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EVIDO ao clima, a vida social inglesa deve ter sempre transcorrido em
grande parte dentro de casa ou, quando ao ar livre, em atividades movimentadas. É provável que os britânicos não tenham tardado a sugerir
aos seus colonizadores romanos que a vida ai fresco que eles levavam no estrangeiro
não servia para o clima daqui. Se quisessem, podiam construir piazzas, forums,
termas, vilas arejadas e arcadas, mas estavam enganados se pensavam poder passar
horas ao ar livre, conversando ou jogando dados e pedrinhas. Não se pode fazer
isso aqui—deve ter sido uma observação muito comum na Grã-Bretanha, durante
os dois ou três primeiros séculos da nossa era.
As festas britânicas, em que eram de rigor as ricas jóias célticas e a ísatis
brilhante, realizavam-se a principio em casinhas enfumaçadas de argila e vime.
Mais tarde, à medida que o povo se foi urbanizando e romanizando, passaram
a ter lugar em vilas encantadoras, ornadas de afrescos e mosaicos. É provável
que as reuniões nos trevs, ou povoados da floresta, fossem de carater rigorosamente
familiar, pois todas as outras famílias eram encaradas com a mais profunda suspeita
(aliás bem fundada). Tanto os bretões como os seus conquistadores saxônicos
caracterizavam-se por uma concentração firme e um pouco estreita em torno da
família. É provável, porem, que houvesse uma certa vida social não familiar nas
reuniões religiosas, quer druídicas, quer cristãs. Na vila romana viviam a família

do proprietário, os trabalhadores agrícolas e os escravos. Os proprietários viviam
num luxo cada vez maior, à medida que os lucros das exportações britânicas
iam se tornando mais satisfatórios; os servos, no desconforto que reina habitualmente entre as classes servis. Os proprietários rurais nativos iam desde o britânico
romanizado, que morava em vilas e falava correntemente o latim, bebendo vinhos
romanos e mantendo relações de amizade com os romanos das vilas vizinhas,
até os chefes célticos, parcialmente romanizados, que usavam togas e cujas mulheres
tentavam em vão imitar as maneiras dos romanos. (Aliás, a tentativa raramente
ia ao ponto de adotarem nos seus pateos as termas em voga e, por mais que
fizessem, não chegavam a compreender o sistema de encanamento. Aliás, talvez
acontecesse o mesmo com muitos romanos, se é que tinham alguma semelhança
com os romanos de hoje). Havia ainda os chefes das tribus remotas das florestas,
homens barbados, que falavam gálico e ignoravam o latim, cavalgando por entre
as suas manadas de porcos, blasonando de valentes entre os porqueiros, cheios
de temores religiosos e facilmente embriagados com hidromel, que os tornava
alegres e comunicativos. As mulheres desses cavalheiros tinham naturalmente os
seus snobismos, mas não alimentavam ambições romanas, julgavam loucura tomar
um banho e viviam sob a influencia dos seus druidas mais próximos.
Os habitantes das cidades formavam uma classe distinta; a vida social das
classes mais ricas, em Londres, Silchester, Uriconium ou Bath, revestia-se de
uma elegância superior, que nada tinha de comum com a vida das aldeias. Esses
citadinos contraíam casamentos romanos e às vezes chegavam a dar-se ao luxo
de uma viagem à capital do império, voltando mais latinos do que nunca. A
vida nas cidades transcorria em grande parte no fórum, no templo, nas lojas,
nos teatros e nas termas públicas. Os visitantes que vinham do campo maravilhavam-se com as iguarias e os vinhos deliciosos.
Os invasores saxões, povo rude e bárbaro, vieram por termo a todos esses
refinamentos. Os seus costumes sociais eram muito diferentes: detestavam a vida
das cidades e a única aplicação que tinham para uma cidade era saqueá-la e
assassinar os habitantes. E, logo que o faziam, instalavam-se nos campos das
imediações e construíam pequenas aldeias e cabanas de troncos de árvores,
enquanto a cidade mergulhava na desolação, semeada de cadáveres. Esses rústicos
selvagens raramente chegavam siquer a ocupar as casas de campo de suas vítimas.
Não faziam caso desse tipo de moradia e não se sentiam à vontade dentro dela.
Talvez achassem também que os moradores assassinados poderiam voltar para
assombrá-las e julgassem mais seguro conservar-se à distancia. Seja como for,
preferiam construir, nas clareiras das florestas, casas de madeira que lhes recordavam
as que os tinham trazido de alem-mar, e aí se instalavam para cuidar da agricultura
e da caça. Como os britânicos, cultivavam a vida de família com exageros selvagens.
A unidade social era a comunidade da aldeia e os habitantes de outras aldeias
eram naturalmente suspeitos. Os estranhos que transpusessem os limites domésticos
da tribu arriscavam-se a sofrer as consequências. Sob certos aspectos, essa
solidariedade excessiva tornava a vida social desagradável, violenta e cheia de
sobressaltos.
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Dentro de cada comunidade, havia elaboradas e pretenciosas gradações sociais,
caracteristicamente inglesas, que iam desde os chefes de clã e os seus áulicos,
até os plebeus, os agricultores e os desgraçados servos. Era um povo extravagante,
que adorava os ornamentos, e os que tinham meios para isso usavam jóias faustosas,
roupas douradas e os adornos mais caprichosos, pois a sua rudeza não impedia
um culto do vestuário, que chegava a espalhar um certo espírito de competição
irritada. A moda dos penteados masculinos era objeto de controvérsias. Os
cavalheiros saxões gostavam de usar o cabelo comprido (às vezes pintado de azul);
o clero, depois da conversão ao cristianismo, pregava contra esse costume—como
sempre pregou, em todas as eras, contra as modas correntes de ambos os sexos
—declarando-o uma vaidade pecaminosa. Durante algum tempo, as barbas compridas estiveram em voga, mas pouco a pouco desapareceram. Às modas femininas
eram quasi tão extravagantes como as masculinas. As mulheres usavam vestidos
inconvenientemente longos, mas suspendiam as saias para andar, passear a cavalo,
praticar jogos e fazer trabalhos domésticos. Eram muito ocupadas as damas
daquele tempo e os seus afazeres iam desde fiar a roupa da família, preparar
bebidas e fazer conservas, até governar casas enormes. Devoravam-se refeições
fabulosas, todas as noites, nos solares dos fidalgos. Os normandos achavam que
os saxões gastavam despropositadamente, as suas festas muitas vezes duravam
a noite inteira, ou do meio dia ao por do sol, (o que revela o amor que o inglês
sempre teve pelas tardes livres). Os normandos achavam essa sociabilidade um
pouco vulgar, como outros característicos ingleses. O ideal inglês nunca foi "beber
agua da fonte e fazer uma única refeição aos sábados." "Consumiam todos os
seus bens," diz William of Malmesbury, "em casas vergonhosas, ao contrario dos
normandos e dos franceses, que viviam com frugalidade, em casas magníficas.
Comiam demais e bebiam até se embriagarem." A vida social dos saxões consistia
em geral dessas festas, em aposentos revestidos de madeira, com a atmosfera densa
de fumaça e carregada de humanidade, cães e sujeira. (Os afazeres da dona de
casa e seus criados não incluíam grandes limpezas, embora a imundície fosse
sempre recoberta por novas camadas de juncos). Depois do jantar, começavam
as trovas e recitativos, até que toda aquela gente intoxicada se deixava cair dos
bancos e adormecia.
Alem dos jantares, as funções sociais mais importantes eram os funerais, que
se revestiam de grande pompa e constituíam uma festa para todos. O funeral
de um fidalgo ou de um chefe de clã era uma cerimonia faustosa. A aldeia inteira
comparecia à partida de seu chefe para Valhalla ou o céu, quer antes, quer depois
da conversão ao cristianismo. Os efeitos dessa conversão na vida social, a principio
ligeiros, foram se acentuando pouco a pouco. A casta dos sacerdotes foi conquistando posição social, à medida que se desenvolviam a igreja e a paroquia, se bem
que, ao contrario dos Druidas, os sacerdotes pagãos saxões levassem vidas de pobreza
e humildade, como observou Coifi, alto sacerdote de Odin. Protegidos por sanções
divinas e versados em misteriosos cânones celestiais e infernais, os padres se tornaram
uma força social, espiritual e económica, desconcertante para os proprietários
rurais, que se viam obrigados a contribuir para a igreja com bens e terras, alem

da proibição do trabalho dominical. As esposas encantavam-se com o culto nos
novos templos luxuosos e cobertos de afrescos. Tagarelavam com as vizinhas
depois do serviço religioso e de vez em quando chegavam a fazer peregrinações.
É provável também que aprovassem a atitude firme da igreja em relação às uniões
irregulares. O pastor se tornou parte da vida de todos os dias. Era um pouco
dispendioso, especialmente para os fidalgos que o subvencionavam, e muitas vezes
ameaçador, mas era também útil e indispensável para guiar e salvar almas,
livrando-as dos eternos e alarmantes perigos revelados pela igreja.
O Cristianismo tinha também uma auréola de doutrina em voga, indicando
alta linhagem e civilização cosmopolita. Ao contrario do que acontecera em
outros lugares, começara como um culto de reis e depois se espalhara entre as
classes mais baixas. O snobismo lhe dava prestigio. Os que ainda se dirigiam
sorrateiramente para os antigos templos pagãos, para celebrar velhos ritos e
matar bois para Odin, eram definitivamente atrazados e pouco civilizados.
Algumas esposas de plebeus tinham que confessar envergonhadas às amigas (a
menos que conseguissem escondê-lo) que os maridos ainda tinham acessos dessa
insensatez antiquada. As próprias damas não estavam muito seguras de que
todo esse Cristianismo fosse bom para os pobres. Até os escravos se arvoravam
agora em ter almas que precisavam ser salvas. Estes, percebendo que só tinham
a lucrar com o novo estado de coisas, iam em massa para a igreja e aproveitavam-se
integralmente das novas leis contra o trabalho aos domingos. Aliás, se eram
forçados pelos senhores a trabalhar nesse dia, pois de fato não era possível dar
conta do trabalho da semana em seis dias, logo reivindicavam o direito de liberdade
que a nova lei lhes conferia. É verdade que durante algum tempo os padres
asseguravam aos seus rebanhos que a escravidão era natural e segundo a vontade
de Deus, mas não podia haver dúvida de que fora introduzido na ordem social
o germe de novos direitos.
À medida que passava o tempo, aumentavam as diferenças de classe e os
snobismos. A posição dos nobres subia, a dos plebeus descia. Quanto mais
miserável a pobreza, mais opulenta a riqueza. Surgiu uma nova classe de
burgueses, que não gozavam de grande consideração entre os fidalgos proprietários
de terras e suas esposas, mas controlavam a riqueza do país. Não tardou muito
que tivessem a sua oportunidade de desforra social, pois quando os proprietários
rurais foram espoliados de suas propriedades pelos normandos, os burgueses
continuaram a levar vidas relativamente independentes e fartas. Viram orgulhosos
fidalgos reduzidos à condição de subalternos, administrando suas antigas propriedades para os novos donos, quando não eram assassinados ou expulsos definitivamente de suas terras. Mas ainda está por escrever a historia dos proprietários
rurais esbulhados e talvez nunca seja escrita, por falta de dados. Quantos se
transformaram em quislings, quantos fugiram, quantos mergulharam na miséria,
quantos conservaram suas terras como no passado ? Ninguém o sabe e as
relações de nomes dos intrusos não bastam para resolver o enigma.
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CELEROU-SE rapidamente o processo de afrancesamento das classes
superiores, que fermentava muito tempo antes da Conquista. Mas não
podemos aceitar as generalizações absolutas, que atribuem a todos que
aspiravam à fidalguia o uso e domínio completo e súbito do francês, ficando o
inglês relegado aos plebeus e aos servos. Essas transformações são contra a
natureza. A adoção do francês, como segunda língua e mesmo como língua mais
nobre, pelas classes superiores inglesas, não implica o abandono do inglês na
vida de todos os dias. Não podem ter sido apenas os plebeus, os vilões e os
comerciantes de baixa extração, e nem mesmo os padres, que preservaram e
aperfeiçoaram a língua durante dois séculos, até fazê-la emergir com a beleza
de uma língua literária, no século treze. Mas, seja como for, o afrancesamento
continuou em ritmo acelerado e a adoção de costumes normandos pelos fidalgos
veiu alargar o abismo entre as classes. O orgulho dos fidalgos saxões esbulhados
deve ter-se transformado em ira e desprezo amargo. Vendo os próprios filhos
brincando com os filhos dos porqueiros nos campos, as damas nobres deviam
refletir amargamente nas distinções inatas que havia entre uns e outros.
Mas a agressão dos intrusos e conquistadores e a imposição de suas leis cruéis
não parecem ter concorrido muito para deprimir os ingleses. Os normandos
notavam a jovialidade saxônica, nas refeições e em outras circunstancias. "Em
lugar nenhum as fisionomias são mais alegres, em lugar nenhum os anfitriões
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se mostram mais desejosos de agradar e ninguém sabe receber melhor do que
eles. O inglês é liberal por natureza." A vida de Londres era uma sucessão de
prazeres—football, brigas de galos, torneios, esportes de inverno (sabemos que, nos
séculos passados, os invernos eram mais longos e mais rigorosos), feiras, animais
acuados, emfim, toda espécie de prazeres. Trop de plaisirs, dizia o clero, como
de costume: luxo em excesso, comida em excesso e sobretudo bebida em excesso.
Os cronistas traçam um quadro animado dos ingleses gesticuladores, fanfarrões
e exibicionistas, sempre à procura de algum prazer. Os gentios ricos e o clero
(principalmente as ordens monásticas) viviam como os galos de briga de que
tanto gostavam. A vida social se desenrolava geralmente em torno das mesas
fartas, onde os antagonismos se exacerbavam diante do modo de comer desagradável
de algumas pessoas, alem das ciumadas porque um tinha conseguido comer mais
do que o outro. A hospitalidade particular contava com o acréscimo das casas
de refeições públicas e Fitzstephen diz que, se alguém chegava à casa de um
amigo com muita fome para esperar a próxima refeição, podia sempre suprir
os intervalos num desses cómodos recantos.
O povo que tinha a fama de ser o mais bem vestido da Europa devia gastar
muito dinheiro em roupas. Os vestuários ricos, as pinturas, os pós e as tintas
concorriam todos para tornar a vida cara, ostentosa e feliz e para enraivecer os
puritanos. De um modo geral, parece que as damas levavam uma boa vida.
Depois de cuidarem dos filhos e providenciarem para as enormes refeições sucessivas,
saíam a cavalo para caçar ou fazer visitas aos visinhos, sem dúvida ornamentadas
com as suas pinturas mais vistosas. Havia todos os anos uma ocasião de festa
para muitas delas, com uma peregrinação ao estrangeiro ou a Canterbury ou
Walsingham. Em companhias alegres, partiam a cavalo, em busca de algum
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mártir santificado. E a vida social
ia correndo alegremente, em passatempos dessa natureza, contra um
fundo de selvageria sangrenta,
feito de crueldade feudal, lutas de
barões, opressão e revolta, tiranias
de reis, peste, fome, roubos, leis
bárbaras, torturas e terror.
A educação foi melhorando. Os
meninos da classe media e da classe
mais baixa passavam anos numa
das novas universidades, às voltas
com livros, brigas, bebedeiras e
lutas. Os das classes superiores
eram educados em casa, com um
"A VIDA SOCIAL SE DESENROLAVA GERALMENTE
preceptor, ou então na casa de
EM TORNO DAS MESAS FARTAS"
algum nobre, ou numa escola
Gravura do Canterbury Tales, de Chaucer,
1484
monástica, e depois os pais os
mandavam completar os estudos
numa viagem ao estrangeiro. Os dotes que competiam a um cavaleiro vinham
em primeiro lugar, mas nem por isso se descuidava do ensino das belas letras,
do qual partilhavam também as meninas, que aprendiam latim e francês da
Normandia e de Stratfordatte-Bowe—um estranho jargão chamado anglo-normando
e criado por um povo que já se tornara híbrido.
O apaziguamento gradativo dos barões tornara a vida menos belicosa (pelo
menos por algum tempo) e trouxera mais lazeres à classe dos fidalgos. Enquanto
isso, os trabalhadores semi-escravizados viviam em habitações miseráveis, limitados
a suas aldeias insalubres ou às terras dos senhores e minados pela fome e pela
peste. Começou a lavrar o ressentimento entre as classes trabalhadoras. Dirigidas
por alguns intelectuais, clérigos e leigos, as irritações de classe encontraram expressão
e em 1380 irromperam numa revolta que abalou os ricos, fazendo-os compreender
pela primeira vez o alarmante problema social que fermentava em torno. Eram
inacreditáveis os extremos a que estavam chegando as classes baixas, agitadas
pela revolta, o clamor de emancipação e salários elevados e a disseminação das
doutrinas blasfematorias de Wyclif, anglizando a Bíblia e pregando a heresia.
Era compreensível que as classes superiores se assustassem e se irritassem.
Mas os fidalgos tinham mais razão de temer-se uns aos outros do que de temer
os pobres. A julgar pelas cartas de Paston, devem ter sido raros os momentos
de monotonia ou tranquilidade na vida social do século quinze. Havia sempre
visinhos hostis à espreita, para apoderar-se das mansões uns dos outros, agredir
o proprietário, saquear seus bens e raptar sua dama. "O mundo perdera a cabeça,"
como escreveu acertadamente um amigo dos Pastons. Nos intervalos dessas
atividades violentas, havia que subornar autoridades e jurados (o que aparentemente
não era muito dispendioso), cuidar de mansões e questões judiciais, tratar de
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casar bem as filhas e raptar herdeiras para os filhos, domesticar falcões e amansar
cavalos, alem das brigas nas igrejas (pilhavam-se os ornamentos e agrediam-se
os padres), os jogos, as refeições a determinar e comer e as propriedades a
administrar. A vida era intensa, tanto para os homens como para as mulheres,
e se há um adjetivo que a classifique bem, é o de belicosa. A vida particular
refletia as lutas em grande escala: os vizinhos brigavam, os pais e os filhos viviam
discutindo em casa. Aliás, os filhos eram comumente afastados da família para
serem educados (e muitas vezes casados) em outro lugar.
Foi uma época vazia de romance. As moças sabiam que tinham de casar
ou entrar para um convento; e sabiam que o casamento era um negocio como
outro qualquer. Uma vez casadas, aceitavam as obrigações do casamento, dirigiam
a casa do marido, ajudavam a administrar a propriedade, criavam os filhos com
energia intransigente e tiravam o que podiam de seus amos e senhores,
encarregando-os de compras complicadas, cada vez que eles iam à cidade.
Para complicar mais ainda a vida de família havia um capelão residente que,
embora útil para a administração da propriedade e como guia espiritual tfactotum,
muitas vezes não se dava bem com os filhos dos donos da casa. Referindo-se ao
capelão dos Pastons, por exemplo—Sir James Gloys—um dos rapazes fala no
padre "orgulhoso, impertinente e sempre de má vontade para com todos nós."
Ainda assim, os capelões representavam papel importante nos negócios seculares
de seus patronos. E parece que figuravam entre os clérigos mais respeitáveis,
pois muitos destes andavam em companhia de gente sem escrúpulos, roubando
e saqueando a aldeia. Os frades gozavam de mais popularidade e muitos deles
eram queridos do povo, por sua bondade e suas pregações inspiradas. Isso
não impedia, porem, que fossem objeto de sátiras e críticas dos moralistas da
época. Por sua vez, os patriotas intransigentes reprovavam a sua influencia
estrangeira, as congregações sobrecarregadas de impostos queixavam-se de seus
pedidos de esmolas e os homens em geral não gostavam da influencia que eles
exerciam sobre as mulheres.
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OM a influencia estabilizadora das classes comerciais, que iam enriquecendo
rapidamente, o conforto e a prosperidade foram se generalizando. Havia
mais tranquilidade, mais lazeres, mais divertimentos, mais tempo para
leitura e mais o que ler, desde que nascera a arte de imprimir. Sir Anthony
Fitzherbert, que era um dos reacionarios contra "trop de plaisirs," queixava-se
de que os fidalgos gastavam em roupas vinte vezes mais do que em outros tempos.
Quanto aos criados, era vergonhoso o exagero com que se vestiam.
Os jantares
"começaram por amor e generosidade, quando um cavalheiro convidava
outro para jantar . . . Em honra à visita, achava que devia servir um ou
dois pratos mais do que de costume. Depois, também por generosidade,
lembrando-se do convite amável que recebera e de como tinha passado bem,
o outro achava que por sua vez precisava convidar o amigo. E oferecia tantos
pratos quanto o primeiro oferecera e mais dois ou três. Assim, pouco a
pouco, começaram os excessos que se vêm hoje. Originados do amor e
da generosidade, terminaram em orgulho e gula . . ."
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Jogava-se também sem comedimento e o jogo muitas vezes acabava em desgraças.
"Perdem-se, num dia ou numa noite, somas que dariam para sustentar a
família durante três meses ou mais . . . Os jogadores acabam vendendo
suas terras e desherdando seus filhos, quando não dão para roubar, assaltar
ou coisas semelhantes, fazendo mal a si mesmos e desagradando a Deus."
Seja como for, aquela gente se divertia. Devia haver muita reunião alegre
nos solares, com passatempos simples e agradáveis. Eram muitos os jogos
domésticos—xadrez, gamão, e inúmeros jogos de cartas, que se prestavam todos
a apostas.
Às vezes, apareciam trovadores ou atores ambulantes, mas os chefes de familia
sensatos não os viam com bons olhos e estavam de acordo com o clero em achar
que os espetáculos seculares eram vãos, impróprios e dispendiosos. Aliás, durante
grande parte da Idade Media, foram constantes as leis contra eles. Sir Anthony
Fitzherbert, sempre desmancha-prazeres, achava que as pessoas fariam muito
melhor em ir para a cama, em vez de ficarem acordadas, gastando combustível,
velas e comida.
Quanto à leitura, nem todos a aprovavam. Havia sempre algum fidalgo, para
quem a erudição não podia dar bons resultados. Richard Pace encontrou um
desses cavalheiros num jantar em 1515 e escreveu sobre ele a Colet:
"Um convidado falou na educação dos filhos . . . Estava presente um desses
tipos que chamamos cavalheiros e que sempre andam com uma trombeta
pendurada nas costas, como se pretendessem caçar durante o jantar. Ouvindo
louvar as belas letras, teve um acesso de fúria: "Não diga tolices, amigo.
Maldita seja essa bobagem de letras ! Todos os letrados são mendigos. Juro
perante Deus que prefiro ver meu filho na forca a vê-lo estudando belas
letras. Os filhos de um cavalheiro devem saber tocar bem a trombeta, caçar
e domesticar um falcão. Os filhos dos rústicos que aprendam belas letras,
se quiserem."
Quando Pace levantou objeções, ele começou a beber e mudou de assunto. Mas,
a pesar dele e de outros como ele, a educação ia adquirindo prestigio. Os jovens
fidalgos tinham começado a frequentar bons ginásios—Eton, Winchester, etc.—
e as universidades. Mais importantes, porem, eram as boas maneiras na mesa.
São inúmeros os livros de etiqueta que revelam o modo de comer de nossos antepassados. Há advertências desse género: que não encham a boca a ponto de não
poder mante-la fechada enquanto mastigam; que não metam o dedo no nariz
nem se assoem no guardanapo; que não limpem os dentes com a faca ou com
os dedos e sim com um palito ou uma pena; que não cuspam comida mastigada
no prato, nem cuspam na mesa ou nas lavandes, nem tragam gatos para as
refeições e ainda que não se cocem nem falem grosseiramente com os presentes
ou sobre os ausentes.
Segundo o embaixador de Veneza na Inglaterra em 1500 (ou o seu secretário),
os ingleses eram excelentes anfitriões, embora consumidos por um patriotismo
irracional e uma certa xenofobia (talvez menos irracional). Tanto os cavalheiros
como as damas frequentavam os velhos centros de vida social que eram as tabernas.

Conforme a observação feita mais tarde por Lily, "Uma taberna é um ponto
de encontro para bons camaradas. Meu bisavô dizia que tinha ouvido do seu
bisavô que no tempo em que o bisavô dele era criança (e nessa altura estamos por
volta da Magna Carta) já havia um velho provérbio dizendo que "eram bons
ventos os que impeliam o homem para o vinho."
Os ingleses—dizia o nosso diplomata italiano—são delicados e vestem-se muito
bem. Ao oferecerem alguma iguaria a um estrangeiro, perguntam-lhe se existe
na terra dele, o que lembra os russos de hoje. Há opiniões religiosas variadas.
As doutrinas de Wyclif estavam outra vez causando perturbações; o mesmo
acontecia com o modernismo e a nova cultura. Talvez o italiano tivesse frequentado
jantares como os de Piers Plowman, cujos convivas, nos intervalos de silencio
dos trovadores, contavam pilhérias grosseiras sobre a Santíssima Trindade; ou
talvez tivesse visto adeptos retardatários de Wyclif queimados em Smithfield.
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Gravura do Book of Venerie, de G. Turberville, 1572
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Seja como for, as suas observações nesse ponto parecem mais perspicazes do que
quando ele, como outros italianos, dizia que os ingleses não sabiam o que era o
amor. Quanto às mulheres, porem, achava que eram violentas em suas paixões,
dando a impressão de falar por experiência própria. Na sua opinião, os pais
ingleses não tinham a menor afeição pelos filhos; afastavam-nos de casa, para
que não desfalcassem as reservas de comida.
À medida que avançava o extravagante século dos Tudors, as reuniões sociais
iam se tornando cada vez mais exuberantes. Eis o que diz Miles Coverdale,
lamentando as festanças dos casamentos:
"Logo às primeiras horas da manhã do casamento, os convidados começam
a exceder-se em comida e bebida supérflua. Saem despreocupados da igreja,
com pompa vergonhosa e vaidade desenfreada. Depois do banquete . . .
a noiva tem que vir dansar ao ar livre. Começam então a correr, pular e
voar de um lado para outro, com um tal desrespeito às donzelas e mulheres
que à primeira vista parece que todos esses dansarinos enlouqueceram. A
barulhada e a confusão duram as vezes até a hora do jantar. Ainda há menos
vergonha e mais bebida à noite do que de manhã, pois maiores são os excessos
durante o jantar."
Naturalmente, ninguém se lembra de boas maneiras'na mesa:
"As crianças (cansadas de tanta tagarelice e inconveniência) acabam procurando
repouso, mas não podem descansar, pois há pessoas agitadas e sem maneiras
que vão cantar nas portas dos seus quartos baladas corrompidas e
indecentes . . ."
Se era assim, as reuniões de prazer deviam ser um pouco exageradas. Esperemos
(como diz Strutt, referindo-se às críticas de Stephen Gosson, sobre a conduta
vulgar das plateias do teatro elizabeteano) que Coverdale estivesse acostumado
a só frequentar festas de gente baixa, qu então que estivesse exagerando. A julgar
pelos escribas da época, são poucos os divertimentos que escapam com boa
reputação. Até as tradicionais festas de maio eram consideradas como orgias e
bacanais.
As pompas e extravagâncias da Corte começaram a ditar a moda, quando o
reinado suntuoso de Henrique VIII substituiu a moderação e a economia do de
seu pai. A nobreza já andava em grandes dificuldades financeiras para acompanhar
todo aquele luxo. Enquanto isso, os pobres aproveitavam os espetáculos gratuitamente. Procissões, cerimonias, marionetes, feiras, prestidigitadores, anões, macacos
amestrados, ursos acuados, execuções, um pregador louco, uma mulher de duas
cabeças—qualquer coisa que despertasse curiosidade servia. Ricos e pobres
interessavam-se por qualquer sport ou jogo.
Com a secularização do pensamento na Renascença, o passatempo das viagens,
que até então se baseava nas peregrinações, começou a basear-se no turismo.
Acreditava-se que as viagens concorriam para tornar mais refinados os moços
da época. Assim, lá iam os moços para o estrangeiro, correndo a França e a
Itália, e havia sempre críticos azedos para resmungar que eles voltavam piores
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L DA R A I N H A E L I Z A B E T H A B L A C K F R I A R S

Quadro a óleo de M. Gheeraerts, 1600

do que antes, aprendendo apenas "ateísmo, conversas indecorosas, atitudes de
ambição e orgulho" e a andar abaixo e acima, acompanhados de pagens e escarnecendo da virtude. Não podemos julgar se os nossos turistas sofriam realmente
influencias perniciosas e eram tão diferentes dos turistas de hoje; talvez os que
falavam tivessem apenas inveja. Para os viajantes, porem, a impressão era oposta.
Na opinião do ardente turista da era elizabeteana, Thomas Coryat, os que nunca
saíam de sua terra eram em regra "rudes, indolentes, grosseiros, agressivos,
tolos, bárbaros . . . e também afeminados, desregrados, só pensando em dormir,
banquetear-se, jogar dados e não fazer nada, alem de atraídos por todas as concupiscencias." Eram justamente essas as coisas de que os que nunca saiam de
sua terra acusavam os turistas. Qualquer dos dois que tivesse razão, se é que
algum a tinha, o fato é que o século dezesseis pôs o turismo em voga.
O dinheiro mudava de mãos depressa, enquanto uma nova nobreza ia tomando
o lugar da antiga, as vantagens do comercio enriqueciam os negociantes e a pilhagem
dos monasterios os cortezãos.
Mulheres e homens procuravam avidamente seguir todas as modas. Ascham
lamentava essa preocupação, que achava fútil:
"Por mais caro que seja e por menos que dure algum vestido fantasista ou
chapéu disparatado de cor vistosa ou consagrado pela moda . . . há que
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adquiri-lo e usá-lo em primeira mão, pois do contrário o encanto murcha
e desaparece."
O erudito e reverendo William Harrison, por sua vez diz o seguinte:
"A não ser um cachorro de gibão, é impossível conceber quem se mascare
mais do que meus compatriotas . . . Os atavios escandalosos que no passado
só se supunham próprios para senhoras levianas tornaram-se agora habituais
para matronas castas e modestas. Não sei que dizer dos gibões e calções
que estão de acordo com as vidas dissolutas dos donos. Tenho encontrado
mulheres tão disfarçadas que me era impossível distinguir se estava diante
de um home ou de uma mulherem . . . "
A única classe que se vestia mais discretamente do que no passado era o clero,
tanto Protestante como Católico. Segundo Harrison, os antigos padres deviam
ter uma aparência encantadora, pois andavam
"com roupas de tons claros . . . sapatos de bico fino, cabelos frisados . . .
batinas de seda com peles caras e barretes de cordões dourados, de modo
que encontrar um padre naqueles tempos era o mesmo que ver um pavão
abrindo a cauda. Felizmente, isso agora mudou."
Harrison estava em dúvida se os excessos de comida tinham também mudado,
embora as refeições fossem menos frequentes,
"pois tínhamos antigamente pequenos almoços de manhã, bebidas depois
do jantar e ceias tardias, geralmente quando já era hora de repouso . . .
Agora, louvado seja Deus, essas refeições avulsas foram abandonadas, e
todos (exceto de vez em quando algum estômago faminto que não pode
jejuar até a hora do jantar) contentam-se com almoço e jantar apenas."
Aliás, parece que já era comum o pequeno almoço (cerveja e pão). O almoço
(entre a aristocracia) era por volta das onze, o jantar por volta das seis. Os
comerciantes comiam ligeiramente mais tarde e os agricultores mais tarde ainda.
A gente mais pobre comia quando podia. As refeições continuavam a ser pesadas.
"Em número de pratos, porem, a nobreza da Inglaterra (cujos cozinheiros
são na maioria franceses com mania de música) chega a exageros extremos,
pois não se passa um dia em que não haja carne de vaca e de carneiro, vitela,
cabrito, carne de porco, galinha ou leitão . . . alem de um pedaço de carne
de veado."
Esses grandes repastos eram servidos em belos aparelhos de jantar, baixelas
de prata e cristal de Veneza.
As casas eram mais luxuosas; começaram a ser introduzidas as vidraças e
mais lareiras. Havia quem achasse que isso fazia mal à saúde. "Agora temos
mais lareiras e no entanto as pessoas delicadas se queixam de reumatismo." E
queixavam-se também da peste, embora as casas não fossem agora tão sujas.
Mas a peste afligia principalmente os pobres, cujas casas e corpos provavelmente
continuavam na mesma sujeira.
As barreiras de classe continuavam definidas, mas podiam ser transpostas.
Havia em primeiro lugar a nobreza," depois, a aristocracia rural por direito de
nascimento; depois vinham os que, "embora não conhecessem seus antepassados
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desde o tempo de Guilherme da Normandia," se
tornaram gentishomens em virtude de seguirem
as profissões liberais ou servirem como guerreiros.
A estes conferiam-se brazões e daí por diante
passavam a ser chamados "senhores" e "para
sempre conhecidos como gentishomens." Havia
ainda os burgueses, que "frequentemente trocam
de posição com os gentishomens"; e mais os
"yeomen" (pequenos proprietários ou administradores de propriedades). Abaixo de todos
esses extendia-se a multidão das "almas vulgares
e comuns"—os pequenos negociantes, os camponeses, a escoria das cidades, que tanto
desagradavam à gente de outras terras pela sua
rude xenofobia, seus gritos de "Canalha francesa"
e seu hábito de atirar repolhos contra os
estrangeiros.
Aliás, os comentários dos estrangeiros são
interessantes, se bem que de vez em quando
superficiais.
Observavam, por exemplo, que as mulheres
inglesas tinham dez maridos cada uma, e que
os escoceses eram escuros. Notavam também
UM DANDY DO TEMPO DA
o nosso luxo, o nosso culto do vestuário, a
RAINHA ELIZABETH
nossa obstinação religiosa, o pouco interesse
Miniatura de N. Hilliard
que dedicávamos à literatura ou às coisas
1547 - 1619
marciais, as preferencias marcadas que revelávamos pelos jogos, sports e teatro e pela tortura
dos grandes mamíferos. As mulheres "têm muito mais liberdade do que em outras
terras e sabem como usá-la," pois andam livremente de um lado para outro,
sem os maridos (que são menos ciumentos do que os maridos do continente,
sem dúvida porque os ingleses não amam). As mulheres gostam das tabernas;
quando se convida uma amiga para tomar vinho com açúcar em alguma taberna
"ela geralmente traz mais três ou quatro mulheres e todas bebem alegremente
à saúde umas das outras; depois, o marido agradece àquele que deu um prazer
tão grande a sua mulher."
De um modo geral, as mulheres do século dezesseis conseguiam levar uma
vida agradável. Vejamos as impressões de um holandês:
"Andam bem vestidas, gozam a vida e geralmente deixam os enfadonhos
trabalhos domésticos a cargo dos criados. Sentam-se nas portas, ataviadas
com belas roupas, para verem e serem vistas pelos passantes . . . passeiam,
andam a cavalo, visitam amigas e divertem-se com elas em nascimentos,
batismos, cerimonias religiosas e funerais . . . É por isso que se considera
a Inglaterra o paraíso das mulheres casadas."
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Algumas senhoras
"ficam na cama até nove ou dez horas da manhã e quando saem da alcova
passam duas ou três horas fazendo a toilette; depois, saem para o almoço,
onde não faltam iguarias. Satisfeito o apetite e com a cabeça um pouco
transtornada pelo vinho, vão dar um passeio, ou então conversam com os
íntimos, pois o mundo inteiro sabe que as mulheres são tagarelas e capazes
de falar o dia inteiro como papagaios. É assim que algumas passam o dia
até a hora do jantar e depois a noite, como na véspera."
Quanto aos cavalheiros,
"Levantam-se às dez e às onze, vão para 'Gyls,' onde comem até uma hora;
vão ver uma peça até as seis e jantam às sete; depois do jantar vão direto
para a cama, onde ficam até as dez do dia seguinte; depois almoçam e
assistem a uma comedia, depois jantam e vão para a cama outra vez; e
assim vão rodando sem variedade."
Evidentemente, eram entusiastas do teatro. Mas, com exceção dos puritanos,
todos os elizabeteanos o eram. A casa de espetáculos era a diversão em moda
para a aristrocracia, o recreio do artífice, a arte do intelectual, o meio de vida
do ator, o espantalho do puritano e o assunto da cidade. O povo enchia o teatro:
iam todos ver as peças e iam se ver uns aos outros. E os espectadores tinham
muito com que se divertir, pois alem da peça, a julgarmos pelo que diz o
desagradável pastor Stephen Gosson:
"Agitam-se, aos empurrões, procurando por todos os meios sentar-se ao lado
das mulheres. E só vendo os cuidados com os vestidos, para que não sejam
pisados . . . as almofadas que lhes põem nas costas . . . os confeitos que
lhes oferecem para passar o tempo . . . os olhares, os sorrisos, os gestos e
a companhia até em casa, quando terminam os folguedos."
E os encontros também, porque
"é ali que se reúnem todo dissoluto e sua eleita, todo homem e sua amante,
todo João e sua Joana, toda a ralé e suas rainhas."
Gosson, como outros puritanos, desprezava o próximo e seus divertimentos.
Quasi todas as atividades sociais—teatros, mascaradas, casamentos, batisados,
funerais, festas campestres e até mesmo visitas ou passeios em Paul's Walk—
todos os divertimentos inocentes e alegres da humanidade, e principalmente o
amor, eram encarados com apreensão e desdém. Mas pouca gente se deixava
impressionar com isso e as atividades sociais continuavam o seu curso alegre,
indiferentes ao escarneo dos puritanos.
A rainha era a primeira a dar o exemplo dos prazeres extravagantes, seguida
de perto por seus súditos. Afinal, depois de arruinar muitos deles, como tinha
enriquecido outros, Gloriana saiu magistralmente de cena e o fulgurante século
dos Tudors esbateu-se no período menos grandioso e menos retumbante dos
Stuarts.

O C A R R O M A R Í T I M O , COM A R A I N H A E M A S C A R A D O S D E N T R O

Esboço de Inigo Jones para a peça de Sir William Davenant — Temple of Love — 1635
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OM o século dezessete deslisamos para uma era mais suave e menos
turbulenta: socialmente menos civilizada, intelectualmente menos efervescente, porem mais adulta. A juventude brilhante, rude, aventurosa e cheia
de curiosidades torna-se mais tranquila, menos interessante e mais polida. A
aristocracia rural educada e puritana contrasta com os extremistas vituperadores.
Surge o pastor rural anglicano, criado pela transigência anglicana—ora o ministro
moderado, bondoso e amigo de seus fieis (muitas vezes erudito ou poeta), ora o
bajulador de fidalgos ou bispos, ora o relapso escandaloso que provocava as queixas
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de Laud e Milton, aliás de pontos de vista opostos. A vida da aldeia girava em
torno dele e em torno do pequeno proprietário rural, que também ia adquirindo
força e -que, com a fragmentação de muitas das propriedades maiores, ia se
tornando mais importante, muitas vezes Membro do Parlamento, ou Juiz de Paz,
auto-suficiente em matéria de política (como Carlos I não tardaria a descobrir)
e inimigo dos bispos, que considerava na maioria ritualistas e de baixa extração.
Mas continuava nas suas caçadas, administrava suas terras, fazia viagens ao
mercado e ao tribunal do condado, brigava com os vizinhos e patrocinava
benevolentemente o ciclo de prazeres das redondezas—comemorações do Dia de
Reis, procissões da Ascenção, cervejadas de Pentecostes, festas da colheita e
mistérios de Natal.
Houve tentativas para fazer do domingo um dia insípido. Contavam com o
apoio de certos fidalgos e clérigos, mas eram firmemente contrariadas pela Coroa
(que gostava de mortificar os puritanos) e pela maioria do povo (que gostava de
diversões). O Livro dos Sports mostra como eram de fato passadas as tardes de
domingo, acentuando que os que haviam ido à igreja de manhã (e só estes, os
outros não) deviam gozar à tarde de "distrações inofensivas," desde que estas não
fossem acuamento de ursos e touros, ou espetáculos de variedades. A vida rural
não pode nunca ter sido monótona (Deus que te perdoe, Herrick) para os que
gozavam de qualquer forma de sport ao ar livre e não tinham o pedantismo
de querer companhias intelectuais.
Quanto aos fidalgos mais intelectuais (e, exceto em lugares remotos do norte
e do oeste, ia se tornando mais raro o tipo de fidalgo estúpido e iletrado que
chocara o Dr. Pace no jantar, um século antes), muitas vezes se reuniam para
conversar sobre filosofia, literatura e política em alguma casa de campo, como
faziam Lord Falkland e seus amigos em Great Tew. Começou a moda das reuniões
intelectuais e as casas de campo eram frequentemente os centros de elucidação
dos problemas políticos, eclesiásticos, teológicos e literários que perturbavam os
fidalgos pensadores. Segundo Aubrey, "naquela época, os estudos em moda na
Inglaterra eram a poesia e as controvérsias com a Igreja Romana." E podemos
ter certeza de que as reuniões de Lord Falkland em Great Tew não descuravam
de qualquer desses interessantes tópicos. "A sua casa parecia a própria Universidade,
a julgar pela gente que a frequentava." Letrados, homens de espírito, poetas,
teólogos, professores de grego reuniam-se e conversavam sobre a posição de
Shakespeare na literatura, os méritos relativos dos poetas contemporâneos, as
relações da Igreja, Estado e Coroa, os limites do conhecimento e qualquer assunto
interessante que surgisse. Eram reuniões mais eruditas e racionais, se bem que
provavelmente menos alegres do que os festins literários e báquicos do Dr.
Johnson nas tabernas, aquelas "festas líricas" de 1620 a 1630. A boa conversa
deve ter sido sempre um objetivo social, mas neste século assume importância
maior. Havia anfitriãs, como a velha Lady Falkland, que "gostavam tanto das
boas companhias que não podiam viver sem elas." Colecionavam-se fragmentos
de conversa e bons mots e, como diz Clarendon de Edmund Waller, o seu espírito
e o brilho da sua conversa "bastavam para compensar uma infinidade de grandes
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defeitos," de modo que a "sua companhia era aceitável, apesar do seu carater ser
odioso." Naturalmente, as boas companhias eram então, como sempre, mais
facilmente accessiveis nas cidades do que no campo. Os londrinos encontravam-se
em Paul's Walk, de manhã, "para passear e conversar na alameda central
O barulho lembra um enxame de abelhas . . . É o grande intercâmbio de todas
as ideias, a forja de todas as mentiras famosas." Dali vão ao teatro, ou a uma
briga de galos, ou alugam um carro em Maypole, no Strand, para visitar os amigos.
Jogava-se paille maille na rua destinada a esse fim, ou bowls na alameda própria,
ou então tomava-se um barco e subia-se o rio até Chelsea, ou descia-se até Deptford,
para uma bebida em "Drake's Golden Hind." Estavam muito em moda as
excursões musicais pelo rio, ou os passeios de carruagem até alguma aldeia, para
ali jantar, jogar dados e flirtar e depois voltar nas longas tardes de verão, antes
da hora dos salteadores das estradas.
As senhoras tomavam parte em muitas dessas diversões (frequentemente mascaradas); já não era tão comum como no século anterior ver-se mulheres nas
tabernas, mas frequentavam o teatro com mais entusiasmo ainda e tinham paixão
pelas representações de amadores, nas quais tomavam parte mascaradas. Jogava-se
continuamente, dentro de casa e ao ar livre. Perdia-se e ganhava-se muito dinheiro
no jogo e era comum que pessoas de ambos os sexos se arruinassem jogando cartas
ou dados. Os cavalheiros e as damas costumavam consultar seus astrólogos sobre
o momento propicio para apostar alto, porque naquele tempo, como agora, a
astrologia era uma burla em voga.
Como sempre, todos os passatempos eram atacados pelos desmancha-prazeres
profissionais—primeiro os pregadores que antecederam a Reforma, agora seus
herdeiros, os puritanos. O ódio que estes nutriam pelos prazeres populares ia
se tornando mais violento com os anos, exacerbado ainda pela reação hostil do
homem do povo. Não havia atividade social que escapasse e os ataques redobravam
de furor quando se tratava dos divertimentos em voga na corte. Na vida da corte
de Jaime I era comum a glutonaria, a intemperança e o vicio; o entusiasmo
excessivo dos convivas, nos jantares, às vezes resultava em mesas viradas e comida
por terra. As comilanças e bebedeiras da corte eram assunto inesgotável para os
puritanos, mas estes condenavam mais ainda as encantadoras representações de
amadores, que tinham chegado a requintes e absurdos fantásticos, com cenários
que tanto tinham de belos como de extravagantes. Havia oceanos elaborados,
com vagas ondulantes, conchas iluminadas de onde saíam as dramatis personae,
para dansar em praias assoalhadas, sereias que cantavam, deuses dos rios, tritões,
tudo que se prestasse a uma pantomima marítima. Era um divertimento caro,
delicioso, moderno e detestável para os que o condenavam. As duas primeiras
rainhas da Casa dos Stuarts adoravam as festas dessa natureza e muitas vezes
chegaram a tomar parte nas representações, o que levava ao auge a indignação
dos puritanos, pois a participação das mulheres ainda os chocava mais do que
a dos homens. Convém notar, porem, que em 1634 havia uma moça de ótima
família representando numa peça escrita especialmente para ela por um poeta
puritano.
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A prodigalidade e a rudeza da corte dos jacobitas foi refreada no reino de
Carlos, que era ele próprio um puritano em questões morais. Carlos era desagradável e cheio de preconceitos. O mesmo não acontecia com sua esposa francesa,
cheia de vida e animação e cujos hábitos e entourage estrangeira aborreciam
imensamente os puritanos. Sob Henrietta, o Catolicismo romano entrou na moda
e as conversões se multiplicavam entre as damas da corte.
Muita gente boa preferia não vir à corte e viver tranquilamente em suas propriedades—aquela vida do campo sobre a qual o dissoluto Tom Verney dizia—
"Se eu tivesse que levar essa vida infernal, preferia tomar uma corda e dar cabo
de mim mesmo." As jovens fidalgas não tinham outro remédio, ficavam em casa
e divertiam-se como podiam, quando tinham tempo para divertir-se, no intervalo
de seus afazeres domésticos, que consistiam em ajudar as mamãs, incansáveis
nas suas atividades de donas de casa. E tinham também que prestar-lhes obediência.
Eis o que escrevia uma jovem distinta e bem educada, referindo-se a sua mãe—
"Enquanto ela viveu, não me lembro de haver feito uma visita ao vizinho mais
próximo, ou de ter ido a qualquer lugar sem o seu consentimento." Não faltavam
qualidades a essa jovem. Continua dizendo:
"Eu tjnha tanto escrúpulo em não dar ocasião a que falassem de mim como
sei que falavam de outras que, embora gostasse muito de ir ao teatro e
passear no Parque (antes de se tornar escandaloso, devido aos abusos de
certas pessoas), não me lembro de ter ido siquer três vezes com outro homem
que não fossem meus irmãos . . . E fui eu a primeira a introduzir o hábito
de irmos três ou quatro moças juntas, sem cavalheiro algum, cada uma de
nós pagando para si mesma. E comecei a fazer isso por ter ouvido alguns
cavalheiros falando sobre as moças que tinham acompanhado ao teatro e as
despesas que tinham feito com elas.
Havia por aquela época um grupinho de moças desagradáveis, tranquilas e
estudiosas, que recebiam instrução razoável dos preceptores da família; outras nem
siquer aprendiam a soletrar o inglês ou qualquer outra língua. Havia "meninas
desabridas," que só gostavam de jogos, sports e prazeres turbulentos em
companhia do outro sexo; outras, porem, eram criaturinhas dóceis e boas, que
obedeciam aos pais, casavam de acordo com a vontade deles e produziam
quinze filhos; umas eram bas-bleus, outras devotas, outras talentos. Até agora,
foi a metade de século que nos deixou maior número de memórias e autobiografias
femininas, alem de afetuosas cartas conjugais. As preferencias da interessada
começaram a influir mais nos casamentos e a intervenção dos pais a diminuir
um pouco. Em 1653, Dorothy Osborne enumera as qualidades que exige de seu
futuro marido, com uma firmeza que teria enfurecido pais do tipo dos Pastons
e assombrado suas filhas.
"Ele deve ter sido educado como eu fui e frequentar a mesma sociedade,
isto é, não pode deixar-se absorver pela vida do campo a ponto de só entender
de cães e falcões e gostar mais deles do que da mulher. Também não quero
saber desse outro tipo de fidalgo rural que não aspira senão a ser juiz de
paz e uma vez na vida burgomestre. Não quero tão pouco um tipo que
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tenha começado a vida numa escola gratuita, passando daí para uma
universidade e atingindo o auge da carreira quando recebe o título de advogado.
Também não pode ser um galã da cidade, que viva em tabernas, nem um
vulgar que não conceba uma hora sem a companhia de outras pessoas, a
menos que seja dormindo, nem um desses Monsieurs viajados, que só sabem
falar em dansas e duelos . . . Quero alguém que não seja nem tolo, nem
irritável, nem genioso, nem arrogante, nem invejoso . . ."
Aí está um catálogo sugestivo de que a Commonwealth puritana não influirá
muito sobre os tipos sociais ingleses. Acontecia, porem, que se uma moça não
tivesse um bom dote, "podia esperar a vida inteira que lhe caísse do céu um
bom partido," como já dizia Peacham, um quarto de século antes.
Havia então, como há hoje, cem Inglaterras diferentes. Um observador via
cortesãos frívolos, empapados de perfume, cobertos de penduricalhos, munidos
de espelhinhos nos chapéus, comprimindo-se em torno das mesas de jogo e das
mesas dos bars, fornecendo assunto às invetivas dos puritanos; outro via fidalgos
rurais tranquilos, educados, propensos à meditação, como os Verneys, gente que
John Evelyn recordava com nostalgia (e talvez com imprecisão), depois de velho,
já no fim do século.
As moças—acrescentava o velho—fiavam mais nesses bons tempos e não
desdenhavam a agulha, nem liam tantos romances, nem assistiam a tantas peças
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e farças imundas; divertiam-se com honestos jogos de prendas ou de cartas.
Aubrey, que tinha pontos de vista diferentes sobre os seus contemporâneos, diria
que as moças (e os cavalheiros também) perdiam ou ganhavam importâncias
enormes nesses jogos e trapaceavam quanto podiam.
Havia fidalgos rurais como estes, ou como o civilizado e pretencioso Falkland
e seus amigos, e sem dúvida muitos como o que Dorothy Osborne rejeita e cujo
tipo persiste através de todas as transformações políticas, pois é sobre esse mesmo
tipo que a feminista Mary Astell escreve, por volta de 1690—"Só sabe falar
sobre os seus cavalos, os seus cães e os seus falcões e a única distração que conhece
é beber cerveja ordinária." De um modo geral, porem, essas criaturas ridicularizadas
parecem ter sido sensatas e equilibradas, com influencia local, que aos poucos
se ampliava para a força política, encaminhando os filhos mais moços para a
advocacia ou o comercio. Quando afinal irrompeu a longa luta entre o Rei e
o Parlamento, aliciaram seus rendeiros para as forças de um ou de outro e lutaram
até o último extremo, geralmente arruinados, saqueados e sequestrados. Dos
que eram partidários do Rei muitos foram exilados e só depois da Restauração
voltaram às suas propriedades arruinadas, clamando em vão por indenisações.
Não era destes e sim dos galãs das cidades que se queixava Peacham—"Nós,
macaqueando a Europa, precisamos, como Proteu, mudar de forma todos os
anos, ou melhor, todos os trimestres, todos os meses e todas as semanas." A
aristocracia rural seguia as modas comedidamente; a principal extravagância de
indumentária parece ter consistido nos exageros de luto. Quando Sir Ralph
Verney enviuvou, passou a usar não só ternos pretos, como também camisas e
bonés de dormir, chinelos, roupa de cama, escova, pente e carruagem—tudo preto.
O abismo que separou a nação em dois campos opostos não trouxe beneficio
a ninguém e tornou os partidários de ambas as facções intolerantes, insolentes
e arbitrários. O clero puritano não tinha nada de popular. Mary Verney (puritana
moderada) queixava-se de que a voz do novo pastor "fazia todo mundo rir."
Evelyn os chamava todos de hipócritas. Os efeitos da vitoria puritana sobre a vida
social são um pouco obscuros. Dorothy Osborne, escrevendo pouco depois de
1650, refere-se aos prazeres em voga—corridas de cavalos, representações de
amadores, música. Mas os teatros estavam fechados. Sir Ralph Verney queixa-se,,
em 1655, da "estranha vida que os nossos jovens andam levando, por falta de
uma corte e de peças que os distraiam." Para Dorothy, era a falta de uma
corte que mais prejudicava as maneiras e a moral.
"É estranho ver a loucura que se apodera dos jovens desta época e as
liberdades a que se julgam com direito. Tenho a generosidade de acreditar
que eles parecem muito piores do que realmente são e que a falta de uma
corte pela qual se governem é em grande parte a causa de sua ruina. A corte
nunca foi uma perfeita escola de virtude, mas o vicio pelo menos era
mascarado."
Fossem ou não piores do que de costume, o caso é que, "nesses tempos licenciosos" (mais uma vez Ralph Verney), os jovens tinham poucos divertimentos.
Os domingos eram dias intoleráveis e muita gente rezava por "uma rápida

libertação do poder dos generais." Segundo os monarquistas, os londrinos tinham
se tornado muito grosseiros e, quando não afetavam virtudes ou pregavam sermões,
passavam o tempo atacando os fidalgos com projetís e impropérios. "Mas tudo
isso—comenta Evelyn—são os efeitos naturais da igualdade, da libertinagem
popular e das maneiras insulares." Por outro lado, segundo os republicanos
extremados, a causa foi prejudicada pela inclinação de Cromwell para a Direita
e pelos hábitos de uma corte elegante e cerimoniosa. É de esperar que essa corte
alegre e pródiga tenha exercido uma boa influencia sobre os jovens do Protetorado.
Pelo menos, era uma influencia musical. Os gostos do Protetor não só mantinham
em voga os concertos públicos, mas permitiram também a introdução da ópera,
que vinha tomar o lugar das representações de mascarados. Os "Santos" não
andavam satisfeitos com a situação da sociedade. Os dandies, velhos e moços,
continuavam as suas pândegas em Hyde Park e Mulberry Gardens, onde passeavam,
faziam a corte às damas e guiavam ricas carruagens . . . "Só se viam homens de
cabelos vergonhosamente empoados e mulheres manchadas de tinta." Em 1654,
Evelyn observava que "as mulheres tinham começado a pintar-se, o que era até
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então uma coisa profundamente ignominiosa, só usada pelas prostitutas." Frustrada
e irritada, a Sociedade ainda assim continuava a divertir-se, 'desde o Protetor
até o aprendiz rude, ou o camponês pobre.
Quanto à vida da Igreja, muitos pastores se conformaram com a nova ordem,
mas outros continuavam a ministrar os sacramentos no estilo anglicano e havia
prisões em flagrante de padres e congregações que celebravam serviços de Natal.
Muitos dignatarios continuavam suas carreiras, como o Vigário de Bray, sem se
deixarem perturbar pela falta do Missal, nem pelo novo serviço esquisito que lhes
era imposto e nem mesmo pela conduta um tanto indecorosa de suas congregações.
Verificavam-se frequentemente estranhos acessos na igreja: de repente, alguém
começava a despir-se, dando saltos e desferindo gritos estridentes, com espasmos
de devoção e arrependimento. É possível que as novas bebidas subissem à cabeça
do povo. As bebidas alcoólicas fortes haviam caído um pouco de moda, mas
começou-se a beber chá, café e chocolate e essas bebidas, mais as incessantes
discussões religiosas e políticas, provocavam um certo desequilíbrio. O mesmo
se podia dizer da leitura constante dos jornais, que se tornara um vicio permanente
para os britânicos. As folhas corriam de mão em mão nos cafés, lidas e discutidas
apaixonadamente por todos. E assim iam se atiçando os ardores sectários.
Segundo Anthony à Wood, os Presbiterianos e os Independentes de Oxford
eram lerdos, nunca entravam numa taberna, mas bebiam e fumavam exageradamente nos seus aposentos, onde ofereciam recepções uns aos outros, com bolos
e tortas. Se fossem apanhados bebendo ou praguejando, eram imediatamente
expulsos e por isso, "privados desses prazeres," tornavam-se faciosos e intrigantes.
Eram estas as maneiras habituais no "Intervalo"—queixavam-se Wood e outros
Monarquistas. No entanto, continuava a ronda dos prazeres habituais da vida:
a gente da época flanava, fazia pilhérias, cantava e tocava, conversava nos cafés,
flirtava, viajava, consultava astrólogos e charlatões e perseguia feiticeiras. Havia
ainda os que se reuniam para cultos secretos, caçoavam dos pastores "hipócritas,"
ou escreviam versos, liam romances, faziam diários, bebiam as aguas de Tunbridge
e Bath, passavam por Smithfield e "viam uma miserável criatura sendo queimada
porque assassinara o marido" e daí seguiam indiferentes para ver preciosidades
de marfim.
Ainda assim, quando o rei voltou, muita gente não queria outra coisa senão
"viver como antípodas em relação à época do Intervalo." Aliás, com o apoio
da corte, isso não tardou a acontecer. Abriram-se e encheram-se os teatros e
foram montadas as antigas peças. Mas Shakespeare e seus contemporâneos
"estavam começando a cansar essa era requintada" e'apareceram novos dramaturgos,
considerados mais refinados, que tomaram a cidade de assalto. Pepys assistia
a todas as peças e já nem se importava de levar cusparadas acidentais das mulheres
bonitas que estivessem na sua frente (ao que parece, os frequentadores de teatro
cuspiam para trás, por cima do ombro). Voltaram todos os antigos prazeres:
dansas, brigas de galos, suplicio de toda espécie de animais, por toda espécie de
processos deliciosos, mascaradas, fogos de artificio, festas alegres. Enquanto isso,
Vauxhall abria um novo mundo de diversões encantadoras. Londres era "um
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ladrão, atrás da bolsa do incauto." Os fidalgos rurais, mesmo quando "cansados
dessa vida do campo estagnado e sujo," achavam mais prudente continuar a
vivê-la, como aliás geralmente faziam. A maioria das pessoas serias partilhavam
das opiniões de Pepys, que achava os tempos chocantes, mas não perdia uma
oportunidade de aproveitar o que os tempos tinham de chocante.
"Na corte as coisas vão de mal a pior . . . e os vícios da bebida, da blasfémia
e dos amores fáceis são tão comuns que não sei onde vai parar tudo isso.
O clero é arrogante e todos que encontro protestam contra sua atitude. Em
resumo, não vejo contentamento ou satisfação em parte nenhuma."
Seja como for, havia um certo número de pessoas irrefletidas, que "só viviam
para divertir-se, dansar, beber e rir." É provável que todas as invetivas do clero
deixassem indiferentes essas pessoas. Pepys gostava da igreja da aldeia. Quando
ele entrava, como convidado de um fidalgo local, "os campesinos todos se levantavam
com reverencia." Mas a igreja também era parte da vida social. Ali se encontravam
vizinhos, ali se namoravam as beldades e ali se apreciavam as roupas, alem de
criticar os sermões.
Os patriotas queixavam-se de que o povo vivia atrás das modas francesas.
"Como é delicioso o ar da França e como são betes os nossos insulares que nunca
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viajaram !" O leão da moda, como Sir Fopling Flutter, tinha sempre alfaiates,
luvarias, fabricantes de cabeleiras, perfumes e expressões franceses. Os vícios
que os patriotas sempre consideraram franceses estavam abertamente na moda.
Ó tema do marido enganado, que sempre foi um tema enfadonho, ameaçava
absorver o teatro. Mas, "no campo estagnado e sujo," a vida pouco mudara.
A gente que lá morava nem siquer conhecia "um certo tipo de animal magro
que vive correndo da taberna para o teatro e do teatro para a taberna, tendo a
gravata e a cabeleira como centro da vida." Também não tinham ideia de um
tipo mais inteligente de animal das cidades, que vibrava com as experiências
científicas da Real Sociedade. Normalmente, o fidalgo rural acharia o primeiro
desprezível e o segundo enfadonho. Quanto a sua esposa, ansiava de vez em
quando por uma vida um pouco mais movimentada, mas condenava formalmente
os jovens valdevinos de ambos os sexos que, segundo ela ouvira dizer, ostentavam
sua falta de educação em lugares públicos, zombavam da castidade e escarneciam
da devoção. O momento não era propicio à virtude, nem tão pouco às jovens
dignas. "Vejo que o nosso sexo não é muito apreciado em nossa época," disse
uma senhora em 1685, deplorando que fosse menina uma sobrinha-neta recemnascida; "mas, quando ela crescer, espero que já se considerem mais as mulheres."
Aliás, apreciadas elas eram, mas raramente por motivos que agradariam a
Katherine Philips, Lucy Hutchinson, ou Mary Astell.
Ainda não tinha chegado a época do salão literário. As conversas e o espírito
se concentravam nos cafés, nos teatros e em qualquer lugar onde os homens
bebessem juntos. Nos cafés, encontrava-se sempre algum jogo de cartas e "o
que há de melhor em matéria de conversa, até meia noite." Essa conversa ia
desde o último escândalo da corte até a situação da Europa, desde o mexerico
mais recente até os méritos relativos de Dryden e Molière. De um modo geral,
exceptuando-se os momentos de maior elevação, a conversa era um pouco
mesquinha e as pilhérias eram definitivamente grosseiras, o que aliás não tornava
nem uma nem outra coisa menos agradável para os assistentes. A despeito da
popularidade do chá, do café e do chocolate, não se desprezavam as bebidas
alcoólicas e a embriagues muitas vezes tornava sonolentas as reuniões, quando
não estimulava os jovens cavalheiros a noitadas dissolutas pela cidade. Eram
tempos rudes e grosseiros. Mas, paralelamente a uma agitação desregrada, havia
muita curiosidade intelectual e os virtuosi estavam na moda.
As distinções de classe eram marcadas e arrogantes e as dissenções religiosas
vieram ainda concorrer para acentuá-las, depois que o Estatuto Clarendon atraíra
a aristocracia puritana para a igreja e transformara em dissidentes perseguidos
os puritanos das classes media e inferior, que não se deixavam atrair. A perseguição
aos conventículos tornou-se um novo sport para o magistrado rural, que o
cultivava com o ardor da desforra. Agora que a aristocracia desertara a causa,
a dissenção passou a ser não só criminosa, mas também inferior, e começou a
firme aliança da igreja e das classes privilegiadas. Os Conservadores e os Liberais
frequentavam cafés diferentes, mas bastava descobrirem um miserável dissidente
para que logo se saudassem como correligionários.
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SÉCULO XVIII

O

S augustanos embarafustaram cheios de brilho pelo novo século. Vivia-se
bem e, se não havia pensamento no mesmo nivel, havia pelo menos conversa
incessante, entre as pessoas das classes mais favorecidas. Cultivava-se
com ardor a arte da conversação. Os homens acordavam, iam para os cafés,
trocavam entre si as noticias do dia e conversavam; mais tarde, iam jantar—e
conversavam; iam passeiar no Parque ou em Pall Mall e conversavam; à noite,
reuniam-se em torno das mesas dos cafés, jogavam cartas e conversavam, conversavam muito, até tarde, até a meia noite. Os jovens estudantes de direito
chegavam aos seus cafés prediletos, ostentando alegres barretes de dormir, chinelas
de cores berrantes e robes de chambre—sempre empunhando um jornal, e deixavam
o tempo correr, admirando as roupas de interior uns dos outros. Mais tarde,
as mesmas mesas passavam a ser ocupadas por homens de mais responsabilidade
que vinham combinar negócios—e conversar. Os negócios incluíam apostas sobre
acontecimentos do dia, chegadas de navios, termos de tratados; e apostava-se
até se algum barulho terrível tinha sido uma explosão ou um terremoto. Esta
última aposta, aliás, provocou protestos de um padre: "Protesto contra essa gente
impia que se vale de tudo para apostar. Creio que, se soasse a última trombeta
do Juizo Final, haveria quem apostasse que eram as fanfarras de um circo de
saltimbancos."
Cada café tinha a sua clientela própria: alguns eram refugio de exóticos leões
da moda, outros eram centros de discussão políticaj havia, em outros, cliques
literárias discutindo poesia, arte, as reputações alheias, os últimos escândalos e
as rusgas entre os poetas e seus críticos.
"Cafés; escolas de política, de conversa brilhante e de erudição polida !
Sempre achei que esse apetite devorador dos meus compatriotas por noticias
em geral é uma benção dos céus. Se não fossem os jornais, que seria de
tanta gente boa, que passa constantemente do divertimento para o vicio ?
Graças ao concurso dos jornais não chegamos a degenerar para a brutalidade
e ficamos mais suaves, civilizados, humanos. Se uma senhora ou um cavalheiro perde o seu ou a sua consorte, a nação inteira é informada de que deve
chorar com o esposo enlutado. Há sempre incêndios, execuções, acidentes,
mortes, promoções, etc. para despertar as nossas emoções de pena e de
alegria."
Foi assim que se exprimiu um jornalista, em 1721, e nunca se fez com mais
afetação a apologia da imprensa popular.
Eis agora o que disse um visitante da grande metrópole, em 1720:
"Levantâmo-nos às 9 e os que frequentam as recepções matutinas dos grandes
homens aí encontram distração até as 11. Por volta de meio-dia, o beau monde
se reúne nas confeitarias e nos cafés para onde nos dirigimos em liteiras.
Se o dia está bonito, damos uma volta pelo Parque, até as duas, e depois
vamos jantar; quando o tempo está chuvoso, joga-se basset, em White's,
ou conversa-se e discute-se política, tanto no Smyrna como no St. Jame's.
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Não se vê nunca um conservador no Cocoa-Tree, assim como um liberal
não põe os pés no St. Jame's. Às duas horas da tarde, vamos jantar na
Taberna e aí ficamos até as seis, quando saímos para o teatro, a menos que
estejamos convidados para a mesa de algum grande homem. Para quem
gosta da companhia das senhoras, há sempre recepções nas casas de pessoas
de posição."
Vejamos os lançamentos do diário de uma jovem senhora, no ano de
1711:
"Das 8 às 10: bebi duas chícaras de chocolate na cama e adormeci outra
vez. Das 10 às 11: comi uma fatia de pão com manteiga e bebi uma chícara
de chá, li o Spectalor. De l i a i : experimentei um penteado novo. Dei ordens
para que se lavasse e penteasse o meu cãozinho Veny. Lembrete: a cor que
me vai melhor é o azul. De l até 2.30 fui a Change e estive apreçando umas
luvas. Até as quatro: jantar. Lembrete: Mr. Froth cruzou comigo na sua
nova carruagem. Das 4 às 6: vesti-me e depois fui fazer uma visita a Lady
Blithe e a irmã. De 6 às 11: basset. Lembrete: não tenho sorte com o az
de ouros."
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E assim por diante, a semana inteira. O último lançamento é interessante:
"Relendo este meu diário, fico em dúvida se aproveito o tempo bem ou mal."
A pesar das cartas e dos dados, a conversação ia de vento em popa. Dizia-se
que estava ficando cada vez mais cintilante e cheia de interesse. Havia quem
atribuísse esse novo brilho ao maior consumo de chá. Para as senhoras, pelo
menos, a mesa de chá era o centro inevitável dos mexericos. Outros achavam
que a boa conversa era estimulada pelas iguarias exóticas, vindas de todas as
partes do mundo para a mesa do inglês. Com a introdução de noz moscada,
especiarias, papagaios, sedas, melado, chocolate, penas coloridas, beija-flores e
escravos negros, a ilha ia tomando um ar quasi exótico. Usavam-se jóias ricas
e raras. Os pobres se vestiam com luxo superior à sua posição e os ricos excediam
todos os limites. Os cidadãos imitavam a nobreza, a nobreza imitava os papagaios
e havia um desprezo recíproco. Começou-se a fumar mais e o rapé, mais dispendioso, tornou-se o furor da moda, até mesmo entre as mulheres. O hábito de
"jantar fora," queixava-se Defoe, ia se espalhando pela nação inteira. Os novos
ricos—dos quais alguns tinham enriquecido honestamente, trabalhando e comer35

ciando, ou graças às riquezas das índias ou o tráfico de escravos, e outros pelo
processo mais cómodo de enganar o próximo—tinham feito construir para sua
moradia lindas casas de campo, que serviam à conveniência dos cidadãos, nos
meses de estio, e ''onde as esposas e filhos geralmente permanecem, enquanto os
maridos vêm da cidade aos domingos e voltam na segunda feira." Começara o
costume dos fins de semana no campo e com isso os citadinos irritavam a
aristocracia rural que morava nas redondezas em carater permanente.
A vida, para os ricos, atingiu um novo auge de prazer e alegria. Londres era
centro de todas as diversões: dansas, bailes a fantasia, teatro de comedia, ópera,
carnavais em Ranelagh e Vauxhall. Depois do café da manhã, dava-se um giro,
com a bengala rodopiando entre os dedos e as mãos protegidas por luvas macias
e elegantes, até as dez da manhã, antes de começar o circuito social do dia que,
muito provavelmente, só acabaria depois do teatro ou da ópera, em alguma
taberna mal aquecida.
Mas havia erupções violentas na face enfeitada e pouco limpa da sociedade.
Havia os clubes que tinham o nome genérico de "fogos do inferno" e cujos sócios
vivam numa impiedade tremenda e morriam blasfemando. Entravam nas tabernas
e pediam "torta do Espírito Santo." Representavam peças de um supino mau
gosto sobre o tema da Virgem Maria. Havia ultrajes chocantes nas ruas. Havia
os valentões, os assassinos e as quadrilhas de ladrões. A sociedade era uma superfície
de espuma alegre sobre profundezas selvagens. Enquanto os janotas imbecis
saracoteavam pela cidade; enquanto os talentos e as eruditas da época se reuniam
para conversar ou enchiam o teatro para condenar uma peça nova; enquanto
as moças se enfeitavam, abriam os leques como um pavão abre a cauda e saíam
para bailes e festas; enquanto os nababos construíam suas mansões opulentas e
Londres ia mudando de fisionomia; enquanto as maneiras se tornavam mais
elegantes e refinadas, as conversas mais inteligentes, brilhantes e eruditas—
enquanto isso, por baixo dessa estrutura cheia de encantos, escancarava-se um
abismo negro de miséria, onde havia crianças enforcadas por crime de furto;
homens e mulheres flagelados brutalmente na praça pública, ou atados ao
pelourinho; às vezes enforcados e deixados nas ruas, para exemplo de outros,
ou apodrecendo em masmorras empestadas, porque não tinham podido saldar
suas dívidas. E os seus superiores, discretamente apoiados pela Igreja, notavam
que "a bebida e a ociosidade dão aos pobres uma disposição rixenta e licenciosa."
O único consolo é que os pobres também tinham seus prazeres: bebida, feiras,
jardins públicos, corridas, execuções, ursos acuados e, mais tarde, os esforços
educativos das irmãs More, que em visita a Cheddar "encontraram em cada casa
uma cena de ignorância e vicio, sendo a única Bíblia da paroquia utilizada para
escorar um vaso de flores." Mas, de um modo geral, os ricos pouco se interessavam
pelos pobres e não faziam outra coisa senão deplorar que eles se vestissem em
desacordo com sua posição (quando podiam) e revelassem disposições rixentas
e licenciosas.
Eram tempos violentos, aqueles: ondas de crimes varriam o país e havia épocas
em que a propriedade e a vida humana eram tão inseguras quando na Idade Media.

Mas a sociedade mantinha-se imperturbável e não havia nada que a desviasse
de seus prazeres ou abalasse sua satisfação consigo mesma. Os assaltos nas estradas
eram episódios habituais e esperados como se esperava que uma roda se desprendesse da diligencia. Em caso de tremor de terra, porem, a comoção era maior e
muita gente fugia às pressas para o campo, com desculpas assustadas. "O tempo
está tão bom que é impossível ficar na cidade !" As comoções da terra eram tão
incompreensíveis que os charlatões vendiam pílulas milagrosas contra os efeitos
do fenómeno.
De um modo geral, enquanto a Revolução Francesa não veiu alarmar os seus
líderes e tornar mais sóbria a sua elegância, a sociedade londrina, como a brilhante
sociedade perisiense, alcançou um nível de urbanidade inteligente e gregária que
nunca tinha sido atingido antes e nunca seria igualado depois. Não só as reuniões
dos homens eram inteligentes, mas as das mulheres também, pois tinham entrado
em cena as B as Bleus e "era grande moda varias senhoras se reunirem à noite
para que o belo sexo, animado por um desejo de agradar, pudesse tomar parte
na conversa de literatos e outros homens inteligentes." Assim se expressava
Boswell, mas isso não impedia que, como seu mestre, Dr. Johnson, mais de uma
vez entrasse em conflito com as mulheres eruditas da época. Seja como for,
elas colecionavam as maiores celebridades de Londres. As mulheres belas e as
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mulheres intelectuais bebiam com a mesma sede as palavras do querido Dr.
Johnson, que se divertia imensamente. As anfitriãs inteligentes reuniam em seus
salões todos os candidatos à gloria. "Tertúlias como essas dificilmente se
encontram em outro lugar," dizia Hannah More, que era uma das Bas Bleus.
"Nunca convido idiotas para minha casa"—declarava com firmeza Mrs. Montagu.
E como são poucos os que podem gabar-se disso, em qualquer época !
E assim—adornado, empoado, cheio de plumas, cabeleiras extravagantes e
ornadas de frutas, cultivando os requintes do rapé, incomparavelmente conversador
e brilhante—o Século XVIII entrou na sombra jacobina que se projetava de
repente, ameaçadora, do outro lado do Canal da Mancha. Foi o fim de uma era.
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OUVE acontecimentos sérios que vieram refrear a animação dos elegantes
do fim do século. Temia-se, por exemplo, a infeção jacobina. É verdade
que, embora ocorressem desordens e houvesse atitudes mentais perigosas,
a Grã-Bretanha não se deixava impressionar muito com isso; mas, ainda assim,
os acontecimentos emperravam o estilo da velha ordem, ao mesmo tempo que
os impostos mais pesados repercutiam nas bolsas dos ricos. Simplificaram-se
os vestuários e os rapazes da época voltaram a usar cabelos curtos, estilo abandonado
havia muito tempo. Alguém disse porem que, "embora solapada nos seus
fundamentos e sofrendo uma atrofia gradual, a boa indumentária só caiu de
todo na era do jacobinismo e da igualdade, em 1791/4."
Quem comparecesse a uma recepção em Holland House ou em Devonshire
House, em fins do século, nunca seria capaz de dizer que a elegância estava
perigando. Foi uma época de fastígio da aristocracia Liberal e de seus salões
políticos. A conversa abrangia todos os tópicos que interessavam às pessoas
educadas e racionais, especialmente em Devonshire House, onde se reuniam os
melhores causeurs de toda a Inglaterra. A categoria social, a animação e a
inteligência ainda imperavam na sociedade e na política, ao tempo da Regência. O
mesmo não acontecia com as virtudes domésticas, às quais pouco valor se atribuía:
era raro o cavalheiro que não tinha uma amante e muitas mulheres casadas da alta
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roda também tinham seus amores ilícitos. Bebia-se muito, esbanjava-se muito
dinheiro em jogos de cartas, nas bancas de dados ou em apostas sobre lutadores
profissionais. Aliás, apostava-se incessantemente, a propósito de tudo: lutas entre
homens ou entre galos; acontecimentos políticos; casos de amor, ou o tempo de
uma viagem até Brighton, nas carruagens da época. Tornara-se uma verdadeira
mania guiar a própria carruagem e os elegantes andavam abaixo e acima, a toda
disparada, pelas cidades e pelos parques, em tipos variados de carros puxados
por belos cavalos.
Lado a lado com esses passatempos desenvolvia-se contraditoriamente uma
austera piedade evangélica. Os sofrimentos dos pobres passaram a merecer alguma
atenção e, para magua da populaça, pensou-se também no sofrimento dos touros
e dos ursos. As sociedades humanitárias desferiram protestos mais sonoros contra
o tráfico de escravos e até mesmo alguns bispos se tornaram abolicionistas. De
maneira geral, a sociedade adotou um tom mais generoso, embora fossem consideradas suspeitas as ideias democráticas. O vinho capitoso da revolução subiu
à cabeça dos jovens radicais, que achavam uma benção do destino viver naquela
alvorada da felicidade humana. Mas esse ponto de vista não era muito encorajado
e era mesmo considerado extremamente perigoso, quando partia das camadas
inferiores da sociedade.
Em geral, a pobreza não era mais miserável do que antes, mas era suportada
agora em condições mais penosas, pois a revolução industrial tinha tangido homens,
mulheres e crianças para fábricas, minas e usinas, e iam surgindo na paisagem
cidades negras, alimentadas a carvão, ferro e algodão. A idade da máquina
produziu uma nova espécie de operário, independente e especializado. Produziu
também uma nova classe de gente rica: os industriais. E produziu finalmente
uma nova forma de trabalho cruel e deshumano para as crianças pobres. A
agricultura científica enriqueceu proprietários de terras e fazendeiros, sem vantagem
para os trabalhadores, sufocados pelas divisas intransponíveis dos latifundiários
e pelo preço de um pão.
O fabricante rico foi pouco a pouco substituindo o negociante rico, à frente
da prosperidade britânica. A industria penetrou entre as classes governantes e
os dois grandes partidos deixaram de ser essencialmente aristocráticos. Não que
os industriais fossem aceitos socialmente pelas camadas superiores, mas a verdade
é que o sangue vulgar, enriquecido nas fábricas, começou a solapar as espessas
paredes dos castelos ilustres, enquanto o algodão, o ferro e o carvão passeavam
pelos salões de Bath, passavam o fim de semana em Brighton e guiavam elegantes
vitorias nos parques de Londres. Surgiram por toda a Inglaterra mansões
opulentas, de estilo «italiano, onde se refugiavam os industriais dissidentes e
radicais, ali incubando uma geração nova que emergiu para as hostes do Partido
Conservador, para a Igreja ou para a alta agricultura. Ainda assim, não conseguiam acesso ao Almanaque, em cujas páginas se enfileirava a nobreza. Um
snobismo declarado mantinha cada classe no seu lugar.
As classes superiores da sociedade rural inglesa eram governadas por. modestos
chefes locais, os squires, cada um no seu setor. Eram agora raros os squires iletrados
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e rudes do tipo de Western. Os squires do século XIX eram cavalheiros meticulosos,
formais, cheios de devoção, cultura e respeito às conveniências. Muitas vezes
tinham mesmo inclinações evangélicas e educavam os filhos com austeras
admoestações à virtude, obrigando-os a distribuir doces entre os pobres. Acima
deles, a aristocracia estouvada, desabrida e pródiga, vivia com menos comedimento,
abaixo, viviam os advogados, farmacêuticos, médicos e comerciantes das cidadezinhas e aldeias; abaixo destes, vinha então a grande massa subserviente e apática
dos pobres. O clero, que há muito vinha subindo de posição, muitas vezes emparelhava socialmente com os squires, preservando a vida de familia, à qual nem sempre
dedicava muito tempo. Com sua atitude firme em relação aos dissidentes, o
clero contribuiu para manter os padrões religiosos no mesmo nivel dos padrões
sociais. Os ministros da Igreja eram habitualmente recrutados em Cambridge
ou em Oxford e às vezes eram homens de grande erudição. De modo geral,
faltava-lhes zelo religioso, mas eram criaturas afáveis e dignas de confiança. Foi
um deles que escreveu o seguinte: "O clero inglês compõe-se de homens piedosos,
honestos, eruditos e decentes, mas que em regra não se notabilizam por suas
atividades profissionais."
Os primeiros trinta anos do século apresentaram uma curiosa combinação de
luxo berrante, pobreza esquálida, exibicionismo, dissipação alegre, devoção
religiosa e formalidade elegante. Foi uma era de pugilismo, vida de clubes, novas
dansas, ascenções de balão, poesia romântica, romance e drama, imitações de
Byron e os últimos janotas da Regência. O Conde d'Orsay sucedeu ao Belo
Brummel; Lady Blessington ia pescando leões literários em Gore House; as
ruidosas noitadas se transformaram em recepções nos salões ilustres; as senhoras
afluíam para conferencias, faziam flores, bordavam bolsas de contas e tapetes
de lã e esvoaçavam pelos salões de baile, mostrando espáduas nuas que emergiam
de vestidos a principio clássicos, depois em estilo rococo e afinal de solenes talhes
vitorianos. Enquanto isso, os cavalheiros da época, que tinham progredido da
condição de janotas para a de peralvilhos, passaram a cultivar suíças e ondular
os cabelos. À medida que o século avança, as fisionomias de nossos antepassados,
como as vemos nos retratos, vão se tornando mais benevolentes e piedosas e
menos arrogantes e altivas. As fisionomias dos pobres—que não foram pintadas
—nós as imaginamos mais decididas do que antes, mais concientes de seus direitos;
ou então, ainda pacientes, descarnadas e sem defesa contra um massacre em
Peterloo. Todas as classes eram mais instruídas do que no tempo em que Miss
Hannah More dizia: "Não concordo que se escreva para leitura dos pobres. Meu
objetivo não é fazer fanáticos e sim difundir entre as classes inferiores hábitos
laboriosos e de piedade cristã." Oxford e Cambridge iam despertando do
torpor em que aparentemente estiveram mergulhadas, pelo menos durante um
século. As escolas primarias cresciam em número e melhoravam em todos os
sentidos.
Em regra, as meninas eram educadas por governantes, mas algumas frequentavam
internatos, onde não aprendiam coisa alguma. Depois de crescidas, viviam em
casa, quando os pais tinham meios para sustentá-las, divertindo-se alegremente
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com festinhas, namoricos, um pouco de música ou de pintura, visitas, croquet
ou passeios a cavalo e ajudando as mamãs em tudo que estas achavam fatigante.
Às vezes ajudavam também os papás, no caso, aliás comum, de serem eles pastores
da Igreja. A vida não era insípida, nem mesmo as mocinhas eram insípidas e
os homens decididamente eram interessantes. Não faltava dinheiro e as casas
de residência iam sendo todas reformadas e remobiliadas, geralmente para pior.
Os serões domésticos eram alegres e cheios de intimidade. Logo que os cavalheiros
trocavam suas bebidas e seus charutos pela companhia das senhoras, servia-se
o chá, habitualmente às dez horas. Seguiam-se então jogos de cartas, charadas,
ou um pouco de música e conversa. Às vezes, nos círculos familiares, faziam-se
leituras em voz alta, até que as senhoras—que por esse tempo precisavam de
mais repouso do que os homens—apanhavam seus castiçais e iam para a cama.
Em Londres, a vida era mais fácil, graças à iluminação a gaz nas ruas, os
tílburis e maior número de carros de aluguel. Por volta de 1830, começaram a surgir
os primeiros omnibus de tração animal. Estes, porem, serviam apenas às classes
pobres. Os ricos e elegantes andavam quasi todos em seus veículos particulares,
pois os de aluguel eram suspeitos, possivelmente sujos e nunca se podia saber
quem os tinha ocupado antes. As ruas também eram sujas, mas os cavalheiros
UM J O G O DE C R O Q U E T
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as percorriam assiduamente, rodopiando suas indefectiveis bengalas, passeando
por Bond Street ou Pall Mall, comparecendo aos leilões de Christie's ou às vendas
de Tattersall e frequentando exposições de pintura, recepções, clubes ou garden
parties. Com o tempo, porem, essas pequeninas delicias da vida social foram
se tornando grosseiras e de mau gosto e morrendo uma a uma. Os pobres de
Londres tinham a reputação de bêbados inveterados, depravados e muitas vezes
perigosos. Era preciso mante-los sempre a uma distancia conveniente. No interior,
o caso mudava de figura, porque os pobres conheciam seu lugar e ganhavam sopas,
agazalhos e, quando doentes, até mesmo vinho !
O divertimento predileto do londrino rico era a ópera. A pesar de sermos,
em matéria de música, a menos fecunda de todas as nações, e a pesar do nosso
mau gosto natural, ainda assim o público culto da Grã-Bretanha é o mais sensível
de todos os públicos musicais e um sucesso em Londres é sempre uma consagração.
O mesmo paradoxo ocorre no teatro: sendo por natureza os piores atores do
mundo (com exceção talvez dos peles vermelhas) sempre fomos os mais ardentes
frequentadores de teatros. Durante algum tempo, uma ligeira nuvem evangélica
obscureceu o palco, mas logo se dissipou. Enquanto isso, como a natureza humana
precisa de escoadouros e válvulas de escapamento, irrompeu uma cantoria ruidosa
de hinos religiosos e a adoração pública tornou-se um vasto concerto comunal.
Entretanto, o mais empolgante desses escoadouros, no começo da Era Vitoriana,
eram as viagens temerárias nos trens a vapor. As senhoras da época, com a
habitual imprecisão, achavam que era "a mesma coisa que voar." Essa forma
de divertimento empolgava até os soberanos: A Rainha Vitoria, o Príncipe
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Consorte e os principezinhos deliciavam-se todos em passeios nos ruidosos
monstros de ferro.
Não se pode afirmar com segurança se os dandies das duas décadas que vão
de 1840 a 1860 eram mais ou menos imbecis do que os seus antepassados. Como
os peralvilhos de qualquer geração, tinham os seus maneirismos e suas afetações
de linguagem e prosódia. Em essência, os janotas vitorianos não deviam ser
melhores nem piores do que os de outras épocas.
As mulheres parecem variar mais. Ia se espalhando a cultura feminina. Em
1840-50, uma mulher que se dedicasse a leituras serias já não era mais escarnecida
como pedante nem admirada como bas-bleu. As mulheres frequentavam conferencias, discutiam o Oxford Movement, argumentavam sobre questões de teologia
e defendiam pontos de vista literários. Terá de fato existido o suave anjo-imbecil
dos livros de Thackeray e Dickens ? É difícil distinguí-lo nas tradições de nossas
vigorosas antepassadas. Algumas décadas depois, quando a educação feminina
chegou até os cursos superiores, já havia um grande grupo de mulheres preparadas
para o movimento de ascenção por que ansiavam.
As classes media e superior sentiam-se tão bem, colocadas como estavam acima
do pantanal sombrio e insalubre da sociedade humana, que podiam dar-se ao
luxo a que aspiravam de patrocinar as artes. Os vitorianos gostavam de pintura
e poesia, fosse boa ou fosse má; os artistas e poetas conseguiam viver—como
uns poucos vivem hoje—do produto de seu trabalho. Os movimentos artísticos
faziam sensação. Alguns eram aclamados, outros execrados, outros aclamados
e execrados ao mesmo tempo, como por exemplo o Pre-Rafaelismo, com o seu
curioso e caótico sortimento de ideais e meios de pô-los em prática. A arte, a
música e a literatura estavam sendo levadas a serio por aquela mesma sociedade
próspera, sólida e filistina, que ia tornando a Inglaterra odiosa. Acreditava-se
que a arte tinha importância, como se acreditava que a religião tinha importância.
Os novos profetas, as novas ideias eram aclamados ou condenados com ardor e
esses profetas e essas ideias eram o condimento das reuniões mundanas.
Foi essa a estética dos anos que mediaram de 1870 a 1890. Um suposto senso
estético tomou a sociedade de assalto e impeliu os mais avançados para porcelanas
azuis, penas de pavão, lirios e vestidos de amplas caudas que se arrastavam pelas
ruas e pelos salões. Tudo isso provocava ironias grosseiras dos reacionarios e,
ao contrario das modas de nossos dias, resultava num ambiente de ópera cómica.
Por volta de 1890, o gosto se tornou mais requintado, ao mesmo tempo que surgia
a mania do ciclismo, o imperialismo rude e violento, o culto de Wagner, colarinhos
duros e, nas artes, um fenómeno indefinível, conhecido pelo nome de "decadência."
Entre 1870 e 1880, as mulheres já tinham começado a frequentar universidades,
remar e jogar hockey ou cricket, e adotaram o tennis, logo que foi lançado o novo
jogo em 1875. Puseram-se a viajar sozinhas pelo Continente e a fazer alpinismo
e já havia até mulheres médicas. O que se chamava de "emancipação" tinha
vencido os hábitos da época. Durante algum tempo, existiu uma "mulher nova,"
com todas as anedotas apropriadas a tal criatura. Entretanto, muito antes de
terminar o século, a mulher já não era mais nova e passou a fazer parte da paisagem.
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SÉCULO XX

O

REINO de Eduardo VIII foi uma orgia de patriotismo, automobilismo,
vida mundana ultra-elegante, luxo e animação. O monarca, durante seu
reinado pateticamente curto, criou um alto nivel de vida. Havia muito
prazer para quem tivesse dinheiro e fazia muito tempo que a vida não era tão
divertida. A sociedade desse período não perdeu o interesse pelas artes; ao
contrario, vibrava com os impressionistas, os post-impressionistas, as comedias
musicais, Bernard Shaw, revelando, mais tarde, um entusiasmo ainda maior
pelos bailarinos russos. Enquanto isso, ia melhorando o nivel das vidas menos
afortunadas (o que aliás já vinha acontecendo desde o século passado), por meio
de seguros de saúde, aposentadorias e pensões e salários mais altos.
A vida social, rudemente abalada em 1914, tivera, durante quatro anos, uma
base puramente militar. Foi uma época desfavorável à cultura e às artes, para
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as quais não havia disposição nem tempo. Os casamentos se tornaram mais
frequentes, mais apressados e mais breves. Prevalecia em tudo uma tensão nervosa,
uma agitação constante. Como na guerra seguinte, muita gente estava ocupada
em pouco rendosas atividades de guerra. Outras atividades, mais lucrativas,
rendiam fortunas. E havia uma certa magua e irritação entre os soldados e o
resto da população.
A paz chegou, ao som de ruidosas manifestações de alegria, e a vida prosseguiu
mais ou menos no mesmo passo, durante alguns anos. Voltou o interesse pelas
artes, surgiram outra vez os prémios literários e aumentou o número de escritores
que os embolsavam. O bailei russo, exilado de sua terra de origem pelas complicações internas, entrou de novo em moda. Havia exposições de pintura quasi
todas as semanas e às vezes se compravam quadros. Recomeçaram as viagens e
nunca fora tão grande a afluência ao Continente. As estradas viviam atravancadas
de automóveis j cocktails e dansas negras cruzavam o Atlântico em serie; os
antigos ritmos ondulantes foram substituídos por cadencias monótonas. As
mulheres decoravam o rosto com camadas mais espessas de pintura e as saias
subiram até os joelhos.
Multiplicaram-se as festas, os sexos se aproximaram mais e modificaram-se
os tabus sociais. Algumas pessoas achavam que isso era salutar, outras achavam
o contrario. Qualquer coisa que se mencionasse entre cavalheiros podia também
ser mencionada na presença de senhoras e pelas próprias senhoras. Deixou de
ter aplicação a frase de alivio de Lord Melbourne—"agora podemos falar à vontade."
As mocinhas discutiam tópicos de que suas mães mal tinham ouvido falar, a não
ser através da literatura. Aliás, se tivessem ouvido não teriam entendido, se
tivessem entendido não teriam repetido nem baixinho e, se tivessem repetido,
teriam corado. As moças de após-guerra, embora menos interessadas pela
literatura, ouviam, entendiam, falavam claro e não coravam, pois não viam motivo
para isso. As mães, por força do contagio, não tardaram a agir da mesma
maneira, pois as meninas diziam às suas mamãs que isso era o salutar espírito
moderno. Se já estivessem muito idosas para aprender ficavam à margem.
Se há alguma razão válida para contar períodos por décadas, a de 1920-30 foi
excelente: alegre, decorativa, inteligente, extravagante e culta. Houve surtos de
interesse vibrante por fotografia, cinema, clubes e sociedades de arte dramática,
surrealismo, moveis de aço, poesia ligeiramente obscura, Proust, James Joyce,
dansa, patinação, pinturas murais.
A década seguinte foi mais seria, menos culta, menos esteta, mais política.
Nasceu ao sopro gelado da crise económica e terminou devorada pela guerra,
como por uma grande queimada. Entre essas duas catástrofes, os comunistas e
os fascistas lutavam e pregavam e os olhos dos homens se voltavam apreensivos
para a ameaça alarmante que surgira de repente e pesava sobre mais de um trono.
Fizeram-se apostas sobre a data da guerra. Muita gente, que nunca tinha feito
parte de um comité, passou a frequentar comités para a defesa da liberdade,
da democracia ou da cultura, e a cultura, mudando de sentido, passou a significar
anti-fas cismo.

As discussões se tornaram mais acaloradas ainda quando foi preciso decidir
se era ou não desejável cumprir as obrigações assumidas para com a Checoslováquia.
A Grã-Bretanha de repente começou a pensar em termos de bombas: cavaram-se
trincheiras, muitos londrinos foram instalar-se no campo. Mal as trincheiras se
encharcaram dagua e os londrinos voltaram à capital, foi preciso recomeçar tudo
de novo. Depois, surgiram novas modas: as janelas foram adornadas de ziguezagues de esparadrapo; todos carregavam máscaras contra gazes e as esqueciam
nos cinemas e nas moitas; nas calçadas havia sacos de areia que aos poucos iam
apodrecendo ou arrebentando; na escuridão densa das noites londrinas agitavam-se
lanternas elétricas, irritando os motoristas; as mulheres começaram a vestir-se
como homens, os homens foram servir como bombeiros e vigias, ou em postos
de socorros de emergência, enquanto os mais idosos se inscreviam na Guarda
Metropolitana; rapazes e moças foram mandados para as forças e para as fábricas
de munições; estrangeiros inimigos, tivessem intenções hostis ou amigáveis, foram
despachados para campos de prisioneiros; os fascistas britânicos e outros foram
trancafiados no xadrez; os policias adotaram capacetes de aço. Os automóveis
iam de encontro às calçadas, atropelavam os transeuntes e chocavam-se uns com
os outros. Os lamentos sinistros da sereia soavam de dia e soavam de noite e o
povo saía de suas camas para ir sentar-se em abrigos anti-aereos, onde as mulheres
ficavam pachorrentas, tricotando agazalhos. As bombas puseram abaixo lares
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sem conta. Entre os que sobreviviam à catástrofe, uns procuravam criar novos
lares e outros achavam espantoso que fosse possível viver tão bem sem lar, dormindo
nos abrigos, onde reinava uma vida social divertida, a pesar de brigas e ciumadas
ocasionais, vida essa que prosseguia, por força do hábito, mesmo quando não
havia perigo de bombas. Durante alguns meses, a conversa normal teve um tom
de catástrofe. As palavras dominantes eram alarme, bomba, sereia, abrigo, blitz
(que muita gente imaginava ser a palavra alemã correspondente a ataque aéreo).
Enquanto isso, a vida social das províncias se complicava e adquiria uma atmosfera
de um certo ressentimento contra as pessoas evacuadas das cidades bombardeadas,
cujos hábitos muitas vezes desagradavam aos nativos. Havia também refugiados
de terras estrangeiras e também esses nem sempre satisfaziam os patriotas destas
bandas. Nessas zonas, as conversas em regra giravam em torno das características
e costumes dos diversos grupos. E a conversa se concentrava também, por toda
a parte, no tema soberano da comida: o que se podia comprar e o que não se
podia, o que era permitido e o que não era, onde obter-se isso e aquilo e a que
preço, o que não era possível encontrar e como fulano ou sicrano o tinha conseguido.
Quando as bombas não estavam caindo do céu e os homens não estavam procurando
salvar seus cacarecos das casas em ruínas, antes da chegada das turmas de remoção
de escombros, voltava sempre à baila a conversa fatal: a comida. Mais tarde,
o tópico principal ia ser o vestuário e os cálculos de coupons de roupas. O padrão
de elegância desceu muito, para alegria dos que o achavam fatigante ou inaccessivel.
As pernas nuas tornaram-se moda universal de verão e os homens, mais conservadores em questões de indumentária, apegaram-se às meias de que dispunham,
crivadas de serzidos. Era raro ver-se alguém em traje de rigor. A vida era menos
decorativa e menos social, mas o espírito gregário dos homens encontrou, como
encontra sempre, escoadouros diferentes. Aliás, para muita gente a vida se tornou
mais comunal do que de costume. Homens e mulheres em uniforme foram
reunidos para a defesa civil ou militar e, nos intervalos, passeavam, divertiam-se,
bebiam juntos. Era uma vida que tendia a nivelar as distinções sociais. Chauífeurs
de praça, caixeiros, datilógrafas, garçonettes, rapazes saídos de escolas ilustres e
moças de famílias abastadas—todos viviam em comum, divertiam-se em comum,
trocavam entre si pilhérias bem humoradas e conheciam-se pelos apelidos. A
vida social inglesa, nestes dias perturbados, sombrios e estranhos, está chegando
mais perto dessa democracia pela qual dizemos que estamos lutando e que na
realidade nunca tivemos até agora. Demos alguns passos nessa direção, mas
ninguém pode saber ainda se esses passos vão recuar ou prosseguir, quando se
extinguir a fornalha dissolvente da guerra e tivermos que procurar, por entre
destroços e cinzas fumegantes, o nosso caminho do futuro.

