o 

parlamento, usurparam a suprema autoridade da nação e se assentaram sozinhos, sem 

eleições, em sua nova criação, exercendo um poder arbitrário e sem controle. 
336

 

A visão negativa que o Parlamento tinha em 1653, na época de sua dissolução, 

manchou profundamente a imagem de seus membros, argumento que seria retomado 

por seus opositores em 1659. O puritano lembraria como tal fato lançou a exaltada 

honra dos parlamentares no pó, marcando-os como um Partido Corrupto por toda a 

posteridade. Após cinco anos de Protetorado, os agitadores do exército procederam da 

mesma forma, dissolvendo o Parlamento de Richard Cromwell em abril, colocando de 

lado o jovem Protetor, a fim de instalar a sua infante república. A Good Old Cause, 

segundo Prynne, foi exaltada em vários impressos e discursos para engajar os diversos 

grupos confederados, os antigos e os novos republicanos, os sectários e os soldados. Um 

triunvirato, que seria responsável pelo prosseguimento da Causa e pelas diversas 

alterações no reino. 
337

 

Ainda em maio, Prynne publicou A true and Perfect Narrative. Nesse texto o 

advogado puritano relataria sua tentativa de invadir Westminster entre os dias 07 e 09 

de maio, da ocasião das primeiras reuniões dos parlamentares excluídos em 1653.  
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Segundo nos conta, ele e outros membros excluídos da Câmara dos Comuns em 1648, 

ainda vivos, tentaram sua entrada no encontro, todavia tiveram seu ingresso impedido 

por oficiais do exército que guardavam a porta. O advogado, então, foi informado que a 

convocação era válida apenas àqueles membros que estiveram no parlamento entre 1648 

e 1653, para o estabelecimento de um novo Estado Livre, em retorno da Good Old 

Cause, da qual Prynne havia desertado há 10 anos. O autor então, como nos diz, 

respondeu que a convocação deveria ser universal e não parcial, incluindo todos os 

membros que fizeram parte do Longo Parlamento, inclusive os parlamentares expulsos 

da Câmara dos Comuns antes do regicídio. 
338

 

Essa inclusão, para os regalistas, representava uma forma constitucional de 

frustrar os planos e a consolidação da república, já que a força havia falhado. Nesse 

período, como aponta a historiadora Ruth E. Mayers, a causa pelo retorno dos membros 

excluídos se transformou num ponto exaltado pelos “conservadores” contra o 

Parlamento e a favor da Restauração da monarquia. 
339

 Nesse contexto, entre os autores 

envolvidos em nosso debate, podemos ver igualmente Richard Baxter se posicionando a 

favor daqueles homens, considerados por ele tão sábios e pios defensores da Antiga 

Constituição. Em seus textos, pede a restituição de seus cargos e direitos de sentarem-se 

no Parlamento. 
340

 

William Prynne, ainda, em seu texto, apontou o perigo e ilegitimidade daquele 

Mock-Parliament, como chama, que novamente se reunia em maio de 1659. O autor, 

como um antigo membro do Parlamento convocado pelo rei Carlos em 1640, pede a 

readmissão dos lordes e comuns excluídos, que fatalmente obstruiriam os planos 

daqueles defensores da commonwealth. A reunião dos atuais parlamentares, governando 

solitariamente sobre todos os ingleses, segundo aponta, traria um grave prejuízo e 

perigo à nação, sendo um péssimo exemplo à posteridade, afinal foram eles mesmos que 

julgaram e executaram o rei, dissolveram a Câmara dos Lordes e atentaram contra a 

monarquia, o reino, o parlamento e todos os direitos dos súditos. 
341

 Em defesa do 

retorno do filho do monarca assassinado, da sociedade e das estruturas anteriores à 
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Guerra Civil, Prynne acusaria de regicidas e rebeldes aqueles que, pela primeira vez, 

estabeleceram uma república na Inglaterra. Para uns, eram considerados os ancestrais do 

Estado Livre e da Good Old Cause, para presbiterianos e regalistas eram os 

responsáveis pela desolação que acometia o país.  

É nessa obra, terminada dias após sua frustrada tentativa de invadir Westminster, 

que William Prynne se debruçaria mais detalhadamente sobre as questões concernentes 

à legalidade daquela convocação e da reunião do Parlamento da Commonwealth. Ali, 

solicitava a readmissão dos Lordes e dos membros excluídos em 1648, escrevendo 

contra aqueles que, segundo sugere, haviam traído todos os votos e juramentos feitos 

por ambas as Casas durante a Guerra Civil. Assim, para o autor, o primeiro ponto a ser 

necessariamente discutido, após a reunião de todos os membros com direitos a se sentar 

no Parlamento, é se este havia sido ou não dissolvido legalmente com a morte do rei. 

Prynne, contra muitos de seus opositores, defenderia que a decapitação de Carlos I teria 

inexoravelmente dissolvido o Longo Parlamento. 
342

 

Para o advogado, defensor da monarquia, haveria um consenso, amparado por 

todos os estatutos, declarações e juízes do reino, de que um parlamento seria dissolvido 

indiscutivelmente com a morte do rei. Desta forma, seriam proibidas a manutenção e a 

continuação desse encontro pelo próximo soberano. Como um parlamento não era uma 

corte permanente instituída por uma lei positiva, mas sim convocado pelo prazer e 

prerrogativa reais, todas as ordens, comissões e encargos perderiam o efeito com a 

morte do monarca, inclusive a autoridade parlamentar. 
343

 

Ademais, segundo Prynne, o Parlamento teria sido convocado pelo rei Carlos em 

suas capacidades naturais e políticas, a fim de tratar de questões pertinentes aos ingleses 

no presente, e não na posteridade e ligadas aos futuros herdeiros do reino. Fora 

instituído, como argumenta, para fazer novas leis e reformar as antigas às necessidades 

atuais, o que não poderia ser feito sem a voz real para negá-las ou ratificá-las. A 

presença do rei, para este autor, era imprescindível para a continuação e legalidade dos 

                                                 
342

 Idem, p. 24. 
343

 Idem, p. 24-27. 



142 

 

trabalhos dos parlamentares. 
344

 Assim, a conclusão que chega é que toda autoridade, 

causas, fundamentos e fins pelos quais os membros do Parlamento foram convocados 

em 1640, e que pretendiam ser discutidas com o rei, se tornaram impossíveis com a sua 

morte. Com ironia, aponta que, se os parlamentares reunidos em 1659 quisessem reviver 

seu ilegítimo conventículo, deveriam trazer o monarca, com vida, novamente à Casa; o 

que era impossível. 
345

 

Apesar de enfatizar que o regicídio teria dissolvido o Parlamento, Prynne 

igualmente procura demonstrar as fragilidades nos argumentos daqueles que defendiam 

a posição contrária: a de que aquela reunião se manteve independente da morte do rei. 

Como demonstra, havia duas alegações feitas pelos republicanos as quais procurava se 

opôr. A primeira era que o Parlamento não poderia ser dissolvido já que, segundo a 

tradição e a lei de sucessão, o monarca nunca morreria. Tal fato, também fora indicado 

no construto político dos dois corpos do rei, estudado por Kantorowicz. Como indicou o 

historiador, enquanto o indivíduo e o corpo natural daquele que detinha a autoridade 

real definhava e chegava à morte, enquanto gênero e realeza, o rei seria eterno. 
346

 Dessa 

forma, a coroa teria passado automaticamente para o herdeiro do monarca assassinado. 

Por esse argumento, que segundo William Prynne era sustentado por alguns 

republicanos, e de acordo com os ditames dispostos nas leis, a Inglaterra ainda seria um 

reino, governado por Carlos Stuart, o príncipe herdeiro, soberano por direito e de fato; 

não uma república.
347

 

A segunda objeção, exposta pelo advogado, diz respeito àquela que se baseava 

em um ato de 1641 para defender a não dissolução do Parlamento. De acordo com este 

ato, tal encontro, convocado por Carlos I, não poderia ser dissolvido a não ser pela 
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pública intenção de seus membros. Para Prynne, no entanto, os motivos desta cláusula 

eram apenas para impedir que o monarca dissolvesse aquela reunião por seu bel prazer e 

prerrogativa, o que já havia acontecido outras vezes na história inglesa. Assim, a 

necessária proclamação do Parlamento, não se aplicava nos casos de morte natural e 

violenta do rei. Afinal, segundo exposto, aquela reunião não podia ser igualmente 

prorrogada ou adiada, como impedia a mesma cláusula. Algo que só seria possível pelo 

poder real. 
348

 

Prynne, defendendo sua posição, reafirma que o Parlamento foi decapitado junto 

com o rei, já que, como indica, tendo a causa sido terminada, o mesmo se daria com o 

efeito. Assim, conclui que o ato não se aplicava, de forma alguma, à morte do soberano. 

Seria impossível e contrário às leis da razão e da natureza, que um monarca pudesse 

tratar com seus parlamentares depois de morto. Por esse motivo, para o regalista, era 

impensável que os governantes coevos justificassem seu poder a partir desse ato, pois, 

quando esse foi proclamado, a Casa dos Comuns tinha aproximadamente 500 membros 

e não apenas os atuais 42. Ainda, segundo aponta, aquele ato havia sido promulgado 

pela união de Reis, Lordes e Comuns, e o atual Parlamento não fora nem convocado 

pelo monarca, nem eleito pelo povo. Para William Prynne, aquele Mock-Parliament não 

poderia ser nem a Casa dos Comuns, completa, nem, como queriam seus membros, o 

Parlamento da Inglaterra e único poder soberano. Sua governação, assim, era 

ilegítima.
349

 

As acusações sobre a ilegalidade do Parlamento da commonwealth e da reunião 

de seus membros em Westminster, feitas por Prynne, colocavam dúvidas sobre a 

consolidação do projeto republicano tentado, mesmo que de forma indefinida, 

novamente a partir de 1659. Os parlamentares reconvocados foram alçados a 

instrumentos da Providência, para estabelecer aquele governo que, para muitos, teria o 

aval da própria divindade. Rogers era apenas um entre aqueles que saudaram o retorno 

do Parlamento e que acreditavam no trabalho de seus membros para a melhor 

organização de uma nova constituição. No entanto, pode ser considerado um dos seus 

mais veementes entusiastas. 

Em Diapoliteia, o debate que traçou em defesa da reunião dos parlamentares 

reconvocados se deu com Richard Baxter e, principalmente, William Prynne, por seus 

pensamentos contidos em True and Perfect Narrative. Em sua obra, o devoto 
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republicano procurou se diferenciar de ambos os autores, indicando o quão distante 

estavam de seus juízos e de suas opiniões. Conforme diz, tanto o advogado quanto o 

teólogo puritano ignoravam a história e o estado da commonwealth, se posicionando 

abertamente em favor do retorno da monarquia e dos inimigos da república. Assim, seu 

ataque contra eles se constituiu em defesa da legitimidade daquele Parlamento que se 

reunia novamente em maio de 1659 e em favor de um Estado Livre.
350

 

Segundo Rogers, o advogado teria gasto várias páginas em sua obra, com 

argumentos e um discurso desnecessário e longo, para provar o que quase ninguém 

negaria: que aquele Parlamento convocado pelo rei Carlos havia sido dissolvido com a 

sua morte. Essa concordância, no entanto, ao invés de iluminar um ponto em comum 

entre os dois autores, explicitaria uma grave diferença em seus métodos e objetivos. 

Enquanto Prynne estava interessado em defender a ilegalidade dos membros 

reconvocados a partir de precedentes contidos em leis, estatutos e juramentos, o 

republicano procurou indicar as distinções entre os dois parlamentos e seus integrantes, 

se posicionando em favor dos parlamentares reunidos entre 1648-1653. Para o primeiro, 

as regras que regiam o encontro convocado pelo monarca seriam vigentes mesmo para o 

Parlamento da commonwealth. Para o segundo, ambos os encontros eram coisas 

diferentes, sendo que os pressupostos de um não tinham validade para o outro. Não 

poderiam ser analisados pela mesma medida. 
351

 

Por esse raciocínio, a irracionalidade e incongruência dos textos do advogado 

monarquista colocariam em um mesmo saco elementos muito distintos. Assim, como 

sugere Rogers, nenhuma diferença poderia ser observada entre um Estado Livre e um 

escravizado, entre uma commonwealth e um reino e, por fim, entre o Parlamento 

reunido desde 1648 e aquele convocado pelo rei Carlos anos antes. 
352

 William Prynne 

forçava uma continuidade inexistente entre os membros reunidos em 1640 e os 

remanescentes que retornavam após o fim do Protetorado. Por esse meio, reivindicava 

os direitos dos parlamentares expulsos.  

Visto que, para Rogers, os dois parlamentos eram coisas diferentes e as normas 

de um não seriam aplicadas ao outro, a verdadeira questão a ser debatida era se aqueles 

membros excluídos em 1648 alguma vez já se sentaram ou fizeram parte do Parlamento 

que se reuniu na commonwealth, sem rei ou Casa dos Lordes. Algo que, conforme 
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explica, nem Prynne, nem Baxter, ou qualquer outro defensor do retorno e dos direitos 

dos parlamentares expulsos antes do regicídio poderia provar. 
353

 

Para explicitar a distinção entre os dois parlamentos e criticar as conclusões de 

Prynne, a linguagem médica seria novamente invocada. Segundo Rogers, caso o 

advogado quisesse mesmo atuar como um anatomista da commonwealth deveria 

aprender com Hipócrates, separando, antes de sua análise, as partes iguais e 

semelhantes, daquelas diferentes e dissimilares. Os membros excluídos, por suas 

afeições e intenções contrárias ao interesse público, como inimigos confessos da Causa 

e do Estado Livre, foram medidos, considerados oblíquos e extirpados. 
354

 Assim, nunca 

tomaram parte entre aqueles parlamentares reunidos entre 1648 e 1653 e que 

retornavam novamente em 1659. Distintos, não teriam direitos de reivindicar um 

assento na Casa.  

A exclusão deles em 1648, então, apenas separou elementos diversos. O Longo 

Parlamento, como defende o próprio Prynne, de fato teria sido dissolvido com a morte 

do rei e algo novo fora iniciado a partir dali. Assim, seria injustificável se pautar nesta 

continuidade para reivindicar a inclusão dos membros excluídos. Os parlamentares 

restaurados em 1659 eram somente aqueles que governaram a Inglaterra nos primeiros 

anos da commonwealth. Questão que, segundo Rogers, fora explicitada pessoalmente ao 

advogado por Arthur Hassileridge e Henry Vane, durante sua tentativa de invadir 

Westminster. Para o republicano, a resposta dada por eles e a oportunidade daquele 

encontro, que Prynne descreve em True and Perfect Narrative, já seria o suficiente para 

satisfazer o escritor e qualquer leitor não privado de racionalidade sobre a diferença 

entre os dois parlamentos e a ausência de direitos dos membros excluídos para 

assumirem o cargo interrompido em 1648. 
355

 

Apesar de justificar a expulsão e exclusão dos parlamentares “conservadores”, 

Rogers precisou lidar com outro argumento ferozmente empunhado pelos defensores 

dos membros excluídos: a questão numérica. Para Prynne e Baxter, a pequena porção 

reconvocada mantinha fora da Casa, arbitrariamente, a vasta maioria dos integrantes 

com plenos direitos a sentar na Câmara dos Comuns. Pelas contas do advogado, cerca 

de 300 membros do antigo Parlamento ainda estavam vivos, esperando autorização para 
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exercer seus cargos. 
356

 Todavia, para o republicano, toda algazarra de seus opositores 

era um ruído enganoso. Ambos, mas principalmente Prynne, estavam interessados em 

iludir os leitores, ao invés de trazer luz à questão. Segundo Rogers, o advogado não 

mostrou que, anos antes, muitos (200 ou mais) deixaram o Parlamento para se reunir em 

Oxford com o rei, apoiando sua causa. Esses, que passaram a apoiar o lado real, nunca 

mais retornaram a Westminster, deixando seus postos por seus próprios interesses. Já 

entre aqueles que permaneceram, os membros que foram excluídos em 1648 estavam 

em número inferior àqueles que integraram o Parlamento desde então. Conforme os 

números apresentados pelo republicano devoto, aproximadamente 200 membros, 

excetuando os que haviam morrido, faziam parte da composição parlamentar da 

commonwealth. 
357

  

Ao fim, para Johnn Rogers, Prynne sabia muito bem que a convocação 

publicada a pedido do Conselho Geral dos Oficiais do Exército se tratava do Parlamento 

da commonwealth, reunido entre 1648 e 1653, da qual nunca fizera parte. No entanto, 

suas intenções eram claras. Segundo o republicano, o próprio advogado teria confessado 

que, se fosse admitido na Casa com os outros membros excluídos, iria reconvocar a 

extinta Câmara dos Comuns, em benefício da monarquia e dos Lordes; objetivos 

dissonantes aos interesses e defesa da república. Para o autor, William Prynne e também 

o teólogo puritano Richard Baxter, ao invés de se preocuparem com a recuperação do 

moribundo corpo da commonwealth, desejavam-lhe a morte. Pretendiam a restauração 

da Antiga Constituição, divida em Rei, Lordes e Comuns, uma carcaça imunda e fétida, 

há muito enterrada. 
358

 

Dessa forma, William Prynne e Richard Baxter, por seus princípios favoráveis 

ao governo real, estavam contra a consolidação do Estado Livre. Sustentavam projetos 

distintos daqueles parlamentares reconvocados em maio de 1659. A pretendida 

admissão dos membros excluídos, defendida por aqueles autores, parecia algo 

impossível. Segundo John Rogers, tudo o que foi proposto pelo advogado e pelo teólogo 

puritano era incompatível “com o estado da causa, ser e bem-estar da commonwealth”. 

Em uma análise mais detida, esses autores e adversários, conforme indica, não 
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possuiriam nem a eficiência, nem o material ou mesmo a forma daqueles princípios 

sustentados pelos defensores do Estado Livre contra o governo monárquico. Prynne, 

Baxter e os membros excluídos eram completamente distintos dos adeptos da Causa e 

nunca poderiam ser verdadeiramente fiéis a commonwealth. Como água e óleo, eram 

uma solução heterogênea daqueles reconvocados em 1659. Assim, a consolidação 

daquele Parlamento “para fazer grandes coisas por Cristo e sua Causa nesta 

commonwealth”, conforme Rogers acreditava, era a melhor forma de prevenir a 

Restauração e estabelecer uma república na Inglaterra. Precisava ser defendido de seus 

detratores e evitar que seus inimigos fossem a ele misturados. 
359

 

Além das acusações de ilegalidade do Parlamento, outra coisa preocupava John 

Rogers e parecia ameaçar o corpo da commonwealth: sua suposta associação com o 

papismo. As insinuações levadas à frente por William Prynne e Richard Baxter de que o 

atual governo era um rebento papista foram duramente combatidas pelo devoto 

republicano. Em um país majoritariamente protestante, era fundamental desassociar o 

projeto republicano e a commonwealth do interesse católico. 

 

 

4.3      A commonwealth e o papismo 

 

A Reforma foi um divisor de águas na história do cristianismo e de todo 

Ocidente. Lutero, Calvino e seus seguidores espalharam novas ideias que questionaram 

a ortodoxia religiosa e política instituída. Auxiliados pelos avanços no mundo da 

prensa, suas reflexões se irradiaram pelo continente europeu e não puderam ser contidas 

como uma heresia qualquer. As discussões ganharam novos espaços e novos atores 

foram envolvidos, não se restringindo apenas ao que diz respeito à salvação das almas, 

mas também à devida obediência secular dos governados. No início da Idade Moderna 

católicos e jesuítas formularam teorias sobre a legitimidade de se rebelar contra um 

príncipe protestante, considerado um herege. Com a oposição de crenças, guerras 
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religiosas varreram a Europa, dividindo homens e reinos. A luta se dava pela 

interpretação correta das Escrituras, pela supremacia da verdadeira religião cristã. 
360

 

A partir das perseguições de Carlos V, durante a década de 1530, Martinho 

Lutero adotou uma posição mais escatológica para o embate entre as duas vertentes do 

cristianismo. Em um clima de crescente oposição entre católicos e protestantes, o 

reformador passou a enxergar o papado como o profetizado Anticristo, “o que 

subsequentemente enquadrava a luta Protestante contra o Catolicismo Romano [tanto a 

Igreja Católica Romana, quanto as nações Católicas] nos fins apocalípticos mais 

grandiosos”. 
361

 A luta contra Roma era igualmente um luta espiritual.   

Dessa forma, a presença das figuras bíblicas foi historicizada, era sentida nos 

acontecimentos mais cotidianos. O fim do mundo parecia estar próximo e o combate ao 

inimigo político e religioso, apontado como o anticristo, era visto como cada vez mais 

fundamental. Na Inglaterra as interpretações não foram diferentes. A perseguição aos 

protestantes no reinado de Maria I, a vitória sobre a Invencível Armada espanhola, o 

mito da Inglaterra como nação eleita, colocavam, aos ingleses, questões que pareciam 

ter sido prenunciadas há séculos atrás na Bíblia. 
362

 A associação cada vez mais 

frequente do Papado com o Anticristo, feita pelos ingleses durante o final do século 

XVI, e da necessária oposição deste pela Inglaterra, como maior nação protestante, 

fortaleceram um “nacionalismo” inglês sob o reinado de Elizabeth e intensificaram a 

sensação de que o povo e, principalmente, o monarca tinham uma missão divina a 

cumprir na luta contra o Catolicismo e os poderes do Anticristo na terra. 
363

  

A tensão aumentou ainda mais no início do século XVII, durante o governo dos 

primeiros Stuart. A partir de 1605, com a Conspiração da Pólvora, a Inglaterra 
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presenciou uma feroz campanha panfletária contra católicos e jesuítas. Muitos 

juramentos e fidelidades ao monarca e a fé protestante foram exigidos e uma rígida 

legislação contra papistas foi instituída. De 1610 até a Guerra Civil, muitos autores 

escreveram em favor da monarquia e da tese do direito divino dos reis, colocando-se 

contra as teorias ascendentes do poder, encampadas por jesuítas, 
364

 que viam no povo a 

verdadeira origem de todo poder e, por isso, a possibilidade de se rebelar contra um 

soberano. Nesse período, as reivindicações papais foram atacadas e buscou-se alertar os 

monarcas europeus a respeito das teorias jesuítas que legitimavam o tiranicídio. 
365

 

O medo de uma conspiração católica marcou boa parte do seiscentos inglês, 

estando presente durante a Guerra Civil e além. Para alguns, durante o conflito da 

década de 1640, as questões religiosas suplantavam as querelas constitucionais. O que 

estava em jogo não era o absolutismo de Carlos I, mas a influência de seus conselheiros 

ao papismo. Um rei inglês com poder absoluto, influenciado pelas legiões católicas, 

deveria ser urgentemente contido, pois isso traria grave perigo à religião protestante. Por 

essa razão, a oposição ao exército monarquista era mais do que justificada. O conflito 

entre rei e parlamento era igualmente um embate entre os emissários do papismo, 

consequentemente do anticristo, e o exército de Deus e da verdadeira fé. 
366

 

Essa discussão é essencial para o nosso debate, pois William Prynne foi um dos 

mais importantes defensores dessa teoria. Durante a Guerra Civil, viu o monarca como 

o favorito do papado e, por medo do papismo, apoiou a causa constitucional. Achava 

que a influência de Laud e de seus conselheiros levariam o rei ao catolicismo e a 

desolação da fé protestante. Nesse período, o advogado se desiludiu gravemente com a 

figura de Carlos I e a respeito do papel que creditava ao rei inglês, como imperador 

cristão e propagador da verdade evangélica do protestantismo. O poder absoluto e a 

influência papista deveriam ser combatidos. 
367
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Com o julgamento e morte do Arcebispo de Canterbury, William Laud, Prynne 

renovou a sua fé na função da Monarquia e da Igreja inglesa na luta contra Roma. A 

conciliação entre a lealdade ao rei e o sentimento antipapismo levaram o advogado a 

uma nova concepção a respeito da conspiração jesuíta que rondava a nação. As atitudes 

radicais do exército contra a soberania do parlamento, a exclusão de parte da Câmara 

dos Comuns e o regicídio, o levaram a acreditar que a morte de Carlos I tinha sido, na 

verdade, planejada e executada por papistas infiltrados na constituição do exército. De 

favorito do papado, o rei se tornava um mártir protestante. A partir de então, segundo o 

historiador William Lamont, Prynne entraria em sua segunda fase no combate ao 

papismo. 
368

  

A partir de 1649, o advogado puritano passaria a defender enfaticamente a tese 

de que o regicídio tinha sido promovido por influência papista, a fim de arruinar a 

Inglaterra e a fé protestante. Durante o Protetorado, procurou reunir uma série de provas 

e evidências que comprovavam suas afirmações. Nesse período de certa liberdade 

religiosa, reconheceu na Igreja Anglicana a maior opositora à Roma, e procurou 

repudiar e combater as diversas seitas puritanas, principalmente os quacres, indicando a 

ligação desses grupos com os interesses do catolicismo. 
369

 Em 1659, após a queda do 

Parlamento de Richard Cromwell, retornou ao tema, afirmando que a commonwealth 

que emergia era um rebento papista, originalmente planejada na Conspiração da 

Pólvora.  

Nesse contexto, duas obras foram reconhecidas por um autor contemporâneo 

como uma comprovação de que os rumores sobre um complô jesuíta contra a religião 

protestante e a monarquia inglesa eram verdadeiros: The good old cause rightly stated, 

and the false un-cased, de William Prynne e A Key for Catholicks, de Richard Baxter,
370

 

ambas, como vimos, duramente criticadas por John Rogers em Mr. Pryn’s good old 

cause stated and stunted 10 years ago. A primeira intencionava demonstrar que a 

verdadeira Causa tinha sido proclamada durante a Guerra Civil para proteger o rei, o 

reino, a monarquia, o parlamento e a religião protestante. Sendo assim, aquela Good 

Old Cause, publicamente defendida em diversos panfletos em abril de 1659, buscava 
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somente seduzir os crédulos protestantes para uma falsa Causa, uma ilusão propagada 

por aqueles que o autor denominou de “gibeonitas romanos”.   

Ao contrário do panfleto de Prynne, que procurava atacar a Causa republicana 

em defesa da monarquia Stuart, a obra do teólogo é uma advertência a todos os 

governantes a respeito da ameaça jesuíta. Foi publicada em fevereiro de 1659, ou seja, 

antes mesmo da efervescência pela Good Old Cause e da dissolução do Parlamento de 

Richard Cromwell. Dedicado ao novo Lorde Protetor, o texto foi escrito para 

demonstrar as divergências doutrinárias existentes entre católicos e protestantes e, por 

fim, em um tom mais político, para denunciar os estratagemas papistas contra todos 

aqueles príncipes e soberanos a quem Deus ensinou a obedecer. 
371

 

Com argumentos muito próximos aos que o advogado propagou após o 

regicídio, Baxter sustentava que os recentes e numerosos distúrbios acontecidos na 

Inglaterra tinham a mão católica, disfarçada sob a máscara das diversas seitas puritanas. 

Estas seriam responsáveis por criar a desunião do reino, promover a corrupção da 

moral, infidelidades e a traição de príncipes e estados. Por isso, pedia atenção de 

Richard Cromwell para que sua vigilância frustrasse aqueles papistas mascarados e para 

que estabelecesse magistrados fiéis e devotos a governar sob ele. 
372

 O teólogo não 

necessariamente defenderia a Restauração dos Stuart, mas sim um governo centrado em 

um único governante, com características monárquicas. Desta forma, advertia ao 

Protetor sobre os riscos que as teorias jesuítas e sua infiltração no exército e nas seitas 

ofereciam aos governantes.  

Para Richard Baxter, os jesuítas por muito tempo agiam contra o reino inglês, a 

fé protestante e a monarquia. Desde o governo de Elizabeth e Jaime I, procuraram 

destroná-los para reimplantar a fé católica na nação. Além disso, teriam sido os 

responsáveis por realizarem as recentes guerras e inovações pelas quais o reino havia 

passado naqueles dias para a constituição de uma commonwealth, como a morte do rei e 

o fim da Casa dos Lordes. O que, para o teólogo, de forma alguma poderia ter sido 

realizado por verdadeiros protestantes, sendo um absurdo acusá-los de promover tais 

alterações. 
373

   

No entanto, seria William Prynne que delinearia mais detalhadamente as 

conexões da commonwealth com o papismo e a Conspiração da Pólvora. Em duas obras 
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posteriores à restauração do “rump”, o advogado tentou comprovar as bases dessa 

ligação: The re-publicans and others spurious good old cause e A true and Perfect 

Narrative. Se antes sustentava a influência jesuíta sobre o regicídio e impingia a pecha 

de “gibeonitas romanos” sobre aqueles que clamavam por uma outra Good Old Cause, 

o retorno do Parlamento dissolvido em 1653 e o ressurgimento da república exigiam 

atitudes mais concretas contra o governo que tomava forma. Seu ataque passaria a se 

direcionar majoritariamente à commonwealth e seu mock-parliament. Pretendia 

demonstrar que aqueles parlamentares restaurados eram os mesmos que tinham agido 

contra o rei, destruído a monarquia, enfraquecido a religião protestante e traído todos os 

juramentos que fizeram durante a Guerra Civil. Eram uma séria ameaça à paz e à 

concórdia do reino. 

Diferentemente de The good old cause rightly stated, and the false un-cased, em 

que procurou reinterpretar o sentido radical e republicano da Causa, defendendo que 

esta tinha sido, na verdade, proclamada em defesa do rei e da monarquia, em The re-

publicans and others spurious good old cause, colocaria os termos república e Good 

Old Cause praticamente no mesmo patamar. As noções são quase sempre 

intercambiáveis. Isso porque, como demonstra, a transformação da Inglaterra em uma 

commonwealth era um dos objetivos da Causa que anatomizava. 
374

 

Prynne não procurava mais indicar a verdadeira e monárquica Good Old Cause, 

mas sim revelar as origens dos preceitos empunhados pelos defensores da 

commonwealth. Para o advogado, aquela Causa era, na verdade, a Causa originalmente 

planejada por jesuítas e outros traidores da Conspiração da Pólvora, mas que fora 

“visivelmente continuada e efetuada por republicanos apostatas, membros sectários do 

último Longo Parlamento, exército e seus confederados”, empenhados na “ruína de seus 

últimos protetores, assim como a posteridade do Rei Carlos”. Interrompida em 1605, a 

Good Old Cause, formulada a princípio por jesuítas ingleses e espanhóis “instigados 

pelo Papa e outros papistas estrangeiros, inveterados inimigos confessos de nossos 

príncipes protestantes, parlamentos, reino, Igreja [e] religião”, foi realizada entre 1647 e 
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1649, por aqueles que se declaravam “os mais zelosos protestantes, puritanos, santos e 

maiores opositores do Pontífice romano” e do catolicismo. 
375

 

Por este raciocínio, a Good Old Cause exaltada em 1659 apenas disfarçava 

aquele antigo projeto jesuíta para destruir a monarquia inglesa, concretizado com o 

regicídio, a extinção da Câmara dos Lordes, a exclusão de diversos membros da Casa 

dos Comuns e o estabelecimento da commonwealth. No entanto, apesar de 

reivindicarem a justiça, o mérito e devoção sobre seus atos, o que efetivaram foi ainda 

mais execrável do que aquilo apenas planejado na Conspiração da Pólvora. Segundo 

Prynne, enquanto os católicos se reuniram secretamente, agiram contra o protestantismo 

instigados pelo Papa e sem se obrigar a qualquer juramento ao monarca, os novos 

conspiradores da Good Old Cause agiram abertamente contra o rei, o parlamento e a 

religião, indo contra as Escrituras e todos os votos feitos de obediência e fidelidade, 

além de acusarem de papistas e perseguirem os mais pios protestantes. Sua falta, assim, 

era ainda pior do que aquela abortada em 1605. 
376

 

Em sua intenção de associar a conspiração papista à Causa republicana, Prynne 

procurou demonstrar as longas raízes desse projeto de destruir o rei e a monarquia 

inglesa, a fim de restaurar a antiga religião. Como comenta, a Good Old Cause era 

aquela mesma já projetada pelo jesuíta inglês Robert Parson, o padre William Watson e 

o frade italiano Tommaso Campanella, no final do século XVI e início do XVII. 

Embora esses autores tenham escrito em momentos distintos, com objetivos diferentes, 

todos concordavam que a melhor maneira de enfraquecer o reino inglês era causando 

desordens e confusões em seu interior. Para isso, segundo Prynne, apoiavam a redução 

da Inglaterra a uma commonwealth. 
377

 

Robert Parson (1546-1610) foi um jesuíta inglês, que, segundo William Prynne, 

foi o mais ativo e declarado inimigo do reino e da religião protestante. Integrou a 

missão jesuíta que, em abril de 1580, partiu de Roma em direção à Inglaterra com o 

objetivo de fortalecer a fé católica e estabelecer uma rede de apoio naquele país. 

Todavia, no verão de 1581 se exilou na França, fugindo da perseguição e das 
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dificuldades que levaram seu impressor à prisão e ao confisco da prensa que mantinha 

secretamente, além do cárcere e posteriormente a execução de Edmund Campion, um 

dos missionários que o acompanhavam. Entre 1589 e 1596 esteve na Espanha, onde 

manteve um contato próximo com Felipe II e defendeu por diversas vezes uma 

intervenção política espanhola em prol da restauração da fé católica. Mesmo após a 

morte do monarca, escreveu em favor de seus herdeiros e estabeleceu medidas para a 

reconstrução do catolicismo na Inglaterra. Após a coroação de Jaime I e a repressão que 

seguiu à Conspiração da Pólvora, adotou, até a sua morte, uma posição mais 

pragmática, pregando a tolerância aos católicos ingleses e a convivência pacífica entre 

as duas religiões. 
378

 

Em sua descrição dos planos de Parson, Prynne faz um uso indireto do jesuíta, a 

partir da obra de William Watson, Quodlibets. Segundo o advogado, o projeto que 

descrevia fora prescrito na obra Book of the Reformation of all States of England, que, 

no entanto, provavelmente se tratava do manuscrito Memorial for the Reformation of 

England, impresso por protestantes apenas em 1690, “após a deposição de Jaime II 

como uma advertência contra o retorno de um monarca católico”. 
379

 Conforme nos 

apresenta o puritano, Parsons teria profetizado, por meio de uma revelação divina, que 

sua sociedade fora miraculosamente instituída “para realizar uma sombria mudança 

entre nós, em que todas as leis, costumes e ordens seriam alteradas e todas as coisas 

viradas de ponta-cabeça”. Além disso, afirmava que a Inglaterra passaria por uma grave 

reforma conduzida pelo parlamento. Para o jesuíta, como destaca o advogado, a forma 

pela qual essas mudanças aconteceriam, trazendo tumultos por toda a Inglaterra, seria 

inflamando os soldados e o povo com princípios jesuítas. Assim, passariam a examinar 

sua soberania e a desejar a alteração no curso da herança e sucessão da coroa e das 

terras, logo que cada comunidade conseguisse o título e o estilo de um Estado público 

ou uma commonwealth helvética. Por fim, para facilitar o trabalho jesuíta, em seu 

projeto Parsons sugeria a destruição de toda common law do reino, que impedia a 

realização do trabalho e interesse católico na Inglaterra. 
380
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A segunda figura que William Prynne apresenta como partícipe nesse plano 

católico de longa data para reduzir a Inglaterra a uma commonwealth é o padre secular 

William Watson, que, no entanto, divergia substancialmente do projeto jesuíta. Watson 

era um católico moderado, apoiador da sucessão dos Stuart e contrário à inserção de um 

arcebispado para controlar a Igreja Católica na Inglaterra e os diversos sacerdotes 

ingleses, projeto apoiado pelos jesuítas. Em 1602, contra essa proposta, escreveu seu 

único texto publicado, Quodlibets, que por suas contribuições à querela do arcebispado 

recebeu uma grave oposição justamente de Robert Parsons. Watson e outros católicos 

moderados temiam uma invasão estrangeira e a realização de uma conspiração jesuíta 

para estabelecer um Habsburgo no trono inglês após a morte da Rainha Elizabeth. 

Aceitavam o governo e prestaram o juramento de lealdade à soberana. Desejavam a 

tolerância aos católicos que, apesar de prometida por Jaime VI na Escócia, não veio de 

imediato após sua coroação como sucessor inglês. Decepcionado e comprometido a 

fazer o monarca cumprir sua promessa, Watson se envolveu na fracassada conspiração 

Bye plot, 
381

 que o levou à forca em novembro de 1603, acusado de traição. 
382

  

Apesar das divergências entre Parsons e Watson, que Prynne parece 

tendenciosamente ignorar ou propositalmente esconder, ambos são colocados lado a 

lado, mesmo defendendo projetos distintos e, em alguma medida, opostos. Para o 

advogado, em sua tentativa de criar laços entre o catolicismo e o republicanismo, os 

dois faziam parte do mesmo projeto para destruir a monarquia e a religião protestante. 

Watson defendia que a união entre puritanos, anabatistas e jesuítas, sob o controle 

desses últimos, causaria diversas alterações no reino, as quais Prynne associou àquelas 

previstas por Robert Parsons. Para o padre secular, apesar das diferenças na profissão da 

religião e em matéria de adoração, havia muitas semelhanças nos assuntos concernentes 

ao “governo, autoridade, tirania, popularidade, conspiração etc”, que fariam aquela 

conjunção possível. A associação de jesuítas e puritanos, indicada por Watson, tema 

recorrente no século XVII inglês devido à semelhança de suas teorias de rebelião e 
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sobre as origens populares do poder, foi utilizada pelo advogado como uma prova das 

longas raízes do projeto republicano contra o rei e o protestantismo. 
383

   

No entanto, certamente a figura de maior destaque no projeto exposto por 

Prynne é o frade italiano Tommaso Campanella em seu Monarchia Hyspanica, uma 

obra oferecida a Felipe III, retratado como monarca universal. Nesse texto, o autor 

procurou fornecer ao rei espanhol uma série de pressupostos que levariam as nações 

rivais à destruição e, consequentemente, a soberania da Espanha sobre o globo como 

promotora da Quinta Monarquia. Todavia, o ponto que mais vai interessar o advogado 

diz respeito aos planos que Campanella traça para enfraquecer a Inglaterra e levá-la à 

ruína. Para o frade, como expõe Prynne, nada poderia enfraquecer mais os ingleses, 

trazendo discórdias sobre eles, do que instigar o Parlamento a formar uma república, 

reduzindo a Inglaterra a uma commonwealth. Ou, caso essa tarefa não fosse possível, 

dever-se-ia transformá-la em um reino eletivo, colocando outras famílias no poder e 

interrompendo a linhagem e continuidade da herança real. 
384

 

O projeto católico em combate a religião protestante movimentava as relações 

internacionais e preocupava muitos coevos aterrorizados com conspirações e tentativas 

de invasão das nações papistas, interessadas em derrubar a monarquia inglesa. Para 

Prynne, o exército teria estrategicamente perseguido os princípios indicados por 

Campanella, em favor da hegemonia espanhola. Mais do que um projeto a ser 

executado, o advogado puritano enxergava Monarchia Hyspanica como uma prova de 

que aquele plano formulado no início do século havia triunfado. Inglaterra, Escócia e 

Irlanda tinham sido reduzidas à tirania civil e espiritual do Papa e do monarca espanhol, 

como previra o frade italiano. Era essa posição que defendia na introdução que escreveu 

para uma tradução em língua inglesa da obra de Campanella, publicada em 1660. 
385

 

As nações católicas ocupam um lugar de destaque nas preocupações de Prynne, 

visto a atenção que dispunha em indicar as relações e correspondências que 

republicanos e o Lorde Protetor mantinham com papistas. Além da Espanha, vista como 
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a grande opositora do protestantismo e apoiadora de Roma desde o século XVI, outra 

nação atraía os olhos do advogado: a França bourbônica, principalmente por meio da 

figura de seus dois cardeais. Prynne via Richelieu como o “grande incendiário da 

cristandade”, que, durante a sua vida, havia fomentado todas as guerras domésticas na 

Inglaterra, envolvido rei e Parlamento em um combate sangrento e ajudado a manter 

viva aquela Causa interrompida em 1605. Com sua morte, em 1642, seus ensinamentos 

teriam passado para o seu sucessor o Cardeal Mazarin e para o rei francês, seguidores 

fiéis de suas instruções. O projeto de Richelieu, como nos conta o puritano, era manter a 

Grã-Bretanha dividida, inserindo partidos mais fracos ou indicando novos reis, o que 

deixaria os três reinos totalmente desunidos. A redução da Inglaterra a uma 

commonwealth seria o triunfo de seu projeto de divisão, que transformou a antiga 

monarquia em uma nova e espúria república. 
386

 

Toda essa argumentação de Prynne, que procurava demonstrar as raízes papistas 

da commonwealth e da Good Old Cause, seria energicamente combatida por John 

Rogers, em Diapoliteia. Se o interesse do republicano era preservar a imagem e o 

estabelecimento da república, precisava urgentemente afastar as acusações feitas pelo 

advogado a respeito das origens católicas do novo governo. Em um momento em que a 

religião era justificativa para rebelião política e poderia deslegitimar um governante, 

mostrar que um projeto rival estava associado ao papismo era certamente uma forma de 

desacreditá-lo. Assim, se opôs as afirmações de Prynne e procurou mostrar os princípios 

protestantes em que se ancoravam a Causa e a commonwealth.  

Para combater as acusações do advogado, Rogers retomaria os três autores 

utilizados para sustentar a longa existência de um projeto papista para acabar com a 

monarquia inglesa e transformá-la em uma república: Campanella, Parsons e Watson. 

Para isso, buscou indicar o quanto os objetivos e fundamentos da Commonwealth se 

distanciavam daqueles originalmente planejados pelos escritores católicos. 
387

 

Iniciando pelo frade italiano, o republicano mostra que, segundo o projeto de 

Campanella, uma guerra inexplicável e contínua teria início entre Inglaterra e Escócia, 

que, permanecendo reino, entraria em combate com a primeira, após sua transformação 

em uma commonwealth. Deflagrada a contenda, o conflito enfraqueceria as duas nações 

e consequentemente beneficiaria a monarquia espanhola. A trama, como aponta John 
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Rogers, pressupunha uma diferença entre as formas de governo da Escócia, que 

permaneceria reino, e da Inglaterra, que seria transformada em uma commonwealth. No 

entanto, essa distinção e guerra nunca aconteceram, pois ambas foram estabelecidas nos 

moldes de uma república, o que não atenderia o projeto papista. 
388

 

Além disso, como afirma, os objetivos do frade se adequavam bem a um reino 

eletivo, diferentemente da commonwealth, que não era compatível com este nem com 

qualquer governo de uma Única Pessoa. Essa impossibilidade se devia à diferença nos 

fins pretendidos, pois, embora Campanella e os papistas se alegrassem com qualquer 

alteração que viesse a prejudicar o funcionamento do reino inglês, a transformação da 

Inglaterra em uma commonwealth era apenas um projeto e não o fim último que 

perseguiam, como o era para seus defensores após o regicídio. Assim que 

concretizassem seus objetivos procurariam novamente estabelecer um governo de uma 

Única Pessoa. A commonwealth de Campanella não era a mesma que defendia, como 

afirma o republicano devoto, seus “fundamentos e objetivos [eram] tão diferentes da 

nossa, quanto o Oeste do Leste ou o Norte do Sul”. 
389

 

Para provar que a república não era um rebento jesuíta, Rogers igualmente 

refletira sobre as formulações de Robert Parsons. Como explica o republicano, o projeto 

de Parsons solicitava que fosse insuflado o princípio de que todo o aglomerado de 

pessoas e condado deveria obter “o titulo e o estilo de um Estado Público ou 

commonwealth helvética”. Tal coisa, no entanto, como defende, não se estabelecera 

naquela nação, pois todos se uniram sob a mesma commonwealth da Inglaterra. Ainda, 

para Rogers, o jesuíta teria fingido ter recebido seus princípios por meio de uma 

revelação divina, que lhe revelara os motivos e fins das diversas alterações que eram 

previstas. Entretanto, como afirma, diferentemente do projeto de Parsons, a 

commonwealth inglesa “foi disposta sobre a Razão, a Justiça, e não sobre uma 

Revelação”. 
390

  

Se não era a commonwealth de Campanella ou de Parsons, igualmente não seria 

aquela visualizada por William Watson. Afinal, segundo Rogers, o padre mostrava 

“claramente que a sua [commonwealth] deveria ser efetuada por uma conjunção de 

puritanos, anabatistas e jesuítas juntos, nos princípios e teoremas, em que concordam 

para levar isto à frente”. No entanto, nunca houve tal união visivelmente conhecida na 
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Inglaterra, relembra o republicano. 
391

 Assim, como enfatiza, “nem Parsons, nem 

Watson, nem os jesuítas podem ser o pai de nossa commonwealth”. 
392

 

Após refletir sobre os autores que sustentavam as acusações de Prynne, Rogers 

se debruçou sobre as inadequações daqueles projetos com os dias em que vivia. Como 

escreve, aquele plano foi formulado para ser realizado contra a rainha Elizabeth e o rei 

Jaime e, após ser abortado na Conspiração da Pólvora, não poderia ter ficado em 

gestação, preso ao ventre até aquele momento sem que a menor aparência de vida disto 

fosse percebida. Mesmo que assim fosse, essa monstruosa superfetação jamais se 

adequaria à quadratura dos tempos coevos. Segundo o republicano, à época em que 

aquele projeto foi gestado “havia muitos papistas eminentes e ingleses confederados 

tanto na Corte quanto no País” interessados em sua execução. No entanto, se mesmo 

naquela oportunidade falharam em concebê-lo, “certamente nestes dias o Senhor tem 

lhes dado aparentemente um útero abortado e seios secos”. Como afirma, em nenhuma 

outra época e em nenhuma outra nação o papado encontraria útero mais infértil para os 

seus projetos. A commonwealth inglesa não poderia ser a mesma que planejaram. 
393

 

Para reforçar ainda mais a distinção entre a sua commonwealth e aquela 

projetada pelos papistas, Rogers passaria a delinear os princípios que nortearam a 

procriação e o crescimento do governo que defendia. Primeiro, aponta que os “direitos e 

liberdades, tanto como cristãos quanto como homens (ou em questões de consciência e 

em coisas civis)” foram declarados, conquistados e mantidos legitimamente, pois 

estavam fundados “nas Leis, Palavra e Espírito de Deus, da Natureza e da razão e 

sabedoria nesta nação”. Estas seriam, como indica, “a primeira faculdade formativa” 

desta commonwealth, com princípios mais duradouros do que qualquer governo 

assentado em Reis, Lordes e Comuns e que um domínio papista não poderia preservar, 

pois inconciliável com a tolerância e a dissidência. 
394

 

A segunda diferença que revela é a incompatibilidade da commonwealth com a 

realeza. Conforme John Rogers, o projeto jesuíta nunca se levantou contra isso, mas, ao 
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contrário, se constituiu em oposição a “pessoas, famílias, protestantes etc”. De maneira 

distinta, o governo republicano se opunha ao próprio ofício de um rei e uma Única 

Pessoa, visto como “oneroso, desnecessário e perigoso”. Desta forma, os dois projetos 

não poderiam ter a mesma formação e os mesmos objetivos. 
395

 

O terceiro ponto que aborda diz respeito às causas eficientes da commonwealth. 

Como aponta o republicano devoto, essas seriam de três tipos: “principal, assistente e 

coadjuvante, ou então causa sine qua non, aquela causa sem a qual não poderia existir”. 

Critérios que os jesuítas não conseguiriam oferecer. Assim, se fossem realmente a raiz 

da república deveriam fornecer os principais efeitos e benefícios disso, além de direta 

ou indiretamente possuir uma mistura e conjunção de seus princípios. Ao mesmo 

tempo, também não eram a causa sine qua non, pois inegavelmente a commonwealth 

existiria inclusive sem eles. Por isso, Rogers concluía que os papistas “não foram a 

principal prolífica causa, nem tiveram a principal mão ou cabeça planejadora na geração 

desta commonwealth”. 
396

 

Em seguida, trataria da falta de similitudes entre o governo inglês republicano e 

aquele projeto católico. Como aponta, se a commonwealth fosse verdadeiramente um 

rebento papista, alguma semelhança teria com seus pais. Suas partes, características, 

espécie, figura etc. seriam homogêneas aos princípios e fins perseguidos pelo papado, já 

que era “natural para os pais gerar filhos como a si mesmos, como é dito de Adão, Gen. 

5.3, ele gerou um filho à sua própria semelhança e depois à sua própria imagem”.  No 

entanto, como defende, “as partes desta nossa commonwealth têm pouca conformidade 

ou similitude com o papado ou jesuitismo, Parsons, Watson ou Campanella, e, portanto, 

certamente não poderiam ser de geração deles”. 
397

 

Por fim, diz não acreditar que os jesuítas possuam qualquer poder espermático 

para estabelecer a commonwealth, mantendo seu temperamento e nutrição. Se assim 

fosse, o resultado seria sangrento e cruel, no ardente espírito da perseguição e da 

intolerância. Ao contrário, “o verdadeiro gênio e espírito desta commonwealth se inclina 

mais para uma liberdade teocrática”, equilibrando e harmonizando todos os diferentes 
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elementos. Sua nutrição se deu a partir do mais qualificado sangue da nação, entre 

aqueles aderentes à Causa. Era animada pelas vidas, sangues, habilidades e liberdades 

dos melhores protestantes, tão distantes dos princípios papistas. 
398

  

John Rogers procurou assim demonstrar que Prynne tinha poucas provas e 

evidências para afirmar que a commonwealth era um fruto jesuíta. Como aponta, o 

maior argumento que o advogado tinha para isto era uma falácia que colocava o 

parecido como o mesmo, tentando iludir os leitores com uma homonímia. A associação 

da república com o papismo, efetuada por Prynne, pretendia fazer com que a 

commonwealth fosse “revolvida em um reino novamente, no poder tripartite e tirania 

tridentina de Rei, Lordes e Comuns”. Para o republicano devoto, talvez existisse de fato 

uma conspiração jesuíta, mas que ao contrário do que sugeriu Prynne, procurava afastar 

os ingleses dos princípios do Estado Livre, fazendo-os acreditarem em fraudes e coisas 

estranhas e defendo que a commonwealth era, na verdade, um projeto e criação de 

diversos papistas. 
399

 

 

 

******* 

 

As questões abordadas aqui e combatidas por John Rogers podem parecer ter 

pouca ligação entre si. No entanto, o fio de Ariadne que os une e nos conduz nesse 

capítulo é o debate que o autor de Diapoliteia desenvolve com os regalistas William 

Prynne e Richard Baxter. A defesa da monarquia é aquilo que liga um tema ao outro e 

que muito preocupou o devoto republicano. Entre os defensores do governo real 

tratados aqui, certamente o advogado merece destaque. É ele que foi o maior oponente 

que Rogers procurou combater e principal destaque deste capítulo. Esta relevância se 

alterará nos próximos capítulos, quando o tema principal for a liberdade de consciência 

(capítulo 5) e a constituição republicana (capítulo 6). No entanto, Prynne é o principal 

inimigo de Rogers nas fronteiras aqui delimitadas.  

O ímpeto panfletário do advogado o impulsionou a escrever sobre temas 

variados e textos de tamanhos diversos. Como observou um contemporâneo seu, 

escrever, para Prynne, seria tão importante quanto se alimentar, algo sem o qual ele não 
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poderia existir. 
400

 Defensor da monarquia, elegeu como principal tema de seus escritos 

de 1659 o combate aos republicanos, militares e sectários, quem, para ele, teriam 

ocasionado às diversas alterações pelas quais a Inglaterra passou durante a Revolução. 

No âmbito desta pesquisa, antes da publicação de Diapoliteia, três textos nos interessam 

mais: The good old cause rightly stated, and the false un-cased, The re-publicans and 

others spurious good old cause, briefly and truly anatomized e A true and perfect 

Narrative.  

Em todos esses textos, William Prynne faria um ataque incisivo sobre a 

commonwealth, mesmo que seu estabelecimento fosse ainda somente uma expectativa 

no momento em que escreveu seu primeiro panfleto. Seu principal tema, desde o 

regicídio, foi traçar ligações entre as seitas, os republicanos e o papismo. Assunto que 

Richard Baxter o acompanhava e do qual compartilhava suas conclusões. Rogers, no 

entanto, não viu passivamente essa associação que, em um momento em que a religião 

justificava o combate político como uma guerra espiritual, muito poderia prejudicar a 

commonwealth. Desde Mr. Pryn's good old cause stated and stunted 10 years ago 

procurou desfazer essas acusações, mostrando sua falta de fundamentação. Os arautos 

da Causa seriam também os mais nobres protestantes e, portanto, seria impossível que 

aqueles assentados no Parlamento fossem papistas. Assim, criticava Baxter pelas 

calúnias que desferiu contra Henry Vane, a quem admirava com entusiasmo. Já naquele 

texto lançava um desafio ao advogado e ao teólogo, dizendo que se conseguissem 

provar de fato que a commonwealth e seus adeptos eram papistas, então se tornaria o 

mais novo de seus prosélitos. 
401

 

Em maio de 1659, após a reconvocação dos parlamentares assentados entre 

1648-1653, Prynne continuaria a defender aquela associação tão combatida por Rogers. 

Para provar seus argumentos disse ter feito uma anatomia da Causa e dos republicanos. 

Entrando no interior de seu objeto procurou mostrar a longa continuidade dos atuais 

adeptos da Good Old Cause com os projetos papistas que permearam o imaginário 

inglês durante os séculos XVI e XVII. Todavia, as conclusões do advogado-anatomista 

e as proposições do teólogo-médico foram duramente criticadas pelo autor de 

Diapoliteia. Mas não era só o diagnóstico final que lhe interessava no debate político e 

era objeto de reflexão. Como pudemos ver, para John Rogers a própria análise e método 

médico seria motivo de averiguação. Não lhe interessava apenas mostrar um resultado 
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distinto de seus opositores. Pretendia, ao contrário, mostrar que os erros médicos dos 

autores que combate os tinham levado a fazer um diagnóstico equivocado do corpo 

político. Para Rogers, ao que parece, o discurso da medicina poderia ser utilizado para 

analisar o corpo político, mas, se assim fosse, deveria manter, sem prejuízo, as 

peculiaridades e métodos daquilo que era próprio àquela arte e ciência, caso se desejasse 

curar ou fazer um diagnóstico correto do corpo da commonwealth.  

O retorno dos parlamentares expulsos em 1653 gerou outro problema para 

Prynne: a ilegalidade daquela reunião. Para o advogado, possuidor de um idioma 

jurídico, a assembleia que se reuniu em Westminster, a partir de maio de 1659, deveria 

agregar todos os membros excluídos em 1648, Lordes e Comuns. Já que foi impedido 

de entrar na Casa para fazer valer o lugar a que acreditava ter direito, passou a criticar 

ferozmente aquela reunião e seus membros. Por uma série de leis e estatutos tentou 

mostrar que aquele Parlamento foi legitimamente dissolvido com a morte do rei e tentou 

mostrar e requerer a restauração dos membros excluídos no Pride’s purge. A pauta pelo 

retorno dos parlamentares expurgados em 1648 foi uma das mais importantes 

reivindicações dos setores regalistas e teve o importante apoio, no debate que 

analisamos, de Richard Baxter. John Rogers, no entanto, procurou mostrar ao advogado 

que o Longo Parlamento e o Parlamento da commonwealth eram assembleias diferentes 

e que, por isso, não poderiam ser julgados pelos mesmos critérios.  

Os três temas, eleitos e discutidos por Rogers, pareciam ameaçar mais do que 

quaisquer outros o estabelecimento republicano do Estado. Para o autor de Diapoliteia, 

o risco de um governo comandado por uma Única Pessoa se fazia presente nos 

discursos e proposições de William Prynne e Richard Baxter. O impacto que seus textos 

e propostas poderiam ter sobre os leitores seriam mais perigosos do que qualquer 

insurreição armada. Rogers sabia que a força só teria lugar onde as ideias tivessem 

terreno fértil para florescer. Assim, precisava eliminar as tentativas de associar o 

papismo à Good Old Cause, de atrair a pecha da ilegalidade sobre o Parlamento da 

commonwealth e dos erros médicos de seus oponentes de curar-matar aquele corpo 

político a que defendia. Coisas que, para Rogers, poderiam corroer as bases da 

república.  

Diapoliteia, no entanto, não passou despercebida. Em setembro de 1659, Prynne 

afirmou ter recebido dois livros “repletos com calúnias maliciosas, zombarias amargas, 

censuras intoleráveis, contra mim e outros membros excluídos”. O primeiro era a obra 

de Rogers que analisamos aqui, a que denomina un-christian concertation. O segundo 
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era Interest will not lie, de Marchamont Nedham. Assim, contra ambos, A brief 

necessary vindication of the old and new secluded members, procurou se defender e 

reafirmar suas posições anteriores. Os argumentos de Prynne, nessa obra, não são 

novos, procuravam apenas ratificar pontos que já discutira anteriormente. 
402

 Talvez por 

isso não tenha recebido outra resposta de Rogers, talvez essa ausência seja explicada 

devida a outras preocupações do devoto republicano. Assim como The good old cause 

rightly stated, and the false un-cased iniciou nosso debate, outro texto de Prynne o 

fechava. A brief necessary vindication of the old and new secluded members fora a 

última obra escrita e publicada entre os autores envolvidos na polêmica que estudamos.  
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5. DEBATES SOBRE A LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA: 

RELIGIÃO NACIONAL, UNIDADE RELIGIOSA E 

LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA 

 

As reflexões a respeito dos debates sobre a liberdade de consciência entre os 

tempestuosos anos de 1640-1660 podem nos incentivar a ver nessa doutrina uma 

daquelas heranças deixadas pela Revolução às épocas vindouras. Essa relação é 

possível. Certamente a tolerância 
403

 e a pluralidade religiosa, experimentadas no 

Interregno, forneceram bases para muitos dos discursos posteriores e posições contrárias 

ao controle do Estado sobre a religião dos súditos. No entanto, é uma perspectiva 

arriscada e precisamos estar atentos para não cometer certos equívocos. Devemos tomar 

cuidado para não cair em um tipo de interpretação whiggista, que foi recorrente nos 

estudos sobre esse tema, e que preza mais a ideia como unidade coerente e menos os 

usos que os homens e as mulheres fizeram dela. Essa abordagem acaba por impor a 

nossa racionalidade e sensibilidade ao período analisado, vendo o pluralismo religioso 

como algo certo e inevitável. Ao fazer essa história progressiva, que vai da repressão ao 

esclarecimento, tende-se a ver os defensores da liberdade de consciência como arautos 

do mundo moderno, oprimidos por um Estado anacrônico e coercivo. Sob esse 
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raciocínio, os discursos de tolerância são vistos como uma antecipação de um processo 

cujo apogeu seria a nossa sociedade secularizada e modernizada. 
404

  

Esta perspectiva cria binarismos (tradição/progresso, antigo/moderno, 

superstição/razão) que mais obscurecem do que auxiliam o entendimento histórico, 

fazendo dos termos oposições inconciliáveis. Assim, a liberdade de consciência é tida 

como um fator necessariamente positivo e qualquer forma de repressão e censura 

parecerá uma prática horrível e abominável. Isso implica que certas crenças e costumes 

religiosos sejam automaticamente taxados sob o rótulo da irracionalidade. Ou mesmo 

precisem ser justificados por meio de uma falta, como se tais comportamentos só 

fossem possíveis porque alguns conhecimentos “ainda” não estavam disponíveis. A 

história, assim, se transforma em uma espera pela completude de uma ausência a ser 

suprida no futuro e a época analisada perde muito de sua positividade. Afinal, é 

analisada a partir de critérios de uma racionalidade externa a ela. A repressão é vista 

como um fanatismo de Estado e é justificada na falta dos entendimentos e meios 

racionais dos coevos para obterem a “imprescindível” tolerância. 
405

 

É justamente esse tipo de narrativa que pretendemos evitar. A análise 

majoritariamente sincrônica dessa questão, vista a partir da discussão que envolveu 

Richard Baxter, Henry Vane e James Harrington, centralizada na figura de John Rogers, 

revela caminhos e conclusões diferentes daquelas apontadas pelas abordagens que 

criticamos. Por exemplo, nos revela que é falha a sugestão de que a liberdade de 

consciência está necessariamente ligada a um comportamento secularizado. Ao 

contrário, como é perceptível em nosso debate, pode estar associada a autores que 

defenderam uma república teocrática e um governo escolhido pelos adeptos da Causa, 

como é o caso de Vane e Rogers. Assim, nesta dissertação, a tolerância religiosa não 

será considerada um valor universal e necessário, mas uma noção presente em diversos 

discursos e usos pouco consensuais durante a Idade Moderna. Não estamos interessados 

na mudança social de longa duração que possibilitou a ascensão de novas sensibilidades 
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e a alteração do campo semântico do conceito e da ideia de liberdade de consciência. 

Desejamos sim é perceber como esta era vista nos instáveis anos da Revolução, período 

em que foi fortemente experimentada e constantemente atacada e defendida. Para isso, o 

tema será analisado aqui principalmente a partir das posições dos quatro pensadores 

participantes da polêmica. Antes, no entanto, é necessário refletir sobre o que 

representavam e significavam as práticas e os discursos de repressão/unidade e 

tolerância/pluralismo no seiscentos inglês. 

Se a queda da censura e a Revolução possibilitaram a experimentação de alguma 

liberdade religiosa, antes da Guerra Civil a defesa desta ideia só poderia ser professada 

em segredo. Menos do que uma condição universal, sua sugestão aterrorizava homens e 

mulheres na Europa moderna. Indiscutivelmente não era a concepção dominante ou 

mesmo uma prática comum, sendo errôneo achar que era desejada pela maioria da 

população. Em uma época em que se acreditava que a segurança do governo e a paz 

civil dependiam da unidade religiosa, exaltar publicamente esse tipo de pensamento, em 

nome do pluralismo, parecia um ato extremamente subversivo. A censura e a repressão 

aos discursos dissonantes do cânone estabelecido eram uma prática recorrente do Estado 

e da Igreja. Incansavelmente os poderes políticos e eclesiásticos se empenharam para 

interditar e reprimir posições tidas como heréticas e heterodoxas. 
406

 

Esses posicionamentos retornariam mesmo após 1660. Com a reestruturação do 

governo monárquico, logo seriam ouvidos pedidos para a reorganização da Igreja 

Estatal, para o avanço da unidade religiosa e para a repressão de todo entusiasmo 

puritano que marcou as décadas anteriores. Essas medidas visavam o restabelecimento 

da paz civil e o fim do sentimento de insegurança, que permeou os anos anteriores à 

entrada de Carlos II em Londres. A Restauração procurou colocar um fim em toda 

dissidência. As seitas não conformistas foram duramente perseguidas durante os 

primeiros anos do governo do herdeiro Stuart. Novamente a liberdade de consciência 

seria jogada ao subterrâneo. Sua história, desta maneira, não deve ser analisada como 

uma linha reta e progressiva, sem inconveniências e retrocessos, mas a partir dos 

constrangimentos políticos, sociais e culturais de cada época. Certamente, o governo 

restaurado não seria tão tolerante com os dissidentes quanto foram os governos da 
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commonwealth e do Protetorado. A conjuntura havia mudado. Durante os Stuarts, a 

repressão e a imposição da obediência e conformidade religiosa aos súditos era a 

regra.
407

 Após os “tolerantes” 
408

 anos do Interregno, só em 1689, após a Revolução 

Gloriosa, a Inglaterra conseguiria promulgar um Ato de Tolerância.  

O reconhecimento da importância da repressão no combate às ideias heterodoxas 

não deve, no entanto, obscurecer o papel positivo da obediência e da sujeição. Não era 

apenas o medo da violência dos governantes que impedia a propagação de pensamentos 

contrários à ortodoxia e às hierarquias instituídas. Havia um desejo dos próprios súditos 

em garantir sua salvação, por meio da submissão às instituições e magistrados 

responsáveis pela autoridade religiosa, seja ela política ou eclesiástica. Como afirma 

Pocock, “o indivíduo podia não ser salvo por obedecer ao rei, mas podia muito bem cair 

em danação por desobedecê-lo”. 
409

 Discursos desse tipo eram extremamente comuns na 

Idade Moderna. “Nada era mais importante do que a busca da salvação, ou pelo menos 

era isso” que os coevos “ouviam constantemente de padres e teólogos”. 
410

 Os súditos 

queriam ser salvos e a obediência, como muitos acreditavam, era o caminho mais curto 

e certo para isso. O fogo eterno aterrorizava mais do que a força coerciva dos poderes 

seculares. 
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Dessa maneira, os indivíduos contavam com os magistrados divinamente 

estabelecidos, portadores da autoridade religiosa e dos instrumentos soteriológicos 

necessários para afastar os súditos da danação. A imprescindibilidade dos governantes e 

das instituições que comandavam, conduzindo comportamentos, obrigando a obediência 

e sendo um elo de comunicação com o divino, era uma crença forte e presente na mente 

de muitos homens e mulheres durante a Idade Moderna. Era, segundo Pocock, “muito 

difícil acreditar na presença de Cristo, ou em sua pessoa, sem essas instituições”. Para 

aqueles que se submetiam voluntariamente aos poderes estabelecidos, “a presença de 

Cristo justificava e tornava sacras essas instituições do governo”. Ao mesmo tempo, “a 

existência da autoridade era a condição necessária para a continuação da presença de 

Cristo neste mundo”. 
411

 A religião fornecia os alicerces da salvação e da autoridade às 

estruturas magisteriais.  

A possibilidade de uma defesa pública da liberdade de consciência só foi 

possível após a separação ocorrida entre política e salvação. Devido a essa ruptura, a 

religião foi jogada ao foro privado e definida como uma preocupação unicamente 

individual. Estava fora da interferência e da atuação dos magistrados. Não dependia 

mais das instituições governamentais e eclesiásticas para estabelecer a comunicação 

com o divino e permitir a presença de Cristo neste mundo. A conhecida consequência 

disto foi a crise de diversas instituições consideradas sagradas e ligadas à Igreja e ao 

Estado durante o século XVII inglês, ocasionando a dissolução do governo. 
412

  

No entanto, não foi na Revolução que a unidade religiosa seria reduzida a uma 

noção defeituosa e a liberdade de consciência exaltada como a mais alta das virtudes. 

Durante a Guerra Civil ou mesmo após a morte do rei, como sugere Nigel Smith, 

“muito poucos verdadeiramente eram capazes de imaginar uma completa tolerância”. 
413

 

Certamente a experiência do Interregno, ao permitir o livre debate de ideias laicas e 

religiosas, auxiliou, na longa duração, a mudança de uma “filosofia social por outra”. 

Isto fez com que, como sugere Skinner, “práticas antes consideradas aceitáveis e talvez 

mesmo dadas por adquiridas” passassem “a ser vistas como moralmente 

intoleráveis”.
414

 Mas, como dissemos anteriormente, não estamos interessados em 
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analisar essa mudança de sensibilidade na longa duração. Ou seja, a alteração de uma 

concepção social de religião para outra. A análise diacrônica aqui nos interessa apenas 

para entender os motivos e as circunstâncias que possibilitaram a defesa da liberdade 

religiosa, entre os autores republicanos inseridos na polêmica que estudamos. Uma 

explicação disto, nos parece, pode ser dividida em dois pontos: o primeiro derivado de 

uma forma de pensar que proporcionou novas experiências e, o segundo, devido a 

experiências que possibilitaram formas distintas de pensamento.  

O primeiro ponto se deve ao antinomianismo e a doutrina do Espírito. Por essas 

crenças, o indivíduo, receptor da mensagem divina, se colocava como o mais hábil 

intérprete da Palavra, negando o poder e a função dos magistrados que, à época, 

estavam extremamente fragilizados. Se antes, estes eram considerados os detentores da 

autoridade religiosa e o elo entre o céu e a terra, o governo de Carlos I e os princípios de 

William Laud enfraqueceram o teor sagrado da monarquia. O príncipe e os bispos, 

como mostrou Lamont, tinham uma função divina, para levar os ensinamentos de Cristo 

e da Reforma ao resto do mundo. No entanto, os descaminhos das décadas de 1630 e 

1640 e as acusações de papismo entre os mais altos cargos dos poderes estatais e 

eclesiásticos minaram a crença no príncipe devoto e na função da monarquia como 

defensora da fé protestante. Os magistrados perderam sua legitimidade e as instituições 

entraram em crise. A falta de autoridade deu espaço ao “mundo de ponta-cabeça”. 
415

 

Agora, o Espírito falava aos próprios indivíduos e intermediários não eram mais 

necessários. A autoridade havia se deslocado e, doravante, pertencia àqueles que foram 

tocados pela Graça divina em seus corações. Acreditava-se que essa Presença espiritual 

os “emancipava, de uma maneira ou de outra, não somente dos sacerdotes da Carne, 

mas também dos ministros da Palavra e dos magistrados da ordem judicial”. 
416

 Essa 

mudança foi essencial para que os discursos em torno da concepção da liberdade de 

consciência se tornassem mais audíveis. A autoridade espiritual dos indivíduos era vista 

como algo superior e absoluta, os afastando das imposições do rei e dos bispos. A 
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crença deveria ser livre, fora do poder coercitivo e da espada magisterial. A presença de 

Cristo no coração dos indivíduos os permitia subverter todas aquelas instituições que, 

como interpretavam, estavam em desacordo com o Espírito, a Palavra e a Vontade de 

Deus. 
417

 

A doutrina do Espírito e a autoridade individual colocaram em xeque o 

monopólio dos magistrados em relação à salvação dos súditos. A soteriologia sempre 

foi objeto de muitas controvérsias e debates no cristianismo, ocupando, inclusive, o 

centro dos conflitos religiosos que varreram e dividiram a Europa no início da Era 

Moderna. A defesa de uma redenção universal ou a possibilidade de obtê-la fora da 

Igreja ou da ortodoxia defendida pelos poderes seculares e eclesiásticos foi, durante 

muito, motivo de repressão e controle. No entanto, a partir da Reforma, certas questões 

e valores foram representados como irrelevantes à salvação (adiaphora) e, portanto, 

além do alcance do poder civil. Com a autoridade individual fornecida pela fé e pelo 

Espírito, os devotos podiam discordar e questionar de certos princípios políticos e 

religiosos sem, todavia, “colocar em risco sua salvação”; 
418

 um passo essencial para o 

vislumbre de ideias de tolerância e liberdade de consciência. 

Desta forma, os meios à salvação foram colocados cada vez mais nas mãos dos 

súditos. Discursos a respeito da graça pessoal e do Espírito que falava diretamente ao 

coração dos indivíduos questionavam hierarquias e instituições, colocando e 

diferenciando os agraciados dos ímpios. Nesse ambiente, a ação de uma Igreja nacional 

a guiar os devotos era extremamente malvista. A possibilidade da tolerância do período 

revolucionário fez com que uma miríade de seitas emergisse na cena pública, trazendo 

consigo ideias novas e radicais. Uns negavam a existência do inferno ou do pecado, 

outros desnaturalizavam as diferenças sociais e a propriedade. Alguns esperavam o 

retorno carnal do próprio Jesus Cristo à terra para governar a Inglaterra. O fato é que 
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sem uma ortodoxia institucional, as crenças propagadas por indivíduos e grupos se 

diversificavam. Uma ampla liberdade religiosa foi concebida como a forma mais 

adequada de se lidar com essa pluralidade. 
419

 

O segundo ponto que nos ajuda a explicar a ascensão da noção de liberdade de 

consciência foi devido a uma experiência: o exílio. Como indica o historiador Jonathan 

Scott, uma das respostas à intolerante política religiosa de Carlos I e William Laud foi a 

fuga para outros destinos no exterior, principalmente a Holanda e a Nova Inglaterra. 

Nesses lugares encontraram um refúgio para viver suas crenças livremente. Os Países 

Baixos tinham rompido com a monarquia espanhola, obtido sua independência e 

enfraquecido as hierarquias eclesiásticas tradicionais, se tornando o espaço ideal para 

que muitos ingleses pudessem adotar, sem constrangimentos, sua posição antiepiscopal. 

Diversos textos denunciando os abusos dos bispos saíram das prensas das principais 

cidades holandesas, que, além dos impressos, forneceram muitos republicanos e 

revolucionários importantes. Entre eles podemos citar Hugh Peter, John Lilburne e John 

Goodwin. 
420

 

A América foi outro espaço de experimentações políticas e religiosas. O 

distanciamento da ortodoxia inglesa possibilitou a vivência de novas estruturas e 

práticas. Sem um ordenamento civil ou eclesiástico para estruturar um governo e 

legislação, a Bíblia foi reconhecida como “instrumento legislativo”. A aplicação das leis 

mosaicas foi sugerida e testada em algumas colônias. 
421

 A Nova Inglaterra era vista 

como um território que demandava disciplina, vigilância, honestidade e boa ordem aos 

seus habitantes. Futuros republicanos experimentaram a vida colonial. Indivíduos como 

os pentamonarquistas William Aspinwall e Thomas Venner, o diplomata George 

Downing, o regicida Hugh Peter e o devoto milenarista Sir Henry Vane Jr – que 

governou a colônia de Massachusetts durante 1636-1637 – viveram na Nova Inglaterra 

antes de retornarem ao velho mundo. 
422
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A troca de ideias entre as experiências externas e internas ao mundo britânico foi 

essencial para a Revolução. Diversos princípios que emergiram entre 1640-1660 

surgiram desse intercâmbio, construído por meio de publicações, cartas e contatos 

diretos. A liberdade colonial forçou uma reflexão sobre novas formas de governo e 

legislação, além de vivências e discussões que se fizeram presentes nos debates e 

práticas durante a Guerra Civil e Interregno. Do outro lado, como sugere Scott, as 

relações anglo-holandesas foram essenciais para entender o advento da tolerância e do 

Iluminismo. Não apenas isso, o exílio e os contatos com os Países Baixos ajudaram a 

preparar o terreno para as Revoluções que seguiram à Restauração. Sobre nosso assunto, 

mais especificamente, devemos lembrar que só após a invasão holandesa de 1688-1689, 

um ato de tolerância foi legalmente reconhecido na Inglaterra, 
423

 garantindo “liberdade 

de culto e consciência aos dissidentes e, mesmo que não estendesse a proteção legal a 

católicos e unitaristas, permitia na prática uma considerável margem de liberdade para 

judeus e católicos”. Sob esses pressupostos, como sugeriu Schwartz, “a Inglaterra 

rumava para uma situação em que a liberdade de consciência não era uma questão de 

concessão e sim de lei”. 
424

 

Todavia, mesmo que muitos grupos se mostrassem contrários à ideia de uma 

ampla tolerância religiosa, é visível o aparecimento de defensores da liberdade de 

consciência após a guerra civil. Durante a década de 1640, autores como John Goodwin, 

Roger Williams, John Milton, John Saltmarsh e participantes do movimento leveller 

publicaram textos contra a interferência dos magistrados nos assuntos de religião e de 

consciência. Questões que, como acreditavam, só cabiam aos indivíduos. Permitir a 

atuação magisterial sobre a religião seria possibilitar que estes tomassem o poder e a 

coroa do próprio Cristo. Só Jesus tinha o direito de legislar sobre a consciência dos 

súditos. No entanto, apesar das diferenças individuais de autor para autor e de ter sido 

muitas vezes mal compreendida, a exaltação da tolerância religiosa era uma maneira de 
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fugir de formas repressivas do Estado e da Igreja episcopal. No lugar, defendiam a 

experiência pessoal e a ação do Espírito sob cada indivíduo. 
425

 

Assim mesmo, como mostrou Scott, “a obtenção da liberdade de consciência 

protestante em 1649 não uniu os republicanos na questão do governo eclesiástico”. 
426

 O 

pensamento republicano novamente se dividiu em dois pólos: Henry Vane e James 

Harrington. Os vanistas defenderam uma tolerância ampla e radical, contra qualquer 

pretensão clerical e erastiana 
427

 de governar a consciência dos súditos. A ideia de 

misturar a autoridade civil à espiritual era algo tido como deveras pernicioso; o 

verdadeiro “trono da besta”. 
428

 Posição que foi defendida por muitos outros autores 

republicanos como John Milton, Algernon Sidney, John Rogers e Henry Stubbes. Além 

disso, segundo Ruth E. Mayers, outros grupos e seitas independentes seguiriam o 

mesmo caminho de Henry Vane. Como demonstra, levellers, quacres e 

pentamonarquista compartilhavam a liberdade de consciência aos moldes definidos pelo 

devoto político. 
429

 

Na outra ponta do debate entre os republicanos estava James Harrington, 

seguido por Henry Neville e muitos outros. Ao mesmo tempo em que se opunha à 

interferência magisterial e eclesiástica sobre a consciência dos súditos, defendia uma 

religião civil. Essa, de um lado, possibilitava a liberdade religiosa e, de outro, reforçava 

o poder da autoridade secular. Assim, acreditava que o devoto, mesmo que no foro 
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privado praticasse sua religião livremente, devia uma obediência cívica, necessária e 

voluntária a uma consciência nacional e compartilhada. Essa perspectiva desagradou 

muitos outros republicanos e foi uma das principais pedras de toque das críticas que 

recebeu. Para Harrington, a religião não era uma questão individual, mas um problema 

civil. As consciências internas e nacionais seriam indissociáveis. 
430

 

Esses dois importantes autores do republicanismo, de certa forma, 

movimentavam o debate aqui analisado a respeito da liberdade de consciência, 

centralizado na figura de John Rogers e no conteúdo de sua obra Diapoliteia. Neste 

texto, Harrington é criticado pelo republicano devoto, embora rapidamente, e Henry 

Vane é defendido das acusações que o teólogo Richard Baxter lhe fez em Holy 

Commonwealth. A forma com que as oposições e defesas apresentadas por Rogers são 

dispostas no impresso nos permite conhecer a amplitude da discussão sobre a liberdade 

religiosa durante o Interregno. Afinal, ataca, ao mesmo tempo, um regalista defensor de 

uma religião estatal e única (Baxter) e um republicano erastiano que sustenta a 

necessidade de uma consciência nacional e civil, mas que fosse tolerante com as seitas e 

profissões individuais (Harrington). Além disso, intercede por Vane e sua concepção de 

uma liberdade de consciência ampla e sem constrangimentos de qualquer poder secular. 

Assim, para entendermos a posição de Rogers, precisamos antes compreender a posição 

de cada autor envolvido no debate. Comecemos com os republicanos Henry Vane e 

James Harrington. 

 

 

5.1      Os dois lados da liberdade de consciência republicana 

 

Como sugere Mark Goldie, o pensamento reformado estava fortemente ligado à 

concepção erastiana, na qual a pregação ou profissão de uma crença religiosa seria um 

problema civil e não exclusivamente eclesiástico. Nessa perspectiva, qualquer tentativa 

de teorização sobre as coisas espirituais era, em suma, uma reflexão sobre como 

incorporar a verdadeira religião ao Estado. Harrington ratificava essa posição. Sua 

tentativa de conceber uma commonwealth imortal passava, inexoravelmente, pela 
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recomendação daquela estrutura religiosa que, como acreditava, seria mais bem 

sucedida na manutenção da ordem, estabilidade e segurança da república. 
431

 

Sobre isso, em Oceana, Harrington procurou mostrar como o enfraquecimento 

do poder magisterial, de um lado, e a ausência da prática da liberdade de consciência, de 

outro, foram responsáveis por muitos tumultos e revoltas nas comunidades cristãs 

europeias. O desequilíbrio de qualquer um desses lados da balança – ou seja, o 

demasiado poder dos magistrados ou a irrestrita liberdade religiosa – causaria 

insegurança e instabilidade, fragilizando os poderes civis e eclesiásticos. Tal situação 

ameaçaria os governos, trazendo sob eles o medo da rebelião e da subversão social. 

Como sugere o autor, apesar de a religião cristã ser uma crença pacífica, proferindo 

discursos contrários aos conflitos belicosos e sendo uma incentivadora da paz, jamais 

fora observada uma guerra religiosa antes do cristianismo. Com tom irônico, diz que a 

respeito desse fato deveríamos agradecer ao Papa. O pontífice romano, ao negar a 

liberdade de consciência para as repúblicas e seus príncipes, incentivou os magistrados 

a fazerem o mesmo com os seus governados. Afinal, “não poderiam dar a seus súditos o 

que eles mesmos não tinham”. Desta forma, segundo Harrington, foi introduzido o 

execrável costume de levantar guerra pela religião e de negar a jurisdição magisterial 

sobre isto. 
432

 

Como indicamos acima, acreditava-se que a unidade religiosa era uma forma de 

garantir a paz. No entanto, como pretende demonstrar o autor de Oceana, o unitarismo 

religioso era, na verdade, um elemento causador de conflitos internos e externos. A 

commonwealth estaria em risco caso não se preocupasse em colocar os dois polos do 

debate religioso em equilíbrio. A solução que o pensador fornece é a conjunção entre a 

liberdade de consciência e uma religião nacional; pontos, para ele, indistintos e sem 

qualquer contradição. A inexistência e a impossibilidade de garantir qualquer uma delas 

seria algo inconsistente com um governo republicano. Como aponta no aforismo 45 de 

sua obra Aphorisms Political, para que “possa haver liberdade de consciência, deve 

haver uma religião nacional”. 
433
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Analisando exemplos históricos, o republicano percebe que a tentativa de 

separar liberdade civil e espiritual é uma criação recente, não encontrando similitudes 

na antiguidade. Não haveria, então, qualquer distinção entre elas. Uma não poderia 

existir sem a outra. 
434

 Dessa forma, um governo que negasse a liberdade de consciência 

seria uma profunda contradição. O mesmo poderia ser dito a respeito daqueles que 

defendiam a liberdade de consciência, mas se opunham a uma religião nacional. 

Segundo Harrington, uma religião civil forneceria uma consciência à nação, que, 

diferente, mas não oposta à religiosidade privada do indivíduo, promoveria uma 

adoração e prática religiosa pública. Unificaria, sob uma mesma estrutura, centralismo e 

pluralidade. 
435

  

O sexto ordenamento de Oceana trata justamente dos fundamentos religiosos da 

commonwealth. Neste, Harrington mostra o que deveria ser feito para unir a república 

sob uma religião nacional e, ao mesmo tempo, defender a independência de culto e 

adoração das pequenas congregações. Como explica, as seitas independentes que 

realizassem reuniões constantes, não deveriam sofrer constrangimentos. Seriam 

deixadas livres para viver segundo a “liberdade de suas consciências e ao modo de 

adoração que escolherem, não sendo papista, judaico ou idólatra”. 
436

 O Estado, desta 

maneira, seria o responsável pela proteção e exercício desta liberdade, não permitindo 

que nenhum poder coercivo tivesse lugar naquela nação sob as questões religiosas. 
437

 

O estabelecimento de uma religião nacional, associada à tolerância religiosa, 

seria, assim, uma forma de impedir distúrbios na commonwealth. Mesmo garantindo a 

liberdade de consciência, isso ofereceria uma forma de reforçar o poder civil e unificar a 

religião sob uma consciência pública, que abarcaria toda a nação. Por essa, seria 

reestruturado o monopólio da interpretação bíblica, contra qualquer tentativa de 

justificar uma análise ou ação devida ao Espírito ou leitura pessoal das Escrituras. O 

conhecimento da verdadeira religião só seria possível por intermédio da Palavra em seu 
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idioma original, sem o intermédio de traduções. Possibilidade que estava restrita apenas 

a poucos homens letrados. 
438

 

Harrington queria se afastar do antinomianismo e do “mundo de ponta-cabeça”, 

como forma de evitar distúrbios à república. Sua religião era civil e o conhecimento 

dessa, pertencente aos teólogos e leitores das línguas antigas. Não se devia buscar 

nenhum caminho sobrenatural para ação humana e estruturação do governo, apenas o 

natural e o físico. 
439

 Para o autor republicano, a Escritura novamente voltava a ser 

superior ao Espírito. Da mesma maneira que creditava à letra da lei a função de ordenar 

a sociedade e os homens, a Letra bíblica conteria os abusos daqueles que se diziam 

possuídos pela Graça divina e detentores de dons espirituais. A autoridade voltava a 

estar no Texto.  

Em Oceana, quem cuidaria das questões ligadas à religiosidade nacional seria 

um “conselho de religião”. Este seria o “árbitro desta commonwealth nos casos de 

consciência especialmente ao que se refere à religião, caridade cristã e uma vida pia, 

devendo ter o cuidado da religião nacional e a proteção da liberdade de consciência”. 
440

 

O órgão deveria analisar e julgar os abusos de qualquer um dos lados ou os casos 

duvidosos que aparecessem. Esse conselho também seria o responsável por receber e 

examinar todas as petições endereçadas ao senado. Sendo que, somente após um sério 

debate a respeito do texto e consideradas oportunas as proposições dos peticionários, 

aquela seria direcionada aos membros do Parlamento. 
441

 

A visão erastiana de Harrington o transformou em alvo de muitas críticas, tanto 

daqueles defensores do clero e de uma Igreja Nacional, quanto por aqueles que 

empunhavam a bandeira da ampla liberdade de consciência. No entanto, segundo o 

autor, a animosidade de ambos os lados obscurecia a percepção da compatibilidade e do 

relacionamento simbiótico existente entre uma religião pública e uma religiosidade 

privada. Para ele, antecipando as críticas que lhe seriam feitas após a publicação de 
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Oceana, seria um absurdo propôr uma separação entre essas duas esferas do debate 

religioso. 
442

  

Se não havia contradição entre religião nacional e liberdade de consciência, 

havia uma tensão que o autor precisou resolver entre seu anticlericalismo feroz e a 

constituição de uma Igreja de Estado. Para Harrington, o clero representava a corrupção 

da república. Seus membros eram vistos como os maiores inimigos da liberdade 

espiritual e civil. No entanto, era imprescindível que existisse um clero nacional para 

organizar a religião e fornecer uma consciência compartilhada entre os súditos. Assim, 

para garantir o bom funcionamento da commonwealth e impedir a corrupção eclesiástica 

e civil, as leis, ordenamentos e conselhos teriam um papel fundamental. Enquanto o 

equilíbrio fosse popular e a legislação fosse votada pelos representantes do povo, a 

liberdade estaria assegurada. Todavia, o retorno da monarquia poria fim nos interesses 

públicos, restaurando o clero degenerado e a intolerância civil e espiritual. 
443

  

Essa concepção da estrutura religiosa da commonwealth, proposta por 

Harrington, de certa forma, era compatível com a Igreja do Protetorado. Apesar das 

críticas veladas que fez a Oliver Cromwell em Oceana, compartilhava de sua intenção 

de fornecer a liberdade de consciência para as seitas independentes, sem, todavia, abolir 

a Igreja Estatal. 
444

 Como sugere Mark Goldie, a estrutura eclesiástica do Protetor era 

“um judicioso casamento da autonomia congregacional e do centralismo erastiano”. Ou 

seja, “era a Igreja proposta por Harrington”. 
445

 

Se a estrutura eclesiástica do Protetorado se aproximava daquela descrita em 

Oceana, se afastava profundamente da organização compartilhada pelos defensores da 

liberdade de consciência, como Henry Vane. A diferença entre as pretensões do 

membro do Parlamento e Oliver Cromwell são visíveis. Apesar de ambos rejeitarem a 

opressão à consciência dos súditos, o Protetor se colocava igualmente contra os abusos 
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e excessos dessa liberdade. Defendia o estabelecimento de uma Igreja moderada “com 

hábeis pregadores ordenados” e que deveriam ser escutados respeitosamente. 
446

 

Vane, por outro lado, sustentava uma concepção ampla de liberdade de 

consciência. Junto com John Milton e Rogers William, procurou estruturar mais 

claramente seu projeto e conduzir o Protetor para este objetivo. Em 1651, quando ainda 

fazia parte do Parlamento, escreveu Zeal Examined, or, A Discourse for Liberty of 

Conscience, publicado anonimamente no ano posterior. A obra é o primeiro grande 

trabalho do autor e a mais radical expressão de sua defesa da tolerância religiosa e da 

independência da consciência dos súditos em relação aos poderes seculares e 

eclesiásticos. Afastando-se do Velho Testamento, sugeria que os cristãos se apegassem 

aos princípios de amor presentes do Novo Testamento. Desta forma, precisavam ser 

pacientes e benevolentes com as almas pouco iluminadas. 
447

 

Por mais que os erros e equívocos em matéria de religião pudessem ser 

professados livremente, levando os homens à ilusão, nada deveria ser feito para impedir 

o exercício de suas consciências. Era necessário esperar pacientemente que o Senhor os 

julgasse ou indicasse o caminho correto do Espírito. Mesmo Ranters ou idólatras não 

deveriam ser punidos em suas práticas religiosas. 
448

 Em Zeal Examined, Vane 

escreveria uma frase polêmica, que deve ter causado furor à época, mas que 

demonstrava bem sua ampla concepção de liberdade de consciência contra a 

intervenção humana: “aquele que pretende ao avanço da verdadeira cristandade no 

mundo desistiria de todo empenho de separar a nós mesmos dos hereges, por qualquer 

forma pública de doutrina ou disciplina estabelecida por um poder carnal”. 
449

 A 

distinção da verdadeira e da falsa religiosidade em matéria de consciência estava fora 

dos limites humanos. A heresia pressuponha uma ortodoxia, e esta seria estabelecida 

por instituições estatais e eclesiásticas, com indivíduos de carne e osso.  
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Essa oposição à intervenção humana sobre a consciência se deve à importância 

que Vane dava à experiência individual. O interior era um lugar sagrado e, por isso, 

intocável. Estava além da espada magisterial. Por esta interioridade, cada homem e cada 

mulher teria acesso à voz divina. Seria um espaço a ser preservado. 
450

 Como descreve 

em A Healing Question, Cristo seria “o único Senhor e Governante na e sobre a 

consciência” dos súditos. Por seu sangue valoroso e por sua virtuosa morte e 

ressurreição, apenas Ele teria o poder de julgar as matérias relacionadas à adoração 

religiosa. Nenhum poder humano, desta maneira, teria jurisdição sobre a fé ou poder 

para reprimir a livre expressão da consciência. O contato com Deus era individual. 
451

 

Assim, os limites da ação dos magistrados estavam dispostos ao plano exterior, 

nas relações de homem para homem. Como aponta o republicano, a judicatura terrena 

deveria orar e proteger todas as seitas e religiões, sendo “um ministro do terror e 

vingança àqueles que fazem mal em matéria de práticas externas”, dando-lhes um bom e 

justo julgamento humano. Deus teria isentado os magistrados dos assuntos religiosos, 

que não deveriam repreender, nem agir de forma violenta sobre os assuntos de 

consciência. Espaço que apenas Ele tinha propriedade e jurisdição. Por este raciocínio, 

agir de forma avessa a esses preceitos, excedendo os limites divinamente estabelecidos 

para o poder magisterial, não poderia ser um caminho bom e seguro. 
452

 

Henry Vane, diferente do que faz Harrington, propõe uma importante separação 

entre Estado e religião. Ao defender a liberdade de consciência como um direito natural, 

afirma sua anterioridade a qualquer governo ou instituição. Seria garantida pela lei da 

natureza. E, sua restauração, obtida pelo exército, aclamada como privilégio inalienável. 

Junto com a liberdade civil, para escolher os seus próprios representantes, a liberdade de 

consciência seria um dos ramos da Good Old Cause, compartilhada e empreendida pelo 

“bom partido” ou adeptos da Causa. 
453

 Em Vane, como sugere Nigel Smith, “o 
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vocabulário do inglês nascido livre e o republicanismo militante é amalgamado com 

aquela linguagem do espírito”. 
454

 

Sua preocupação recaía sobre o poder dos magistrados sob a consciência dos 

súditos, espaço a que, segundo ele, não tinham jurisdição. No entanto, seus críticos 

viam em sua doutrina uma forma de vilificar o domínio magisterial e impedir que este 

agisse em prol da religião protestante, reprimindo heresias e a propagação de falsidades. 

A doutrina da liberdade de consciência abriria caminho ao papismo e enfraqueceria a 

verdadeira religião. Richard Baxter foi um dos mais combativos opositores de Henry 

Vane e seus princípios religiosos. 

 

5.2       A defesa da unidade e da intolerância religiosa: Richard Baxter e o 

combate a Henry Vane 

 

A concepção religiosa proposta por Baxter se apega à unidade. Sua interpretação 

da guerra civil já revelava essa leitura. Estava calcada profundamente na luta entre 

Igrejas nacionais. E isso não deve ser ignorado. Segundo nos conta em A Key for 

Catholicks, papistas teriam se infiltrado nas seitas inglesas para, sub-repticiamente, 

causar tumultos ao reino, incentivando heresias e desestabilizando a Antiga 

Constituição. Sob este raciocínio, o rei seria diminuído de sua função imperial e de 

defensor da fé protestante, enfraquecendo seu papel como líder primordial dentro do 

combate escatológico contra o anticristo (Roma). É a partir dessa chave que Baxter 

analisa os eventos coevos. A infiltração de papistas nas seitas seria uma estratégia para 

esfacelar o poder dos magistrados, permitindo a livre propagação de heresias por todo o 

reino. 
455

 

Entre as doutrinas heréticas que se espalharam, a liberdade de consciência tem 

um papel fundamental. Segundo o teólogo, o limite aos poderes magisteriais e a 

fomentação do pluralismo religioso era algo odiado pelos papistas em suas terras, como 

a Espanha e a Itália, mas profundamente desejado na Inglaterra, onde por meio das 

seitas os planos do Papa foram realizados. Em terras inglesas, os impostores receberam 

muitos nomes e assumiram diversas formas, embora todos estivessem comprometidos 
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com um mesmo ideal: a destruição da fé protestante e de seus defensores. Baxter, em 

seu texto, lista uma série desses papistas mascarados: ranters, paracesianos, socinianos 

etc., mas aqueles que mais nos interessam neste debate são os vanistas. 
456

 

O desconforto baxteriano com Vane vem pelo menos desde o início de 1659. Em 

A Key for Catholicks, o teólogo identificou no republicano um dos principais papistas 

mascarados. Conforme explica, Vane teria trazido sua doutrina da Itália, mas somente 

na América, na Nova Inglaterra, pôde aplicá-la amplamente e sem restrições. Seu 

princípio de liberdade de consciência já poderia ser visto claramente na defesa que fez 

das profetisas Anne Hutchinson e Mary Dyer. Segundo o teólogo, apesar de 

testemunharem contra os céus, obtiveram larga proteção do governo colonial, sob seu 

comandante Henry Vane, para suas heréticas pregações. Para Baxter, o republicano 

tinha uma linguagem obscura a fim de esconder seu papismo. No entanto, sua defesa da 

liberdade religiosa universal e a separação entre os poderes seculares e espirituais, 

limitando a ação dos magistrados, era a expressão mais clara de que se guiava pelos 

interesses de Roma. 
457

 

Todavia, a crítica mais contundente que Baxter faz a Vane se dá em um dos 

prefácios que compõe a obra A Holy Commonwealth. An Addition to the Preface, being 

a Discussion of the Answer to the Healing Question, como é apresentado no título, 

pretende ser uma resposta a mais famosa obra do republicano. O teólogo protestante diz 

ser de grande urgência refutar os falaciosos argumentos defendidos por Vane e seus 

seguidores. Princípios que poderiam enganar os leitores e afastá-los da Salvação, 

ameaçando a tranquilidade de suas consciências. Assim, diz que ofereceria naquelas 

páginas uma wounding Answer [resposta que fere] a Healing Question [questão de cura] 

de Henry Vane.  

Richard Baxter inicia o seu prefácio apresentando o principal argumento do 

republicano: a separação da Causa em dois ramos, liberdade civil e religiosa. A 

princípio, apresenta os pontos em que ambos concordam, como o benefício de um 

prudente e devoto magistrado; a necessidade do consentimento popular para a 

constituição do governo etc. Mas, a seguir, passa destrinchar mais detalhadamente os 

numerosos princípios dissonantes. Com argumentos muito próximos aos defendidos por 

William Prynne, tenta mostrar porque as convicções empunhadas por Henry Vane, por 
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muitos republicanos e seitas independentes não poderiam ser a Antiga Causa. Assim, 

para organizar sua explanação, o teólogo divide seus argumentos em nove proposições: 

 

Prop. 1 – A livre escolha dos membros do Parlamento era algo que por todos 

os lados nos era concedida como obrigação e, portanto, não poderia ser a 

Causa da guerra.  

Prop. 2 – Que o Povo teve o direito de escolher uma Casa dos Comuns, que 

deveria ter a total soberania ou poder legislativo, não era de modo algum a 

Antiga Causa.  

Prop. 3 – Não era a Antiga Causa, declarar qualquer soberania adequada no 

Povo, nem como Povo ou como Povo Devoto.   

Prop. 4 – Não foi a Causa de nossa guerra, mudar a constituição da 

commonwealth, em qualquer outra forma então estabelecida.  

Prop. 5 – A Reclamação do estado do reino; a Declaração dos Lordes e 

Comuns de 3 de Agosto de 1642 estabelecendo os fundamentos e razões que 

os compeliram naquela época a levantar um exército defensivo para a 

preservação da pessoa de sua majestade, a manutenção da verdadeira religião, 

as leis e liberdades do reino, e o poder e privilégio do Parlamento; igualmente 

a Proposição e Ordenações de 10 de junho de 1642 para influenciar na 

arrecadação de dinheiro etc. para manter a religião protestante, a autoridade 

do Rei, sua pessoa na sua dignidade real, o livre curso da justiça, as leis da 

terra, a paz do reino e os privilégios do Parlamento contra qualquer força que 

se oponha a ele: Eu digo estas declarações, com os dois protestos, e o voto e 

pacto solene, declaram integralmente o que era a Antiga Causa.  

Prop. 6 – De modo algum, não era a Antiga Causa que o Povo deveria ter 

liberdade e o magistrado não deveria ter poder em qualquer questão de 

adoração de Deus, fé e consciência.  

Prop. 7 – Não é o Partido que possuía e agora possui a supracitada Causa, 

que tem o direito de ser cidadãos livres ou compor a commonwealth, ou 

governar ou escolher os governantes, mais do que aqueles que não a 

possuem: Nem qualquer homem será despojado deste direito por não possuir 

esta Causa.  

Prop. 8 – A conquista não dá, nem ao Exército, nem aos amigos da 

supracitada Causa, qualquer soberania ou direito de nos privar de nossa 

Liberdade que renega aquela Causa, ou qualquer direito de nos governar, ou 

de resistir aos nossos governantes.  

Prop. 9. – Eles que fingem [a garantia interior de justiça e retidão] (como ele 

falou pag. 9) e [a razão interna e espírito de governo] pela violação das leis e 

constituições, ou resistindo à autoridade, como acima [a letra, forma, 

circunstâncias exteriores e sombras vazias] rejeitam o governo do Senhor e 

tornaram-se seus próprios governantes. 
458
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Os ramos da Causa e os direitos que a mantêm são fundamentais para o 

argumento de Vane. Assim como são as qualificações e capacidades daqueles que a 

aderem e estão engajados em sua realização. Todavia, Baxter procura justamente 

combater esses pontos, mostrando que aquela Causa defendida pelo republicano, não 

poderia ser a Antiga Causa que motivou a guerra e o Parlamento na organização da 

milícia. As nove proposições nos dão uma noção geral do que o teólogo intencionava. 

No entanto, gostaríamos de jogar nossas lentes especialmente sobre o tópico 06, que 

trata a respeito do tema deste capítulo: liberdade de consciência. 

Para Baxter, a defesa de uma liberdade irrestrita nas matérias de fé e adoração, 

assim como a limitação do poder dos magistrados civis sobre essas questões, não seria 

nem a Antiga Causa [Old Cause], nem igualmente poderia ser uma Boa Causa [Good 

Cause]. É isso que pretende provar em seu prefácio. Antes, entretanto, revela algumas 

similaridades com o pensamento de Vane. Diz concordar que os homens deveriam ter 

uma liberdade infinita para pregar a verdadeira religião, mas nutriria dúvidas se esta 

licenciosidade deveria ser estendida também àqueles que pregam falsidades. 

Igualmente, compartilhava do princípio que os magistrados não teriam capacidade de 

julgar questões de consciência ou fé interna. Não poderiam, segundo o teólogo, impelir 

qualquer súdito a acreditar no mesmo que eles, em uma fé que não possuem e não 

professam. No entanto, acreditava que deveriam ser reprimidos em “práticas públicas de 

falsa adoração e por difundir uma fé falsa ou infidelidade, arrastando outros para suas 

mente e caminho”. 
459

  

Em seus argumentos, a principal preocupação de Richard Baxter se revela na 

possibilidade do retorno do papismo à Inglaterra, já que a propagada liberdade de 

consciência impediria a ação dos magistrados em matéria de religião. Desta forma, no 

combate cósmico entre Deus e o anticristo, entre protestantes e católicos, a verdadeira fé 

estaria ameaçada. Isso, como afirma, de modo algum poderia ser a Antiga Causa 
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described Cause, any Soveraignty, or Right to deprive us of our Liberty that disowns that Cause, or any 

Right to Rule us, or to Resist our Rulers], [Prop. 9. They that pretend [the inward warrant of Justice and 

Righteousnesse] (as he speaketh pag. 9.) and [the inward reason and spirit of Government] for the 

violation of the Laws or Constitutions, or Resisting of Authority, as being above [the Letter, Form, 

outward circumstances, and empty shadows] do reject the Government of the Lord, and become their own 

Governours].  
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 Idem, [p. x]. Tradução Livre [publique practising false Worship, and progating a false Faith or 

Infedelity, and from drawning other to their mind and way]. 
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defendida por aquele Parlamento que se opôs ao Rei, se levantando em uma dramática 

guerra civil.  

Como aponta o teólogo, a tolerância e a conivência com o papismo nunca foram 

ideais professados pelos parlamentares reunidos em 1640. Nas diversas declarações e 

protestos que apresentaram, jamais foi afirmado que o catolicismo deveria ser tolerado 

ou que a religião seria livre e sem constrangimentos magisteriais. Ao contrário, como 

pode ser observado nestes documentos, se levantaram em defesa da fé protestante, 

acreditando piamente que os magistrados deveriam intervir na religiosidade pública. 

Assim, o Parlamento estabeleceu diversas ordenações e leis contra blasfêmias e 

heresias, se opondo igualmente às práticas papistas e à permanência de católicos em 

diversos cargos e instituições. Ademais, relembra que o principal argumento contra o rei 

e o arcebispo de Canterbury eram as acusações de que ambos flertavam com o papismo 

e com os interesses estrangeiros. Em oposição a isso o Parlamento havia se levantado e 

a guerra civil obtivera sua força. O protestantismo deveria ser protegido contra o 

inimigo romano. 
460

 

Desta forma, a liberdade de consciência não poderia ser a Antiga Causa. Nem 

sequer, como sugere Baxter, poderia ser considerada uma Boa Causa. Para o teólogo 

protestante, o pluralismo religioso e a impossibilidade de ação e intervenção dos 

magistrados nos assuntos públicos de adoração e fé iriam contra as Escrituras e a 

vontade divina. Como argumenta, Moisés tinha simultaneamente funções religiosas e 

civis. De tal forma que estes âmbitos não estavam separados ou em oposição. Do 

mesmo modo, o decálogo funcionava como um código civil para os judeus. Sua 

extensão não se limitava aos assuntos de religião. Os ensinamentos que combatia 

vilificavam os magistrados e o que fora predito nas Escrituras, permitindo que qualquer 

sujeito se achasse superior para pregar sobre as coisas de Deus. Segundo Baxter, esta 

liberdade colocaria em xeque o monopólio dos poderes civis e eclesiásticos. A prática 

religiosa estaria intimamente ligada às coisas deste mundo, sendo justamente função dos 

magistrados intervirem sobre ela. 
461

 

Como teólogo, outra coisa que lhe preocupava em especial era a Salvação dos 

homens. O libertinismo religioso os guiaria à perdição. A alma dos súditos corria um 

sério risco, caso fosse permitida a liberdade pública na prática de fé e adoração. Deste 

modo, a anuência de discursos heréticos e blasfematórios poderia iludir muitos coevos 
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 Idem, [p. x-xiii]. 
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 Idem, [p. xiv-xv]. 
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ignorantes, arrastando-os ao pecado. Os magistrados, limitados em seu poder, nada 

poderiam fazer para impedir essa catástrofe. Sem constrangimentos, pregadores das 

falsas religiões agregariam discípulos em volta de si, aumento o número daqueles que 

lhes seguiriam à danação. A liberdade irrestrita deveria ser impedida para a preservação 

da Igreja, do governo e do protestantismo. Não poderia ser uma “Boa Causa aquela que 

tende diretamente à destruição da fé e piedade”. 
462

 

Além disso, Baxter se preocupava com a possibilidade do “mundo de ponta-

cabeça”, em que todas as ordens e hierarquias seriam subvertidas. Para ele, a 

licenciosidade religiosa permitiria o questionamento de muitas estruturas sociais. 

Utilizando-se das analogias entre microcosmo familiar e macrocosmo político – 

discutidas no capítulo anterior – afirmava que, caso os magistrados dessem a 

possibilidade de seus súditos professarem uma falsa religião, o mesmo ocorreria aos 

pais e mestres, fazendo do crime ainda mais horrível. Isso daria abrigo para que muitas 

rebeliões e motins viessem à luz, no exército, na família etc. Soldados se levantariam 

contra seus generais, filhos se oporiam a seus pais, mulheres enfrentariam seus maridos, 

servos questionariam os seus senhores. A commonwealth seria condenada à ruína e 

homens e mulheres à danação eterna. Todos teriam liberdade para “pregar infidelidades, 

maometismo, papismo ou qualquer falsa doutrina e adoração, contra as grandes e 

necessárias verdades”. 
463

 

Outro ponto importante apresentado por Vane e discutido por Richard Baxter em 

seu prefácio, diz respeito à possibilidade do governo de Cristo em uma nação onde era 

permitida a liberdade de adoração. Para o teólogo, se entendermos que a imagem do 

messias estaria presente apenas na escolha de magistrados devotos para governar 

haveria espaço para uma grande confusão entre meios e fins. Afinal, o estabelecimento 

de Jesus entre os homens como legislador e juiz deveria ser o objetivo final que 

qualquer “governo deveria visar”. No entanto, se esta era a razão a ser buscada, se 

deveria refletir melhor sobre a prática da liberdade de adoração. Se fosse permitido aos 

coevos pregar a respeito do Islã, “adorar o sol ou a lua, negar a ressurreição, ou 

persuadir os homens que não há vida além desta, sem céu ou inferno”, os súditos seriam 

afastados das Escrituras e das práticas devotas. O que, como meio, seria inconsistente ao 

governo de Cristo. Assim, o teólogo perguntava retoricamente: Jesus “governa mais 
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 Idem, [p. xv]. Tradução Livre [Good Cause that tendeth directly to the destruction of Faith and Piety]. 
463

 Idem, [p. xvii-xviii]. Tradução Livre [to preach up Infidelity, Mahometanisme, Popery, or any false 

Doctrine or Worship, against the great and necessary Truths]. 



188 

 

quando todos nós temos licença para cuspir em seu nome e chamá-lo de Belzebu”, 

negando aquela fé que salvaria a humanidade?  Para Baxter, “esta liberdade significa o 

reino de satã, e não o de Cristo”; isto seria “a frouxidão do Dragão e não a liberdade dos 

Santos”. 
464

 

Em suma, como falamos anteriormente, o grande medo de Richard Baxter é que 

a profissão da liberdade religiosa e o impedimento da intromissão dos magistrados em 

questões de fé e adoração conduzissem a Inglaterra ao papismo. Seu medo, aqui, não é 

muito diferente daquele de William Prynne, discutido no capítulo anterior. Segundo nos 

conta, jesuítas e católicos estavam espalhados por toda Europa para promover seu plano. 

Possuíam grande quantidade de ouro, exércitos e navios prontos para subjugar os 

protestantes ingleses e restaurar o catolicismo. Internamente, teriam se infiltrado nas 

diversas seitas durante a Guerra Civil e commonwealth. 
465

 

Para ratificar seu argumento fez uma seleção de trechos do jesuíta Adam 

Contzen, em um terceiro prefácio agregado à obra. Para isso, se utiliza do texto 

Directions for Preserving and Restoring Popery and Changing Religion in a Nation, 

before the People are awake: In his Politicks, Lib. 2. Cap. 16, 17, 18. Neste, por meio 

das indicações de Contzen, procurou revelar o plano papista para restaurar a fé católica 

na Inglaterra. Este caminho deveria ser percorrido secreta e pacientemente, passando 

por divisões, exclusões de ministros, professores nas universidades, honoráveis oficiais 

e requisições pelo livre exercício de religião. Ao fim, depois dos poderes civis e 

eclesiásticos estarem extremamente enfraquecidos, a intolerância seria restaurada, não 

sendo permitida qualquer fé que não a religião romana. 
466

 

Expostos todos esses perigos, deixava suas palavras “ao julgamento de todos os 

homens que não estão adormecidos em sua segurança e completamente ignorantes com 

o avanço dos papistas”. Para o teólogo, a “liberdade em todas as matérias de adoração e 

fé é o caminho aberto e evidente para estabelecer o papismo nesta terra”. Assim, a 

fragmentação da unidade religiosa na Inglaterra, fortificada por meio do discurso da 

liberdade de consciência e da limitação do poder secular, faria parte do plano católico 
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 Idem, [p. xxi-xxiii]. Tradução Livre [Government should aim at], [to Worship the Sun or Moon, to 

deny the Resurrection, or perswade men that there is no life but this, no Heaven or Hell], [rule more when 

all we have leave to spit at his Name, and call him Beelzebub], [this Liberty signifieth the Reign of Satan, 

and not of Christ] e [the loosing of the Dragon, and not the liberty of the Saints]. 
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 Idem, [p. xxiii-xxix]. 
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 BAXTER, Richard. “Adam Contzen the Jesuites Directions for Preserving and Restoring Popery and 

Changing Religion in a Nation, before the People are awake: In his Politicks, Lib. 2. Cap. 16, 17, 18”. 

In:____. A holy commonwealth […]. Op. Cit., (1659), [p. i-xiii]. 
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para desestruturar o governo e a fé protestante. Anulados e exonerados de suas funções, 

os magistrados pouco poderiam fazer para impedir o avanço papista sobre a nação 

inglesa e a verdadeira religião. Caso os coevos não acordassem de suas ilusões de 

liberdade, poderia ser tarde demais. 
467

 

 

 

5.3     John Rogers e a defesa vanista da liberdade de consciência 

 

O ataque baxteriano a Henry Vane e à sua concepção de liberdade de 

consciência motivou Rogers a respondê-lo em Diapoliteia. Por diversas páginas, o 

republicano defenderia o “honorável autor” de A Healing Question, acusando o teólogo 

de ter feito uma má e superficial interpretação daquele texto que combatia. Segundo 

aponta, Baxter agiu como um sofista, dilacerando cada proposição para atingir os 

objetivos que intentava. Como estratégia, procurou “deixar de fora a oração mais 

significativa e considerável, mesmo na mesma sentença, para prejudicar o sentido”. 
468

 

De fato, como havia demonstrado o teólogo, Vane estava preocupado com a 

interferência dos magistrados nos assuntos de consciência. No entanto, como indica 

Rogers, em linhas anteriores àquelas citadas por Baxter em seu prefácio, o autor de A 

Healing Question apresentou sobre quem estava falando e por quem pleiteava a 

liberdade que enfaticamente pregava: “todo corpo dos homens honestos, adeptos desta 

Causa”. Por serem direitos naturais, reconquistados pelo exército, os ramos da Good 

Old Cause estariam garantidos a todos aqueles que lutaram contra o interesse privado e 

aderiram aos princípios defendidos pelo bom partido. Essa percepção sobre quem se 

advogava seria fundamental para uma interpretação correta do texto de Vane. Ponto que 

foi negligenciado por Baxter. Assim, havia sido inútil o esforço do teólogo para “provar 

o que ninguém negava; que não era nem a Causa nem uma boa Causa favorecer o 

papismo, maometismo etc”. A forma sem distinção como a questão fora apresentada 

                                                 
467

 BAXTER, Richard. “An addition to the preface, being a discussion of the Answer to the Healing 

Question”. In:____. A holy commonwealth […]. Op. Cit., (1659), [p. xxiii e xxvii]. Tradução Livre [to the 

Judgment of all men that are not fast asleep in their security, and utterly unacquainted with the advantages 

of the Papists] e [Liberty in all matters of Worship and of Faith, is the open and apparent way to set up 

Popery in the Land].  
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 ROGERS, John. Diapoliteia. A Christian concertation with Mr. Prin, Mr. Baxter, Mr. Harrington, for 

the true cause of the Commonvvealth. Op. Cit., p. 47. Tradução Livre [honourable Author] e [leaves out 

the most significant and considerable Clause, even of the SAME sentence, to spoil the sence]. 
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pelo teólogo, podia dar a falsa impressão de que essa liberdade caberia a todos os 

homens e mulheres. 
469

 

Em verdade, segundo Rogers, a inquietação demonstrada por Vane dizia respeito 

principalmente àquilo que não cabia aos magistrados. De forma alguma, esteve 

interessado em restringir as funções e deveres que lhes eram devidos. As reflexões 

oferecidas por A Healing Question procuravam mostrar que a consciência estava fora de 

qualquer poder civil e eclesiástico, que deveriam se abster de impor uma religião ou 

adoração aos fiéis. É isso que Vane teria dito. Seus pressupostos não compreenderiam 

papistas e infiéis. Nada teria sido informado sobre a impossibilidade dos magistrados 

restringi-los. 
470

 Deveriam se abster unicamente em matérias de consciência, mantendo-

se firmes no trabalho para os quais foram divinamente comissionados: seriam bons 

ministros àqueles que fazem o bem e severos a todos os malfeitores. 
471

 

Segundo John Rogers, Baxter, apesar de toda sua gravidade e seu bem sucedido 

ministério, não havia tratado o assunto nem como um verdadeiro cristão, nem como um 

lógico. Desta maneira, seus apontamentos precisavam de correção. Como sugere o 

republicano devoto, a difamação que o teólogo impõe sobre Henry Vane seria uma 

prática completamente anticristã. A fim de prejudicar a honra daquela pessoa tão devota 

e respeitável, manchando sua imagem frente ao público e seus leitores, procurou 

associá-lo com o papismo e outras infidelidades. As calúnias e detrações seriam ações 

severamente condenadas por Deus. E, para provar textualmente o que demonstrava, 

solicitando a autoridade das Escrituras, citava o livro de “Salmos”: “soltas facilmente a 

tua boca para o mal, e tua língua é hábil para tramar mentiras”. 
472

  

Igualmente, Rogers criticou Richard Baxter por ter se afastado de qualquer 

lógica em seus argumentos. A busca do teólogo pela verdade e para demonstrar os 

assuntos e proposições da matéria que atacava acabou somente gerando falácias e 

falsidades. Estas obscureciam o entendimento do leitor e o afastavam de uma possível 

compreensão da questão. Ao enfatizar e negar as limitações dos magistrados não 

percebeu que Vane, segundo Rogers, relatou principalmente o que estes não deveriam 
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 Idem, p. 47-48. Tradução Livre [the wholy body of honest men, adherents of this Cause] e [to prove 

what none Denies; that is was neither the Cause nor the good Cause to Countenance POPERY, 

Mahumetism, &c.] 
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 Idem, p. 48. 
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 Idem, p. 57. 
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 Idem, p. 48-49. Tradução presente na Bíblia King James atualizada [thou givest thy mouth to evil, thy 

tongue joyneth with deceit]. Bíblia Português – King James Atualizada. “Salmos 50”. Disponível em: < 

http://bibliaportugues.com/kja/psalms/50.htm > Acesso em: 29 mar 2014. 
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fazer. Ou seja, se impor sobre a consciência de homens e mulheres. No entanto, a má 

interpretação do teólogo o impedira de refletir seriamente e de realizar simples e 

importantes questões: e se fosse o contrário? E se os poderes magisterias quisessem 

impor sobre os súditos o papismo, o maometismo, e outras falsas religiões? Nesse caso, 

ainda deveriam estar livres para ordenar as práticas religiosas? 
473

 

Isso levou John Rogers à outra pergunta: será que a liberdade de consciência não 

era mesmo uma parte essencial e original da Causa, como afirmava Baxter? O 

republicano, então, buscou relembrar como a imposição do livro litúrgico da Igreja 

anglicana sobre a Escócia gerou o conflito entre os dois países. Segundo indica, o não 

consentimento popular de sua “leitura em Edimburgo [..] iniciou o tumulto, as guerras e 

as alterações até hoje”. A reação à imposição real sobre a liberdade dos súditos, tanto 

em questões civis quanto espirituais, marcavam “a natureza e a bondade da Causa”. 

Assim, instigava Baxter a responder honestamente se esta não era a Good Old Cause.
474

  

No entanto, como demonstra o autor de Diapoliteia, a discussão a respeito dos 

limites magisteriais era uma controvérsia antiga, anterior mesmo a Vane, Baxter ou a 

ele próprio. Inclusive, foi um assunto deveras discutido antes da morte do rei. Nos anos 

de guerra civil, muitos autores tentaram definir as funções e restrições do poder civil. 

Como sugere Rogers, Thomas Hooker, Henry Burton e Jeremiah Burroughs apontaram, 

já na década de 1640, uma separação entre poder civil e espiritual. Segundo eles, como 

Vane faria em 1656, o magistrado seria responsável apenas pelas questões externas, 

julgando e agindo sobre as turbulentas ações humanas. No âmbito espiritual, igualmente 

consentiam que a consciência era uma jurisdição de Cristo. Nenhum poder magisterial 

poderia julgar os assuntos de fé e religião. 
475

 

Rogers questionou também outras acusações feitas por Richard Baxter. Primeiro, 

se propunha a refletir se a liberdade de consciência e a separação dos poderes civis e 

espirituais estariam mesmo em oposição as Escrituras e à Palavra de Deus, como 

afirmou o teólogo. Segundo o republicano, de fato houve muitos casos no Antigo 

Testamento em que reis, padres e profetas exerceram extraordinariamente ambos os 

poderes. Mas nenhum deles fora uma “regra para os magistrados” naqueles dias. Já que, 

mesmo naquele Livro preferido por Baxter, as questões civis e espirituais estavam 

                                                 
473

 Idem, p. 49. 
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 Idem, p. 49-50. Tradução Livre [read in Edinborough (…) began the hurly-burly, the Wars, and the 

Alterations to this day] e [the nature and goodness of the cause]. 
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 Idem, p. 57-58. 
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ordinariamente separadas. Governantes e padres exerciam funções distintas, em espaços 

distintos. 
476

 

Além disso, o republicano devoto relembrou o teólogo de que os pactos 

religiosos eram uma ação voluntária de povos e indivíduos. Os magistrados não os 

podia obrigar ou impor sobre seus súditos. Desta forma, procurou apresentar diversos 

trechos bíblicos em que a obediência espiritual se restringia unicamente a Deus, 

devendo os magistrados se limitar aos objetos civis. Jesus mesmo teria dito: “Dai, pois, 

a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus”. 
477

 Em diversas partes das 

Escrituras se provava que “Cristo sozinho” era “a Cabeça da Igreja e o único Legislador 

em matérias positivas de adoração”. A Bíblia, todavia, não era a única a mostrar a 

separação dos poderes e o limite dos magistrados. Mártires, santos, letrados e escritores, 

por mais de mil anos, “usaram uma pena ou um púlpito” para se posicionarem “contra o 

majestoso poder dos magistrados em questões de consciência e adoração de Deus”. 

Segundo Rogers, era com esta tradição que Vane e seu A Healing Question estavam 

dialogando. 
478

 

O segundo ponto que pretendeu abordar era se a limitação dos “magistrados nas 

matérias de religião e adoração de Deus”, de fato, como sugeriu Baxter, conduziria a 

commonwealth à destruição. Ao contrário, Rogers acreditava que tais imposições 

levariam os homens a buscar todos os meios disponíveis para assegurar sua liberdade, 

tendendo a desintegração política. Exemplos recentes estariam disponíveis a quem 

quisesse observá-los. Tais fatos teriam acontecido “na Escócia, por causa da liturgia e 

na Inglaterra devido aos bispos, cânones, cortes e imposições de suas hierarquias sobre 

a consciência”. Ironicamente, o republicano diria que o próprio Baxter se posicionava 

contra as imposições dos governantes quando lhe interessava. 
479

 Afinal, teria pedido 

em seu prefácio ao exército que os homens ímpios não se engajassem tão rapidamente a 

um poder que antes era visto com reservas. Da mesma forma, o exército e aqueles 
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 Idem, p. 50. Tradução Livre [Rule for Magistrtes]. 
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 Bíblia Online – Sociedade Bíblica Britânica. “Lucas. 20. 25”. Disponível em: <http://www. 
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 ROGERS, John. Diapoliteia. A Christian concertation with Mr. Prin, Mr. Baxter, Mr. Harrington, for 

the true cause of the Commonvvealth. Op. Cit., p. 50-51. Tradução Livre [Christ alone], [the Head of the 

Church, and the onely Lawgiver in positive matters of Worship], [used a Pen or a Pulpit] e [against the 

imposing power of Magistrates in matters of Conscience, and of Gods Worship]. 
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 Idem, p. 51. Tradução Livre [in Scotland because of the Liturgy; and in England because of the 

Bishops, Canons, Courts and Impositions of their Hierarchy on Conscience]. 
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chamados de Santos deveriam ser benevolentes com a consciência de seus irmãos, não 

os forçando ou impondo sobre eles obediência a qualquer alteração no poder. 
480

 

Várias acusações de Baxter não são diretamente respondidas em Diapoliteia, 

apenas reproduzidas. Não que o autor não achasse necessário respondê-las, mas 

procurou evitar que certos argumentos, já evocados anteriormente em outras questões, 

fossem repetidos. Nos pontos entre três e dez, apresentados pelo teólogo, Rogers, em 

Diapoliteia, retornaria vários de seus argumentos. Por isso, deixava ao leitor a 

oportunidade de pensar a respeito dos apontamentos que Baxter fizera. Será que a 

limitação magisterial sobre os assuntos de fé e adoração vilificariam os magistrados, 

Cristo, Sua Igreja? Será que era verdadeiramente inconsistente com o decálogo? Será 

que conduziria à commonwealth e a Graça à decadência, permitindo a existência de 

tentadores e falsos pregadores? A apresentação feita pelo republicano, até aquele 

momento do texto, parecia fornecer a negativa a todos esses questionamentos do 

teólogo. 
481

 

No entanto, gostaríamos de abordar mais detalhadamente três pontos específicos, 

que são apresentados por Baxter e respondidos por Rogers. O primeiro é a sexta 

afirmação. Nela, o republicano se questionava qual dos posicionamentos estaria mais 

próximo ao demônio e suas malícias: o argumento doce e cristão de A Healing Question 

ou a amarga acusação do teólogo em seu prefácio? Aquele que defendia a não 

imposição magisterial sobre a consciência humana ou aquele que gostaria que fosse 

estabelecida “uma regra ou padrão para todos os homens na nação”? As perguntas 

evidentemente fazem parte de uma estratégia retórica. O leitor que acompanhava 

Diapoliteia saberia de pronto qual era a respostas do autor. Igualmente, não ignoraria a 

quem Rogers professava admiração e explicitamente defendia. Todavia, o mais 

interessante da sexta afirmação é a acusação que Rogers faz a Harrington. Afinal, 

segundo explicou, o famoso republicano, assim como Richard Baxter, desejava uma 

regra comum e defendeu, em Oceana, que todos os homens fossem sujeitados a uma 

consciência nacional. 
482

 

A oitava e a nona afirmação são igualmente interessantes. Nelas, John Rogers, 

fazendo uso do mesmo método utilizado em outras questões, ou seja, perguntas 
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 Idem, p. 52. Tradução Livre [a Rule or Standard for All Men in the Nation]. 
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retóricas, respondeu Richard Baxter a respeito da manutenção da ordem e das 

hierarquias. O teólogo se preocupava com as consequências da não imposição dos 

magistrados também sobre as outras relações sociais, já que tinham no âmbito político 

uma analogia a seguir dentro no microcosmo familiar. Para Baxter, isso poderia 

desestruturar famílias, casamentos e exércitos, caso fosse negado o direito dos pais 

imporem sua religião aos seus filhos e esposas, além de possibilitar que soldados 

questionassem as ordens de seus superiores. 
483

 Todavia, o republicano questionava: 

“não seria preferível lhes permitir o livre exercício e liberdade de suas consciências na 

adoração de Deus”? Como afirmava, todos deveriam marchar livremente ao seu modo, 

sem incomodar seu irmão, mas sem quebrar a união. Aos magistrados caberia apenas 

“manter a paz e promover o bem civil”. 
484

 

Após apresentar os inúmeros argumentos de Richard Baxter contra a interdição 

do poder civil nos assuntos que dizem respeito às práticas religiosas dos súditos, Rogers 

passaria a responder as últimas duas afirmações do teólogo. A décima primeira 

apontava que os objetivos intencionados por Henry Vane eram incompatíveis aos 

interesses divinos e Seu governo entre os homens. O republicano, todavia, perguntava a 

si mesmo e aos seus leitores se verdadeiramente não era o desejo de Cristo fornecer 

indulgência, “liberdade, benefício e segurança no serviço de Deus”? O medo de Baxter 

era que, com a limitação dos magistrados, uma facção se estabelecesse acima de outros 

grupos reivindicando o direito de governar. Por isso, destilou seu veneno sobre os 

Santos, o nobre autor de A Healing Question e os defensores da liberdade de 

consciência. No entanto, como respondeu John Rogers, em qualquer forma que a 

organização política se disponha, nenhuma parte ou facção deveria dominar ou se 

sobrepor à outra. Mesmo com as evidentes distinções, já que aqueles direitos 

conquistados não estavam disponíveis a todos, apenas aos adeptos da Causa, cada 

fração devia trabalhar em perfeita harmonia com cada componente, equilibrando as 

diferenças para benefício do todo. Da mesma maneira que se observava em um corpo no 

mais perfeito funcionamento. 
485
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O último ponto e principal da resposta de John Rogers a Baxter se refere à 

ligação da doutrina da liberdade de consciência ao papismo. Assim, questionava aos 

seus leitores qual dos dois projetos que apresentava se aproximava mais de Roma: o de 

Vane ou do teólogo protestante? Qual deles “era a forma mais evidente de introduzir o 

papismo e de destruir o poder dos devotos”: o primeiro, que pregava a “liberdade de 

consciência para os fiéis adeptos à Causa (somente em matéria de culto)”, ou o segundo, 

que previa a “perseguição e imposição” dos magistrados? 
486

 

Como o republicano procurou demonstrar, há muito se sabia que a força e a 

tirania “têm sido os únicos argumentos para manter o Papa”. A intolerância e 

perseguição eram marcas nas nações papistas e Richard Baxter seguia os mesmos 

passos. Para Rogers, o teólogo mesmo teria demonstrado o quão perto ele estava dos 

princípios da fé romana. No prefácio de Holy Commonwealth, que contém trechos das 

orientações do jesuíta Adam Contzen, seria observado que o caminho mais adequado 

para manter o catolicismo e o papado era não permitir qualquer outra religião, punindo 

seus erros e proibindo seus livros. Ou seja, qualquer possibilidade de liberdade de 

consciência deveria ser destruída. O método de Baxter podia bem ser uma forma de 

iludir os protestantes para levá-los ao papismo. 
487

 

Como mostra o republicano, desde A Key for Catholicks o teólogo protestante 

tinha um plano para buscar a concórdia com os católicos romanos, oferecendo-lhes a 

comunhão e a paz. Naquela obra, teria reconhecido que havia muitos pontos 

semelhantes entre a fé reformada e a papista, sendo exagerada a forma como as 

diferenças eram apresentadas. Assim, desejava que logo pudessem se harmonizar e 

conviver, pois havia muitas pessoas santas e tementes a Deus entre os papistas. 

Igualmente, defendia que os outros lhes tratassem com o amor de Cristo e evitassem 

censurá-los, sendo que todos os caminhos deveriam ser buscados para essa feliz 

união.
488

 

Por toda argumentação presente em sua crítica a Vane e a preocupação 

demonstrada com o avanço do papismo é quase surpreende a proposta conciliadora 

existente em seu texto de fevereiro de 1659, demonstrada por Rogers. Todavia, o que 

mais incomodava o republicano era: como Richard Baxter podia ser tão benevolente 
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com os papistas e incentivar a perseguição e repressão das seitas em casa? Em sua obra, 

não havia qualquer palavra caridosa ou de amor cristão aos seus irmãos puritanos 

ingleses. Nada seria dito a respeito de independentes, seekers, anabatistas e vanistas. 

Apenas, o que se lia, era sua defesa da ação do poder civil sobre eles.   

 

 

******* 

 

Em suma, toda a discussão tratada aqui e debatida pelos quatro autores 

participantes desse debate sobre a liberdade de consciência giram em torno de uma 

única questão: qual é o limite dos magistrados? Como indicou Rogers em seu texto, essa 

era uma controvérsia antiga, anterior mesmo a 1659 e aos pensadores que a discutiam 

no Interregno. Essa antiguidade, no entanto, faz com que uma polêmica não esteja 

congelada em seu presente, possibilitando que o passado fale por meio dos discursos 

daqueles que os efetuam. Nenhuma discussão se prende ao momento em que veio a ser 

debatida, não é unicamente uma consequência do cotidiano ou das questões que afetam 

os coevos. Carregam camadas históricas de experiências e reflexões sobre essas 

experiências. 
489

  

A permanência de muitas ideias nas falas dos quatro autores tratados aqui mostra 

a continuidade de certas linguagens. Procuramos, em primeiro lugar, apresentar essas 

discussões que formaram o discurso proferido pelos integrantes da polêmica, para então 

discuti-los. De um lado, temos Richard Baxter “herdeiro” de uma visão de mundo que 

via no magistrado um ser divinamente estabelecido e defensor da fé protestante. Por seu 

caráter sagrado, indiscutivelmente faria o bem e protegeria seus súditos. Não deveria ser 

limitado. Esperava-se que seus poderes fossem preservados para que lutasse contra a 

propagação de heresias, espalhadas por seus inimigos a fim de destruí-lo e desestruturar 

o reino. Entre opostos, temos o pensamento de Harrington, influenciado pela tradição 

erastiana. Tentou, em seus textos, sugerir um caminho do meio para o problema 

religioso. Desejava, ao mesmo tempo, preservar a liberdade de consciência e a função 

dos magistrados. Como participantes de uma crença, os homens e mulheres seriam 

livres em seus cultos para professarem sua fé privada. Todavia, tinham que se adequar a 

uma religião civil, que fornecia as bases de uma consciência nacional. 
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No outro extremo, temos os defensores da liberdade de consciência irrestrita 

para os adeptos da Causa: Henry Vane e John Rogers. Baxter dizia que não discutia que 

o homem fosse ilimitado para pregar a verdadeira religião, mas isso era um truísmo para 

aqueles autores republicanos. Ambos viam a liberdade de consciência como um direito 

natural, reconquistado pelo exército das mãos do rei e do interesse privado. Desta 

forma, todos aqueles que aderiam aos princípios da Good Old Cause estavam sendo 

guiados pela vontade de Deus e compartilhavam os fundamentos do bem público. Não 

seria um motivo de preocupação, já que não causariam tumultos públicos em sua 

adoração e fé. Por isso, deviam estar livres das imposições magisteriais. 

Essa adesão à Causa dividia a sociedade entre seus adeptos e seus inimigos. 

Haveria ainda um terceiro grupo intermediário pelo qual se lutava: os neutros. Os ramos 

da Good Old Cause eram um direito natural, mas apenas àqueles que partilham da 

reconquista desses direitos os podiam exercer livremente: sejam como cristãos, sejam 

como homens; seja nos assuntos espirituais ou em assuntos civis. Essa distinção servia 

de base para se saber quem poderia exercer a liberdade de consciência irrestrita, sem a 

imposição magisterial, e quem deveria governar, tendo direito a votar e a ser votado. 

Mas este é um assunto para o próximo capítulo. 
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6. DEBATES REPUBLICANOS: PARLAMENTO, IGUALDADE 

E DIGNIDADE   

 

 

 

A Revolução teve que lidar com questões importantes. Questões essas que 

colocavam em risco a sua própria existência. Como garantir que conquistas e direitos 

adquiridos militarmente fossem mantidos por meio do voto? Como assegurar que 

regalistas e presbiterianos não retornassem ao parlamento e não revertessem tudo o que 

havia sido obtido desde a guerra civil e após o regicídio? Como acabar com o espírito 

monárquico? Como fazer o povo esquecer aquele governo que já conhecia e aceitar uma 

nova estrutura? Como se legitimar uma república em meio a monarquias por toda 

Europa? Em certa medida, a política republicana, seja na prática, seja na teoria, teve que 

buscar uma resolução para estes problemas. Os republicanos, nas mais diversas linhas, 

tiveram que refletir sobre essas questões, caso quisessem assegurar a permanência da 

commonwealth.  

O regícidio não foi cometido por uma adequação ao pensamento republicano. 

Poucos eram aqueles que desejavam acabar com a monarquia naquele momento. Seu 

fim foi mais devido ao decorrer dos eventos, uma consequência prática, do que em 

obediência a certa doutrina ou teoria política. Como diz Blair Worden, o principal alvo 

era Carlos I e não a realeza. O soberano era um problema não por ser rei, mas por ser 

um tirano. Seu comando era incompatível com qualquer forma de governo que prezasse 

pelo bem comum. Por isso, merecia ser combatido e destronado. 
490

 

Embora houvesse uma longa herança republicana na Europa, fruto de uma 

releitura dos textos clássicos e humanistas, discursos por uma nova constituição eram 

excentricidades no inverno de 1648-1649. As críticas aos reis existiam, embora fossem 

indiretas ou veladas. Eram utilizados os exemplos de governantes tirânicos da 

antiguidade ou eram atacados os conselheiros reais inclinados ao papismo, que 
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afastavam o monarca de suas funções como príncipe devoto e defensor da fé 

protestante. Poucos, no entanto, colocavam dúvidas sobre a capacidade da monarquia.
491

 

Outros reis já haviam sido assassinados na história inglesa, mas a solução para a 

vacância real era a ascensão de seu herdeiro ou de uma nova dinastia. Não se pensava, 

assim, na efetiva consolidação de uma república e na alteração da forma de governo. 

Como aponta Worden, certamente outro rei seria empossado caso houvesse essa 

possibilidade. Se tal alternativa fosse possível certamente era para isso que os coevos se 

inclinariam, assim como ocorreu em 1688. Mas no contexto de 1648-1649, a pergunta 

que se apresentava era: quem poderia suceder Carlos I? 
492

 

 Assim, o espírito monárquico se fez presente por todo o início do experimento 

republicano. Mesmo buscando dar “ares de legitimidade” a essa execução, com um 

julgamento público, a morte do rei em frente à Whitehall em janeiro de 1649 não foi o 

fim da monarquia. Os republicanos sabiam disso e se preocuparam atentamente em 

evitar seu retorno. Rogers combateu ferozmente seus inimigos regalistas que 

propunham a restauração do governo real. Igualmente, Harrington se preocupou com 

essa perigosa continuidade. Sabia que o povo era muito maleável e plástico e fatalmente 

se dobraria àquele governo que já conhecia: a monarquia. Ambos escreveram textos 

alertando todos os ingleses sobre os perigos de se cair novamente na Antiga 

Constituição, na qual o interesse privado sobressaía. 
493

 

Com a morte do rei, começou-se uma luta para justificar o novo governo. O fato 

é que, apesar de sustentar o nome de commonwealth e Estado Livre, pouco se tinha de 

um regime republicano. Os parlamentares remanescentes após o Pride’s Purge 

garantiram seus cargos devido a uma intervenção militar, que expulsou do Parlamento 

aqueles “conservadores” que haviam sido votados para assumir um assento na 

assembleia de 1640. Assim, não houvera qualquer nova eleição ou referendo que 

legitimasse o poder dos atuais governantes. Pouco havia se estabelecido para um 

governo republicano. Seria mais adequadamente definido, como o fez Jonathan Scott, 
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como “um aparato governamental pós-monárquico improvisado sem precedente na 

história da nação”. 
494

 

Assim, o clamor pelo Parlamento da commonwealth, ou “rump”, como ficou 

conhecido pela historiografia, após a morte do rei, não se assentou sobre a suposta 

superioridade da república frente à monarquia. Sua exaltação se deu em decorrência de 

princípios de representatividade e soberania parlamentar; discursos existentes desde a 

Guerra Civil, mas que nunca desejaram, com isso, terminar com a monarquia ou com a 

Casa dos Lordes. Não era um argumento que continha um sólido plano constitucional 

republicano. Com a vitória, os parlamentares foram obrigados a lidar com uma situação 

que não desejavam. 
495

 

Assim, com a transformação do reino inglês em uma commonwealth, o 

republicanismo, de literatura de oposição, teve que se transformar em ideologia oficial 

do novo regime. Esse precisava ser justificado frente a uma Europa e Bretanha 

fortemente opositora. Segundo Jonathan Scott, os primeiros textos republicanos após o 

regicídio eram extremamente limitados e de natureza defensiva. A república sabia de 

sua fragilidade e precisava ser defendida. O “rump”, consciente de sua baixa 

popularidade, lutou com unhas e dentes por sua sobrevivência. Uma série de 

argumentos foi evocada na busca por autoridade e legitimação, desde argumentos 

providencialistas aos que justificam seu governo pelo direito de conquista e do poder 

militar. Certamente, uma das mais importantes doutrinas desse período foi a de facto 

theory, representada, sobretudo, no pensamento de Marchamont Nedham. Segundo essa 

teoria o governo tinha que ser obedecido porque era um fato, ou seja, era a estrutura 

política estabelecida e todo súdito deveria obedecer aos governantes para evitar a 

insegurança e promover a paz. 
496

 

Excetuando essas doutrinas que procuravam justificar a sujeição ao governo 

vigente, pouco se avançou no desenvolvimento de um modelo constitucional para a 

commonwealth. O estabelecimento do republicanismo se deu entre 1651-1653 em 

grande medida por vias práticas. A Inglaterra era uma república entre reinos e sua 
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justificação se deu ou pela exaltação das conquistas militares ou pelo papel de seus 

embaixadores e diplomatas que, no entanto, não podiam colocar em xeque as 

constituições das outras nações. 
497

 

Todavia, essa falta de um modelo constitucional para defender a república não 

deve ser vista como uma falha. O que se percebia era um premente antiformalismo. 

Segundo Worden, o senso pragmático que a situação exigia se destacava e a forma do 

governo fora uma questão secundária. Como diziam Oliver Cromwell e Henry Ireton, o 

que seriam os modelos e teorias políticas se comparadas a Cristo. Monarquia, 

aristocracia ou democracia eram apenas constituições a serviço da providência a guiá-

los. Assim, para o historiador, esse caráter providencialista da Revolução os 

descarregou de pensar nos “problemas constitucionais que seguiriam a morte do rei”. 
498

 

Muitos escritores republicanos no Interregno mantiveram esse senso contrário à 

perenidade das formas políticas. Acreditavam que as constituições eram mutáveis e, 

portanto, nenhuma nação estaria atada a qualquer estabelecimento permanente. 

Conforme as circunstâncias, seria justo que o povo desejasse alterá-las para o bem 

comum. O mesmo governo não seria adequado a todos os tempos e culturas. Qualquer 

estabelecimento estava a cargo da vontade de Deus e qualquer continuidade dependia de 

Seu interesse. 
499

 

O antiformalismo percebido durante a Revolução, no entanto, não é só uma 

consequência do pensamento do protestantismo radical. Segundo Scott, também era 

uma característica do humanismo, influência importante do republicanismo inglês, que 

se preocupava menos com as instituições, do que o espírito e aparência dos homens 

responsáveis por regê-las. Como acreditava Milton, certamente a liberdade atingiria sua 

expressão constitucional mais estável sob a virtude, mas os valores das constituições 

seriam meramente instrumentais. 
500
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Apesar desse discurso antiformalista, muitos viam na constituição da 

commonwealth aquela que mais se adaptava à virtude, à liberdade, à época e ao prazer 

de Deus.  Essa postura ambígua em relação às formas políticas, de certa maneira, 

possibilitou e auxiliou a justificação da república na Inglaterra e o não enfrentamento 

com as outras monarquias do continente. Se cada nação tinha a constituição que mais se 

adequava à sua sensibilidade, a mensagem dos embaixadores ingleses na Europa 

poderia ser mais universal e menos combativa. Negava-se, assim, qualquer posição de 

enfrentamento, tanto da commonwealth para com as monarquias europeias, quanto 

dessas com o governo inglês. Guerras aconteceram no período, mas nenhuma delas foi 

devido a uma mudança na constituição.  

 Esse discurso era instrumentalizado como uma forma de mascarar sua baixa 

popularidade. Já que, como sugere David L. Smith, se uma consulta pública fosse 

realizada em qualquer momento entre 1649 e 1660, fatalmente a monarquia seria 

restaurada com o consentimento da ampla maioria da população. Esse espectro rondou 

os governos da commonwealth, fazendo com que “nenhum regime republicano pudesse 

sobreviver sem a retaguarda do exército; porém igualmente, nenhum político civil 

poderia cumprir a expectativa do exército por muito tempo”. Essas eram duas forças que 

se apoiaram ou se digladiaram por todo Interregno e o sucesso de qualquer 

estabelecimento dependia de sua harmonia. 
501

 

O primeiro choque profundo acontecido entre exército e Parlamento após o 

regicídio se deu em 1653. Como diz Jonathan Scott, desde a vitória militar na batalha de 

Worcester houve uma deterioração nas relações entre os líderes do exército e dos 

republicanos civis. Os primeiros desejavam uma maior obediência política a seus 

interesses ideológicos, os segundos um controle mais amplo do poder militar. Os 

descontentamentos com o “rump” evoluíram para desejos e propostas que defendiam a 

sua dissolução. Um problema, entretanto, se colocava com essa situação. 
502

 

Assim como não se sabia o que se estabeleceria após o regicídio, não se sabia o 

que seguiria aquela assembleia. Como apontou Christopher Hill, Cromwell tinha medo 

que o próximo parlamento fosse “‘formado inteiramente por presbiterianos’”. Fato que 

colocaria as liberdades conquistadas “‘nas mãos daqueles que jamais lutaram por 
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ela’”.
503

 No dia 20 de abril de 1653, os “rumpers” votaram por novas eleições, sem, no 

entanto, “qualquer mecanismo para blindar os candidatos”, o que muito desagradou o 

general. 
504

 

Naquele mesmo dia, segundo David L. Smith, Cromwell e suas tropas 

expulsaram os membros daquela assembleia de Westminster. A justificativa do exército 

era que aqueles parlamentares estavam querendo se perpetuar sob o governo da nação e 

que não estavam interessados em realizar os planos que Deus os havia dado. Todavia, 

como sugeriu o historiador britânico, “seu medo subjacente era provavelmente que 

qualquer assembleia regressa por eleições livres seria ainda menos comprometida com 

as reformas devotas do que o Rump”. Para o general, o povo ainda não estava preparado 

para eleições livres; Deus não o havia preparado ainda para tal liberdade e 

responsabilidade. 
505

  

O Parlamento que se seguiu foi ainda mais peculiar. Segundo Smith “foi talvez o 

experimento mais radical da década de 1650”. 
506

 Sua constituição não se deu por um 

processo eleitoral. Sua forma foi baseada no modelo de um Sanhendrin judaico e seus 

membros indicados por Cromwell e os oficiais do exército. À época muitos 

pentamonarquistas, como John Rogers, louvaram Oliver Cromwell por seu trabalho. O 

general em muitos textos foi identificado com um Moisés a guiar a nação rumo à 

liberdade. Por sua constituição incomum ficou conhecido oficialmente como 

Parlamento Nominado. 
507

 No entanto, devido as suas constantes divisões e propostas 

“radicais” se dissolveu em dezembro de 1653, devolvendo a Cromwell o poder que ele 

lhes havia confiado. Estava aberta a porta ao Protetorado. 
508

 

A ascensão de Oliver Cromwell a Lorde Protetor possibilitou o fortalecimento 

da commonwealth com o apoio militar, embora, contraditoriamente, enfraquecesse os 

principais fundamentos pelos quais os defensores daquela constituição justificavam sua 
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superioridade frente a outras formas de governo: eleições livres e a certeza de que as 

leis seriam escolhidas e votadas pelos desejos dos representantes do povo. No entanto, 

como se poderia resolver esse problema, restaurando os princípios da commonwealth e 

afastando o temor de uma restauração monárquica? Duas obras, publicadas em 1656, 

tentaram responder a questão e oferecer um projeto constitucional para o governo: The 

commonwealth of Oceana e A Healing Question.  

Os dois textos, de alguma forma, fazem parte da literatura de oposição ao 

Protetorado. Embora Oceana utilize a ficção para encobrir o nome de pessoas e lugares, 

e A Healing Question não aponte claramente contra quem escreve e quem é o bom 

partido que deseja unir, ambos estão imersos no ambiente do novo regime que, desde o 

final de 1653, impediu a execução dos planos republicanos. Tanto Vane quanto 

Harrington escreveram seus textos como uma forma de recolocar a commonwealth em 

seu caminho, apesar de terem propostas distintas para isso.  

 

6.1 O projeto de James Harrington 

 

Comecemos, então, por Oceana de James Harrington, devido à sua importância 

na proposição de um resoluto modelo constitucional, certamente a mais relevante 

reflexão sobre isso até aquele momento. Como diz Jonathan Scott, o mérito de 

Harrington foi propor aquilo que para os outros era então secundário. E nisso, seria um 

erro achar que ele é um republicano clássico ou típico. A estrutura que descreve 

pretendia ser uma forma de acabar com o antiformalismo puritano e humanista, 

propondo uma maquinaria governamental que permitiria a segurança, equilíbrio e 

permanência da commonwealth. 
509

 

No entanto, antes de descrevermos a estrutura que propõe, devemos indicar os 

fundamentos sobre os quais constrói esse edifício e quais seriam seus objetivos com 

isso. O interesse de Harrington está na estabilidade da commonwealth. Sua finalidade é 

a paz, e, por esse motivo, procurou desenvolver uma maquinaria estrutural e 

superestrutural que impedisse guerras, rebeliões e distúrbios. Nesse sentido, como 

apontou Scott, sua influência não são os republicanos da antiguidade ou Maquiavel, mas 
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sim Thomas Hobbes. Ambos acreditavam no comportamento egoísta do homem e 

procuraram desenvolver uma constituição que se sobrepusesse aos interesses e paixões 

individuais, não ficando, assim, dependentes da moral e da virtude dos governantes ou 

súditos para obtenção da paz. 
510

  

Não via, como muitos republicanos acreditavam à época, a constituição de um 

governo como algo natural e, por isso, passível de corrupção e decadência. Harrington 

pensava ter encontrado um modelo para uma commonwealth perfeita e quase imortal, 

um jeito de parar as constantes alterações que sofriam as formas de governo. Não estava 

baseado em qualquer conceito abstrato de um direito natural, anterior a uma 

constituição. Para o autor de Oceana, a commonwealth seria o único governo possível 

no atual momento inglês, pois a posse das terras havia passado das mãos da nobreza 

para a gentry, alterando a estrutura fundiária que sustentava o antigo governo. Desta 

forma, o modelo econômico e social não permitiria uma constituição política que não 

fosse republicana, já que o poder econômico deveria se equilibrar ao poder político. 
511

 

Assim, duas coisas deveriam ser feitas para evitar uma nova corrupção do 

governo e seus dirigentes. Primeiro, no plano estrutural, propõe uma lei agrária que 

regulamentaria a posse da terra, evitando que uma ou poucas pessoas concentrassem 

sobre si o poder econômico da nação, desestabilizando a commonwealth. Segundo, o 

que nos interessa mais neste capítulo, propõe um modelo constitucional que evitaria a 

concentração do poder político nas mãos de uma ou poucas pessoas, evitando assim o 

retorno da monarquia ou a constituição de um governo oligárquico. Para Harrington, a 

superestrutura deveria refletir e dialogar com a estrutura. 
512

 

Estando a propriedade fundiária distribuída entre o povo, igualmente o poder 

político deveria estar. Desta forma, o republicano propõe uma constituição de governo 
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que permitisse acesso aberto a todos os cidadãos, para que ocupassem e exercessem 

cargos nos lugares de poder. Sugere que todas as funções legislativas e de magistratura 

passassem por uma rotação de tempos em tempos, sendo eleitas pelo povo em eleições 

constantes. 
513

 

A constituição que descreve, assim, impediria que se favorecessem alguns e se 

desfavorecessem outros, pois todos teriam possibilidades de atingir os cargos políticos e 

não cobiçariam uma posição a que estariam proibidos. 
514

 Desta forma, a rotação seria o 

movimento de uma commonwealth, aquilo que lhe forneceria a vida. Sob este 

raciocínio, o corpo político teria uma importante semelhança com as órbitas e esferas 

celestes, já que ficaria extremamente enfermo caso lhe fosse interditado a circulação das 

pessoas ou coisas. Nesse princípio estaria a própria igualdade de uma república. Caso 

tal fundamento fosse negado, os interesses do governo seriam reduzidos a de um 

partido. 
515

 

Desta forma, uma das intenções de James Harrington era impedir que o bem 

comum fosse limitado ao bem privado de uma facção. Dois partidos lhe preocupavam 

mais atentamente: no plano temporal, os regalistas; no aspecto religioso ou espiritual, os 

Santos. Sobre os primeiros, o republicano negava qualquer possibilidade de um grupo 

querer lhes interditar sua importância e eleição, simplesmente por terem se posicionado 

em oposição à commonwealth. Segundo aponta, tal coisa não seria nem justo, nem 

prudente, já que, como cristãos e sendo “carne de sua carne”, teriam os mesmos direitos 

que os republicanos. Assim, caso isso lhes fosse negado, “lutariam pela liberdade, ainda 

que pela monarquia, e vocês pela tirania, embora sob o nome de uma commonwealth”. 

Ao contrário, em um governo justamente estabelecido não haveria lugar para 

ressentimentos, pois seus ordenamentos seriam superiores a qualquer partido e interesse 

privado. 
516

  

Se do primeiro grupo escreve contra qualquer tentativa de desfavorecê-lo, 

excluindo-o da eleição, a respeito dos Santos se opõe justamente ao direito que 

reivindicam de governar sozinhos sobre a nação. Para Harrington, estes seriam os mais 
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perigosos, pois tenderiam a “reduzir a commonwealth a um partido”. Fazendo isso, 

apesar de sua proferida santidade, entrariam em choque com a própria Escritura, a qual 

ensinava que os altos poderes e ordenações humanas deveriam ser obedecidos. Como 

diz, “aqueles homens pretendendo o poder civil sob a noção de santos ou religião nunca 

falharam, até aqui, em desonrar aquele ofício”. 
517

  

Para Harrington, ao contrário do que aqueles pregavam, a santidade de um povo 

e seu governo estaria “na eleição de magistrados tementes a Deus e que abominam a 

cobiça, e não se restringindo ou sendo restrita a homens desse ou daquele partido ou 

ofício”. Evitando colocar a commonwealth sob os interesses de uma facção, diria que 

não se deveria confiar nos homens, “mas, junto a Deus, em suas ordenações”. Segundo 

aponta, inversamente ao que diria um demagogo, preferia adotar a máxima de um 

legislador, que seria infalível politicamente: “Dai-nos boas ordens e nos farão bons 

homens”. 
518

 

Outro ponto que Harrington igualmente se afastava de muitos republicanos após 

o regicídio, é no desejo de um governo constituído por uma única assembleia. Segundo 

Scott, o modelo unicameral era amplamente aceito entre os coevos. O “rump”, o 

Barebones e o primeiro Parlamento do Protetorado haviam se organizado dessa maneira. 

Como indica o historiador, foi “no período 1654-6 que essa posição veio a ser 

desafiada, em mais de uma direção”. 
519

 Assim, Harrington criticava o antigo governo 

de Oceana/Inglaterra formado por “um único conselho do povo, sobre a exclusão do rei 

e dos lordes” e que “foi designado um parlamento”. 
520

   

Todavia, para o republicano, aquele parlamento, apesar de sustentar um nome 

antigo, era uma coisa absolutamente nova, sem precedentes em toda história da 

prudência antiga ou moderna. Era, como indica, “um parlamento consistindo de uma 

única assembleia, eleita pelo povo e investida com todo o poder de governo, sem 

qualquer pacto, condições ou ordenações de qualquer tipo”. Obedecia, assim, os 
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próprios interesses dos governantes, sendo, portanto, uma facção. Desta forma, a 

solução que fornece para tal problema é a existência de mais uma assembleia. 
521

 

Tais princípios para o bom funcionamento da república, segundo Harrington, 

poderiam ser reconhecidos mesmo nas práticas mais banais de duas meninas. Para o 

autor, a organização da estrutura política da commonwealth se assemelhava a duas 

garotas dividindo um bolo. Para benefício comum e igualdade das partes, uma ficaria 

responsável por cortar e a outra por escolher um entre os dois pedaços. Desta forma, o 

equilíbrio e a justiça seriam mantidos, já que aquela que havia se comprometido a partir, 

não tentaria dividir sem igualdade, pois, assim sendo, quem escolhesse ficaria com a 

melhor metade. Coisas que os mais doutos filósofos têm discutido seriamente “são 

manifestas por duas ingênuas garotas: até todo o mistério de uma commonwealth 

consiste unicamente em dividir e escolher”. 
522

 

Assim, na prática política, se uma assembleia tivesse igualmente o poder de 

dividir e escolher não haveria justiça. Como proposta, sugere que haja duas câmaras no 

parlamento, uma para discutir, o senado, e outra para resolver, a assembleia popular. Na 

primeira estaria a sabedoria da aristocracia, na outra o interesse de toda a nação, sendo 

que ambas seriam eleitas e rotatórias. 
523

  

Para o autor de Oceana, o valor de sua obra estava no fato de ser “o primeiro 

exemplo de uma commonwealth perfeitamente equitativa”. Essa é definida como “um 

governo estabelecido sobre uma equitativa agrária, que se levanta nas superestruturas ou 

três ordens, o senado que debate e que propõe, o povo que resolve e a magistratura que 

executa”. A constituição por ele estabelecida se realizaria “por meio de uma rotação 

equitativa, mediante o sufrágio popular e concedido pela eleição”. Assim, a república 

que propunha era a mais equitativa, pois unia sobre uma mesma estrutura necessária 

voto e rotação. Coisas sem as quais uma commonwealth seria desigual. 
524

 

A ausência de qualquer um desses princípios seria a corrupção. Um exemplo 

para tal coisa poderia ser extraído da república de Israel, que, apesar de ser equitativa 
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em sua lei agrária, não o era em sua rotação. Como diz o republicano, seu 

sanhedrim/senado primeiramente eleito pelo povo, com o tempo, sem qualquer 

indicação divina, passou a ser ordenado. Dessa maneira, os judeus decaíram em uma 

iniquidade política. Todo poder ou assembleia sem equilíbrio “não é uma 

commonwealth, mas uma oligarquia”, sendo que toda oligarquia, com algumas poucas 

exceções, é, em si, facciosa. 
525

 

Harrington reconhecia a divisão das três formas de governo proposta por muitos 

autores da antiguidade (monarquia-aristocracia-democracia) e suas corrupções (tirania-

oligarquia-anarquia). Seus preceitos se pautavam em evitar que a commonwealth se 

corrompesse, colocando em risco sua segurança e permanência. No entanto, sua 

principal preocupação recaia sobre as tentativas e reivindicações de certos grupos ou 

partidos de governarem sozinhos a nação, excluindo outros do poder político e 

interditando-os de seus justos direitos. Seu medo era que a Inglaterra, assim, se 

transformasse em uma oligarquia, seja governada pelos santos ou qualquer outra 

facção.
526

  

Esse tema continuaria a preocupar Harrington nos anos vindouros. No início de 

maio de 1659, escreveu Pour Enclouer Le Canon contra aqueles que clamavam pelo 

retorno dos remanescentes do Longo Parlamento, 
527

 para “a realização da antiga causa 

ou introdução de uma forma popular”. Para o autor, uma das coisas que poderia 

atrapalhar a efetivação de uma commonwealth era a consolidação de uma oligarquia, 

que considerava como sendo “um conselho não eleito pelo povo, mas introduzido sobre 

nós sob a noção de um senado ou uma balança, ou de religião”, sendo vitalício ou por 

um tempo acertado. 
528

 

Segundo Harrington, tanto um senado vitalício quanto uma optimacia poderiam 

interditar a nação inglesa de seu caminho para a commonwealth equitativa. Assim, para 

justificar sua posição, o republicano apresentou diversos exemplos de repúblicas que 

fracassaram ao instituírem uma assembleia para a vida, sem rotação e eleição. Por isso, 

dizia que era sua “esperança e súplica que nunca aquilo fosse introduzido na Inglaterra”. 
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Contra isso, apresentava sua proposta de um parlamento bicameral, constituído por um 

senado e uma assembleia popular, assim como sua organização, número e 

funcionamento das eleições. 
529

 

Ainda naquele mês, após a restauração do “rump”, Harrington respondeu The 

humble petition and address of the officers of the army, escrevendo A discourse upon 

this saying. Como mostra, aquela petição oferecia propostas que trariam novamente o 

espírito da oligarquia sob a nação, justamente aquilo que procurava evitar a todo custo. 

Segundo apresenta, o texto que combatia, propunha que a confiança do governo deveria 

estar disposta naqueles mais eminentes e valorosos em sua devoção e constância com a 

Good Old Cause. Assim, o autor de Oceana argumentara que nenhuma commonwealth 

equitativa permitiria que um grupo se levantasse acima do povo para julgar quem 

seriam os devotos e qual era o interesse nacional. 
530

 

James Harrington igualmente se posicionou contra a continuidade de uma única 

assembleia. Afinal, como escreve, “um único conselho, tendo tanto o direito de debater 

quanto escolher, nunca foi nem pode ser estimado como uma commonwealth, mas 

sempre foi e será conhecido meramente como uma oligarquia”. Para ele, desta maneira, 

seria natural que uma assembleia com o poder de resolver, escolhesse conforme seus 

próprios interesses e contra o bem comum. Da mesma forma, um senado debateria 

segundo os interesses de um único partido ou de uns poucos. Por isso, propunha a 

organização de duas assembleias distintas e eleitas, que estivessem comprometidas com 

o público. 
531

 

Harrington propôs uma organização de governo pautado na superioridade das 

leis frente aos interesses humanos. Dessa forma, escrevera contra a oligarquia e os 

egoísmos de um partido, assim como qualquer tentativa de excluir regalistas, 

presbiterianos e outros inimigos da commonwealth de exercerem seus justos direitos. 

No entanto, nem todos estariam tão seguros com a eficácia das leis, preferiam uma clara 

distinção a ser observada no governo, para manutenção e permanência da Causa. Essa 

ideia pode ser facilmente observada em Vane e Rogers. Veremos essas perspectivas a 

partir de então. 
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6.2     O projeto de Henry Vane 

 

Como diz Jonathan Scott, em uma historiografia preocupada em achar as 

tradições clássicas do republicanismo inglês e que, podemos dizer, tratou James 

Harrington não como exceção, mas como o verdadeiro interprete de sua época, é difícil 

analisar o pensamento político de Henry Vane sem nos afetarmos por essas camadas de 

reflexão. Assim, segundo o historiador, nessa perspectiva o devoto republicano nos 

parecerá “um membro desajeitado do panteão”, já que suas referências à antiguidade 

não são claras. Questionando essa percepção, temos como consequência que “aceitar 

que nem todo republicanismo inglês era republicanismo clássico”, pelo menos não nos 

termos normalmente colocados, ampliando as discussões para agregar mais 

adequadamente as dimensões bíblicas e teológicas desse pensamento. Afinal, está na 

chave no humanismo cristão inglês e, desta forma, em sua maioria, o “republicanismo 

inglês clássico era um projeto religioso com um contexto (...) teológico compartilhado”, 

tanto quanto político. 
532

  

Sob esse raciocínio, conforme sugeriu Mayers, não devemos ver esse 

“republicanismo devoto” como algo irracional e rudimentar. 
533

 Grandes nomes 

republicanos do período, como John Milton e Algernon Sidney estavam intimamente 

compromissados com esse projeto. Para esses, inclusive, Henry Vane seria “o próprio 

arquétipo do devoto magistrado republicano”. Nesse sentido, a admiração dos dois 

autores ia além das demonstrações simplesmente imateriais. Milton, em 1652, por 

exemplo, escreveu um soneto a Vane, celebrando sua pessoa e seu pensamento. Já 

Sidney, após a Restauração, compôs uma prosopografia sobre as qualidades daquele 

político que tanto admirava. 
534

 Desta forma, Henry Vane pode ser uma figura 

secundária para a historiografia, mas não era para os coevos. 

A eloquência e influência do devoto republicano atraíram muitos outros e foram 

motivo de preocupação para os agentes do Protetorado. Frequentemente foi citado nas 
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cartas de Henry Cromwell e nos relatórios do secretário John Thurloe, como alguém a 

ser vigiado e que poderia causar distúrbios ao governo.  Pelas ideias contidas em A 

Healing Question, vistas como sediciosas, foi preso em agosto de 1656 no Carisbrooke 

Castle, onde dividiu a cela com o então pentamonarquista John Rogers. Que desde 

então, passou a ser um dos mais importantes defensores da honra de Vane e de suas 

ideais. 
535

 

No entanto, sua reputação não foi construída apenas por suas relações efetivas, 

mas igualmente pelos boatos. O republicano devoto, por sua persuasão, conseguia 

envolver muitos outros, principalmente grupos religiosos mais entusiasmados. Fato que 

causava pavor ao governo e a certos setores da sociedade. Seu nome, mesmo que injusta 

e inveridicamente, estava sempre associado a supostas conspirações das seitas mais 

radicais contra o governo. 
536

 Como podemos ver em um volante publicado em junho de 

1659: 

 
Um alarme para a Cidade e a soldadesca, 

Deus permita que vocês não possam negligenciar isso. 

 

Senhores e camaradas soldados, 

Neste tempo, quando nossa ruína e destruição estão sobre nós, não há espaço 

para muitas palavras. Os homens da Quinta Monarquia estão armados, 

conduzidos, e de todo modo em prontidão, em consequência da palavra dada 

a eles, para surpreender e suprimir o exército, incendiar a cidade, e massacrar 

todas as pessoas consideráveis de todos os tipos, quem eles suspeitam 

contrários ao que eles impiamente planejam. Feake recentemente deu a eles o 

alarme em versão impressa: Sir Henry Vane é o comandante no plano e 

recentemente disse em confiança a um amigo, Este exército de qualquer 

modo será suprimido; pois de outra forma, não deverá ser permitido servir 

por muito tempo. A nova milícia do Parlamento e sua relação em vários 

condados não estão em ordem para nenhum outro plano. Se Deus não vos der 

olhos para ver a destruição que está igualmente em suas portas, ou se veem, 

desejem corações e coragem para prevenir isto, então parece que o decreto 
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saiu contra vocês. Vocês tem sua advertência e nós fizemos nosso dever. 

Fiquem atentos na próxima terça-feira; nós dizemos, fiquem atentos. 
537 

 

A importante posição atingida por Henry Vane fez dele um alvo certeiro para as 

críticas de seus opositores. Em 1659, como já foi analisado, Richard Baxter foi um dos 

mais fervorosos críticos do devoto republicano. Boa parte de seus textos A Key for 

Catholicks e A Holy Commonwealth procurou atingir a fama, a honra e as ideias do 

membro do parlamento. 
538

 Inclusive, em sua autobiografia, relembrando anos mais 

tarde o governo do último Lorde Protetor e a oposição que se deu contra ele, o teólogo 

diria que “os homens da Quinta Monarquia seguiam Sir Henry Vane e ergueram um 

grande, violento e barulhento partido contra ele [Richard Cromwell] entre os sectários 

da cidade: Rogers e Feake, e tais agitadores, os motivaram à fúria e assopraram as 

brasas”. 
539

  

Essa associação feita pelos oponentes de Vane com os pentamonarquistas pode 

estar ligada a quatro fatores, que levantamos aqui como hipóteses: Primeiro, associar o 

devoto republicano a uma seita desprestigiada e vista como sediciosa era uma forma de 

deslegitimar também suas posições e afastar dele possíveis apoiadores. Segundo, devido 

à “conversão” de John Rogers aos princípios vanistas, explícitos em seus textos de 

1659. Terceiro, em consequências das relações e tentativas de aproximação dos homens 

da Quinta Monarquia com os commonwealthmen (republicanos) de 1655 a 1657. 

Possível aliança que apavorou o governo e que, segundo Bernard Capp, teve como base 
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justamente “Healing Question de Sir Henry Vane que reclamou por um novo governo 

em uma mistura de base republicana e teocrática”. 
540

 

A quarta hipótese que levantamos se deve à sua crença milenarista. O que é, em 

si, uma interpretação equivocada dos princípios de Vane, já que o devoto republicano 

procurava se afastar e criticava a leitura literal e carnal que os homens da Quinta 

Monarquia faziam da segunda aparição de Cristo. Sua perspectiva estava baseada em 

uma noção mais espiritual do milênio. 
541

 Mesmo os princípios milenaristas contidos em 

A Healing Question são genéricos e pouco claros. O que, como indicou Ruth E. Mayers, 

pode ter sido uma estratégia do autor para atrair os pentamonarquistas, sem definir 

estritamente uma posição que excluísse aqueles que não compartilhassem daquelas 

expectativas mais literais do reino de Cristo sobre a terra. 
542

 

Essa amplitude da proposta contida em seu texto de 1656 é algo que, sem 

dúvida, marca toda a obra. Vane propõe a união de todo o partido honesto para 

estruturar um governo que poderia acabar com as facções e desarmonias no corpo da 

república. Segundo aponta, a Causa defendida por todos aqueles que lutaram contra a 

monarquia continuava a mesma e, por isso, via o reagrupamento dos adeptos daqueles 

ideais como possível e provável, já que estariam mais experientes e mais capacitados. 

Tal reunião, assim, fortaleceria o corpo político e enfraqueceria o inimigo comum que 

intencionava destruí-los, curando as feridas e recuperando a saúde e os direitos de todo 

aquele corpo. 
543

 

No entanto, antes de nos debruçarmos sobre os argumentos de A Healing 

Question, precisamos entender quem é o partido honesto de que fala o autor, caso 

quisermos captar mais adequadamente quem é este corpo dos adeptos da Causa. Os 

membros desse grupo, segundo Vane, seriam facilmente reconhecidos entre si, como 

uma “sociedade por si mesmos, sob o nome de bom partido”. As qualificações exigidas 

igualmente seriam um critério de distinção, já que pressupunham a adequação ao 
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interesse público e da nação, assim como a defesa aos direitos e liberdades naturais nos 

dois ramos da Causa, como dispunha em seu texto. 
544

 

Para o devoto republicano, os adeptos da Good Old Cause seriam, sem grandes 

dificuldades, distinguidos de “todos os neutros, inimigos próximos e declarados e de 

todos os amigos traiçoeiros ou apóstatas”. 
545

 Sob esse raciocínio, segundo Ruth E. 

Mayers, todos os regalistas e aqueles presbiterianos expulsos do Parlamento ao final de 

1648 estariam excluídos. Igualmente, não fariam parte do bom partido todos aqueles 

que se guiavam por princípios irreligiosos, mesmo que defensores da commonwealth. 

Por esse critério, para Henry Vane, estariam à parte os clássicos parlamentares 

republicanos, como Henry Marten e Thomas Challoner, além de James Harrington e 

seus seguidores. 
546

  

Mesmo com essas exclusões, o partido honesto ainda agregaria uma pluralidade 

de grupos desejosos em promover a paz e a segurança da commonwealth. Apesar das 

distintas posições que professavam em relação ao Protetorado, eram concordantes em 

muitos aspectos e aderentes àqueles princípios da Causa. A Healing Question, dessa 

forma, foi “uma habilidosa tentativa de atingir a unidade entre a diversidade”. Como 

sugere Mayers, não foi pensada como uma obra de “teoria política”, com uma filosofia 

perfeitamente consistente, mas como um exercício que se adere ao universo da 

“polêmica política”, interessado em angariar apoios “para seu programa político dos 

vários elementos do bom partido a quem procurava chamar a atenção”. 
547

 

Dessa forma, os adeptos da Causa formavam um partido que governaria e 

guiaria a maioria corrupta para o bem comum. Podemos dizer, inclusive, que para Vane 

e seus seguidores, aquela frase que James Harrington disse ser a máxima de um 

demagogo é que fazia sentido para eles: “Dai-nos bons homens e eles dos farão boas 

leis”. 
548

 As qualidades morais dos cidadãos poderiam ser irrelevantes para Harrington, 

devido sua firme crença nos ordenamentos, mas eram um ponto fundamental para os 

republicanos devotos. Os meios eram mais importantes que os fins. Seria melhor que 

                                                 
544

 VANE, Henry. A healing question propounded […]. Op. Cit., p. 8-9. Tradução Livre [Society by 

themselves, under the name of the good Party]. 
545

 Idem, p. 9. Tradução Livre [all Neuters, close and open Enemies, and deceitfull Friends or Apostates]. 
546

 MAYERS, Ruth E. “Real and Practicable: Not Imaginary and Notional: Sir Henry Vane, ‘A Healing 

Question’ and the problem of the Protectorate”. Op. Cit., p. 41-42.  
547

 Idem, p. 43, 57-60. Tradução Livre [a skilful attempt to achieve unity amid diversity], [political 

theory], [political polemic] e [for his political program from various elements of the goody party whom 

he address].  
548

 HARRINGTON, James. “The Commonwealth of Oceana”. In:____. The Political Works of James 

Harrington. Op. Cit., p. 205. Tradução Livre [Give us good men and they will make us good law]. 



216 

 

poucos homens honestos governassem e preservassem a Causa e as liberdades, do que 

uma maioria ímpia e perversa que conduzisse todos à escravidão e à tirania 

novamente.
549

 

Essa preocupação com as virtudes dos governantes, como vimos anteriormente, 

pode ser analisada como uma herança do humanismo cristão. No entanto, não devemos 

esquecer que essa linguagem compartilhava espaço com as doutrinas reformadas e a 

crença puritana dos eleitos. Como diz David Parnham, essa elite espiritual que ascendia 

acima da maioria ímpia e degenerada, acreditava também exercer um papel escatológico 

fundamental, em um combate cósmico, cujas armas necessárias eram conhecidas e 

estavam disponíveis somente a eles. 
550

 

Segundo Parnham, Vane estava “invocando um critério sobrenatural para a 

inclusão de alguns e exclusão de outros”. 
551

 O devoto, assim, separaria os adeptos da 

Causa, dos ímpios e não aderentes aos princípios que expunha. Nesse sentido, os 

primeiros por terem sido tocados pelo Espírito se distanciariam do homem natural, que 

não entendia das coisas teológicas e da mensagem da Escritura, devendo ser afastado 

inclusive do governo. Só por meio de sua regeneração espiritual é que o homem natural 

teria acesso às coisas divinas e ao conhecimento. 
552

 O Estado exercia uma importante 

função de cumpridor e propagador da religião e, por isso, se acreditava que era restrito 

aos mais virtuosos e devotos.  

Não devemos, no entanto, confundir o partido honesto com uma noção restrita 

de que só os Santos deveriam governar, como escreveram muitos pentamonarquistas e 

como acusou James Harrington. Nem devemos pensar que os princípios teológicos do 

autor estavam separados de suas consequências políticas. O esforço de Vane para 

agregar diferentes grupos e o pavor dos governantes com isso demonstram que seus 

preceitos estavam além de meras abstrações. Seus princípios e propostas eram claros 

contra o governo atual e sugeriam uma outra organização do poder. No entanto, antes de 

entrarmos mais detalhadamente no modelo constitucional que propõe, devemos refletir 

sobre uma importante distinção traçada pelo autor, entre direitos naturais e 

conquistados. 
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Para Henry Vane existiriam direitos naturais anteriores a qualquer constituição e 

governo, mas que podiam ser perdidos pela Conquista. Foi o que houve desde o 

Conquistador Normando, que suprimiu as liberdades e privilégios que os ingleses 

naturalmente possuíam. No entanto, esses direitos, assim como poderiam ser perdidos, 

podiam ser reconquistados. Desta forma, a morte de Carlos I e o fim da monarquia 

teriam devolvido ao povo seus verdadeiros e naturais direitos. Era necessário, então, a 

constituição de um governo estruturado para defender e manter esses direitos. 
553

 

Assim, o grande problema para Vane, é que esses direitos reconquistados que 

deveriam ser experimentados por todos os adeptos da Causa, foram novamente 

suprimidos por aquelas “pessoas atualmente no poder” (o Protetorado). Em vários 

momentos de A Healing Question alerta a seus leitores sobre as ameaças que as 

liberdades e direitos naturais sofriam com o retorno do interesse privado dos 

governantes. 
554

 

Essa nova exclusão parecia a Vane uma arbitrariedade, que poria em risco a 

própria sobrevivência commonwealth, já que as outras partes do corpo dos adeptos da 

Causa tiveram novamente seus direitos negados. Mesmo depois de uma longa espera e 

da conquista militar que os restaurou, não puderam exercer livremente sua soberania. 

Segundo aponta o devoto republicano, os membros do bom partido foram tratados, 

dessa forma, como inimigos ou meros conquistados e não como partícipes daquela 

conquista. 
555

 Segundo Mayers, seria justamente essa negação que permitiu e incentivou 

as diversas divisões no corpo da Causa e os distúrbios que estremeciam o governo 

estabelecido. 
556

 

Dessa forma, a separação traçada por Vane entre os adeptos da Good Old Cause 

e seus inimigos igualmente revelava uma distinção. Essa se colocava entre aqueles que 

possuíam a soberania e os direitos naturais reconquistados pelo exército e aqueles que 

não partilhavam desses direitos justamente por negarem e ameaçarem os êxitos da 

conquista militar. Assim, para o devoto republicano, restringir o governo somente ao 

bom partido, os verdadeiros possuidores da soberania, era uma forma de assegurar a 

permanência dos direitos naturais contra a maioria ímpia, contrária aos princípios da 
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Causa e da commonwealth. 
557

 A ameaça que regalistas, presbiterianos, irreligiosos etc., 

ofereciam, fazia com que, para Vane, a realização de um parlamento livre, aos moldes 

convencionais, fosse impraticável. 
558

 

Nessa perspectiva, o exército representava um papel fundamental. As 

capacidades militares eram inclusive uma virtude exigida aos adeptos da Causa, pois, 

atuariam contra os inimigos, se todos os planos falhassem e algum poder externo ou 

interno se levantasse para obstruir seus justos direitos. Segundo Vane, no exército e na 

força militar estariam “a prosperidade e segurança externa de todo o corpo”. Se opor a 

eles era fazer “o jogo do inimigo comum, para a completa ruína e destruição” das 

liberdades e das pessoas promotoras da Causa. Nesse sentido, para o devoto 

republicano, foram eles os conquistadores dos direitos naturais e era a eles que se 

deveria recorrer caso algo ameaçasse esses privilégios e soberania do bom partido. 
559

 

No entanto, essa força militar não estaria estabelecida acima das leis e dos 

adeptos da Causa, sem qualquer controle. Sua função seria impedir distúrbios e 

desequilíbrios na commonwealth, “promovendo e apoiando a segurança pública e bem-

estar de todo o corpo”. A soberania inexoravelmente estaria com “todo o corpo das 

pessoas que aderiram à causa e por eles seriam obtidos seus sucessivos representantes, 

como a mais igual e imparcial judicatura para a efetivação disso”.  Dessa forma, sob os 

limites dessa judicatura suprema, “a espada se tornaria mais completamente sujeitada e 

subserviente”. 
560

 

A restrição da soberania e da participação política aos adeptos da Causa era uma 

forma de impedir o estabelecimento de um novo parlamento com alta representatividade 

de ímpios regalistas. 
561

 Segundo a proposta de Henry Vane, uma constituição do 

governo deveria ser escolhida pelo “o livre consentimento do povo” – quer dizer dos 

aderentes aos princípios da Good Old Cause –, indicando pessoas portadoras da 

autoridade, que governariam “sobre eles e em benefício deles”, sob as leis e ordenações 

da nação. Assim, “uma justa e boa constituição do governo” seria o primeiro passo para 
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estabelecer o exercício livre e ordenado do “poder de governo ou da espada para 

promover o interesse e comum prosperidade do todo”. Essa escolha seria fundamental 

para que eles designassem “o estatuto e governo sob o qual viverão”. 
562

  

Dessa forma, a primeira estrutura de poder que Henry Vane propõe é “um 

conselho de estado permanente, estabelecido para a vida”, que exerceria a função 

legislativa e seria votado pelo corpo da Causa. Tal organização, no entanto, como diz, 

não traria qualquer prejuízo à segurança da commonwealth, “mantendo relações e 

comércio com os estados estrangeiros, sob a inspeção e fiscalização da suprema 

judicatura”. Os cargos desse conselho estariam limitados às ordenações promulgadas e a 

vacância de um membro, por morte ou por outro motivo, “poderia ser provida pelo voto 

da maior parte deles”. 
563

  

Para exercer o poder executivo, o devoto republicano propõe uma separação 

entre a legislação e a execução das leis, podendo esse “ser confiado nas mãos de uma 

única pessoa, se a necessidade exigir, ou nas de um número maior”. Esses deviriam 

efetuar seu comando, conscientes de suas funções de representantes da soberania 

popular e de que estavam submetidos às leis da commonwealth e “subordinados ao 

poder legislativo”. 
564

 

Assim, a respeito dessa constituição que descreve, perguntava: “traria um cargo 

como esse, conforme exposto, qualquer inconsistência com um Estado livre”? Para 

Henry Vane, não. No entanto, caso a nação caísse sobre a má administração ou as raízes 

do interesse privado, Deus, em sua providência, teria preparado algumas pessoas 

capazes “para escolher pessoas carregando sua imagem para a magistratura”. Segundo o 

devoto republicano, “o caminho mais natural para isso parecia ser por um conselho 

geral, ou convenção dos homens fiéis, honestos e perspicazes, escolhido para aquele 
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propósito pelo livre consentimento de todo o corpo dos adeptos a esta Causa, em várias 

partes da nação”. 
565

 

A convenção, esse terceiro órgão descrito por Vane, “não é propriamente para 

exercer o poder legislativo, mas apenas para debater livremente”. Essa ficaria 

responsável por assegurar “e concordar sobre as características, que pelo caminho de 

uma constituição fundamental”, disposta e inviolável, todo corpo se faria representado, 

consentindo “se estabelecer em uma incorporação civil e política”, além de uma “forma 

visível e administração de governo ali declarada”. 
566

 

O sucesso das propostas de A Healing Question trouxe a Vane respeito, muitos 

apoiadores e diversos oponentes. No entanto, depois da publicação de sua mais 

importante obra, o republicano entraria em um vácuo produtivo, que passaria pelo seu 

tempo de prisão. Só em 1659 lançou um novo texto, embora anonimamente e em 

formato de uma carta a James Harrington. Em A needful corrective or ballance in 

popular government se dizia apenas um “advogado para o homem devoto”, mas é 

possível perceber o estilo de Vane em todo o texto. 
567

 Essa semelhança, inclusive, fez 

Richard Baxter desconfiar, já em junho – um mês depois da publicização da carta –, de 

sua autoria. O teólogo, em A Holy Commonwealth, dizia ter tido acesso a um texto 

endereçado a James Harrington no mesmo estilo do autor de A Healing Question, 

“pleiteando os interesses dos devotos e um senado para ter o poder propositivo e 

executivo”. 
568

 

O ano de 1659 igualmente marcaria a volta de Henry Vane a um cargo político, 

primeiro como membro do Parlamento de Richard Cromwell e, depois de maio, como 

membro do restaurado “rump”. Os debates republicanos na última assembleia do 

Protetorado lhe apresentaram um importante oponente a combater: James Harrington, 
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 Idem, p. 18-20. Tradução Livre [would such an office as this, thus stated, carry in it any inconsistency 

with free State?], [to chose persons bearing his Image into the Magistracy] e [the most natural way for 

which would seem to be by a General Council, of Convention of faithful, honest, and discerning men, 

chose for the whole Body of adherents to this Cause, in several parts of Nation].  
566

 Idem, p. 20. Tradução Livre [is not properly to exercise the upon the Legislative Power, but only to 

debate freely], [and agree upon the particular, that by the way of fundamental Constitution], [consent to 

call it selfie into a Civil and Politique Incorporation] e [visible forme and administration of Government 

therein declared]. 
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 VANE, Henry. A needful corrective or ballance in popular government expressed in a letter to James 

Harrington . Op. Cit., p. 2. Tradução Livre [Advocate for the godly Man]. 
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 BAXTER, Richard. “An addition to the preface, being a discussion of the Answer to the Healing 

Question”. In:____. A holy commonwealth […]. Op. Cit., (1659),  [p. xlii]. Tradução Livre [pleading for 

the Godly’s Interest and a Senate to have the Proposing and Executing Power]. 
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principalmente devido aos argumentos que eram trazidos à Casa por Henry Neville. 
569

 

Embora professando grande estima por Harrington, escreveu A needful corrective or 

ballance in popular government para mostrar seus desacordos com os fundamentos 

políticos e religiosos professados pelo republicano. Uma diferença importante seria que, 

segundo Scott, para Vane e muitos outros, “era crucial que indivíduos confiados com a 

cidadania possuíssem as apropriadas qualificações morais”. 
570

 

A needful corrective é um texto curto e direto, até por seu objetivo de ser uma 

carta. No panfleto, Vane trata da dificuldade de se estabelecer um governo popular, já 

que esse não seria constituído pela força das armas e pelo medo, como dizia da 

monarquia e da aristocracia, mas “pelo livre e comum consentimento dos cidadãos”. O 

devoto, ainda, questionou a confiança professada por Harrington nos dispositivos legais, 

para conter os ímpios e corruptos. Segundo afirmava, o equilíbrio de uma 

commonwealth não estaria na lei agrária ou na rotação dos magistrados, mas no 

necessário “nascimento espiritual”, obtido pela posse do Espírito divino em si. Para 

Vane, esse é que seria o “principal ingrediente para qualificar” o povo a exercer o 

“direito de um cidadão livre”. 
571

 

Distinta da posição Harrington, igualmente seria a organização do governo 

proposta por Henry Vane. Ao contrário do que propunha em A Healing Question, 

acompanhando o ambiente de 1659, acreditava que deixar o poder executivo nas mãos 

de uma Única Pessoa só traria ao povo “escravidão e sujeição”. Assim, defendia o 

estabelecimento de um senado, composto por pessoas outorgadas de racionalidade e 

concordantes “aos princípios da antiga prudência”. Um corpo que, pela limitação da lei, 

regularia e qualificaria o exercício do “supremo poder executivo”. 
572

 

Igualmente possuidores das funções legislativas, os senadores deveriam se reunir 

esporadicamente com “uma segunda ordem de homens, ordenados e constituídos pelo 

sufrágio popular”. Esses exerceriam as funções de “deputados e representantes” do 
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 MAYERS, Ruth E. “Vane, the younger (1613-1662)”. Op. Cit.; SCOTT, Jonathan. Commonwealth 

Principles. Op. Cit., p. 297-299.  
570

 Idem, p. 161. Tradução Livre [was crucial that individuals entrusted with citizenship possessed the 

appropriate moral qualifications]. 
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 VANE, Henry. A needful corrective or ballance in popular government expressed in a letter to James 

Harrington . Op. Cit., p. 5 e 8. Tradução Livre [by the free and common consent of the Citizens], 

[spiritual birth], [chief Ingredient to qualifie] e [right of free Citizens].  
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 Idem, p. 4. Tradução Livre [slavery and bondage], [to the principles of ancient Prudence] e [supreme 

executive Power].  
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povo, formando “uma única assembleia geral com o senado”. Nela, segundo Vane, 

estaria a “livre e total representação de toda nação”. 
573

 

Embora a crítica se desse de forma diferente, as formulações de James 

Harrington continuariam sendo um problema para os devotos republicanos. Muito das 

ideias apresentas por Vane seriam igualmente vista em John Rogers. Como o membro 

do parlamento, defendeu que a soberania estava restrita aos adeptos da Causa. Só isso, 

para John Rogers, assegurava a permanência da commonwealth contra as intenções 

ímpias. Não defendia a simples igualdade, mas a dignidade. 

 

 

6.3      A crítica de John Rogers a James Harrinton e aos harringtonianos 

 

Poucos dias antes da finalização de Diapoliteia, seria entregue ao Parlamento 

uma petição, oferecendo um modelo de constituição ao Estado. The humble petition of 

divers well-affected persons, delivered the 6th day of July não tinha a pretensão de ser 

um projeto pronto para ser posto em prática, mas um arcabouço donde se poderia partir 

para estabelecer uma estrutura governamental sólida para a nação. Como aponta Ruth E. 

Mayers, o Parlamento nunca se “colocou como uma solução permanente para o dilema 

constitucional, e acolhia conselho[s] construtivo[s]”, sendo que muitos autores 

aceitavam seus membros como árbitros de suas propostas de estabelecimento. 
574

 Essa 

petição é extremamente importante para a discussão que tratamos aqui, pois fora 

criticada por Rogers, juntamente com propostas semelhantes de James Harrington. 

Uma das coisas que mais preocupavam os peticionários era a ausência de uma 

constituição para reger o governo da commonwealth. Assim, iniciavam seu texto 

relembrando justamente a necessidade de providenciar uma nova estrutura 

constitucional à Nação, estando dissolvida a antiga forma de governo, dividida em rei, 

Lordes e Comuns. Tal organização seria essencial para que as liberdades, as 

propriedades e o comércio das pessoas pudessem ser, enfim, assegurados. Desta forma, 

diziam não conceber qualquer remédio mais “eficaz contra os presentes perigos” e 

submetiam, humildemente, sua proposta de constituição à sabedoria dos parlamentares 
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 Idem, p. 4 e 7. Tradução Livre [a second order of men, ordained and constituted by the People 

suffrage], [one general Assembly with Senate] e [free and compleat Representation of the whole Nation]. 
574

 MAYERS, Ruth E. 1659: the crisis of the commonwealth. Op. Cit., p. 208 e 212. Tradução Livre [pose 

as a permanent solution to the constitutional dilemma, and welcomed constructive advice]. 
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assentados na Casa. Como diziam, a ausência de um estabelecimento firme só traria 

benefício àqueles que, diariamente, exaltavam e promoviam o “interesse do filho do 

último Rei”, dizendo que não haveria “nada além de confusão e tirania” até que ele 

voltasse a reinar. Na visão de seus inimigos, a commonwealth era a promotora de todo o 

tipo de anarquia. 
575

 

Com um viés marcadamente harringtoniano, a Petição propunha que o 

Parlamento, a Suprema Autoridade Legislativa, fosse “escolhido pelo povo livre, para 

representá-los”, composto por duas assembleias eleitas e rotativas. No que diz respeito 

às matérias de consciência, dispõe que a religião cristã fosse divulgada e ensinada por 

meio de pregadores públicos, sendo toleradas e protegidas todas as diferenças doutrinais 

e disciplinares. Para assegurar a permanência do governo republicano, mesmo em 

eleições sem distinção, sugeria que fossem presos, julgados e condenados todos aqueles 

que propusessem a volta do governo monárquico ou de uma Única Pessoa, em qualquer 

uma das Assembleias reunidas. 
576

  

Para além de suas propostas, a petição certamente é uma importante 

documentação para se perceber a influência do pensamento de James Harrington 

durante a segunda república inglesa. Os peticionários apresentavam propostas que eram 

marcantes no pensamento do republicano, como a crítica a uma assembleia parlamentar 

única (como estava constituído o governo da commonwealth) e a indicação das ameaças 

contidas no estabelecimento de facções ou pessoas de forma permanente nos poderes e 

magistraturas – como defendem em seu projeto, todos governantes teriam de ser, 

algumas vezes, igualmente governados. 
577

   

Essa visível influência não deve ser ignorada ou posta em segundo plano, já que, 

algumas vezes, a Petição chegou a ser atribuída ao próprio Harrington por 

organizadores e editores de suas obras. 
578

 No entanto, segundo Pocock, essa confusão 

teria acontecido também entre os coevos, como se passou com John Rogers, em 
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 ANON. The humble petition of divers well-affected persons, delivered the 6th day of July, 1659. Op. 

Cit., p. 3-5. Tradução Livre [effectual against the present dangers], [Interest of the late King Sonne], 

[nothing but confusion and Tyranny]. 
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 Idem, p. 8-11. Tradução Livre [chosen by the free People, to represent them]. 
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 Idem, p. 6-7. 
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 Como indica J. G. A. Pocock, a Petição de 06 de julho foi impressa na primeira coletânea das obras de 

James Harrington, editada por John Toland e publicada em 1700. No entanto, o historiador diz que, 

apesar do tom claramente harringtoniano, não há evidências suficientes para comprovar a autoria pessoal 

do republicano. Igualmente, na tradução espanhola de Oceana, a Petição seria atribuída a Harrington. Cf: 

POCOCK, J. G. A. "The materials for this Edition”. In: HARRINGTON, James. Op. Cit., p. xi-xii; 

ANON. “Harrington y su Oceana”. In: HARRINGTON, James. La República de Oceana. México, DF: 

Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 28. 
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Diapoliteia. 
579

 Tal afirmação é, todavia, equivocada. O devoto republicano diferenciou 

claramente em seu texto, “eles”, os escritores da petição, “muito dos quais eu 

estimadamente respeito” de “ele”, James Harrington. 
580

 

Dessa forma, a crítica de Rogers se constrói contra esses dois oponentes: os 

peticionários e o autor de Oceana. Como os argumentos daqueles se assemelham 

consideravelmente, o devoto republicano procurou abordar mais os temas que lhe 

preocupavam do que separar seus opositores em momentos distintos do texto. Mas isso, 

certamente, não o leva a indiferenciar Harrington dos autores da petição.  

O primeiro ponto que critica se pautou na afirmação dos peticionários de que era 

necessário formular uma constituição para a nação e que tal ausência só traria benefícios 

aos seus inimigos. Para Rogers, no entanto, desde o início de 1649 uma nova 

constituição havia sido afirmada sobre os escombros do antigo governo em uma série de 

atos publicados após a execução de Carlos I e seria errado indicar essa falha. Nesses, 

foram abolidos o ofício real e a Casa dos Lordes. Ademais, o governo foi organizado 

em uma commonwealth ou Estado Livre, “governado por seus próprios representantes e 

encontros nacionais no conselho, escolhidos e confiados para este propósito”. 
581

 

Assim, para o devoto republicano não era a ausência de uma constituição que 

gratificava os inimigos da commonwealth, mas, pelo contrário, espalhar tais erros e 

concepções equivocadas é que fariam esse serviço. Em sua introdução atacou aqueles 

que consideravam que “a commonwealth é somente um firme nihil, ou um mero nada 

sem uma fundação”. Para ele, os princípios de Harrington e da petição de seis de julho 

atacam profundamente os fundamentos dos atos do Parlamento e da própria Causa. 
582

 

Conforme Rogers, o pensamento de que a commonwealth estaria sem qualquer 

fundação traria como consequência a proposição de novas estruturas que não foram 

previstas naqueles atos parlamentares, como a organização de um parlamento dividido 

em duas casas. Para ele, essa divisão em senado e assembleia popular, proposta por 

Harrington e pelos peticionários, lhe pareceu “repugnante e diametralmente oposta à 

nossa querida Causa, aos atos do Parlamento e aos nossos compromissos”. Por isso, 
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 POCOCK, J. G. A. "The growth of the canon: The disintegration of the Commonwealth”. In: 

HARRINGTON, James. Op. Cit., p.111. 
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 ROGERS, John. Diapoliteia. A Christian concertation with Mr. Prin, Mr. Baxter, Mr. Harrington, for 

the true cause of the Commonvvealth. Op. Cit., p. 70. Tradução Livre [them], [many of them whom I 
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 Idem, p. 70-71. Tradução Livre [governed by its own Representatives and Nation Meetings in Council, 

chosen and intrusted for that purpose]. 
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 Idem, p. 70-71 e [iii]. Tradução Livre [the Commonwealth is but a firme Nihil, or a meer Nothing 

without a foundation]. 
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disse não saber o que era mais monstruoso: “um vasto corpo com duas cabeças, ou uma 

cabeça com dois corpos enormes”. Uma corporeidade de movimentos terríveis, em que 

“um vai por um caminho e o outro para outro”. Dessa forma, por uma série de exemplos 

históricos, tentou mostrar que aqueles governos que se deixaram envolver em tais 

novidades e mudanças acabaram caindo sob outras formas de governo. Instabilidades 

que seriam o caminho mais simples para a ascensão de uma Única Pessoa. 
583

 

Outro ponto que critica é a respeito da rotação que sugerem para os componentes 

do parlamento. Como se lê na petição, seus autores propõe que um terço de cada 

assembleia seja escolhido anualmente, outro terço de dois em dois ano e mais um terço 

de três em três. Terminado o período que constituía a duração de suas funções, os 

representantes seriam impedidos de “servir na mesma assembleia durante um tempo de 

intervalo conveniente”. 
584

 Para Rogers, todavia, não havia sentido uma regra dessas, 

pois excluiria os mais valorosos, impedindo sua permanência por prazos maiores no 

governo. Assim, segundo indica, as pessoas que teriam as qualidades ideais para 

governar, por essa organização seriam postas de lado e submetidas a outros. Tal regra 

seria o acesso mais simples ao ostracismo, como acontecia em Atenas, quando um 

cidadão era banido legalmente da cidade por um período de tempo. 
585

 

Para John Rogers, as propostas apresentadas por Harrington e os peticionário 

atingiam de frente os próprios fundamentos da Causa, tanto nos princípios civis quanto 

espirituais. Como vimos anteriormente, um dos pontos mais importantes traçados por 

Vane é a distinção entre os Adeptos da Causa e seus inimigos. Essa argumentação 

estaria no cerne de sua teoria. Assim, no âmbito civil, esse era um dos assuntos que 

mais preocupavam Rogers, pois misturaria “o bom e o mau, adeptos e delinquentes”, 

excluindo as partes mais sadias do corpo político. 
586

 

Como apresenta, haveria duas noções de liberdade. A primeira seria baseada no 

número e representava a união de todo o povo sem distinção. A segunda era distinta 

pela dignidade, sendo que nessa visão os mais merecedores e valorosos do povo é quem 

deveriam governar. Na primeira haveria uma igualdade numérica, mas na segunda a 
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 Idem, p. 71-72. Tradução Livre [repugnant and Diametrick to our dear Cause, to the Acts of 

Parliament, and to our Engagements], [a Vast Body with two Heads, or a Head with two Huge Bodies] e 

[one go one way, and the other another]. 
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 ANON. The humble petition of divers well-affected persons, delivered the 6th day of July, 1659. Op. 

Cit., p. 9. 
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 ROGERS, John. Diapoliteia. A Christian concertation with Mr. Prin, Mr. Baxter, Mr. Harrington, for 

the true cause of the Commonvvealth. Op. Cit., p. 80-81.  
586

 Idem, p. 77. Tradução Livre [good and bad, Adherents and Delinquents]. 
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justiça estaria ainda mais em destaque, pois o justo estaria no governo pelo bem 

comum. 
587

 

A falta de distinção dos projetos apresentados por Harrington e os peticionários, 

dessa forma, não estabelecia marcadores visíveis entre regalistas e o bom partido, 

prejudicando aqueles que tinham o verdadeiro direito de governar, aqueles que haviam 

conquistado seus direitos pela conquista militar e o sucesso nas batalhas. Isso, para 

Rogers, misturaria o bom sangue da commonwealth com um sangue “dez vezes mais 

corrupto”. 
588

 Tal projeto, como disse Ruth E. Mayers, amedrontrava  os coevos, que 

viam nas eleições sem restrição uma forma de restaurar a monarquia. 
589

  

Oceana afirmava que não era bom e nem prudente excluir os monarquistas das 

eleições só porque tinham lutado contra a commonwealth. Para Rogers isso era um 

absurdo, já que chamava “os malfeitores da audiência ao lugar dos magistrados”. 

Segundo o devoto, a igualdade plantada na maioria subjulgaria os melhores, fazendo-os 

rastejar “completamente para fora de nossas posses e direitos”. Ao contrário dos 

adeptos, aqueles que foram conquistados não teriam “nem os privilégios comuns, nem 

iguais de uma commonwealth”. Como diz, mesmo Aristóteles, considerado por ele 

como o tutor de Harrington, tinha dúvidas “se os homens ímpios ou maus cidadãos” 

deveria estar em “igualdade com o resto”. 
590

 

O desejo de Harrington era uma commonwealth bem fixada, que não pudesse ser 

conquistada pela força e, por isso, via na ampla participação política, agregando todos 

os interesses e partidos, uma forma de evitar revoltas e sublevações. No entanto, como 

afirmou o autor de Diapoliteia, ao propagar tais inverdades e equívocos, de forma tão 

injusta e irracional com a Causa, Harrington e os peticionários fariam da república um 

objeto facilmente conquistado pela fraude. E, assim, os cavalheiros venceriam “no 

último jogo, embora tenham perdido na primeira”. 
591

 

Se opondo a eleições sem distinção, defendia o governo dos homens bons e 

justos, possuidores da autoridade. Como diz Rogers, havia muitas formas de repúblicas, 

sendo que todas reconheceriam como sendo convenientes a justiça e a equidade, mas 
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 Idem, p. 78. 
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 Idem, p. 75. Tradução Livre [ten times more corrupt]. 
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 MAYERS, Ruth E. 1659: the crisis of the commonwealth. Op. Cit., p. 215; ANON. The humble 
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 ROGERS, John. Diapoliteia. A Christian concertation with Mr. Prin, Mr. Baxter, Mr. Harrington, for 
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 Idem, p. 73-74. Tradução Livre [at the last Game, though they lost it at the first]. 
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uma “igualdade proporcionada”. As pessoas seriam iguais somente em alguns aspectos 

“e não absolutamente”. Tal formação, no entanto, seria definida por Harrington e seus 

seguidores da Petição como uma oligarquia. Todavia, para o devoto republicano, o 

pavor deles com um governo oligárquico acabaria conduzindo a commonwealth a uma 

olocracia. 
592

  

Harrington errou, segundo Rogers, ao querer definir a oligarquia como “um 

mero etimologista”, ao invés de fazer “como um lógico”. Se assim fizesse, ele teria 

explicado que nem todos os governos em que poucos governam são necessariamente 

uma oligarquia. Independentemente se o poder está na mão de um, dois ou trezentos, a 

corrupção aconteceria quando esses deixassem de lado o bem comum e passassem a 

administrar o Estado segundo seus próprios interesses ou de seus partidos. Assim, a 

parte em desarmonia com o todo tentaria se impor sobre o resto. No entanto, o mesmo 

não poderia “ser dito do nosso Parlamento agora assentado”. 
593

  

Para Rogers, a crítica de Harrington procurava evitar “que os santos (como 

dizem)”, considerados por ele como o partido mais perigoso, ascendessem ao poder. No 

entanto, para o devoto, seria errado cobrir com a capa da santidade qualquer “partido, 

seita ou opinião” que procurasse se consolidar acima do resto da nação, governando 

para si e para aqueles que elegem seus semelhantes e “excluindo os homens como 

homens”. 
594

 

Seu desejo era justificar e autorizar o atual regime, por isso procurou afastar 

qualquer indicação de que a origem do governo estava pautada unicamente em critérios 

espirituais. Rogers, se afastando dos antigos princípios pentamonarquistas, negava a 

concepção de que aquele governo seria “iniciado ou inscrito pela aparição pessoal de 

Jesus Cristo”. O que sustentava era unicamente “que os mais santos, capazes, sábios, 

piedosos e (de todo modo) pessoas qualificadas, homens temente a Deus, que odeiam a 

avareza, da mais alta capacidade, razão e latitude” deveriam governar. Essas 

qualificações fariam daqueles escolhidos os mais aptos para a “harmonia e simetria com 
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 Idem, p. 76. Tradução Livre [equality proportioned] e [and not absolutely]. 
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 Idem, ibidem. Tradução Livre [a meer Etymo-logist], [like a Logician] e [be said of our Parliamentnow 
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 Idem, p. 76-77. Tradução Livre [Saints (as they say)], [Party, Sector Opinion] e [excluding men as 

men]. 
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o todo”. Da mesma forma, seriam os mais capazes a lutar pela “causa e interesse do 

nosso querido Jesus e de todo corpo”. 
595

 

Por fim, terminando sua discussão sobre o primeiro ramo da Causa, liberdade 

civil, faz um apontamento interessante a respeito de como seu oponente o percebia e sua 

tentativa para se mostrar um conhecedor sobre o assunto que apresentava. Rogers se 

dizia decepcionado, pois Harrington via todos aqueles que não concordavam com ele 

como “idiotas desprotegidos e iletrados na república”, pessoas que não saberiam 

“estabelecer a diferença entre uma galinhola e um passarinho”. No entanto, como 

sustentava o republicano devoto, suas leituras sobre o tema eram extensas. Sua principal 

referência era Aristóteles, considerado por ele como o “mestre desta arte e doutor desta 

ideia”, mas dizia “ter lido diversos outros além de Aristóteles”, como Cícero e outros 

autores da antiguidade. 
596

 

Rogers dá um destaque menor para a discussão e as propostas harringtonianas 

contidas na petição de julho sobre o segundo ramo da causa, liberdade de consciência, 

pois afirma já ter tratado do assunto em seu debate com Richard Baxter (apresentado 

aqui no capítulo anterior). No entanto, por meio de suas críticas aos peticionários é 

possível observar seu combate à noção de religião nacional, tratada por ele sem grande 

profundidade naquele momento. 
597

 Sua discussão com Harrington se dá em um 

pequeno trecho em Diapoliteia. 
598

  

Segundo indica, de modo similar a James Harrington, os peticionários 

propunham “ao magistrado um culto nacional ou religião”, mas que protegesse e 

tolerasse aqueles que professavam outras persuasões religiosas, desde que não fossem 

“contrárias ao cristianismo”. 
599

 Dessa forma, pelos autores da petição, a tolerância seria 

negada às religiões não cristãs, assim como o público exercício do catolicismo ou de 

qualquer religião a serviço dos “interesses de qualquer Estado ou príncipe estrangeiro”. 
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Além disso, seria proibido que qualquer pessoa propusesse algo contrário à liberdade 

religiosa em qualquer assembleia do parlamento, sob a acusação de traição. 
600

  

No entanto, apesar desses contrapesos dispostos pelos peticionários, a fim de 

impedir o exercício do catolicismo e religiões não cristãs, para Rogers, a proposta que 

apresentavam colocaria em perigo a segurança da Causa e da commonwealth. Como 

sugere, desta forma a nação inglesa ficaria exposta “ao papismo, à prelazia, à velha 

hierarquia, orações comuns ou qualquer coisa que eles considerarão cristianismo”. 

Assim, para o devoto republicano, unicamente a eles caberia a definição e a defesa do 

que dizem ser cristão. 
601

 E esse “eles”, eleitos para o parlamento, poderiam ser bem 

diversos e ímpios em eleições sem distinção.  

A defesa que o devoto faz em Diapoliteia dos adeptos da Causa, como justos 

governantes, não se encerrou em seu enunciado. Ao contrário, teve ressonâncias. No 

início de setembro, Rogers recebeu uma resposta de Harrington em A parallel of the 

spirit of the people, with the spirit of Mr. Rogers. Esse é um texto bem curto, em que 

pelo menos metade de seu conteúdo é a mera reprodução de trechos de Diapoliteia. Para 

se ter uma ideia, Harrington cita três páginas da obra de Rogers praticamente inteiras, 

havendo pouco espaço para os  argumentos do próprio autor. A pobreza do texto é tão 

clara que o autor mesmo se desculpa ao fim do escrito, reconhecendo que estava abaixo 

da qualidade de outros trabalhos seus, sendo uma “ocupação de duas ou três horas em 

um dia de chuva”. 
602

 

Na outra metade do texto, na qual Harrington demonstra seus argumentos, diz 

que realizará uma comparação, ou um paralelo, entre o espírito do povo e o espírito de 

Rogers, ou de pessoas como ele. Por sua perspectiva que traça a necessária adequação 

da superestrutura legal e constitucional à fundação econômica e social sob a qual o povo 

está distribuído, diz que a população se submeterá e obedecerá devotamente a um rei ou 

aos lordes que estiverem no comando. Ao contrário, como indica, Rogers não ficaria 
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satisfeito nem com um governo real ou aristocrático, mas só pela governação de pessoas 

como ele próprio. 
603

  

No mesmo mês, Rogers replicaria Harrington em M. Harrington's Parallel 

unparallel'd. Nesse texto o devoto republicano escreveria em defesa de sua reputação e 

para retificar alguns pequenos desvios ou incompreensões que praticou em Diapoliteia. 

Seu objetivo é mostrar a todos os leitores judiciosos, que não desejava “nem o espírito 

do povo, nem o espírito de homens com o Sr. R., mas o espírito de Deus, Cristo, de seu 

povo no Parlamento e adeptos à Causa”. Esses seriam para ele os “mais adequados para 

o governo da commonwealth”. 
604

 

John Rogers, assim, rebatendo as acusações de Harrington, diz não ter escrito 

Diapoliteia em defesa dos interesses de qualquer “partido, seita ou facção, mas por todo 

o corpo dos bem afetados”, que identifica com os adeptos da Causa. Além disso, 

reafirmou seu compromisso com a liberdade de consciência e seu distanciamento com a 

proposta de seu oponente por uma religião nacional, que nessa época tinha sido 

sumarizado, como indicou o devoto, em Aphorisms Political. 
605

 

Ao fim, Rogers reconhece o compromisso de ambos os autores por uma 

commonwealth, “excelente, sábia e popular”. No entanto, defende a ideia de que a 

desejada igualdade não estava amparada em uma simples “demonstração matemática”, 

que deixava o governo nas mãos do “espírito da nação”, sem qualquer distinção. Como 

indica, tal possibilidade promoveria iniquidades e prejudicaria o compromisso com a 

Causa. Sua opção era pelo “espírito de Cristo e adeptos (i.e. os mais sadios, melhores, 

capazes e santos no corpo do povo e do parlamento)”, observando o “verdadeiro meio” 

e preservando os “verdadeiros fins”. 
606

 

 

******* 

 

Em seu texto A discourse upon this saying, Harrington diz que não se deve 

confiar na liberdade do povo, mas nas leis e ordenações estabelecidas. Como em uma 
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organização militar, não era a “multidão que faz um exército, mas sua disciplina, suas 

armas, sua distribuição em tropas” etc. 
607

 Henry Vane e John Rogers concordariam 

com parte dessa afirmação, pois desconfiavam igualmente da liberdade popular, no 

entanto, não eram tão otimistas que as leis seriam capazes de conter uma maioria ímpia. 

Preferiam o governo de bons homens, do que um governo de boas leis, mas que 

permitisse livre acesso aos seus inimigos. 

Tanto Harrington como os devotos republicanos pretendiam assegurar a paz e a 

estabilidade da commonwealth, embora sustentassem propostas distintas. Para 

Harrington, a melhor forma de fazer isso era regulando a propriedade e eleições, 

equilibrando o poder político e econômico. Os inimigos da commonwealth seriam 

agregados evitando ressentimentos e rebeldias contra as leis. Sua teoria via uma 

adequação necessária entre fundação e superestrutura, sendo inútil se rebelar para alterar 

a constituição porque em concordância da distribuição social. Nesse sentido, a culpa da 

queda da monarquia não recairia sobre o rei. Carlos I não foi morto por ser tirânico ou 

papista, como muitos acreditavam na época. Não justificava alteração de governo por 

um direito natural anterior à própria constituição. 

Nisso, a lei da natureza podia legitimar a rebelião e não servia para Harrington. 

Era, todavia, o que sustentava os argumentos de Vane e Rogers. Por meio dela se pôde 

traçar uma distinção entre direitos naturais e conquistados e entre aqueles que 

reconheciam os direitos devolvidos pela conquistar militar e os que não, entre os 

adeptos da Causa e a maioria corrompida. Estabilidade para os devotos era preservar a 

commonwealth dos maus, fortalecendo as distinções. As ordenações não seriam 

suficientes. Nem a lei agrária, nem a rotação propostas por Harrington evitaria que os 

inimigos da commonwealth a levassem a ruína. 

Nesse debate, John Rogers tem um papel importante. James Harrington sofreu 

ataques de muitos outros autores, como Henry Vane, William Prynne e John Milton, 

mas, por motivos desconhecidos, achou necessário responder justamente a Rogers. Tal 

publicação nos indica, assim, como o autor via as propostas daqueles que defendiam 

uma constituição cujo poder e autoridade repousariam sobre os adeptos da Causa. A 

preocupação de Harrington com o estabelecimento de uma oligarquia é premente em 

1659. Rogers, no entanto, procurou indicar a diferença entre o governo de poucos que 
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buscam seus próprios interesses e do governo de poucos que governam pelo bem 

comum. Sob esse raciocínio, para o devoto republicano, tanto o Parlamento que 

defendia quanto os adeptos da Causa não poderiam ser enquadrados no primeiro grupo. 

Governavam pelo interesse público. 
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7. JOHN ROGERS E A COMMONWEALTH CRISTÃ: 

TEOCRACIA E REPÚBLICA 

 

 

Ao olhar Diapoliteia, um dos principais e mais difíceis esforços a se fazer é se 

despir de boa parte da racionalidade contemporânea na análise da teocracia proposta por 

Rogers. Se quisermos compreender sua obra de forma mais aderente com seu 

pensamento, é imprescindível se desvencilhar das camadas históricas construídas a 

respeito do governo teocrático durante séculos. Desde o Iluminismo, os discursos que 

pregavam uma separação profunda entre as práticas religiosas e as instituições políticas 

se tornaram mais e mais recorrentes. Olhar o projeto de teocracia de Rogers a partir 

dessa divisão pode nos fazer descrever sua posição como “anacrônica”, “irreal” ou 

“medieval”. Como se fracassasse no objetivo de atingir a mente secularizada da época, 

sem nada auxiliar na “evolução de modernas ideias de democracia”. 
608

 

No entanto, há muito os historiadores mostraram que acreditar na ação de 

bruxas, de Deus e do demônio, dos astros, no reino milenar de Cristo etc., não era uma 

fuga da realidade, um senso de incompatibilidade com a época, mas, pelo contrário, 

uma total inserção nela. Se hoje, para nós, parece fantasioso acreditar nessas coisas, no 

período pareceria, sim, pouco racional não acreditar. A Bíblia, um livro de autoridade 

para tudo o que existia, confirmava essa existência e indicava caminhos a seguir para 

evitar as malignas influências.  
609

 

Igualmente, após séculos de orientalismo, que tendeu a ver os projetos 

teocráticos do mundo islâmicos como falhas em se atingir a modernidade, fica difícil 

refletir sobre as constituições teocráticas da Idade Moderna sem interpretá-las como 

fanáticas e irracionais. Afinal, nessa perspectiva, democracia e religião parecem ser 
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coisas opostas. 
610

 Como bem obervou Bernard Capp, com o crescimento do 

extremismo religioso do mundo árabe, cristão e judaico em nossa época, talvez grupos 

como os Homens da Quinta Monarquia ganhem destaque. Certamente, as perguntas 

históricas se alteram com os problemas e urgências do presente, mas se deve tomar 

cuidado com esta afirmação para não ver uma longa continuidade entre as experiências 

teocráticas modernas e contemporâneas (como fizeram com a história do radicalismo, 

do totalitarismo, dos movimentos revolucionários etc.), 
611

 nem achar que as 

semelhanças são capazes de explicar as permanências. Como lembra Ginzburg, mesmo 

que certas formas permaneçam e possam ser analisadas historicamente, sofrem 

constrangimentos sociais, culturais e políticos da época em que emergem. 
612

 

Assim, como nos lembra Koselleck, a existência de um conceito não significa a 

permanência de um sentido. 
613

 Não se deve refletir sobre um projeto teocrático à 

maneira dos últimos séculos e nem ver o nosso modelo democrático como um valor 

universal, sendo parâmetro para definir o que é bom e o que é ruim, o que é racional e o 

que é supersticioso. Caso contrário, o resultado é ver a teocracia como uma 

consequência irremediável da irracionalidade e do autoritarismo. Essa visão tem suas 

raízes pelo menos desde o século XVIII. Como indica Norberto Bobbio, “o nexo entre 

despotismo e teocracia” se tornou “um lugar comum entre os escritores iluministas”. A 

ideia de progresso e evolução traçou um caminho a ser seguido universalmente e dividiu 

o desenvolvimento humano em estágios. Hegel foi um dos mais importantes 

representantes desse tipo de pensamento. Refletindo sobre a evolução histórica das 

formas de governo, via na teocracia um estágio primeiro no progresso em direção ao 

Estado, uma espécie de infância da humanidade. 
614

 Hoje, como indica o historiador 

William Lamount, “a palavra geralmente conota o controle clerical sobre os leigos”. 
615

 

Mas qualquer uma dessas tentativas de definição não necessariamente continha o 
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significado que os seiscentistas davam à palavra em sua utilização prática. O que os 

homens e mulheres do século XVII pensavam a respeito da teocracia era bem diferente 

daquilo que pensamos hoje. 

Desta forma, em uma análise histórica, pouco nos ajuda acreditar na perenidade 

dos significados para se compreender um texto. Como afirma Skinner, o significado de 

um termo não está preso ao interior de uma obra, mas sofre a ação de diversos eventos 

externos. A existência de uma palavra idêntica em nossa língua não garante a 

permanência de seu campo semântico original ou conforme era utilizado em certa 

época. Devemos deixar de “nos questionarmos acerca dos ‘significados’ das palavras 

para nos centrarmos nas diversas funções que podem desempenhar nos diversos jogos 

de linguagem”, passando do sentido à utilização. 
616

 Por isso, são necessárias outras 

informações para além do livro, caso queiramos nos aproximar da intenção e da 

linguagem que o autor estava usando quando disse o que disse.  

As intenções subjetivas de um escritor político são inacessíveis aos 

pesquisadores contemporâneos, assim não nos cabe procurá-las. O que interessa 

verdadeiramente são os significados públicos dos termos quando proferidos. Ou seja, 

aquilo que, dentro de um contexto, podia ser apreendido pelo leitor coevo na busca do 

autor para se fazer compreendido e agregar em torno de si o maior número de adeptos 

possíveis. 
617

 Uma boa e primeira maneira para tentar captar um dos sentidos correntes 

de uma palavra é procurá-la nos dicionários da época.  

Etimologicamente, sabemos que o termo quer dizer governo de Deus (Teo = 

Deus + cracia = governo). Era isso que indicavam os dois dicionários coevos a que 

tivemos acesso. No Glossographia: Or A Dictionary, Interpreting all such Hard Words, 

de Thomas Blount, de 1656, e no An English Dictionary, de Elisha Coles, publicado 

vinte anos depois, temos como indicação no verbete do vocábulo: “governo de Deus”; 
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somente isso, sem qualquer informação adicional. 
618

 O que não ajuda muito em nossa 

pesquisa, além de ser uma definição ampla demais para o século XVII. 

Olhando nos dicionários contemporâneos, disponíveis na internet, com 

descrições históricas sobre as origens das utilizações do termo, há um consenso de que o 

vocábulo anglicizado surgiu no século XVII. O Merriam-Webster e o Online Etymology 

Dictionary indicam ainda mais pontualmente que o termo teve sua primeira aparição em 

língua inglesa durante a década de 1620. Sua origem grega teria vindo da designação 

cunhada pelo estudioso judaico-romano Titus Flavius Josephus no século I. Este autor 

utilizou o termo teocracia para diferenciar o governo dos judeus das três formas 

políticas reconhecidas pelos gregos (monarquia, aristocracia e anarquia). A 

peculiaridade de Israel se devia ao fato de ter sido o único povo a ser governado em 

associação direta com Deus e seus ordenamentos, antes que a ascensão do rei Saul 

instaurasse a monarquia – episódio narrado no primeiro livro de Samuel. 
619

 

A palavra teocracia era um termo extremamente novo nos anos que marcaram o 

levante revolucionário. Como indicado acima teria surgido na década de 1620 e apenas 

em 1656 ganharia um verbete em um dicionário. De fato, o conceito era recente e sua 

recorrência bem pequena durante o seiscentos inglês. Em pesquisa nos registros 

disponíveis na EEBO, entre 1473 (ano inicial de busca na plataforma) e 1660 (ano da 

Restauração), 
620

 é possível observar que a palavra só foi listada pela primeira vez após 

a Guerra Civil e sua utilização só se tornou constante em 1656, mesmo ano do 

dicionário de Blount. 
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Gráfico 7 – Usos do termo Teocracia durante a Revolução (EEBO) 

 

Mesmo em 1660, ano que a recorrência do termo atinge seu auge durante o 

período pesquisado, o número de registros acessíveis de autores e obras que fizeram uso 

da palavra é notoriamente baixo. 
621

 Algo interessante a ser indicado é que das 19 

entradas presentes no recorte escolhido, uma é de Richard Baxter, uma de um texto de 

James Harrington 
622

 e duas são de John Rogers. Segundo a EEBO, o teólogo utiliza o 

termo na obra Three treatises tending to awaken secure sinners, 
623

 de 1656 e aparece, 
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no mesmo ano, na obra Pian Piano de Harrington. Já Rogers faz uso do vocábulo em 

Jegar-Sahadvtha, de 1657, 
624

 e, como sabemos, em Diapoliteia.  

A pesquisa, em si, é imperfeita, pois não consegue abranger de fato todos os 

textos que fizeram uso do conceito, apenas aqueles que estão disponíveis para a busca 

de palavras-chave na plataforma. Mesmo assim, apesar dos limites apresentados pelo 

sistema, é possível perceber que a recorrência da palavra é irrisória durante os anos da 

Revolução, sendo muito difícil a utilização do termo como conceito histórico. Uma 

ausência importante neste levantamento é a obra A Holy Commonwealth de Richard 

Baxter, texto que faz parte do corpus documental desta pesquisa e no qual o autor 

defende um governo teocrático como a melhor forma de governo.  

A obra que o teólogo publicou em 1659, não encontrada na pesquisa realizada na 

EEBO, é extremamente interessante, já que utiliza o termo e pode nos fornecer uma 

noção sobre um dos usos disponíveis para a palavra naqueles anos. Ao contrário de seu 

sentido “original”, utilizado para descrever o governo judaico antes do reinado de Saul, 

o teólogo aplica o conceito para defender uma constituição monárquica. Desta forma, 

como diz o historiador William Lamont, o modo como o teólogo utiliza a palavra é 

distinto da forma como seus contemporâneos ou os historiadores posteriores a usaram, 

inovando dentro de uma gramática comum. Para ele, a adoção de um governo teocrático 

era uma questão de tempo. Richard Baxter “acreditava que a Inglaterra estava à beira de 

se tornar uma ‘teocracia’”. 
625

 

Segundo o teólogo, quanto mais teocrático e divino for o governo, melhor. Seria 

a constituição mais abençoada, já que todos estariam sob o domínio do Soberano 

Universal. Essa crença, seja para republicanos, monarquistas ou sectários, era um 

truísmo durante o século XVII. Quase nenhum homem ou mulher coevo ousaria duvidar 

de que o melhor governo era aquele comandado por Deus e que perseguia seus 

interesses para o bem comum. Todavia, se o fim era compartilhado por praticamente 

                                                 
624

 ROGERS, John. Jegar-Sahadvtha: an oyled pillar. Set up for posterity, against present wickednesses, 

hypocrisies, blasphemies, persecutions and cruelties of this serpent power (now up) in England (the out-

street of the beast.) Or, A heart appeale to heaven and earth, broken out of bonds and banishment at last, 

in a relation of some part of the past and present sufferings of John Rogers in close prison and continued 

banishment, for the most blessed cause and testimony of Jesus; the sound of the seventh trumpet and the 

gospel of the seven thunders, or holy oracles (called rayling by them in power) sealed up to the time of 

the end. From Carisbrook Castle in the third year of my captivity, the fifth-prison, and the third in exile, 

having been hurried about from post to pillar, quia perdere nolo substantiam propter accidentia. , 

[London : s.n., 1657]. 
625

 LAMONT, William. “Introduction”. In: BAXTER, Richard. Op. Cit., p. xi. Tradução Livre [believed 

that England was on verge of becoming a ‘theocracy’]. 



239 

 

todos, os meios para atingi-lo eram distintos. Para Baxter, a teocracia seria constituída 

sob o modelo de uma monarquia. 
626

  

Como aponta William Lamont, Richard Baxter “acreditava que a magistratura 

poderia e deveria se tornar santa”. Henrique VIII havia falhado em realizar os objetivos 

da Reforma, “mas asseguraria uma parceria entre magistrado e pastor que certamente 

não significava que um era superior ao outro”. 
627

 Segundo o teólogo, Deus não havia 

obrigado nenhuma nação a seguir esta ou aquela constituição. A forma do governo 

deveria ser determinada a partir das condições e experiências de cada povo, em tempos 

e lugares diferentes. 
628

 No entanto, acreditava que a democracia era o pior modelo a ser 

seguido, já que sua organização dificultava a realização dos objetivos procurados em 

um governo divino. No outro extremo, uma monarquia limitada era a mais adequada 

para aqueles interessados em perseguir os fins celestes. 
629

 Inversamente ao que 

afirmaria Hegel séculos depois, poderíamos de dizer que, para Baxter, a teocracia seria 

o estágio final e superior na constituição de um governo. 

A Holy Commonwealth é um texto que contém a urgência da época. 

Provavelmente seria oferecido a Richard Cromwell, como o teólogo fez com seus dois 

textos anteriores em 1659. 
630

 No entanto, a queda do Lorde Protetor enquanto ele 

exercia “prudentemente, piamente, fielmente” o governo, “para sua honra imortal”, 

pode ter alterado esse objetivo, mas não o conteúdo dos ensinamentos contidos na obra, 

já que, como acreditava, os verdadeiros princípios seriam adequados a todos os tempos 

e mudanças. 
631

 Menos do que uma resposta a James Harrington, 
632

 a obra era uma 

tentativa de oferecer seus preceitos políticos ao governante, para que agisse como um 

magistrado devoto e conduzisse a commonwealth em direção a uma teocracia, na 

segurança e paz do Evangelho e para o bem comum.  
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Em seu nono capítulo descreveu os atos que acomodariam a Inglaterra ao 

“temperamento teocrático” e as vantagens que este traria. As alterações necessárias que 

sugere são: a adoção de eleições reguladas, a necessidade do Parlamento agir 

divinamente, a proclamação de devotos magistrados inferiores, a unidade e pureza da 

Igreja etc. 
633

 Ao fim, afirmava o quanto eram abençoadas aquelas pessoas “que têm o 

Senhor por seu Rei e Deus”, ansiando o “dia quando a grande Voz no Céu dirá: os 

reinos deste mundo se tornaram o reino de nosso Senhor, e de seu Cristo”. Essa era a 

“commonwealth cristã” que pregava, para a “associação conjunta para a defesa mútua 

deles, e promovendo o interesse do seu Rei comum, a terra seria em sua maior 

proximidade semelhante ao Céu”. 
634

 

De maneira diferente, alguns republicanos perseguiram o mesmo fim. Um dos 

mais relevantes foi James Harrington, que em seu Oceana viu o governo judaico como 

um modelo de república a ser seguido. Embora não utilize o termo cunhado por 

Josephus, chamou de commonwealth 
635

 a organização política que o estudioso judaico-

romano do século I designou de teocracia. Em suas “Preliminares”, é a constituição de 

Israel que descreve mais atentamente entre todos os modelos republicanos que 

dispõe.
636

 Segundo Pocock, para o republicano “Deus era rei em Israel no sentido que 
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ele propunha as leis que fez o povo uma nação santa e um reino sacerdotal; 
637

 mas 

aceitando essas leis, o povo fez de si [...] uma república de cidadãos”. 
638

 

O povo de Israel, entretanto, mantinha o poder de rejeitar as leis divinas, mesmo 

correndo o risco de pecar. Podiam, inclusive, depor o próprio Deus de sua teocracia. Foi 

isso que aconteceu quando solicitaram a aclamação de um rei sobre a nação judaica, ao 

modo dos gentis. 
639

 O custo disso, como sugere Pocock, “foi a perda da república de 

suas ordenações e liberdade”. 
640

 Para James Harrington, pela concupiscência dos 

homens, “um poder se estabeleceu acima da lei, derivada da razão que é o ditame de 

Deus”, rejeitando-o e depondo-o de Seu comando e reinado sobre eles. Assim, 

desfizeram-se daquele governo onde se dizia que Deus exercia sua autoridade como rei, 

fazendo leis que eram discutidas e aplicadas pelo senado e seus magistrados. Perderam, 

desta forma, o próprio “Reino de Deus”, como disse Aristóteles a respeito de “uma 

commonwealth onde a lei é o rei”. 
641

 

Sob esse raciocínio, a sujeição dos judeus à teocracia era idêntica à liberdade e 

virtude exigidas a eles como cidadãos. “A república era a teocracia, e sua restauração 

poderia ser identificada [...] com o retorno milenar do regnum Christi” e a ressurreição 

espiritual e interior do messias em cada homem. Para James Harrington, uma república 

imortal se aproximaria mais do reino milenar de Cristo do que jamais conseguiu 

qualquer autoridade civil. Para isso, segundo o historiador neozelandês J. G. A. Pocock, 

a teocracia judaica seria o modelo ideal, em que as virtudes cívicas eram exercidas da 

forma mais natural. Assim, pela perspectiva do republicano, não haveria “diferença 

entre a apostasia de Israel e a corrupção de qualquer outra república”. A transição de 
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Samuel a Saul, além de representar o destronamento de Deus, indicava a passagem da 

república à monarquia e, como vimos antes, da liberdade à escravidão. 
642

 

Outro ponto importante para Harrington diz respeito à autoridade eclesiástica. 

Um dos sentidos correntes que temos hoje quanto à palavra, como diz Silvio Ferrari, é 

aquele que descreve “um ordenamento político pelo qual o poder é exercido em nome 

de uma autoridade divina por homens que se declaram seus representantes na Terra, 

quando não sua encarnação”. Nesse aspecto, têm grande preeminência o poder e a 

hierarquia clerical, que se eleva como uma casta sacerdotal superior acima da população 

leiga. 
643

 Esta tentativa sociológica que busca a definição do termo e de um governo 

teocrático não poderia estar mais distante do pensamento do republicano seiscentista.  

Segundo Pocock, “Oceana sai do estabelecimento da teocracia em Israel para 

um modelo no qual nem rei nem sacerdotes poderiam ter parte na autoridade da 

revelação divina”. Sendo Deus a própria autoridade, e embora existissem sacerdotes, 

não haveria qualquer autoridade sacerdotal, apenas “o autogoverno do povo em suas 

assembleias”, organização que Harrington identificava com a teocracia. A relação do 

homem com Deus era uma relação civil, que se dava na experiência política da 

sociedade. Nesse sentido, a monarquia e o direito divino do clero eram, conjuntamente, 

corrupções da república e deveriam ser evitadas. 
644

 Como indica Goldie, para 

Harrington a “monarquia é inimiga de Cristo e apenas uma república livre é Cristã”. 
645

 

Tanto Richard Baxter quanto James Harrington demonstravam um profundo 

conhecimento das Escrituras em seus textos, necessários na construção de seus projetos 

de governo. Uma tentativa de colocar de lado esses saberes e essas descrições bíblicas, 

como algo pouco útil para se atingir o cerne do pensamento político destes autores, pode 

prejudicar a interpretação daquilo que realmente se queria transmitir. Relegar à teologia 

os preceitos religiosos e as vontades teocráticas que aparecem nas obras do século XVII, 

não é a mesma coisa que separar duas esferas distintas, mas perder a oportunidade de se 
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compreender o texto em sua totalidade. Fazer essa distinção, segundo Quentin Skinner, 

“significa impor uma visão profundamente anacrônica acerca de como dividir o mundo, 

e sobre a razão que justifica tal divisão”. Como ratifica, “qualquer impaciência em 

relação àquilo que consideramos irrelevante ou trivial pode iludir-nos quanto à 

compreensão histórica que procuramos”. 
646

 Mesmo que se escolha analisar apenas um 

fator específico, política e religião eram indissociáveis no período, à forma que queriam 

os pensadores iluministas e positivistas.  

A Revolução Inglesa, por mais que possa ser analisada a partir de suas causas 

sociais, políticas, culturais, econômicas etc., foi marcadamente religiosa. Os fatores 

ligados à religião não devem ser ignorados na análise do pensamento político de nossos 

autores como argumentos descartáveis ou associados a um “barroquismo” estilístico da 

época. Os homens e as mulheres seiscentistas baseavam suas ações em pressupostos 

bíblicos durante os anos revolucionários. E isso não é o mesmo que dizer que estas 

ações eram isentas de consequências políticas. A Bíblia era a autoridade disponível 

como guia de interpretação e, consequentemente, de legitimação da História e das 

mudanças e permanências na sociedade. 
647

 Seria tautológico, como aponta Christopher 

Hill, dizer “que a Revolução Inglesa teve um caráter religioso: ela ocorreu no século 

XVII”. 
648

 Os pensadores políticos, assim como os literatos, cientistas, profetas etc., 

estavam profundamente inseridos em uma “cultura bíblica”. 
649

 

Mesmo assim, como sugere Mark Goldie, muitos pesquisadores se esforçaram 

em buscar, na época, as origens do secularismo, da disjunção primordial entre o civil e o 

religioso, entre o político e a superstição, obscurecendo o entendimento daquilo que a 

Reforma realmente intencionou ser. Antes de tudo foi uma luta entre religiões e Estados 

devotos, se utilizando de uma linguagem apocalíptica, com objetivos claros de destruir 

o anticristo e reformar a moral e os costumes da sociedade, de acordo com os preceitos 

divinos e da natureza. Essa busca pelas antecipações e pelas origens afastou os coevos 

de sua própria época, provocando incompreensões sintomáticas. James Harrington, por 

exemplo, afastado de seus contemporâneos puritanos, foi visto como o intérprete da 

propriedade, do mundo secularizado, de costas para Deus e para a religião. Ele, como 
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Hobbes, Bacon, Locke e outros autores escolhidos para representarem a função de 

arautos da modernidade, foi disposto a um serviço que estava longe de iniciar e de um 

pensamento que estava longe de possuir. 
650

 

Como alerta Stuart B. Schwartz, essa posição que “lista” diversos filósofos e 

autores que contribuíram com a noção de tolerância, secularismo e racionalidade deve 

ser evitada. Tal pensamento não passou de um autor a outro como uma massa coerente 

até o advento da modernidade, quando finalmente pôde emergir. Essa abordagem, que 

vem da História das Ideias ou Intelectual tradicional, rebaixou a importância dos 

contextos e constrangimentos sociais e culturais sobre certas afirmações, fazendo pouco 

para analisar essas noções em outros estratos da população ou as respostas e a aceitação 

que tiveram na sociedade. 
651

 O mesmo, podemos dizer, daqueles que veem a teocracia 

como um projeto irracional, uma incapacidade de perceber a realidade e um salto à 

superstição. Um tema tão espinhoso e ignorado que tivemos dificuldades de encontrar 

uma bibliografia que nos ajudasse. A expulsão da religião do corpo do Estado e da 

ordem política não é um produto dos anos revolucionários do meio século XVII inglês. 

O contrário é que pode ser observado: a tentativa de interditar o poder dos magistrados e 

de qualquer autoridade sobre a consciência dos súditos. 

John Rogers é um autor pouco conhecido no pensamento político europeu e 

certamente não figuraria nesta “listagem”, criticada por Goldie e Schwartz. Sua 

associação no início da década de 1650 com o movimento pentamonarquista e com o 

clamor milenarista, que acreditava que o próprio Cristo ia voltar para estabelecer seu 

reino milenar sobre a Inglaterra, pode lhe ter relegado um papel de coadjuvante no 

cenário político da Revolução, pela historiografia. O declínio das expectativas 

milenaristas após a Restauração, a repressão que se seguiu ao entusiasmo religioso sob 

os códigos do Conde de Claredon e a insurgência do pensamento racionalista, os 

ofuscou ainda mais. Como diz seu biógrafo em 1867, Rogers foi alguém “cujo nome foi 

esquecido por quase duzentos anos” e, quiçá, ainda esteja até hoje. 
652
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Todavia, a interpretação de John Rogers pode nos auxiliar no entendimento de 

um dos sentidos em disputa a respeito do que era uma teocracia no século XVII. No 

entanto, não só o possível significado é procurado, mas a compreensão daquele projeto 

teocrático que era fundamental na formulação sugerida pelo devoto. Assim, podemos 

refletir como o republicano a pensava na organização do governo inglês, em 

comparação e em oposição aos projetos de William Prynne, Richard Baxter e James 

Harrington. Em Diapoliteia, o autor oferece ao Parlamento dozes princípios que 

assegurariam sua commonwealth cristã contra as ameaças de seus inimigos, pretendo 

mostrar e delinear seu modelo teocrático e os benefícios que traria. 

 

 

7.1 John Rogers: teocracia e república 

 

Na última parte de sua obra, chamada To the Parliament of the Commonwealth, 

now returned to Great Exercise of Supreme Trust, o republicano oferece doze 

considerações aos parlamentares que retornavam em 1659, procurando delimitar os 

pontos necessários para o estabelecimento de uma teocracia na Inglaterra. Como diz, o 

Parlamento foi novamente reunido para a realização de “suas últimas obras”, pelo 

mesmo poder que o associou anteriormente. Por meio disto, como indica, poderia ser 

observada a ação do Senhor sobre as questões humanas, vendo “as mais douradas 

oportunidades” em suas tentativas para reavivar aquela célebre nação. 
653

  

Igualmente, Rogers procurou indicar os inimigos que ameaçavam a 

commonwealth e revelar seus planos mais obscuros para levá-la à ruína, em nome de um 

governo de uma Única Pessoa. Intencionava, desta forma, recuperar e defender a honra 

daqueles membros fiéis do Parlamento a quem direcionava suas propostas e via como o 

instrumento da Providência para o estabelecimento do governo. Segundo explicava, 

estes teriam sido caluniados e menosprezados em seu digno serviço, em nome do 

interesse público e de Cristo. Aqueles que atentavam sobre eles eram inimigos, não 

apenas por suas armas, mas igualmente por suas artes, procurando iludir e enganar os 

mais ingênuos. 
654
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Segundo o republicano, seu cauteloso aviso se amparava em quatro 

fundamentos, que guiariam os parlamentares e demonstrariam a eficácia e necessidade 

de seu projeto de governo. Nestes, seriam observadas suas reais intenções e objetivos, 

revelando o lado em que se colocava na polêmica em questão. Em primeiro lugar, John 

Rogers se posicionava como um amigo, em defesa daquelas honradas pessoas 

assentadas no Parlamento e da Causa que perseguiam em favor da commonwealth. 

Dizia-se engajado a livrar da injúria e vilificação todos os membros fiéis daquela 

assembleia. Seus inimigos haviam tentado desviá-los do bem público, mas afirmava que 

se o Senhor convocasse aqueles que defendiam o interesse desta commonwealth e de 

Cristo, todos certamente estariam prontos para sacrificar suas vidas por esta Causa. 

Desta forma, conforme se posicionava, “eu não avaliarei meu trabalho pelo meu risco 

(que é tão grande quanto a maioria das mentes), mas pelo benefício do público”. 
655

 

O segundo ponto que aborda diz respeito aos jogos e artes (não apenas armas) 

utilizadas pelos inimigos do Parlamento e da commonwealth. Como diz Rogers, esses 

estavam perseguindo “o interesse de uma Única Pessoa, ou de Carlos Stuart”, com suas 

atitudes. Era o principal objetivo que procuravam em suas artes. Os parlamentares 

deveriam estar atentos para não cair em suas armadilhas. No terceiro fundamento se 

propunha a defender a Causa, já que o malogro desta permitiria a escravidão do povo e 

o prejuízo de Deus e do Evangelho. Desta forma, engajava a ponta de sua pena “com a 

maior presteza e agudeza (na presença Dele que é o mais alto entre os altos) para 

convocar seu prudente e máximo cuidado, para preservá-la em sua pureza”. Para o 

autor, defender a Causa seria o mesmo que se inclinar em direção a Cristo, seu 

Evangelho e seus Santos. 
656

 

O quarto e último fundamento que deslinda é o maior em conteúdo. Nele, 

relembrava seu interesse de servir o público e combater os planos desesperados dos 

inimigos da commonwealth. Assim, apresenta os princípios a que se opõe e que 

poderiam prejudicar a Causa, o Parlamento e o povo. O primeiro é aquele que chama de 

“princípios de falsidade”, identificado com a destrutiva (perditory) anatomia que 

William Prynne faz da república. Conforme o republicano, o advogado seguiu um 

método que esquartejava o corpo em partes, fazendo com que os seus seguidores não 
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tivessem noção do todo. Ao segundo princípio, representado no pensamento de Richard 

Baxter, denominou de “confecções de calúnia”. Para Rogers, a arte purgatória 

(purgatory) que o teólogo quis utilizar para curar o exército, estava a serviço do 

“governo de uma Única Pessoa e a recuperação do reino novamente”. Não pretendia o 

equilíbrio das partes corpóreas, mas promover alterações que deixariam todo corpo 

desregulado, fazendo com que a commonwelth fosse atingida pelas “mais crônicas e 

irrecuperáveis doenças”. O terceiro princípio a que se opõe se assenta na figura de 

James Harrington e seu método pulsatório (pulsatory), “que tende mais para 

manutenção da diástole do que da sístole da commonwealth, i. e. promovendo em lugar 

de expurgar os humores pútridos do corpo”. 
657

 

Para o primeiro, segundo Rogers, a commonwealth era considerada quatenus 

immedicabilis. Por isso, dilacera seu corpo político em diversas partes, enviando cada 

fração para alavancar uma rebelião. O segundo a via como quatenus est Sanabilis. 

Percebe a restauração e a recuperação do Reino como algo possível e, assim, sugere 

suas pílulas e poções que enfraqueceriam os componentes sadios da commonwealth e 

animariam os espíritos corruptos dos defensores da realeza. Para o terceiro, a 

commonwealth seria considerada quatenus mutabilis. Desta forma, apresentava “novas 

formas, plataformas, ordenações e fundações, pagãs em sua primeira elaboração, mas 

papistas em sua segunda”. 
658

 

Este último, para o republicano teocrático, seria aquele que havia causado os 

menores danos, até porque era considerado um amigo. No entanto, a partir de seus 

preceitos, os inimigos da commonwealth poderiam presumir que o Estado estava pouco 

estabelecido, “ou sem uma fundação”. Constatação que seria, segundo Rogers, “um 

grande engano”, já que, como diz ter aprendido de Aristóteles, a estruturação de uma 

forma de governo é mais adequada quando esta já está constituída. Assim, oferecia 

algumas considerações aos parlamentares “para o melhor estabelecimento da 

commonwealth para a satisfação de todas as suas partes e partidos”. 
659
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 Idem, p. 92. Tradução Livre [Principles of Falshood], [Confections ofCalumny], [Government of a 

Single Person, and the recovery of the Kingdom again], [most Chronick and irrecuperable Diseases] e 
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Para isso, convocava todos os mais sóbrios e capazes de julgar para analisar e 

dizer se seguiam Prynne em sua dissecção, Richard Baxter em sua administração 

médica, James Harrington em sua política ou a ele em sua constituição teocrática. 

Segundo John Rogers, todas as regras e princípios (históricos, políticos, teóricos ou 

práticos), conjuntamente com a razão, estavam ali apresentados e, certamente, estariam 

em concordância com a arte, profissão e julgamento daqueles a quem endereçava suas 

doze considerações. 
660

 

Sua primeira consideração para o estabelecimento de um governo teocrático diz 

respeito ao equilíbrio da commonwealth, princípio a partir do qual toda justiça e todos 

os julgamentos seriam pesados e medidos. Para o republicano, isto seria necessário para 

apresentar de forma real e sóbria a anatomia daquele corpo político, distinta daquela 

pesquisa feita por William Prynne. Da mesma maneira, dever-se-ia observar os 

medicamentos (ao contrário daqueles sugeridos por Baxter) mais aptos a equilibrar os 

elementos, humores, espíritos e partes do corpo, “em um temperamento igual e 

ordenado para o todo”. Sendo assim, um não dominaria o outro ou se ergueria sozinho 

sobre o resto, arriscando todo corpo à ruína. Contra Harrington, escrevia pela não 

imposição ou obstrução do equilíbrio “por fraude ou força”. Defendia uma moldura 

legislativa que pudesse servir como escala para todos os homens, bons e maus, 

sustentando os pratos da balança sobre a mesma medida. 
661

 

Tudo isso, segundo John Rogers, seria perfeitamente realizado “em um governo 

teocrático”. Nele a moldura seria a ideal, o equilíbrio bem distribuído e todos os pesos e 

medidas seladas “com Deus e com os homens, em todas as nações sob Cristo”. Assim, 

para o republicano, sob a teocracia ninguém reclamaria de “violência e espólio, 

injustiça, opressão ou injúria”, permitidas pelo desequilíbrio de um governo. Como 

mostra, citando Provérbios 11.1, “uma balança enganosa é abominação para o Senhor, 

mas o peso justo é o seu prazer”. 
662

  

O segundo ponto tratado por Rogers considera o perigo da existência de facções 

para o corpo da commonwealth. Conforme relata, o problema de seus interlocutores é 

perceber as partes que analisam como unidades autônomas e coerentes. O diagnóstico e 

tratamento que prescrevem se afastam daqueles que pretendem, de fato, curar a saúde da 
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corporação política. Afinal, intencionam a recuperação dos membros contaminados, 

cavaleiros e presbiterianos, arruinando toda constituição da commonwealth, ao exaltar 

humores descompensados e perigosos. Para o republicano, esse plano de curar uma 

parte matando o todo deveria ser evitado. Os meios para a cura e a manutenção da saúde 

da commonwealth teriam que consistir em prescrições adequadas à totalidade do 

corpo.
663

 

Como afirma, seus três oponentes tinham propostas para remediar o problema 

das facções. Para William Prynne a solução seria extirpar as partes infectadas. Já 

Richard Baxter escreveria para a restauração dos antigos membros, considerados ainda 

mais corruptos. E James Harrington, por meio de uma inovação, proporia a união de 

todos os partidos e interesses, incluindo em um mesmo corpo os humores sadios e 

destemperados. Para Rogers, no entanto, a cura das facções estaria em uma análise 

apurada das Causas deste membro infectante, em comparação com os verdadeiros 

interesses da commonwealth. 
664

 

A esse respeito, segundo o republicano, o primeiro ponto a se pensar é sobre as 

motivações e alicerces internos que permitiam e incentivam a existência de facções na 

república. Para John Rogers, os espíritos malignos e humores perigosos que habitavam 

a estrutura política deveriam ser extirpados do corpo, para benefício de sua saúde e 

pureza de seu sangue, não distinto, mas parte conjunta e vital de sua cabeça e coração. 

Para o devoto, da mesma forma que Cristo e seus servos fiéis eram o sentido e as 

faculdades vitais dessa commonwealth, os mais habilidosos e sábios se ocupariam do 

“estado de todo o corpo”. A facção seria uma úlcera que dilaceraria por dentro as partes 

essenciais da corporeidade política. Somente agindo contra ela e todos os partidos que 

viessem a se levantar, em nome e em correspondência com o todo, “os meios externos 

poderiam ser utilizados para bons propósitos”. 
665

 

Para Rogers, seria inútil se preocupar com os meios externos até que os internos 

estivessem bem resolvidos. Assim, estaria assentado o caminho para a paz e a segurança 

do Estado, sobre todo interesse partidário ou faccioso. Objetivo que seria facilmente 

realizado em uma teocracia, onde todas as pessoas estariam sujeitas a uma única cabeça: 

Jesus Cristo. A serviço Dele e com o consentimento divino, todos prosseguiriam unidos 
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em um único bloco e não se espalhariam em pedaços por causa de partidos ou 

facções.
666

 

A terceira consideração do republicano trata sobre o cuidado que se devia ter 

com a liberdade para escrever e falar mal do governo e de seus membros devotos. Ele 

não fala nesses termos e, embora não delineie nenhuma proposta concreta, sugeria 

alguma forma de controle e censura sobre a oposição. Como diz, a frouxidão de “penas 

ou línguas para difamar e injuriar nossos valorosos no Parlamento”, prejudicaria a 

constituição e manutenção do Estado e obstruiria os trabalhos e funções públicas dos 

parlamentares. Isso impediria que os falsos anatomistas (Prynne) e os falsos médicos 

(Baxter) utilizassem suas artes para caluniar e vilificar os altos membros do 

Parlamento.
667

 

Todo governo ordenado, esclarecido e bem ordenado na história, segundo 

Rogers, teve certa preocupação com a questão. Assim, cita os lacedemônios em que 

todo homem era responsável pelos excessos de sua liberdade frente a uma autoridade, 

pelo e para o bem do interesse público. Desta forma, o remédio adequado contra a 

vilificação da honra e reputação dos mais valorosos da nação e do governo estaria em 

uma constituição conforme a este fim.  Algo que seria plenamente atingido em uma 

teocracia. Como demonstra, citando vários versículos bíblicos, levantar falso 

testemunho e caluniar o próximo, ou difamar os Estados e as autoridades, era algo 

extremamente desagradável e repreensível para Deus. 
668

 

A quarta consideração diz sobre o cuidado que todo cidadão deveria ter para não 

permitir que a commonwealth se declinasse em um reino, tanto devido às causas 

internas quanto às causas externas. Como um médico atento ao corpo físico, dever-se-ia 

observar com sabedoria e paciência as condições que evitariam este lapso e 

recuperariam a saúde do paciente. Na história antiga e recente, segundo o republicano, 

os homens mais sábios e atentos com a estruturação e manutenção de uma 

commomwealth teriam escrito sobre isso e agido sobre esses princípios. Muitos 

abjuraram os reis e declararam sua fidelidade à república. 
669

 

Assim, era preciso atenção com os inimigos do governo e suas tentativas de 

reverter a commonwealth ao comando de uma Única Pessoa. Sob estes fundamentos, 

conforme John Rogers, era necessário refletir sobre a indulgência. Excessos em ambos 
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os extremos deveriam ser evitados ao início. Nem a frouxidão e a benevolência 

exacerbada, nem a rigidez e a severidade desmesurada com aqueles que agem mal 

seriam comportamentos adequados à segurança da commonwealth. Para o republicano, 

os inimigos e rebeldes deveriam ter uma segunda chance de se arrepender e requererem 

sua liberdade natural, como homens livres que eram. No entanto, qualquer nova 

deserção ou apostasia deveria ser punida mais gravemente. 
670

 

Todavia, o que mais preocupava Rogers era o excesso de indulgência com os 

“espíritos viciosos, corruptos e hostis” que ameaçavam a segurança e a paz da 

commonwealth. Preocupado com a estabilidade do corpo político, o republicano diria, 

citando Aristóteles, que os governos que nutrem e incentivam tais humores são os mais 

suscetíveis a alterações e instabilidades. Quanto mais equilibrada fosse a república, 

menos ela teria chance de cair nas armadilhas de um governo por uma Única Pessoa. Os 

maus espíritos internos deveriam ser contidos para a segurança da commonwealth. E 

nisso, segundo John Rogers, a teocracia seria o melhor caminho político para atingir 

esses destinos, já que o Senhor condenava aqueles comportamentos que justificavam os 

ímpios e condenavam os justos. 
671

  

O debate que trava na quinta consideração é sobretudo com James Harrington, 

retomando assuntos já tratados no capítulo anterior. Este ponto é quase uma ode à 

mediocridade, que, para Roger, era a regra de ouro da política e de qualquer tentativa de 

permanência da commonwealth. Qualquer governo que pretendesse administrar o 

Estado com justiça e moderação deveria perseguir esse objetivo, procurando não cair 

em extremidades e destemperos. Assim, escrevia contra qualquer governo possuído de 

espírito monárquico (preocupação principal da consideração anterior) ou da 

irracionalidade da multidão. 
672

 

Procurou refletir, assim, sobre o caráter pejorativo do termo oligarquia, utilizado 

por Harrington para combater aqueles que defendiam o atual Parlamento ou um governo 

dos Santos. John Rogers afirmava que aquele autor, por medo de um governo 

oligárquico, acabaria transformando a Inglaterra em uma oclocracia. Ou seja, uma 

constituição administrada pelo espírito rebelde e tirânico da multidão, sem limites ou 

misericórdia como um mar enfurecido. Como apresenta, historicamente o termo 

oligarquia ficou muito mal visto devido ao triunvirato e decenvirato romano e aos trinta 
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tiranos de Atenas. Esses governos eram tão injustos e cruéis, “que não só perversos e 

sediciosos, mas os bons e os melhores foram cortados ou banidos”. Tais coisas, no 

entanto, não poderiam ser observadas “deste Parlamento ou de qualquer um agora no 

poder”. 
673

 

Os extremos deveriam ser evitados. Se de um lado, como diz o devoto 

republicano, na tentativa de se evitar tumultos, corria-se o risco de cair sobre um 

governo imbuído do espírito monárquico, “um remédio tão ruim ou pior do que a 

doença”, de outro, devia-se evitar uma olocracia que, como argumentava, era um 

“pouco melhor do que um massacre diário dos mais eminentes [e] valorosos daquela 

commonwealth”. Nesse sentido, para ele, nenhuma constituição seria mais adequada do 

que uma teocracia. Nada lhe era mais avesso e desagradável do que uma sedição 

popular, perturbando “a paz e a ordem da commonwealth”. O que, conforme explica, 

havia ocorrido na rebelião de Coré, Datã e Abirão, que se levantaram junto com mais 

duzentos e cinquenta outros contra Moisés e Arão, por estarem acima de todo povo e 

congregação. O episódio, descrito no décimo sexto livro de Números, tem como 

desfecho a punição de Deus sobre os revoltosos, “de tão pouco agrado” que Ele tem “de 

tais extremidades”. 
674

 

O sexto assunto que aborda diz respeito aos perigos da Razão de Estado e seus 

adeptos para o corpo da commowealth. Rogers, invertendo o argumento original que a 

veria como um modo de preservar o governo pelo bem coletivo, a identificaria ao 

interesse privado dos governantes. Como diz, não a via como “a razão pública ou reta 

razão”, que era, em si, “bem qualificada e adequada ao bem público”, mas como uma 

“razão particular ou a razão de poucos, para seus próprios fins e interesses, fingindo-se 

de público”. Assim, para o republicano, aqueles objetivos privados da Razão de Estado 

maquiavélica, com seus princípios falsos e frutos de velhacarias, causariam inquietações 

na commonwealth, levando esta à ruína. Tais fundamentos, aos quais se contrapunha, 

deveriam ser enfrentados e respondidos com honestidade e piedade. 
675
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Nesse sentido a razão pública, pura e piedosa estaria no cerne da teocracia, em 

que Cristo, cabeça e verdadeira razão dos homens, se elevaria sobre todos, negando o 

interesse privado e a Razão de Estado. Os princípios desta constituição seriam divinos, 

mas também humanos, concordando “em todas as coisas com a honestidade, justiça, 

piedade e simplicidade”, em harmonia com a natureza e em prol do bem comum. Desta 

forma, John Rogers defendia a retidão da razão que, quando rejeitada, dava espaço ao 

governo da Besta e dos espíritos brutos. A teocracia, assim, possuiria uma razão natural 

exata e em nada portadora de defeitos, mas que artificialmente buscaria acomodar 

“justiça e verdade, com um bom governo, o interesse público e a causa de Deus”. 
676

 

A sétima consideração trata da educação e instrução das pessoas nos princípios 

de uma commonwealth cristã. Assunto que, para o autor, não deveria ser negligenciado. 

Segundo John Rogers, essa era uma questão que muito preocupou as repúblicas e povos 

da antiguidade e cujos fundamentos estariam em consonância com todas as ciências e 

artes. A educação dos menores era considerada um dos primeiros preceitos para a 

segurança e permanência da commonwealth, estando na base para o estabelecimento e 

constituição de qualquer forma de governo. Desta forma, o republicano citou diversos 

exemplos históricos e distintos autores antigos que demonstravam a importância da 

instrução pública para o bem comum e estabilidade do governo. A escola, em suas 

partes, formas e funções, era uma pequena commonwealth. 
677

 

Seguindo o padrão de todas as outras considerações, Rogers defende que os 

princípios pelos quais argumenta – uma regra em qualquer constituição política – eram 

um padrão amplamente obedecido em uma teocracia. E assim, depois de ter provado 

historicamente a importância da educação para a constituição e estabilidade de um 

governo, passava a demonstrar que a mesma relevância era seguida nas Escrituras, por 

meio da citação de diversos versículos bíblicos. Ainda, lembra que os hebreus contavam 

repetidamente a história do êxodo para seus pequenos, dizendo-lhes a respeito de suas 

“misericórdias, libertações, vitórias e o estabelecimento de sua commonwealth” e “como 

chegaram a ser povo tão formidável na terra”. 
678

 

Apesar dos inúmeros exemplos históricos e bíblicos que fornece, os aspectos que 

delineia são pensados para a constituição e manutenção do governo inglês. A descrição 
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tem claramente uma função prescritiva. Assim, retomando pontos já anteriormente 

abordados, Rogers diz que a liberdade para se dizer mal de alguém ou proferir palavras 

obscenas não deveria ser permitida “no bom governo de uma cidade ou de 

commonwealth”. Tais princípios, fundamentais para o bom funcionamento do Estado, 

deveriam ser ensinados desde a escola, para a real constituição de uma “commonwealth 

cristã”. A educação fornecida aos jovens e às crianças era um ponto importante para a 

segurança da república e para evitar que esta caia sobre os interesses privados de uma 

Única Pessoa. Sua função era mostrar que a commonwealth, entre todos os governos, 

era o mais desejado. 
679

  

Na oitava consideração, Rogers defende uma porta aberta “para o mérito 

daquelas pessoas, que escalam na cadeira da honra e da dignidade da commonwealth, 

pelos passos da virtude pública, sabedoria, fidelidade, fortaleza moral e habilidade”. 

Sem citar o longo debate que se deu durante a Idade Moderna, que discutia se a virtu 

vem do sangue ou do mérito, o republicano se posiciona claramente pela segunda 

opção, criticando aqueles que obtêm suas elevadas posições pela compra. Ao contrário, 

exalta o merecimento como qualidade essencial e compartilhada tanto pelas artes 

médicas, quanto pela história. Segundo descreve, tal princípio estaria presente em todos 

os governos bem ordenados e seria fundamental na boa constituição da 

commonwealth.
680

 

Assim, lista uma série de indivíduos gregos e romanos, que saíram de uma 

condição mediana ou de pobreza extrema e ascenderam por sua virtude, obtendo 

renome em seu país e fora dele. Segundo nos conta, “os melhores e mais famosos de 

todos os gregos eram muito baixos e médios”. Efeito similar poderia ser igualmente 

observado da “commonwealth romana”, homens de condição vil eram exaltados por 

seus serviços ao público e excelência. Para Rogers, a porta aberta ao mérito era “a regra 

em uma commonwealth devota (ou teocracia)”, fato que podia ser observado facilmente 

em vários trechos na Escritura, citados por ele. 
681

 

A nona consideração de John Rogers é um alerta contra o espírito monárquico, 

que poderia se fazer presente em qualquer forma de governo, caso o corpo político não 

estivesse bem regulado e temperado. Para o republicano, mesmo que o povo se 
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proclamasse um Estado Livre, aqueles humores de tirania e injustiça, se não suprimidos, 

levariam a commonwealth novamente a governantes opressores e autoritários. Não era 

apenas o abandono dessa ou daquela forma de governo que garantia a manutenção da 

liberdade, mas a extinção de qualquer espírito que poderiam reverter a constituição 

estabelecida, trazendo instabilidade para a ordem e a paz. 
682

 

Tal fato teria acontecido com frequência na Antiguidade. A história dos antigos 

deveria ser estudada com cautela para que os coevos não caíssem sob a mesma aflição. 

Como indicou Rogers, em Atenas e em Roma se tinham exemplos das consequências da 

permanência do espírito monárquico sobre as constituições. A primeira experimentou a 

tirania da oligarquia dos trinta. Já a capital romana caiu sobre o consulado, em que, 

segundo Tito Lívio, citado por Rogers, o povo teve açougueiros como governantes, 

verdadeiros “carrascos e atormentadores”, sem limites e imbuídos dos humores de 

tirania. Desta forma, a constituição que mais estaria aparte do egoísmo e da opressão, 

tanto civil quanto espiritual, consolidada sobre as liberdades dos adeptos da Causa e 

sobre o bem público era o governo teocrático. Nele, toda justiça e retidão seriam 

medidas pelo prumo divino 
683

 de maneira “apropriada para a natureza do 

estabelecimento”. 
684

 

A manutenção da saúde depois de tê-la recuperado é o tema central da décima 

consideração apresentada por John Rogers. Utilizando-se novamente da analogia entre 

corpo natural e corpo político diz que a preservação da higidez de um paciente é tão 

importante quanto sua cura. Segundo indica, “este é um dos fins especiais da medicina”. 

Diversos cuidados deveriam ser tomados em relação à “dieta, ar, movimento, descanso 

e do temperamento” do corpo. A mesma atenção era necessária ao corpo político. Tão 

importante quanto curá-lo era mantê-lo sadio, cuidando para que não se alimentasse da 

corrupção, que lhe estragaria o sangue, ameaçando “a vida da commonwealth” ou lhe 

geraria “humores malignos”. Este perigo tinha que ser observado mesmo em uma 

teocracia, vistas as queixas do próprio Senhor com as recaídas de Israel, mesmo depois 
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de, por várias vezes, ter curado e recuperado aquela nação. Por isso advertia seus 

contemporâneos para que não fosse permitido o mesmo na Inglaterra. 
685

 

A décima primeira consideração trata sobre os riscos das alterações constantes e 

da falta de estabelecimento do governo. Esses perigos, para o devoto republicano, 

poderiam ser vistos também na anatomia e na medicina, quando aquele que analisa o 

corpo o deixava sem nenhuma constituição ou composição, depositando seu interesse 

apenas em uma parte. Tais princípios igualmente tiveram uma atenção redobrada na 

antiguidade, já que muitos governos do passado sofreram as consequências da 

instabilidade e variabilidade das formas políticas no Estado, estando “sempre em uma 

condição incerta” o que fatalmente os levariam “à sua completa destruição”. Tal 

situação, como afirmava Rogers, era “um aviso justo para nós, para que não 

produzamos mais alterações”. 
686

 

Nesse sentido, defendia o estabelecimento de uma teocracia, já que uma 

fundação constante e inalterada, conservada por muitas gerações, era “um requisito 

absoluto” daquela forma de governo. Assim, para Rogers, as pessoas não deveriam 

perseguir mudanças e alterações, pois tudo o que era justo tinha um estabelecimento 

perpétuo. Segundo afirmava, somente em nome do demônio ou em consequência da 

insensatez dos homens, modificações na constituição do Estado seriam buscadas. Desta 

forma, existiam quatro tipos de inimigos, que violavam as liberdades do povo e 

ameaçavam a consolidação e estabelecimento da commonwealth, a quem o autor de 

Diapoliteia se dizia disposto a combater.  
687

 

O primeiro era o inimigo professo do Parlamento e da commonwealth, a quem 

Rogers ferozmente procurava se opor em seus textos. O republicano identifica esse 

grupo a Prynne e seus seguidores que, por falta de razão, emitiam calúnias e inverdades. 

O segundo era aquele sujeito que apesar de parecer amigo e indicar uma proximidade, 

capturava seus oponentes com truques de velhacarias e falsificações. Este oponente é 

classificado por John Rogers como do tipo baxteriano. O terceiro inimigo era aquele 

iludido e possuído, “que declina a Causa por falta de sabedoria para servi-la”, sendo 

facilmente enganado com o ofício do primeiro. A última espécie de opositor era o 

“inimigo perplexo, pródigo e mais plausível, que finge nos preservar, enquanto nos 
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expõe, vende-nos à risada, escárnio e desprezo de nossos inimigos”, censurando aqueles 

que professam fidelidade à commonwealth. John Rogers não identifica nominalmente 

esse inimigo com nenhum autor, mas podemos facilmente supor, pela ausência 

indiciária e as críticas feitas pelo devoto republicano até aqui, que se trata de James 

Harrington. 
688

 

A última consideração é certamente a mais importante. Ali, Rogers defendeu a 

qualidade da commonwealth (um governo popular) sobre todas as outras formas de 

governo e justificou a necessidade de um estabelecimento teocrático para a Inglaterra. 

Como advoga, a preservação e manutenção daquela “commonwealth cristã”, poderia 

“nos ensinar a mente de Deus e Jesus Cristo”, único soberano absoluto, “em sua justiça, 

verdade, paz na terra e boa vontade para com os homens sob toda administração de 

governo, tanto civil quanto militar, em todos os tipos, partes e graus de assuntos em 

todo o corpo”. Desta forma, a anatomia daquela constituição estaria presente na 

sabedoria divina. Coisa que Baxter, por exemplo, segundo o republicano, teria falhado 

em revelar. Já que “a natureza do corpo é a primeira coisa a ser falada na arte 

médica”.
689

 

Para Rogers, em todas as épocas se sabia que um governo estabelecido sob os 

princípios de uma commonwealth seria o mais “instruído na justiça de Deus”. Tal coisa 

que, como demonstra, teria sido reconhecida pelos pagãos e ampliada pelos cristãos. Da 

Pérsia a Roma, os antigos louvaram aquela constituição tida como a melhor entre os 

homens, renegando a monarquia. Segundo o republicano, apenas em um governo 

popular, ou melhor, em numa “commonwealth cristã”, todos os “ferimentos são 

suprimidos, as virtudes animadas, amadas e promulgadas, vícios detestados etc.”. 

Mesmo um autor moderno, como Guicciardini, teria reconhecido que “o Estado Livre” 

era “mais agradável a Deus do que qualquer outra forma de governo, pois o bem 

comum, a distribuição imparcial de justiça e a emulação na mente dos homens para a 
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virtude”, além do amor que o povo demonstrava para com “a religião é usualmente mais 

amplo do que em outros governos”. 
690

 

Ao fim, depois de críticas ferozes lançadas contra Richard Baxter, Rogers diria 

concordar com o teólogo em relação à teocracia. Para ambos, quanto mais teocrático 

fosse um governo melhor e mais verdadeiro ele seria. Como indica, este fato seria 

facilmente perceptível em seus princípios, administração, constituição e fins, em que os 

magistrados exerceriam “seu poder por Cristo e para Cristo”, pela paz e piedade do 

Estado. Conforme Baxter, em sua tese 206, citada pelo republicano em tom de 

aprovação, era “essa política teocrática ou commonwealth divina, que” seria “o 

inquestionável reino de Cristo na terra”. Nela, em que todos os cristãos concordavam e 

tinham como fim desejado, “aquela dignidade temporal dos Santos [...] 

indiscutivelmente abençoaria o mundo”. Já em sua tese 207, o teólogo clamava pela 

promoção e avanço da teocracia na nação, sendo um ponto da Reforma e do “reino de 

Cristo e dos Santos”. 
691

 

Desta forma, exaltava a teocracia como aquele estabelecimento que melhor se 

adequaria à vontade divina e que traria satisfação a “todos os partidos e interesses 

(honestos) na commonwealth”. Segundo adverte, os parlamentares, a quem escrevia e 

dedicava seus apontamentos, deveriam estar atentos aos riscos, tentações e planos de 

seus inimigos, que pretendiam alterar e ameaçar a atual constituição. A segurança do 

governo e do Estado viria, para Rogers, com o adequado poder e proteção dos 

“melhores, mais santos e capazes no corpo”. Assim, “por esta Causa e commonwealth”, 

o republicano dizia estar “pronto, cordial, e resolvido (com a graça e assistência de 

Deus) para viver e morrer”, contra todos aqueles inimigos de “Cristo, desta Causa, da 

commonwealth e do Parlamento”. 
692
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******* 

 

John Rogers, assim, embora não delineasse claramente nenhum projeto para o 

estabelecimento de um governo teocrático, forneceu ao Parlamento suas doze 

considerações a respeito do que precisava ser evitado caso pretendessem efetivá-lo e 

quais os benefícios que traria. Seus apontamentos eram mais alertas aos parlamentares, 

sobre o risco que a commonwealth sofria, do que proposições assertivas para um 

estabelecimento concreto. Sua teocracia era baseada na Bíblia, mas não só. Podemos até 

dizer, inclusive, que, na maioria das considerações, a utilização das Escrituras é 

secundária. Primeiramente, procurava justificar a relevância de seu projeto pelo discurso 

médico e pela história e filosofia antiga, para depois sim justificar a necessidade de uma 

teocracia pela Bíblia.  

No entanto, o que tentamos discutir aqui é que não se deve abandonar uma 

discussão política, porque supostamente estaria amparada em fundamentos religiosos, 

como normalmente pensaríamos a respeito de um governo teocrático. Tais esferas não 

eram tão separadas no seiscentos à forma que indicou uma historiografia mais 

tradicional. Nesse sentido, para avaliar os fenômenos e construções que nos parecem 

religiosos ou supersticiosos, a racionalidade contemporânea seria pouco útil na análise 

do passado. Antes de taxarmos certas crenças ou práticas como falsas, devemos nos 

perguntar primeiro se, no período em questão, não seria racional acreditar naquela 

perspectiva ou misturar argumentos que nos pareçam distintos. Devemos, segundo 

Skinner, tentar reconstruir o contexto intelectual de uma crença para, então, perceber a 

lógica de tal ação, segundo os critérios dos próprios coevos. “Uma prova válida ou 

suficiente não pode nunca ser isolada da referência ao contexto cultural”. 
693

 

Nesse sentido, não podemos ignorar os imbricamentos entre religião e 

antiguidade nos projetos políticos de nossos autores, justamente porque nos revela algo 

importante daquele contexto intelectual. Como diz Mark Goldie, os argumentos dos 

republicanos de 1650 sobrepunham ideias retiradas tantos dos autores do 

republicanismo clássico, quanto dos textos hebraicos e apocalípticos. “Viam a si 
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mesmos tanto construindo Atenas quanto Jerusalém, eram santos e estadistas”. 
694

 Os 

autores antigos foram adaptados ao contexto de uma guerra religiosa, auxiliando-os a 

atingir tanto seus objetivos políticos quanto escatológicos. “O humanismo inglês”, 

segundo Scott, “era um humanismo cristão em que os ‘princípios da commonwealth’ 

não continham a receita apenas para uma commonwealth clássica, mas cristã”. 
695

 Nesse 

ambiente, os coevos viam o Estado reformado como “o bastião da religião não corrupta 

e o exército executivo da nação eleita”. Assim, a função da commonwealth devota era 

“conter tanto a anarquia do ‘entusiasmo’ privado quanto a tirania dos padres 

papistas”.
696

 

Com esse raciocínio, há muito J. G. A. Pocock mostrou a relevância de se 

reavaliar os estudos políticos e jurídicos da Idade Moderna a partir da linguagem 

apocalíptica e milenarista. Temas como a noção de nação eleita, o retorno do messias, a 

crença na função especial do príncipe protestante e devoto frente ao anticristo e Roma 

são fundamentais para reflexões que procurem analisar as práticas coevas em seu 

próprio ambiente intelectual. 
697

 Nisso, Bernard Capp fez um ótimo trabalho ao analisar 

os homens da Quinta Monarquia. Afinal, mostrou que as divergências e medos que 

emergiam contra a “seita” eram devido à radicalidade das suas propostas políticas e 

sociais, mas não por sua crença milenarista. Essa, como mostrou, embora em graus 

diferentes, estava amplamente difundida por toda sociedade inglesa. 
698

 

Essa necessidade de não ver a linguagem milenarista e religiosa como 

extravagante, certamente é importante no estudo da teocracia. A defesa que Rogers faz 

desse modelo de governo não deve ser vista apenas como uma curiosidade na história 

das ideias religiosas, com relevância restrita a esse âmbito de pesquisa. Ao contrário, 

devemos ver nessa tentativa um verdadeiro esforço de propor uma constituição política 

que finalmente trouxesse estabilidade à nação e impedisse os avanços dos inimigos 

internos e externos, combatendo três outros inimigos extraordinários. Para realizar esse 
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serviço, a história antiga foi muitas vezes convocada, pois as experiências pretéritas 

podiam oferecer exemplos a fim de melhor salvaguardar a commonwealth.  

Dessa forma, uma mudança drástica pode ser observada em Rogers de 1653 a 

1659. Esse autor se afastou da linguagem majoritariamente milenarista e bíblica de seus 

primeiros textos da época em que era identificado com o “movimento” 

pentamonarquista, para, após a morte de Oliver Cromwell, inclinar suas aspirações mais 

para uma commonwealth cristã, sendo reconhecido, como indica Ruth E. Mayers, como 

um republicano devoto. 
699

 De um governo exclusivo dos Santos ampliaria sua proposta, 

influenciado por Henry Vane, para um governo eleito pelos adeptos da Causa, ou seja, 

todos aqueles que apoiavam o Parlamento.  

Assim, Rogers tentava abrir passagem entre os defensores da commonwealth, 

evitando aqueles extremos que também ameaçariam a república, tanto quanto os 

regalistas. Procurava se afastar tanto do pensamento principalmente civil de James 

Harrington, como também das ideias traçadas por seu ex-companheiro de cela e de 

militância pentamonarquista – contra o Protetorado e pelo avanço do reino de Cristo – 

Christopher Feake. Esse seria considerado pelo devoto republicano um rígido homem 

da Quinta Monarquia, que pautava as questões de Estado apenas no caráter espiritual, 

cegando-se frente aos direitos naturais. Desta forma, como aponta Mayers, Rogers, 

como um ex-pentamonarquista, esperava mais do que o grupo oferecia em 1659, com 

suas expectativas apocalípticas e milenaristas. Desejava um governo com uma 

fundação. Uma teocracia que fosse a perfeita junção da “Escritura e do republicanismo 

clássico”. 
700
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CONCLUSÃO 

 

 

Para onde se olha? Essa pergunta que parece sem sentido aqui, no contexto em 

que foi apresentada, faz toda diferença quando se pretende refletir sobre os escombros 

das formulações políticas de um autor pouco conhecido e proponente de um governo 

teocrático. Se tivermos nossos olhos virados para frente, para a modernidade, fazendo 

perguntas que legitimem nossas experiências atuais, provavelmente só enxergaremos a 

irracionalidade e a superstição. A história se tornará algo a justificar o que se faz e o que 

se nega. Assim, obteremos respostas que confirmem o que pensamos e excluem o que 

não nos é importante. Ao contrário, se tivermos os olhos voltados para trás, como o anjo 

descrito por Walter Benjamin, podemos dar às costas ao progresso e olhar a história 

com olhos mais atentos – ainda que a tempestade incessante carregue o anjo e a 

experiência humana inexoravelmente para frente. No entanto, a vantagem do trabalho 

historiográfico é justamente parar para fazer aquilo que o anjo não pode fazer: 

“demorar-se”. Como historiadores, podemos puxar o “freio de emergência” e descer 

para refletir sobre os escombros que se acumulam. 
701

 

Escolhendo a primeira opção, o passado majoritariamente será evocado para 

legitimar e explicar o presente. As experiências pretéritas ganham sentido com as 

ideologias e problemas que se apresentam. O que “foi” deixa de ser um objeto em si. 

Volta-se à Idade Moderna para explicar os “quando” e os “como” chegamos a tal 

estado. Ou seja, “como” e “quando” se passou de um modo de produção feudal ao 

capitalista; “quando” e “como” ocorreu o processo de centralização estatal, 

racionalização e burocratização etc. Igualmente, com o problema do nazismo, buscou-se 

achar as origens do totalitarismo no período moderno ou mesmo antes no período 

medieval. Para apresentar as longas heranças do comunismo e do radicalismo na 

Inglaterra, procurou-se estudar as seitas radicais e as ideias comunistas dos diggers. 

Para se achar as raízes da democracia liberal voltou-se aos levellers. A fim de se 

encontrar os primórdios do secularismo e da racionalidade elegeu-se uma miríade 
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autores precursores da tolerância e da separação entre Estado e religião. Mesmo o 

estudo da teocracia hoje, parece se justificar nessa busca às origens. 
702

 

Sob esse ponto de vista, que interesses poderíamos ter sobre John Rogers e seu 

Diapoliteia? Sua defesa de eleições diferenciadas pela dignidade pouco nos auxiliaria a 

pensar nossa ideia de democracia. Sua crença na liberdade de consciência deve ser 

pouco harmônica a um indício de secularização, como desejaram certos pesquisadores. 

Seu discurso por um governo teocrático, calcada nas leituras e experiências da 

antiguidade, será pouco condizente com os fundamentalismos religiosos 

contemporâneos. Assim, caso tenhamos nossos olhos virados para frente, pouco 

interesse podemos ter por John Rogers e suas obras. Não haverá nenhuma ideia perene 

ou continuidade com aqueles autores tradicionalmente eleitos como antecipadores de 

nossa época.  

A outra opção metodológica que podemos adotar, mais aderente àquele olhar 

angélico, é encarar o passado de frente e descer aos escombros sempre que possível. Tal 

escolha até pode gerar certo desconforto aos que buscam as origens e os precursores, 

mas estará em maior contato com o trabalho histórico. Este ímpeto iconoclasta procura 

limpar o terreno daquelas mitologias a respeito de coisas que o autor não poderia ter 

dito, pois simplesmente não lhes estava disponível em sua linguagem. 
703

 Assim, 

analisando os escombros e atuando como um arqueólogo que vasculha as camadas 

históricas desse amontoado, podemos desenterrar significados e possibilidades pouco 

condizentes com a representação dominante. O que nos interessa, como diz Michel 

Foucault, é “escutar a história em vez de acreditar na metafísica”, buscar a emergência 

de algo, antes da supremacia de uma interpretação. 
704

 

Optando por essa forma de análise, não procuramos o Rogers que chegou até 

nós, mas aquele inundado de presente, debatendo com inimigos formidáveis, sobre 

temas importantes. Suas preocupações estavam ligadas aos eventos coevos e não 

podemos negar isso. Qualquer tentativa de buscar uma coerência ou imutabilidade em 
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seu pensamento cairá fatalmente no crivo da história. Os temas coevos que lhe afligiam 

podem ser vistos como “excentricidades” por mentes mais racionalistas, 
705

 mas eram, a 

ele, fundamentais. Acreditava ser necessário conter os discursos daqueles que 

defendiam a volta da monarquia, seja acusando a república de papismo, seja indicando 

as ilegalidades do Parlamento. Suas preocupações igualmente se levantavam contra 

aqueles que pregavam uma consciência nacional ou defendiam a unidade religiosa. Ao 

mesmo tempo, também, procurou combater os defensores de parlamentos bicamerais e 

eleições sem distinções. 

Diapoliteia foi escrita contra William Prynne, Richard Baxter e James 

Harrington (ou os harringtonianos da petição de 06 de julho de 1659), mas a luta de 

Rogers não é apenas individual. Em seu combate, o devoto republicano ergue suas 

penas contra as linguagens políticas que representam e que no debate público poderia 

angariar apoios. Talvez, o insucesso de sua teoria em nossa época, se comparado, por 

exemplo, a Hobbes e Harrington, possa nos dar uma falsa impressão de uma pobreza 

intelectual ou de sua força como polemista. Seu texto não deve ser visto como uma obra 

política coerente e perene, mas como o produto de alguém extremamente preocupado 

com o seu tempo. Diapoliteia menos do que um texto de teoria política, se insere na 

forma da polêmica política. Em um ambiente de grande instabilidade institucional, suas 

proposições eram a maneira que oferecia de fornecer a segurança necessária à 

permanência da commonwealth. Igualmente, seus objetivos repousam no combate. A 

palavra é feita arma contra aqueles autores e linguagens que, a seu ver, ameaçavam o 

governo e o Parlamento. Diapoliteia pode não ter sido elevada à obra-prima ou 

participante do cânone dos textos políticos, mas é uma obra banhada de presente. É uma 

obra fundamental para se estudar o ano de 1659 e as linguagens que ocupavam aquele 

ambiente.  
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