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RESUMO  

 

A presente monografia se propõe a analisar a peça teatral “Believe as You List”, do 

dramaturgo inglês Philip Massinger. A peça, que teve licença para performar em 1631, havia 

sido censurada no ano anterior por tratar dos relatos sobre o falso D. Sebastião de Veneza e o 

mito do rei encoberto que foi associado a D. Sebastião, rei de Portugal, após o seu suposto 

desaparecimento na Batalha de Alcácer-Quibir (1578). Partindo da hipótese de que o 

dramaturgo teria inserido uma crítica política ao monarca inglês de sua época, Carlos I, a 

monografia tem como objetivo observar a circulação dos relatos sobre o Sebastião de Veneza 

na Inglaterra Carolina e a sua repercussão nas discussões e representações referentes à figura 

monárquica, tendo em vista as disputas políticas e a impopularidade da monarquia inglesa que 

se acentuam durante o reinado de Carlos I, além das conturbadas relações anglo-ibéricas neste 

período. 

 

Palavras-chave: teatro inglês; Inglaterra carolina; Sebastianismo; representação monárquica. 
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ABSTRACT  

 

This monographic research proposes to analyse the play "Believe as You List" by the 

English playwright Philip Massinger. They play, which was granted license to perform in 1631, 

was censured the year before for dealing with the reports on the false Sebastian of Venice and 

the hidden king myth associated with Sebastian, king of Portugal, after his supposed 

disappearance on the battle of Alcazar. Following the hypotheses that the playwright might 

have inserted a political criticism to the English monarch of his time, Charles I, this work 

attempts to observe the circulation of news about the Sebastian of Venice in Caroline England 

and its repercussions in the discussions and representations of the king's image, in the midst of 

political disputes and unpopularity of the English monarchy during the reign of Charles I, as 

well as the troubled Anglo-Iberian relations in this period. 

 

Keywords: English drama, Caroline England, Sebastianism, monarchical representation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1630, uma peça teatral do dramaturgo inglês Philip Massinger foi censurada por 

“conter matéria perigosa como a deposição de Sebastião, rei de Portugal, por Filipe, havendo 

um tratado de paz entre os reis da Inglaterra e Espanha”1. Um ano depois, “Believe as You List” 

ganhava licença para ser performada pela companhia dos Homens do Rei, trazendo para os 

palcos a história de Antiochus, rei sírio derrotado em batalha que volta para reconquistar seu 

reino. A peça se divide em cinco atos, com o primeiro se abrindo com o retorno de Antiochus 

após 22 anos em exílio. É neste ato também que é apresentado o personagem Flaminius, 

embaixador de Roma nas províncias da Ásia. Enquanto Antiochus procura negociar apoio, 

primeiro com o senado de Cartago, no segundo ato, e posteriormente com Prusias, rei da Bitínia, 

no terceiro ato, Flaminius o persegue, acusando-o de ser um impostor. No quarto ato, Flaminius 

finalmente captura Antiochus, que resiste a diversas provações, de forma quase messiânica, 

com o intuito de fazê-lo renegar sua identidade. No quinto ato, Antiochus é reconhecido por 

Marcellus, procônsul da Sicília, que consegue libertá-lo da prisão e prender o próprio Flaminius 

– por ter aceito subornos enquanto funcionário de Roma -, todavia, à esta altura, Antiochus 

compreende que, apesar de liberto, sua restauração é impossível, e a peça termina com uma 

alusão à um poder maior, capaz de erguer ou derrubar “monarcas orgulhosos” (“prowde 

monarchs”2). A trama de “Believe as You List”, entretanto, nada mais é que a história referente 

a D. Sebastião submetida por Massinger no ano anterior, tendo os nomes de personagens e 

lugares alterados como forma de contornar a censura sem perder o texto original. Assim, a 

narrativa que originalmente dramatizava o retorno do suposto D. Sebastião em Veneza e a sua 

perseguição pelo embaixador Espanhol agora se passava na Ásia dominada pelo Império 

Romano, com Antiochus perseguido por Flaminius, o embaixador de Roma.  

O episódio do chamado “Sebastião de Veneza”, figura que reivindicou para si a 

identidade do rei D. Sebastião de Portugal, havia ocorrido pouco mais de trinta anos antes dos 

primeiros registros sobre a peça. Envolto pelas expectativas e crenças populares portuguesas, 

que atribuíam um caráter messiânico à figura de D. Sebastião - que não teria morrido em 

batalha, mas estava vivo e retornaria para libertar Portugal da dominação espanhola - em muito 

 

1 Tradução livre: “This day being the 11 of Janu. 1630, I did refuse to allow a plat of Messinger's, because itt did 

contain dangerous matter, as the deposing of Sebastian king of Portugal, by Philip the (Second) and ther being a 

peace sworen twixte the kings of England and Spayne”. BAWCUTT, N.W. (ed). The control and censorship of 

Caroline drama: the records of Sir Henry Herbert, Master of the Revels, 1623-73. Oxforf: Claredon Press. 1996, 

p. 170-171. 
2 Ato V, cena ii. F. 27b. 
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fortalecido pelo mito do rei oculto ou encoberto, isto é, a crença em um herói adormecido que 

voltaria para salvar os seus súditos de diversas injustiças e calamidades3, o episódio do falso de 

Veneza ganhou forte repercussão internacional, e não demorou para que as notícias sobre o 

suposto D. Sebastião e suas aventuras pela península itálica chegassem ao solo inglês. Em 1601, 

o primeiro de três panfletos sebastianistas organizados pelo frei José Teixeira foi traduzido para 

a língua inglesa por Anthony Munday4. Em 1612, quase dez anos depois dos panfletos de 

Teixeira circularem em língua inglesa, Edward Grimeston traduzia para a língua inglesa The 

Generall Historie of Spain5, de Levis de Mayerne Turquet, que também trazia uma descrição 

da jornada do falso D. Sebastião pela Itália. Muito possivelmente, Massinger teria tido contato 

com algum destes textos para escrever “Believe as You List”6, tendo em vista a semelhança 

entre os episódios contidos nas narrativas sebastianista e as cenas criadas pelo dramaturgo, além 

 

3 BERCÉ, Yves-Marie. O Rei oculto – salvadores e impostores: mitos políticos populares na Europa moderna.  

Bauru: EDUSC; São Paulo: Imprensa Oficial. 2003, p. 13-14. 
4 Nos dois anos que sucederam a publicação do panfleto traduzido por Munday, outros dois panfletos organizados 

por Teixeira em defesa do Sebastião de Veneza também ganhariam traduções para a língua inglesa. Os três 

panfletos são, em ordem de publicação: TEIXEIRA, J., 1543-1604. The strangest aduenture that euer happened: 

either in the ages passed or presente Containing a discourse concerning the successe of the King of Portugall 

Dom Sebastian, from the time of his voyage into Affricke, when he was lost in the battell against the infidels, in 

the yeare 1578. vnto the sixt of Ianuary this present 1601. In which discourse, is diuerse curious histories, some 

auncient prophesies, and other matters, whereby most euidently appeareth: that he whom the Seigneurie of Venice 

hath held as prisoner for the space of two yeres and twentie two dayes, is the right and true king of Portugall Dom 

Sebastian. More, a letter that declareth, in what maner he was set at libertie the xv. Of December last. And beside, 

how he parted from Venice and came to Florence. All first done in Spanish, then in French, and novv lastly 

translated into English. Londres : Printed [by Richard Field] for Frances Henson dwelling in the Black-Friers, 

1601. Disponível em: <http://gateway.proquest.com/openurl?ctx_ver=Z39.88-

2003&res_id=xri:eebo&rft_id=xri:eebo:citation:99853503> Acesso em 01 jun. 2021. 

TEIXEIRA, J., 1543-1604. The true historie of the late and lamentable aduentures of Don Sebastian king of 

Portugall after his imprisonment in Naples, vntill this present day, being now in Spaine at Saint Lucar de 

Barrameda. Londres : Printed by Simon Stafford and Iames Shaw, 1602. Disponível em: 

<http://gateway.proquest.com/openurl?ctx_ver=Z39.88-

2003&res_id=xri:eebo&rft_id=xri:eebo:citation:99837084> 

TEIXEIRA, J., 1543-1604.. A continuation of the lamentable and admirable adventures of Dom Sebastian king of 

Portugale With a declaration of all his time employed since the battell in Africke against the infidels 1578. vntill 

this present yeare. 1603. Londres: Printed [by R. Field] for Iames Shaw, and are to be sold at his shop neare 

Ludgate, 1603. Disponível em: <http://gateway.proquest.com/openurl?ctx_ver=Z39.88-

2003&res_id=xri:eebo&rft_id=xri:eebo:citation:99837085> Acesso em 01 jun. 2021. 
5 MAYERNE, L.T.D.,D.1618. The generall historie of Spaine containing all the memorable things that haue past 

in the realmes of Castille, Leon, Nauarre, Arragon, Portugall, Granado, &c. and by what meanes they were vnited, 

and so continue vnder Philip the third, King of Spaine, now raigning; written in French by Levvis de Mayerne 

Turquet, vnto the yeare 1583: translated into English, and continued vnto these times by Edvvard Grimeston, 

Esquire: London, Printed by A. Islip, and G. Eld, 1612. Disponível em: 

<https://www.proquest.com/eebo/docview/2240887421/99849710> Acesso em 01 jun. 2021. 
6 Nas suas respectivas análises sobre “Believe as You List”, A. H. Cruickshank, Isabel Oliveira Martins e Adrian 

Streete trabalham com a possibilidade de que Massinger teria lido estes panfletos e utilizado-os como referência 

para a peça, e apresentam alguns pontos de contato entre o texto dramático, mesmo após a alteração da narrativa, 

e os panfletos de Teixeira. Já em 2005, Martin White propôs que o dramaturgo teria o texto de Turquet, na tradução 

de Grimeston, para escrever a peça. Na pesquisa de iniciação científica financiada pela Fapesp, que precedeu esta 

monografia (processo número 19/26022-7), realizou-se a leitura e cotejamento entre essas fontes, e comprovou-se 

que, de fato, existem aproximações tanto com os panfletos de Teixeira quanto com o texto de Turquet.  
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de nomes de personagens e locais contidos no episódio do Sebastião de Veneza que aparecem 

no manuscrito de “Believe as You List”, sendo riscados e substituídos de forma a adaptar a 

trama para a antiguidade romana. 

Todavia, não se pode perder de vista que as décadas que separam a recepção das notícias 

sobre o Sebastião de Veneza das desventuras no palco do Antiochus de Philip Massinger 

configuram dois momentos distintos na Inglaterra, tanto no que diz respeito à política interna 

quanto às relações com os países envolvidos no episódio do Sebastião de Veneza, sobretudo as 

potências ibéricas, unidas sob a coroa espanhola desde a Batalha de Alcácer-Quibir - na qual o 

verdadeiro D. Sebastião de Portugal foi dado como morto. Se em finais do século XVI as 

relações anglo-ibéricas eram marcadas por grande hostilidade de ambos os lados - tendo como 

evento marcante o confronto entre as forças navais inglesas e a chamada Invencível Armada 

espanhola, em 1588 -, as monarquias inglesa e ibéricas viviam, desde 1604, com a assinatura 

do Tratado de Londres, uma tentativa de apaziguamento e aproximação política7, o que 

justificaria assim a censura à peça de Massinger conforme os termos do censor. 

A Inglaterra de Massinger também não era mais a mesma que testemunhou as 

consequências de Alcácer-Quibir, ou que recebeu as notícias de um pretenso D. Sebastião que 

circulava pela Itália. Elisabete I, que reinara sobre a Inglaterra desde meados do século XVI, 

havia morrido sem deixar um sucessor direto, entregando assim a coroa inglesa para seu 

herdeiro mais próximo, Jaime Stuart - então rei Jaime VI da Escócia. No momento em que 

Massinger escrevia “Believe as You List”, a monarquia inglesa havia passado para o sucessor 

de Jaime I, seu filho Carlos I, figura que se tornava cada vez mais impopular, tanto pela sua 

política externa, como a já mencionada paz com a Espanha, quanto por questões internas, sejam 

elas religiosas, parlamentares ou financeiras8. Em 1626, ocorreu o episódio do Forced Loan, 

no qual Carlos I se utilizou da sua prerrogativa régia para forçar o Parlamento a conceder 

empréstimos para a coroa – uma prática geralmente reservada para situações emergenciais9 -, 

alavancando diversas tensões entre rei e parlamento, que culminou na Petition of Rights (1628), 

a qual estabelecia os direitos individuais dos súditos e os deveres do governante10. Apenas um 

 

7 CARDOSO, Ricardo. A Invencível Armada na Pena de Shakespeare: diplomacia e dramaturgia na transição do 

século XVI para o XVII. 2016. Dissertação (Mestrado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e  

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 07-08 
8 HARRIS, Tim. Rebellion: Britain’s first Stuart kings, 1567-1642. Nova York: Oxford University Press, 2014, p. 

233-234 
9 HILA, Marina. Massinger’s Believe as You List and the Politics of Necessity. Cahiers Élisabéthains, v. 81, n. 1, 

2012, p. 30. 
10 OSTRENSKY, Eunice. As Revoluções do Poder. São Paulo: Alameda, 2005.  



12 

 

ano após assinar a petição, entretanto, Carlos I dissolveu definitivamente o Parlamento, gerando 

uma crise política ainda maior. Assim, em 1630, ano em que “Believe as You List” teria sido 

escrita, fazia apenas um ano desde que o monarca inglês suspendera definitivamente o 

Parlamento e passara a governar sozinho. 

É com este cenário em mente que esta monografia procura questionar o que episódio do 

Sebastião de Veneza, associado ao mito do rei oculto e recebido na Inglaterra em um momento 

em que o sentimento anti-hispânico ainda permanecia em solo inglês, apesar das tentativas da 

coroa de apaziguar as relações com a Espanha, pode indicar sobre a representação régia, as 

disputas e instabilidades políticas que permeavam a monarquia inglesa nas primeiras décadas 

do século XVII. Parte-se da hipótese de que, utilizando-se do mito do rei encoberto que se 

desenvolveu em torno das notícias sebásticas, Philip Massinger estaria construindo uma crítica 

à monarquia inglesa e, sobretudo, à figura monárquica de sua época, Carlos I.  

A leitura e análise das peças de Massinger não é novidade para os historiadores e críticos 

literários que se voltam para a Inglaterra e o teatro inglês do início da Época Moderna. Ainda 

em 1876, Samuel Gardiner defendeu “o elemento político”11 nas peças teatrais de Philip 

Massinger, dentre as quais estava “Believe as You List”, que segundo Gardiner, teria sido 

inspirada, na chamada Guerra dos Trinta Anos, que envolvia o rei inglês, seu cunhado, 

Frederico V - rei da Boêmia e eleitor palatino - e o rei da Espanha, entre outras forças europeias. 

Gardiner propôs que a peça seria uma alusão direta ao confronto, dramatizado por Massinger 

de forma a criticar a falta de apoio do rei inglês ao eleitor palatino contra as forças espanholas. 

Gardiner ignora, na sua análise, a relação da peça com os relatos sobre o falso Sebastião de 

Veneza, que desde então tem sido pensada pela historiografia e crítica literária ao se voltar para 

a obra de Massinger e o seu momento político. Allen Gross, por exemplo, discorda dos paralelos 

traçados por Gardiner entre Antiochus e Frederico V, mas concorda que existe um elemento 

político comum, que lida com duas questões centrais para aquele momento – a taxação na 

Inglaterra e a intervenção inglesa na Guerra dos Trinta Anos12. Marina Hila, por sua vez, 

argumenta que Massinger estaria dialogando com as ideias maquiavelianas de construção de 

império e estratégia imperial, pensando sobre tudo como a ideia de “razão de estado” é 

mobilizada na peça13. Adrian Streete enfatiza que “Believe as You List” seria resposta a uma 

série de conflitos político-religiosos que marcaram os primeiros anos do reinado de Carlos I, 

 

11 GARDINER, Samuel R. The political element in Massinger. The Contemporary review, 1866-1900, v. 28, 1876.  
12 GROSS, Allen. Contemporary politics in Massinger. Studies in English Literature, 1500-1900, 6, 2, 1966. 
13 HILA, Marina. Massinger’s Believe as You List and the Politics of Necessity. Cahiers Élisabéthains, v. 81, n. 

1, 2012. 
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observando como a linguagem apocalíptica e anti-católica está presente na peça14. Por fim, nas 

produções de língua portuguesa, destaca-se o trabalho de Isabel Oliveira Martins, que observa 

como a figura de d. Sebastião é tratada em “Believe as You List”15. A partir desses e de outros 

autores que compõem a bibliografia dessa monografia, entretanto, nota-se que apesar da 

utilização das notícias sebásticas na obra de Massinger ter sido levada em consideração ao se 

voltar para a peça, este é um tema ainda pouco explorado pela historiografia ao pensar as 

relações entre texto e contexto, sobretudo tendo em vista as instabilidades na política interna 

inglesa daquele momento. 

O objetivo dessa monografia é, portanto, observar essa recepção e adaptação das 

notícias sobre o Sebastianismo e o Sebastião de Veneza na Inglaterra Carolina, para estudar a 

representação monárquica e a crise da monarquia inglesa naquele momento. A partir da análise 

de “Believe as You List”, procura-se observar de que forma Massinger poderia ter construído 

uma crítica à elite política inglesa, particularmente à figura de Carlos I, mobilizando, por um 

lado, as notícias do Sebastião de Veneza – e do mito de um rei encoberto que se associa a ele –

, e por outro as relações Anglo-Ibéricas daquele momento – principalmente o sentimento anti-

hispânico já presente na Inglaterra, amplificado pelos relatos sebastianistas. 

Para analisar a peça de Massinger, relacionando-a com o seu momento histórico e as 

discussões apresentadas até aqui, a monografia se aproxima do método proposto por Quentin 

Skinner, por vezes chamado de “contextualista”16, para abordar o vocabulário utilizado na peça. 

Para Skinner, o comportamento e o pensamento político de um agente histórico são explicados 

e delimitados pelo seu vocabulário17, dessa forma, faz-se necessário reconstituir a linguagem 

dos autores das fontes, para então, dar luz as suas intenções ao elaborarem seus textos. Assim, 

por meio de uma análise do vocabulário utilizado nas peças, procura-se observar o que seu autor 

defende, critica ou é obrigado a omitir – o que se torna ainda mais relevante tendo em vista a 

censura inicial da peça -, possibilitando assim uma aproximação entre texto e contexto. 

 Dessa forma, a monografia está dividida em três capítulos. O primeiro capítulo se 

propõe a fazer uma dupla contextualização, apresentando, por um lado, a recepção as notícias 

 

14 STREETE, Adrian. Apocalypse and Anti-Catholicism in Seventeenth-Century English Drama. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2017. 
15 MARTINS, Isabel Oliveira. Um novo D. Sebastião na tragédia de Massinger In: SOUSA, Maria Leonor 

Machado de. D. Sebastião na literatura inglesa. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Ministério da 

Educação, 1985. 

 
16 SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo: Companhia das Letras, 1996; 

______. Visões da política. Algés: Difel. 2005. 
17 SKINNER, 1996, p. 12-13. 
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sobre D. Sebastião, o episódio do falso Sebastião de Veneza e o mito do rei encoberto que é 

associado a essas figuras, pensando como essas notícias circulam na Inglaterra e são apropriadas 

por Massinger, e por outro, as dinâmicas que permeavam o teatro nos tempos de Massinger, 

pensando as transformações socioeconômicas e linguísticas que caracterizaram o teatro 

carolino, e como o sistema de produção característico deste momento pode ser compreendido 

a partir de “Believe as You List” – sobretudo a partir da leitura de seu manuscrito. Este capítulo 

também observa como o dramaturgo utiliza a linguagem teatral para explicitar as tensões e 

movimentos da peça. O segundo capítulo, por sua vez, se volta ao texto de “Believe as You 

List” de forma a ampliar a discussão sobre a apropriação das notícias sebásticas na peça, 

observando como Massinger mobiliza termos que se associam a elementos do rei oculto e da 

crença sebástica ao compor o vocabulário da peça. Por fim, o terceiro capítulo apresenta o 

debate sobre a figura monárquica e os poderes régios na Inglaterra seiscentista, observando 

como a representação e os debates sobre as limitações dos poderes do rei se davam quando 

Massinger escrevia “Believe as You List”, além das instabilidades políticas que permeavam o 

reinado de Carlos I neste momento. Neste capítulo, a análise da peça se volta para o vocabulário 

empregado por Philip Massinger para tratar da figura monárquica e discutir as ideias de domínio 

e exercício de poder.  

 Para essa monografia, foi realizada ainda a transcrição semidiplomática do manuscrito 

de “Believe as You List”, a partir da digitalização do manuscrito, que se encontra na British 

Library. Encontrou-se também uma digitalização do exemplar do manuscrito impresso na série 

de fac-símiles da Tudor Society, disponibilizado pela base de dados da Hathi Trust18. Trata-se 

de uma “play-house copy”, isto é, uma cópia adquirida pela companhia teatral responsável pela 

performance da peça que foi utilizada para sua produção e performance19. Apesar da boa 

qualidade de digitalização desta versão do texto manuscrito, é preciso ter em mente que o 

documento está bastante prejudicado, e alguns fólios estão quase completamente danificados. 

A leitura de alguns versos, portanto, foi comprometida, e alguns - sobretudo os versos ao final 

dos fólios - são quase completamente ilegíveis. Dessa forma, o texto transcrito foi cotejado com 

 

18 MASSINGER, Philip. Believe as ye list : licensed May 6th, 1631 / reprinted in facsimile from ms. Londres: T.C. 

& E.C. Jack. 1907. Disponível em:  

<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101073236075&view=1up&seq=1> Acesso em 01 jun. 2021. 

Inicialmente, seria lida a digitalização disponível na British Literary Manuscripts Online, base de dados assinada 

pela Universidade Federal de São Paulo, porém a baixa qualidade da digitalização da fonte, feita a partir já de um 

microfilme antigo do manuscrito e não de fotos digitais recentes, inviabilizou a leitura do manuscrito. Tentou-se, 

sem êxito, obter uma nova digitalização junto à British Library, pois esta suspendeu os serviços de digitalização 

durante a pandemia. Desta forma, optou-se, nessa monografia, pela leitura desta versão digital do manuscrito 

encontrada na Hathi Trust. 
19 CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 2020. P. 201 
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as correções feitas por A. H. Cruickshank20 à edição de Colonel Cunningham de “Believe as 

You List”, procurando oferecer uma possibilidade de leitura para estes versos que não puderam 

ser inteiramente transcritos. Em alguns casos, entretanto, os versos não são mencionados por 

Cruickshank, então decidiu-se, cotejar também com o texto presente na edição de L. A. 

Sherman21. 

Portanto, para citar o texto de “Believe as You List”, essa monografia utilizará a versão 

transcrita do manuscrito, de forma a aproximar-se plenamente do vocabulário de Massinger – 

que sofreu várias alterações na edição de Cunningham – e dos elementos que compõem o 

manuscrito, como as rubricas e adições de outros membros da companhia teatral – que serão 

descritas plenamente no primeiro capítulo desta monografia. Um impasse na utilização dessa 

transcrição diz respeito a como citar este texto. No manuscrito, os versos não são 

contabilizados, e a contagem de versos de Cruickshank e Sherman diferem entre si. Assim 

sendo, como se trata de uma transcrição semidiplomática, que reconstitui o texto conforme ele 

se apresenta no manuscrito, optou-se por não enumerar os versos. Assim, a título de verificação, 

nas citações serão referenciados os atos e cenas aos quais os versos pertencem, bem como ao 

fólio do manuscrito em que se encontram22, acompanhados da referência equivalente na edição 

de Sherman. Optou-se, ainda, na escrita dessa monografia, por traduzir livremente as citações 

diretas à bibliografia e aos dicionários utilizados na análise da peça. Entretanto, as citações ao 

texto de “Believe as You List” não foram traduzidas, procurando assim manter-se fiel ao 

manuscrito da peça, preservando os versos e as rimas conforme a escrita de Massinger. Por se 

tratar de uma “play-house copy”, o manuscrito apresenta não só o texto dramático, mas também 

as rubricas feitas por outros membros da companhia teatral, assinalando a entrada de atores, a 

disposição de objetos, o início de músicas, entre outras coisas. Para facilitar a leitura e a 

compreensão da análise proposta por essa monografia, optou-se, no texto, pela citação apenas 

nos versos analisados – com exceção dos casos em que as rubricas também são pertinentes para 

a análise -, mas o texto completo da transcrição do manuscrito contido no fac-símile da Tudor 

Society, contendo o texto de “Believe as You List” com as rubricas, além do o prólogo, epílogo, 

lista de objetos cênicos e a licença para performar - atribuída pelo Master of the Revels – está 

anexada na íntegra ao fim dessa monografia. 

 

20 Ibidem. 
21 SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger. Nova York: American Book 

Company. 1912 
22 Para a numeração dos fólios, será seguida a numeração provida na digitalização do Facsímile da Tudor Society, 

que utiliza as siglas “a” e “b” ao invés de “reto” e “verso”. 
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CAPÍTULO 1 

“Where lyes the scaene now?”: a recepção e apropriação das notícias sebásticas em meio 

às transformações do teatro carolino 
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1.1 A recepção das notícias sebásticas na Inglaterra  

 

Na primeira parte deste capítulo, nos voltaremos com maior atenção para a recepção e 

circulação das notícias sebásticas na Inglaterra, tanto sobre a Batalha de Alcácer-Quibir e o 

falecimento de D. Sebastião de Portugal, em 1578, quanto ao episódio do falso D. Sebastião 

que apareceu em Veneza vinte anos depois e que teria sido utilizado por Philip Massinger para 

escrever “Believe as You List”. Em 1579, apenas um ano após a batalha, começaram a circular 

na Inglaterra as primeiras notícias sobre Alcácer-Quibir. Também conhecida como “A Batalha 

dos Três Reis”, o confronto ocorreu no Marrocos e teve como figuras centrais o rei português, 

D. Sebastião, Abd Al-Malik, então xerife do Fez, e Abu Abdallah Mohamed (a quem D. 

Sebastião havia se aliado), sobrinho de Al-Malik, que havia sido deposto pelo mesmo. A 

reconquista das terras portuguesas no Marrocos era um antigo objeto de interesse do monarca 

português; ligado a uma tradição de conquistas portuguesas no continente e além-mar23, D. 

Sebastião foi caracterizado como “o último rei cruzado”24, motivado não só pelos interesses 

territoriais e econômicos, mas principalmente pelo desejo de expandir a cristandade e restaurar 

as antigas glórias de Portugal25. Após dois anos de tentativas frustradas de angariar apoio militar 

do rei Espanhol, seu tio Filipe II, e tendo que renunciar o apoio naval que trouxera consigo de 

Portugal, D. Sebastião chegou a Alcácer-Quibir com suas tropas cansadas e abatidas, e foi 

derrotado pela superioridade numérica de Abd Al-Malik26. Ao fim do confronto, tanto o rei 

português quanto os dois pretendentes ao trono do Fez morreram em batalha27. 

 Os desdobramentos de Alcácer-Quibir em Portugal – cuja principal consequência foi a 

sua integração ao domínio de Espanha – transformaram o já existente milenarismo português 

em uma forma de messianismo régio28, e D. Sebastião em um Occultus Rex, um rei encoberto 

 

23 MEGIANI, Ana Paula Torres . O jovem rei encantado: expectativas do messianismo régio em Portugal. Séculos 

XIII-XVI. São Paulo: Hucitec. 2003, p. 110. 
24 ATHAIDE, Filipe Duret, Frei José Teixeira, defensor do Falso de Veneza: sebastianismo e cultura política na 

Europa setecentista., Temporalidades, v. 8, n. 3, 2016a, p. 78. 
25 ALARCÃO, Miguel. O aparecimento do tema em Inglaterra. In: SOUSA, Maria Leonor Machado de. D. 

Sebastião na literatura inglesa. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Ministério da Educação, 1985, 

p. 43. 
26 BERCÉ, Yves-Marie. O Rei oculto – salvadores e impostores: mitos políticos populares na Europa moderna.  

Bauru: EDUSC; São Paulo: Imprensa Oficial. 2003, p. 19-20. 
27 Ibid., p. 21 
28 O messianismo régio e a crença em um rei oculto ou encoberto estiveram presentes no imaginário político 

ibérico desde a expulsão dos mouros da península. Em meio a este conflito, o rei encoberto era visto como aquele 

que defenderia a cristandade. Nos séculos XVI e XVII, o messianismo régio ganhou uma forte marca política, que 

no caso português, foi centralizada na figura de D. Sebastião, o qual, mesmo antes de seu nascimento, já era 

chamado em Portugal de “o rei desejado”, por ser o único herdeiro do então rei português, D. João III. LIMA, Luís 
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que ainda estaria vivo e voltaria para libertar Portugal do império espanhol, ao qual foi anexado 

pouco após o falecimento de D. Sebastião29. A crença em um rei oculto ou encoberto era um 

fenômeno presente em diversas regiões da Europa Moderna30. Yves-Marie Bercé identificou 

que, durante a Época Moderna, surgiram uma série de falsos príncipes, motivados, em grande 

medida, pelas expectativas populares, reproduzindo um papel historicamente atribuído aos 

monarcas até então: de príncipes que se sacrificariam para salvar e resgatar o seu povo, heróis 

adormecidos que voltariam para responder o clamor do seu reino e salvá-lo das tragédias e 

injustiças acometidas aos seus súditos31. Bercé levantou três padrões de virtudes associados ao 

mito do rei encoberto32: o rei sacrificial, que carregava para si as culpas de todo o seu povo; o 

rei tutelar, que mesmo recluso em exílio, vigiava e protegia o seu reino; e o rei cauteloso, que 

deveria saber escolher e ouvir aos melhores conselheiros e estar sempre bem-informado do que 

acontecia com seus súditos. 

Com o falecimento de D. Sebastião, o mito do rei desejado foi reelaborado, trazendo 

uma série de expectativas em meio à frustração coletiva dos que haviam ficado no reino de 

Portugal, que só fortalecia o caráter messiânico que já vinha sendo atribuído ao monarca 

português33. Com a união das coroas ibéricas, o Sebastianismo transformou a crença messiânica 

em uma arma política contra a dominação de Filipe II34; a salvação não era mais apenas no 

plano espiritual, como pregava a religião, mas sim por meio da restauração de Portugal35. Da 

mesma forma, a figura messiânica era responsável não apenas por salvar o seu povo, mas 

também por restaurar a soberania do seu reino36. Um traço característico desse messianismo 

régio português era a defesa de um comportamento típico da Idade Média, de um monarca que 

seria “um misto de monge guerreiro e casto, fiel às determinações divinas, redentor dos que 

 

Filipe Silvério; MEGIANI, Ana Paula Torres. Visions, Prophecies and Divinations: Early Modern Messianism 

and Millenarianism in Iberian America, Spain and Portugal. Leiden/Boston: Brill. 2016. 
29 BERCÉ, Yves-Marie. O Rei oculto – salvadores e impostores: mitos políticos populares na Europa moderna.  

Bauru: EDUSC; São Paulo: Imprensa Oficial. 2003, p. 27-28. 
30 OLSEN, E. The Calabrian Charlatan, 1598-1603: messianic nationalism in Early Modern Europe. Hampshire: 

Palgrave Macmillan. 2003. P. 13. 
31 BERCÉ, 2003, p. 13-14. 
32 Ibid. 
33 HERMANN, Jacqueline. No Reino do Desejado. A construção do sebastianismo em Portugal, séculos XVI e 

XVII. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras. 1998, p. 127.  
34 MEGIANI, Ana Paula Torres . O jovem rei encantado: expectativas do messianismo régio em Portugal. Séculos 

XIII-XVI. São Paulo: Hucitec. 2003, p. 141. 
35 OLSEN, 2003, p. 7 
36 Ibid., p. 27-28. 
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anseiam pelo juízo final”37. Dessa forma, por meio do mito do rei oculto, a crença sebástica 

revelava um ideal de monarca e uma série de virtudes que um bom rei deveria possuir38. 

As notícias sobre Alcácer-Quibir chegaram à Inglaterra quase que imediatamente. Já em 

1579 começam a circular panfletos e relatos anônimos sobre os eventos e desdobramentos da 

batalha39, e os dramaturgos ingleses não demoraram para trazer essa discussão aos palcos. A 

primeira peça a discutir esta questão foi The Spanish Tragedy (1582-1592), de Thomas Kyd, 

que apesar de não fazer menção a D. Sebastião ou à Batalha dos Três Reis, tem como pano de 

fundo a unificação das coroas Espanhola e Portuguesa40, assim como ocorreu após a derrota do 

monarca português em solo marroquino. A união das coroas ibéricas trouxe consigo uma série 

de temores para as demais monarquias europeias, sobretudo Inglaterra e França, tendo em vista 

que essa unificação não só ampliava os domínios Habsburgos sobre a Europa, mas também 

garantia o controle sobre o Atlântico para o monarca espanhol, dando-lhe poder para construir 

uma Monarquia Universal41. Nos anos que se seguiram, outras três peças teatrais colocariam D. 

Sebastião nos palcos ingleses: The Battle of Alcazar (1588-89), de George Peele; “King 

Sebastian of Portugal”, depois alterada para “Sebastian, King of Portugal” (1601), de Thomas 

Dekker e Henry Chettle42; e a peça anônima The Famous History of the Life and Death of 

Captain Thomas Stukeley (1605). A apropriação recorrente das notícias sebásticas no teatro 

entre finais do século XVI e início do XVII demonstram um forte interesse inglês pelo tema, 

não só pela figura de D. Sebastião em si, como também pelo papel e poder que a Espanha 

ganharia com confronto, após a morte do monarca português; da participação do capitão inglês 

Thomas Stukeley na batalha, lutando e morrendo ao lado de D. Sebastião; do crescente interesse 

político e comercial no Marrocos, onde teve lugar a batalha; e ainda, para as duas últimas peças 

 

37 MEGIANI, Ana Paula Torres. O jovem rei encantado: expectativas do messianismo régio em Portugal. Séculos 

XIII-XVI. São Paulo: Hucitec. 2003, p. 139.  
38 ATHAIDE, Filipe Duret, Frei José Teixeira, defensor do Falso de Veneza: sebastianismo e cultura política na 

Europa setecentista., Temporalidades, v. 8, n. 3, 2016a, p. 86-87. 
39 BARTELS, Emily C. Speaking of the Moor: from Alcazar to Othello. Philadelphia: University of Pennsylvania 

Press. 2008. 
40 GRIFFIN, Eric.  Spain is Portugal/Portugal is Spain. Journal of Early Modern Cultural Studies, 10, 11, 2010, 

p. 96. 
41 HILA, Marina. Massinger’s Believe as You List and the Politics of Necessity. Cahiers Élisabéthains, v. 81, n. 

1, 2012, p. 27.  
42 Apesar do texto de “Sebastian, King of Portugal” ter sido perdido, é possível localizar alguns registros sobre a 

produção da peça nos diários de Philip Henslowe, e diversos estudiosos concordam que a peça teria sido inspirada 

no panfleto The strangest adventure do frei português José Teixeira, traduzido para a língua inglesa por Anthony 

Munday na mesma época em que a peça era escrita. SEBASTIAN, King of Portugal. Lost Plays Database. 

Disponível em: <https://lostplays.folger.edu/Sebastian,_King_of_Portugal> Acesso em 01 jun. 2021. 
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em específico, no episódio do “Sebastião de Veneza”, que ganhou proeminência no continente 

europeu nos primeiros anos do século XVII.  

Entre 1601 e 1603, o dramaturgo Anthony Munday traduziu o primeiro de uma série de 

panfletos sebastianistas organizados pelo frei dominicano José Teixeira, que foi intitulado The 

strangest adventure that ever happened (1601)43. Nos anos que se seguiram, outros dois 

panfletos de Teixeira também foram traduzidos para o inglês: The true history of the late and 

lamentable adventures of Don Sebastian King of Portugall (1602)44 e A continuation of the 

lamentable and admirable adventures of Don Sebastian (1603)45. Em conjunto, tratam-se de 

três panfletos organizados em defesa do chamado Sebastião de Veneza, posteriormente 

identificado como Marco Túlio Catizone, homem que reivindicou para si a identidade de D. 

Sebastião, que teria retornado para reassumir o trono de Portugal e reaparecido em 1598, em 

Veneza. A notícia de seu aparecimento logo se difundiu entre as comunidades exiladas, e o 

suposto D. Sebastião ganhou forte apoio de dominicanos portugueses46. Apesar das diferenças 

entre o rei português e o homem de Veneza, seus seguidores não hesitaram em reconhecê-lo 

como o verdadeiro D. Sebastião. Devido à pressão do embaixador espanhol na Itália, o falso foi 

preso pelo doge de Veneza e esteve cativo por um período de dois anos. Neste período, a 

reivindicação das comunidades portuguesas pela soltura do suposto D. Sebastião ganhou cada 

 

43 TEIXEIRA, J., 1543-1604. The strangest aduenture that euer happened: either in the ages passed or presente 

Containing a discourse concerning the successe of the King of Portugall Dom Sebastian, from the time of his 

voyage into Affricke, when he was lost in the battell against the infidels, in the yeare 1578. vnto the sixt of Ianuary 

this present 1601. In which discourse, is diuerse curious histories, some auncient prophesies, and other matters, 

whereby most euidently appeareth: that he whom the Seigneurie of Venice hath held as prisoner for the space of 

two yeres and twentie two dayes, is the right and true king of Portugall Dom Sebastian. More, a letter that 

declareth, in what maner he was set at libertie the xv. Of December last. And beside, how he parted from Venice 

and came to Florence. All first done in Spanish, then in French, and novv lastly translated into English. Londres 

: Printed [by Richard Field] for Frances Henson dwelling in the Black-Friers, 1601. Disponível em: 

<http://gateway.proquest.com/openurl?ctx_ver=Z39.88-

2003&res_id=xri:eebo&rft_id=xri:eebo:citation:99853503> Acesso em 01 jun. 2021. 
44 TEIXEIRA, J., 1543-1604. The true historie of the late and lamentable aduentures of Don Sebastian king of 

Portugall after his imprisonment in Naples, vntill this present day, being now in Spaine at Saint Lucar de 

Barrameda. Londres : Printed by Simon Stafford and Iames Shaw, 1602. Disponível em: 

<http://gateway.proquest.com/openurl?ctx_ver=Z39.88-

2003&res_id=xri:eebo&rft_id=xri:eebo:citation:99837084> Acesso em 01 jun. 2021. 
45 TEIXEIRA, J., 1543-1604.. A continuation of the lamentable and admirable adventures of Dom Sebastian king 

of Portugale With a declaration of all his time employed since the battell in Africke against the infidels 1578. vntill 

this present yeare. 1603. Londres: Printed [by R. Field] for Iames Shaw, and are to be sold at his shop neare 

Ludgate, 1603. Disponível em: <http://gateway.proquest.com/openurl?ctx_ver=Z39.88-

2003&res_id=xri:eebo&rft_id=xri:eebo:citation:99837085> Acesso em 01 jun. 2021. 
46 BERCÉ, Yves-Marie. O Rei oculto – salvadores e impostores: mitos políticos populares na Europa moderna.  

Bauru: EDUSC; São Paulo: Imprensa Oficial. 2003, p. 50-51. 
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vez mais força, alcançando inclusive as demais cortes europeias47. Apenas em dezembro de 

1600 o preso foi sentenciado à liberdade, com a condição de deixar a cidade em um dia e os 

Estados da República em até três dias48, mas foi preso novamente enquanto partia para a França 

em busca de apoio. Mais uma vez, seus apoiadores ao redor da Europa pressionaram as cortes 

europeias, muitas das quais logo se manifestaram a favor do falso de Veneza, mesmo assim, ele 

foi condenado às galés e executado no ano seguinte, em 160349. 

O episódio do falso de Veneza teve grande repercussão e fortaleceu tanto as expectativas 

sobre um rei oculto, quanto a difusão do Sebastianismo no continente e na Inglaterra, e não 

demorou para que o teatro inglês se apropriasse dessa nova coletânea de fontes. Em 1601, a 

companhia dos Homens do Almirante comprou uma peça escrita por Thomas Dekker e Henry 

Chettle – membros da própria companhia - intitulada “King Sebastian of Portugal” (depois 

alterada para “Sebastian, King of Portugal”). Apesar do texto da peça ter sido perdido, é 

possível localizar alguns registros sobre a produção da peça nos diários de Philip Henslowe, e 

diversos estudiosos concordam que a peça teria sido inspirada no panfleto The strangest 

adventure de Teixeira, recém traduzido para a língua inglesa50.  

Os panfletos de Teixeira interessam não só pela sua associação com o fenômeno do rei 

encoberto na Época Moderna, mas também pelo forte caráter anti-hispânico, de combate e 

deslegitimação do domínio Filipino sobre Portugal51. Após Alcácer-Quibir, Teixeira havia 

integrado o séquito de D. Antônio, acompanhando-o até o seu exílio em Paris, onde D. Antônio 

habitou até sua morte, em 159552. Foi durante estes anos de exílio, e sobretudo após a morte do 

Prior do Crato, que Teixeira teria desenvolvido suas produções textuais53. Nos últimos anos de 

D. Antônio, o dominicano já integrava a corte de Henrique IV, rei da França, como capelão, e 

desenvolveu uma série de textos de caráter sebastianista e anti-hispânico54, dentre os quais se 

inserem os panfletos traduzidos por Munday e possivelmente lidos por Massinger. Na época 

 

47 MARTINS, Isabel Oliveira. Um novo D. Sebastião na tragédia de Massinger In: SOUSA, Maria Leonor 

Machado de. D. Sebastião na literatura inglesa. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Ministério da 

Educação, 1985, p. 124. 
48 BERCÉ, Yves-Marie. O Rei oculto – salvadores e impostores: mitos políticos populares na Europa moderna.  

Bauru: EDUSC; São Paulo: Imprensa Oficial. 2003, p. 53. 
49 Ibid., p. 56-64. 
50 SEBASTIAN, King of Portugal. Lost Plays Database. Disponível em: 

 <https://lostplays.folger.edu/Sebastian,_King_of_Portugal> Acesso em 01 jun. 2021. 
51 ATHAIDE, Filipe Duret. O Encoberto de Veneza: sebastianismo e cultura política no século XVII. Anais da XI 

Jornada de Estudos Históricos professor Manuel Salgado PPGHIS/UFRJ. Vol 2. Rio de Janeiro. 2016b, p. 03. 
52 Ibid., p. 03-04. 
53 Ibid., 2016, p. 05. 
54 ATHAIDE, Filipe Duret, Frei José Teixeira, defensor do Falso de Veneza: sebastianismo e cultura política na 

Europa setecentista., Temporalidades, v. 8, n. 3, 2016a, p. 84. 
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em que o falso Sebastião estava preso em Veneza, Teixeira teria sido enviado pelo monarca 

francês para se inteirar do caso e, se a identidade do suposto D. Sebastião fosse comprovada, 

defender a sua legitimidade ao trono, já que a restauração do trono português era interessante 

para França na medida que prejudicava os domínios do império espanhol55. Os panfletos 

defendem que o homem descoberto em Veneza seria o verdadeiro D. Sebastião, legítimo 

herdeiro do trono português, e tiveram um papel fundamental na difusão das notícias sobre o 

falso de Veneza pela Europa, chegando rapidamente até a Inglaterra por meio das traduções 

feitas por Munday. 

Desde 1585, com o Tratado de Nonsuch, a Inglaterra e Espanha se atacavam em uma 

guerra nunca oficialmente declarada, mas que duraria quase vinte anos, até a assinatura do 

Tratado de Londres, em 160456. Assim, entre finais do século XVI e os primeiros anos do XVII, 

consolidaram-se, em ambos os reinos, imagens negativas na opinião pública que dificultaram 

qualquer tentativa de reaproximação57. No lado inglês, disseminou-se a “Black Legend”, um 

discurso anti-hispânico que retratava o povo espanhol como tirânico, cruel e traiçoeiro58, um 

inimigo político, religioso e cultural com planos de dominação e implantação de uma monarquia 

universal59 . Entretanto, a historiografia recente tem demonstrado que os discursos e imagens 

construídas sobre a Espanha na Inglaterra deste período não se limitavam apenas a um olhar 

negativo, mas transitavam entre a hispanofobia e hispanofilia. Yolanda Pérez argumenta que, 

no início da Época Moderna, narrativas hispanofóbicas e hispanofílicas coexistiam e interagiam 

continuamente e foram essenciais para a auto-definição política e cultural da Inglaterra60. 

Mesmo quando as tensões políticas entre Inglaterra e Espanha estavam no seu auge, a literatura 

e o teatro inglês continuavam a se voltar para os moldes literários ibéricos, constantemente 

apropriados e imitados pela dramaturgia inglesa61. 

 

55 ATHAIDE, 2016b, p. 12-13. 
56 CARDOSO, Ricardo. A Invencível Armada na Pena de Shakespeare: diplomacia e dramaturgia na transição do 

século XVI para o XVII. 2016. Dissertação (Mestrado em História Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 07-08 
57 ELLIOTT, John H. España, Europa y el mundo de ultramar (1500-1800). Madrid: Taurus. 2010. P. 57-58. 
58 GRIFFIN, Eric. Nationalism, the Black Legend, and the Revised Spanish Tragedy. English Literary 

Renaissance, v. 39, n. 2, 2009b, p. 337. 
59 PÉREZ, Yolanda Rodríguez (ed.). Literary Hispanophobia and Hispanophilia in Britain and the Low Countries 

(1550-1850). Amsterdam: Amsterdam University Press. 2020, p. 11-13. Ao analisar os casos britânico e holandês, 

Perez demonstra como a “Black Legend” não foi um fenômeno exclusivamente inglês, mas sim parte de um 

discurso anti-hispânico que se consolidou na Europa como um todo. 
60 Ibid., p. 12 
61 FUCHS, Barbara. The Poetics of Piracy: Emulating Spain in English Literature, Filadélfia: University of 

Pennsylvania Press, 2013, p. 01 
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Eric Griffin aponta que um dos principais fatores que explicam essa presença hispânica 

– e ibérica como um todo – nas artes inglesas era o fato de que Inglaterra e Espanha 

compartilhavam uma antiga aproximação, “possuindo uma história compartilhada de 

casamentos mistos e comércio, cruzadas e peregrinações, trocas tecnológicas e intelectuais”62. 

Além disso, Portugal e Espanha foram as primeiras potências europeias a confrontar problemas 

característicos da modernidade, como a exploração e colonização transoceânica e a consequente 

incorporação de uma população etnicamente diversa ao seu território – problemas que a 

Inglaterra também teve que lidar, alguns anos depois, em suas próprias colônias63. Ao mesmo 

tempo, no cenário interno, a Inglaterra passava por uma crise sucessória após a morte de 

Elisabeth I, que não havia deixado herdeiros, cabendo o trono da Inglaterra ao rei Escocês, 

Jaime VI – coroado Jaime I da Inglaterra. A Inglaterra vivia, portanto, a unificação das coroas 

escocesa e inglesa, em um processo que tinha similaridades ao da união das coroas ibéricas 

após o desaparecimento de D. Sebastião64, de forma que o debate na Inglaterra sobre como essa 

união monárquica deveria acontecer se voltou diversas vezes para o caso espanhol65. Segundo 

Barbara Fuchs, a Espanha era também um frequente modelo literário, sobretudo para o teatro 

inglês e mesmo em momentos de grande rivalidade entre os dois reinos; a posição da Espanha 

como poder europeu dominante no início da Época Moderna e a alta produção de escritos 

hispânicos tanto na poesia quanto na dramaturgia faziam da Espanha uma “fonte literária 

irresistível”, nas palavras de Fuchs, sendo constantemente traduzida, emulada e imitada pelos 

dramaturgos ingleses66. Ao mesmo tempo, como mostra Luciana Villas Bôas, o uso da 

imprensa, sobretudo por meio da pirataria literária, foi amplamente utilizado como forma de 

desafiar a soberania ibérica, sobretudo neste momento em que as potências Anglo-Ibéricas 

disputavam o controle do Novo Mundo67. Neste sentido, talvez seja possível pensar os panfletos 

de Teixeira nessa chave, pois apesar de não tratarem de um relato de viagem às Américas, não 

se pode perder de vista, ao pensar a recepção das notícias sebásticas na Inglaterra, que havia 

uma presente relação entre a circulação das notícias e literaturas de autores ibéricos e sua 

 

62 Tradução livre: “[…] possessing a shared history of intermarriage and commerce, crusade and pilgrimage, 

technological and intellectual exchange”. GRIFFIN, Eric. English Renaissance Drama and the Specter of Spain: 

Ethnopoetics and Empire. Filadélfia: University of Pennsylvania Press, 2009a, p. 13 
63 Ibid., p. 18 
64 ______. Spain is Portugal/Portugal is Spain. Journal of Early Modern Cultural Studies, 10, 11, 2010, p. 112 
65 ELLIOTT, John H. España, Europa y el mundo de ultramar (1500-1800). Madrid: Taurus. 2010. P. 64. 
66 FUCHS, Barbara. The Poetics of Piracy: Emulating Spain in English Literature, Filadélfia: University of 

Pennsylvania Press, 2013, p. 01-04 
67 VILLAS BÔAS, Luciana. Encontros escritos: semântica histórica do Brasil no século XVI. Rio de Janeiro: 

Editora UFRJ, 2019, p. 105. 
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apropriação na retórica expansionista inglês, “decididamente anticatólico e antipapal”68, como 

diz a autora.  

Quase uma década depois dos panfletos sebastianistas de José Teixeira chegarem ao 

solo inglês, Edward Grimeston publicou a tradução para inglês do livro de Levis de Mayerne 

Turquet, The Generall Historie of Spaine69, que, assim com os panfletos de Teixeira, traziam o 

envolvimento de D. Sebastião na Batalha dos Três Reis e as aventuras do Sebastião de Veneza. 

Em 2005, na introdução de “Believe as You List” editada pela Nick Hern Books em parceria 

com a Royal Shakespeare Company - que ganhou o nome de Believe What You Will - Martin 

White nomeou o texto de Turquet como possível fonte de inspiração para Philip Massinger70. 

Tenha o dramaturgo se baseado em The Generall Historie of Spain ou em The Strangest 

Adventure e os demais panfletos organizados por Teixeira, é fato que Massinger dramatiza a 

história do Sebastião de Veneza, o que se comprova pela semelhança entre os episódios 

narrados nas fontes e os diálogos e cenas montados por Massinger, mas principalmente pelo 

manuscrito de “Believe as You List”, no qual se nota uma série de correções feitas pela mão 

que corresponderia à letra do dramaturgo, o qual escreve o nome de personagens e locais 

centrais ao episódio do falso de Veneza, que são riscados no manuscrito e corrigidos pelos 

personagens e locais que aparecem na versão conhecida do texto. Isso se dá porque, muito 

provavelmente, o dramaturgo teria contornado a censura por meio da reescrita da peça, 

mantendo a narrativa, mas mudando o nome de personagens e locais para realocar a história no 

antigo Império Romano. A partir da leitura e transcrição do manuscrito, foi possível notar a 

alteração de “Hermit” para “Stoicque”71, “King Sebastian” para “King Antiochus”72,“Good 

kinge Hiero” por “Proconsull Marcellus”73 e “Sampayo” para “Berecinthius”74, além de locais 

como “Venice” e “Europe” que foram substituídos por “Carthage”75 e “Africque”76, 

respectivamente. Mais do que meras correções textuais, essas adaptações no texto dramático 

 

68 Ibid., p. 109-110. 
69 MAYERNE, L.T.D.,D.1618. The generall historie of Spaine containing all the memorable things that haue past 

in the realmes of Castille, Leon, Nauarre, Arragon, Portugall, Granado, &c. and by what meanes they were vnited, 

and so continue vnder Philip the third, King of Spaine, now raigning; written in French by Levvis de Mayerne 

Turquet, vnto the yeare 1583: translated into English, and continued vnto these times by Edvvard Grimeston, 

Esquire: London, Printed by A. Islip, and G. Eld, 1612. Disponível em: 

<https://www.proquest.com/eebo/docview/2240887421/99849710> Acesso em 01 jun. 2021. 
70 WHITE, Martin. Introduction. In: MASSINGER, Philip. Believe What You Will. Londres: Nick Hern Books. 

2005. 
71 Ato 1, cena 1. F. 4a. 
72 Ato 2, cena 1. F. 9a. 
73 Ato 3, cena 1. F. 14a. 
74 Ato 4, cena 3. F. 21b. 
75 Ato 2, cena 2. F. 13b. 
76 Ato 3, cena 1. F. 14a. 
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ganham maior sentido se entendidas à luz das dinâmicas de produção do teatro carolino, como 

se verá no próximo item. 

 

1.2 O teatro nos tempos de Massinger: o cenário político, econômico e social do 

teatro carolino 

  

Tradicionalmente, a historiografia pensou a produção teatral inglesa em termos de 

ascensão e queda, o teatro inglês era visto com os seus dias de glória nos tempos de 

Shakespeare, em fins do reinado elizabetano, e colapsando com o teatro carolino77. Desde 1980, 

todavia, a historiografia tem se desvencilhado desta visão, tentando compreender as ligações 

entre as produções teatrais e o seu momento histórico, além de tentar desconstruir a centralidade 

do cânone shakespeariano e a ideia de “genialidade do autor” como único fator de compreensão 

para o texto dramático. Este capítulo, portanto, procura pensar as condições políticas, sociais e 

econômicas que permearam o teatro carolino, especificamente o momento de produção da obra 

“Believe as You List”, dialogando com essas questões levantadas pela historiografia e crítica 

literária recente para pensar as relações entre o texto – sobretudo manuscrito – e o dramaturgo, 

a companhia e os mecanismos de censura da época. Da mesma forma como foram organizados 

os dois capítulos anteriores, o texto também trará um breve exercício de análise do campo 

semântico utilizado por Philip Massinger, de forma a compreender como os elementos teatrais 

são mobilizados pelo autor em “Believe as You List”. 

Por muito tempo prevaleceu, sobretudo na crítica literária, o agrupamento de todas as 

peças produzidas no reinado de Carlos I sob o título de cavalier drama78, isto é, peças centradas 

na temática romântica e pastoral, escritas e performadas apenas para a aristocracia inglesa e 

patrocinadas sobretudo pela rainha inglesa, Henriqueta Maria, em uma tentativa de promover 

um padrão de comportamento para a corte que se aproximasse da política autoritária de Carlos 

I79. Essa visão fundamentou uma narrativa de um teatro “superficial”, decadente e baseado na 

bajulação da aristocracia e monarquia inglesa, que vem sendo rompida nos últimos anos; Bitot 

Michel, por exemplo, argumenta que o teatro carolino – seja com as peças de corte ou dos 

 

77 MILING, Jane. The development of a professional theatre, 1540-1660. In: ______.; THOMSON, Peter. The 

Cambridge History of British Theatre, Volume 1: Origins to 1660. Cambridge: Cambridge University Press. 2008, 

p. 139 
78 BULMAN, James. Caroline drama. In: BRAUNMULLER, A.R.; HATTAWAY, Michael  (ed). The Cambridge 

Companion to English Renaissance Drama. 2ª edição. Cambridge:  Cambridge University Press. 2003, p. 344. 
79 Ibid., p. 367 
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teatros públicos – refletia, em larga medida, as turbulências políticas do momento80. De forma 

semelhante, Bullman demonstrou que o teatro carolino, apesar de preocupado com os artífices 

e códigos de conduta, dramatizava também as tensões da sociedade deste momento, com uma 

audiência cada vez mais diversa politicamente81. Não se pode negar por completo a ideia de 

que o teatro inglês nos anos de Carlos I passava por certa crise – sobretudo econômica, com o 

encarecimento do mercado de peças -, entretanto, o teatro carolino não se reduzia ao cavalier 

drama; os teatros populares continuavam a funcionar, muitas vezes reprisando peças do período 

elizabetano e jacobéio que já pertenciam ao repertório da companhia teatral82, mas mesmo 

quando as companhias optavam por reprises ao invés da compra de novas peças – fenômeno 

que deve levar em consideração a lógica econômica deste momento, como se verá em breve, e 

não como mera “decadência” do teatro inglês – estes textos eram revistos e muitas vezes 

modificados pela companhia, dramatizando-os para o seu novo contexto e novas audiências. 

Desde a segunda metade do século XVI, o teatro inglês passava por um processo de 

profissionalização, fazendo surgir cada vez mais companhias teatrais, muitas vezes 

patrocinadas por nobres da corte, a quem os membros das companhias se associavam, mesmo 

que nem sempre sendo servos destes patronos83. Essa relação entre as companhias e seus 

patronos garantia estabilidade no funcionamento da companhia, sobre isso, Jane Milling aponta 

uma relação de dupla-troca: o sucesso econômico de uma companhia muitas vezes era devido 

ao seu patrono, e o patrono por sua vez era visto com prestígio e poder pelo sucesso de sua 

companhia teatral84. Sob o reinado de Jaime I, o sistema de patronato sofreu algumas alterações, 

limitando-se ao patronato régio, ou seja, cada companhia passava a ter como patrono um 

membro da casa real. Paradoxalmente, o poder do patronato sobre suas companhias parece ter 

reduzido neste momento, e muitas vezes as companhias expressavam o interesse de 

determinadas facções da corte, não se limitando assim às ideias e posições de seus patronos85. 

 

80 BITOT, Michel. 'Alteration in a Commonwealth': Disturbing Voices in Caroline Drama. Cahiers Élisabéthains, 

vol 47, nº 01, 1995, p. 79. 
81 Sobre essa audiência teatral diversa, Bulman diz: “audiences were drawn from a mixture of privileged classes – 

from court, town, and city alike. The commonly accepted notion that audiences at these theatres formed an 

exclusive courtly coterie thus is not entirely accurate. Although more aristocratic than the pluralist crowds at public 

theatres, Caroline audiences in fact represented diverse social and political views.” BULMAN, 2003, p. 346. 
82 Ibid., p. 344 
83 MILING, Jane. The development of a professional theatre, 1540-1660. In: ______.; THOMSON, Peter. The 

Cambridge History of British Theatre, Volume 1: Origins to 1660. Cambridge: Cambridge University Press. 2008, 

p. 142. 
84 Ibid., p. 142-143. 
85 Ibid., p. 143. 
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 Já no reinado de Carlos I, o patronato régio parecia ter perdido relevância, e algumas 

companhias funcionavam mesmo sem patrono. Ao mesmo tempo, ascendia a figura do Master 

of the Revels, que concedia licença para que as peças teatrais fossem performadas86. Este era 

um cargo já existente no período elizabetano; em suma, o Master of the Revels era subordinado 

ao Lorde Camareiro e responsável por prover o entretenimento da corte87, analisando e 

escolhendo as peças a serem performadas na corte, além de acompanhar os seus ensaios88. A 

partir da década de 1580, entretanto, seus poderes foram ampliados, e o Master of the Revels 

passou a ser responsável por licenciar as peças que seriam performadas por toda a cidade de 

Londres, ou até mesmo dando licença para que a companhia viaje pelo reino para performar 

determinadas peças, além de possuir poderes para censurar e fechar determinadas produções 

teatrais89. 

Foi este sistema de licenças que se fortaleceu nas primeiras décadas do século XVII, ao 

mesmo tempo em que crescia também a censura sobre as produções textuais inglesas. Ainda 

em 1620, Jaime I já havia censurado a publicação de materiais que se opusessem ao Estado ou 

à religião do Estado90. Já no reinado de Carlos I, permeado por tensões políticas, nota-se uma 

intensificação da censura, levando não só ao fechamento de peças em cartaz, mas também à 

punição e prisão de muitos dramaturgos da época91. Ao mesmo tempo, o mercado de peças 

havia encarecido, e se em 1598 as companhias teatrais pagavam cerca de cinco libras por peças 

teatrais novas, em 1630, uma peça nova chegava a custar 20 libras92. A instabilidade política e 

o aumento da censura, somadas ao aspecto econômico permite compreender, talvez, porque o 

teatro carolino é visto como um teatro em declínio, que dependia cada vez mais de reprises do 

repertório já possuído pela companhia ao invés da compra e performance de novas peças93. 

 

86 Ibid.  
87 DUTTON, Richard. Licensing, censorship and authorship in Early Modern England. Nova York: Palgrave, 

2000, p. 1-2 
88 BAWCUTT, N.W. (ed). The control and censorship of Caroline drama: the records of Sir Henry Herbert, Master 

of the Revels, 1623-73. Oxforf: Claredon Press. 1996. 
89 DUTTON, 2000, p. 2. 
90 GROSS, Allen. Contemporary politics in Massinger. Studies in English Literature, 1500-1900, 6, 2, 1966, p. 

284. 
91  MARTINS, Isabel Oliveira. Um novo D. Sebastião na tragédia de Massinger In: SOUSA, Maria Leonor 

Machado de. D. Sebastião na literatura inglesa. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Ministério da 

Educação. 1985, p. 126. 
92 MILING, Jane. The development of a professional theatre, 1540-1660. In: ______.; THOMSON, Peter. The 

Cambridge History of British Theatre, Volume 1: Origins to 1660. Cambridge: Cambridge University Press. 2008, 

p. 156 
93 James Bulman aponta que, enquanto em 1624 foram contabilizadas 36 novas peças teatrais, em 1630, este 

número caiu para apenas nove peças. BULMAN, James. Caroline drama. In: BRAUNMULLER, A.R.; 

HATTAWAY, Michael (ed). The Cambridge Companion to English Renaissance Drama. 2ª edição. Cambridge: 

Cambridge University Press. 2003, p.344. 
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Além disso, em 1630, a companhia dos Homens do Rei, por exemplo, já possuía quase todo o 

trabalho de Shakespeare, Beaumont e Fletcher – além de grande parte do que estava sendo 

produzido por Massinger, Middleton e Jonson neste momento -, já que os textos das peças eram 

comprados e preservados pelos investidores da companhia, sendo mais economicamente 

vantajoso, assim, trabalhar com as reprises de materiais já adquiridos pela companhia94. 

Neste cenário, Philip Massinger se tornava uma figura central para o teatro inglês. Em 

1625, o dramaturgo sucedeu a John Fletcher como principal dramaturgo a escrever para a 

companhia dos Homens do Rei, uma das mais importantes companhias teatrais da época95. No 

ano seguinte, a companhia performava The Roman Actor, uma das peças mais famosas de 

Massinger, escrita em resposta à corrupção e censura de sua época96. The Roman Actor também 

se destaca por ter o próprio teatro como tema, ao escrever uma “peça dentro da peça” em que 

Massinger dava luz à discussão sobre o papel dos próprios dramaturgos como árbitros da moral 

e da sociedade, além de criticar a censura e o patronado de sua época97. Massinger se depararia 

com a mesma censura que criticou apenas alguns anos depois, ao escrever “Believe as You 

List”, dessa vez devido às relações da Inglaterra com a Espanha neste momento.  

Acompanhando este momento de profissionalização do teatro, as relações e condições 

de trabalho dos dramaturgos ingleses neste momento também passava por alterações. Até 

meados da década de 1580, a maior parte das peças teatrais performadas por companhias 

comerciais eram escritas pelos seus próprios autores98. Apesar dessa prática não se extinguir 

por completo – Shakespeare, Jonson e Heywood, por exemplo, atuavam em suas companhias 

antes mesmo de serem reconhecidos pelas suas produções escritas -, nos anos que se seguiram, 

as relações de trabalho dos dramaturgos se mostraram cada vez mais diversificadas: as 

produções escritas poderiam ser feitas individualmente ou de forma conjunta; um dramaturgo 

poderia escrever um trabalho para uma companhia específica, mas escolher trabalhar com 

outras companhias em outras produções; e a maioria produzia também outros tipos de escrita, 

 

94 MILLING, 2008, p. 165. 
95 REINHEIMER. David A. The Roman Actor, Censorship, and Dramatic Autonomy. Studies in English 

Literature, 1500-1900, 38, 2. 1998, p. 318-319. 
96 CHERNAIK, Warren. The Myth of Rome in Shakespeare and his Contemporaries. Cambridge: Cambridge 

University Press. 2011, p. 201 
97 BULMAN, James. Caroline drama. In: BRAUNMULLER, A.R.; HATTAWAY, Michael  (ed). The Cambridge 

Companion to English Renaissance Drama. 2ª edição. Cambridge:  Cambridge University Press. 2003, P. 354-

355. 
98 KNUTSON, Roslyn L. Working playwrights, 1580 – 1642. In: MILLING, Jane; THOMSON, Peter. The 

Cambridge History of British Theatre, Volume 1: Origins to 1660. Cambridge: Cambridge University Press. 2008, 

p. 341 
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como sonetos, sátiras, panfletos e traduções de outros textos99 - isso se torna ainda mais comum 

no século XVII, momento em que poucos dramaturgos conseguiriam subsistir inteiramente com 

o dinheiro recebido pelas peças, cuja encomenda diminuiu consideravelmente, tornando a 

escrita de textos teatrais uma atividade cada vez menos lucrativa100. 

Dentre estes diferentes fatores que compunham a produção das peças teatrais, interessa, 

para o caso de “Believe as You List”, as relações de colaboração na escrita do texto. Se até o 

final do século XVIII a historiografia se preocupou puramente com o processo de escrita 

individual – tendo em Shakespeare o modelo de composição ideal, já que se acreditava que suas 

melhores peças teriam sido escritas individualmente -, com a análise dos excertos do diário de 

Philip Henslowe101, que começaram a ser publicados em 1790, os historiadores se voltaram 

para outras práticas de escrita: os pagamentos registrados nos diários de Henslowe mostravam 

que grande parte dos dramaturgos que vendiam para as companhias que performavam no teatro 

administrado por Henslowe constantemente trabalhavam de forma coletiva102. 

Era comum que os dramaturgos trabalhassem em mais de uma parceria e para mais de 

uma companhia teatral simultaneamente, e estes trabalhos coletivos se davam não só na escrita 

do texto, mas também na revisão, alteração e adição em textos que não eram de sua própria 

autoria – que estivessem sendo escritos por outros ou que já tivessem sido comprados por uma 

companhia posteriormente e seriam reprisados, como por exemplo o caso de The Spanish 

Tragedy, escrito por Thomas Kyd entre 1582-1592 e revisado provavelmente por Ben Johnson, 

entre 1601 e 1602, modificando o texto para uma nova performance da peça que teria ocorrido 

entre estes anos103. 

Nas últimas décadas do século XVI, ainda que de forma informal, teriam surgido os 

primeiros trabalhos por contrato entre dramaturgos e companhias teatrais. Em um momento de 

 

99 Ibid., p. 352 Esta última categoria nos permite compreender, talvez, porque o dramaturgo Anthony Munday teria 

se envolvido na tradução para o inglês dos três panfletos de José Teixeira. 
100 MILING, Jane. The development of a professional theatre, 1540-1660. In: ______.; THOMSON, Peter. The 

Cambridge History of British Theatre, Volume 1: Origins to 1660. Cambridge: Cambridge University Press. 2008, 

p. 156-157 
101 Os “diários” de Philip Henslowe, como são costumeiramente chamados, se tratam de uma coletânea de 

documentações registradas por Henslowe entre 1592 e 1609. Nessa documentação, que vai desde lembretes e 

informações pessoais à transações comerciais, estão registrados recibos, compras e contratos realizados por 

Henslowe no que dizia respeito às casas teatrais e companhias administradas por ele. Além dos registros 

financeiros, os diários documentam também as peças compradas pelas companhias, as datas das performances, as 

restrições estabelecidas pelas autoridades civis, como o Master of the Revels, entre outras informações. Ver: 

GREG, W. W. Introduction. In: ______. Henslowe's Diary. Londres: A. H. Bullen, 1904. 
102 KNUTSON, Roslyn L. Working playwrights, 1580 – 1642. In: MILLING, Jane; THOMSON, Peter. The 

Cambridge History of British Theatre, Volume 1: Origins to 1660. Cambridge: Cambridge University Press. 2008, 

p. 342. 
103 Ibid., p. 344 
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alta demanda de peças, ainda era possível trabalhar “por demanda”, isto é, vender peças para 

uma companhia ao invés de escrevê-las por encomenda. Entretanto, como aponta Knutson, é 

difícil diferenciar, até hoje, o que seria um trabalho em livre demanda ou uma afiliação 

temporária, de curto prazo, entre um dramaturgo e uma companhia104. De qualquer forma, entre 

1630 e 1640 – que já configurava um outro momento no mercado teatral, como se viu 

anteriormente – os contratos entre dramaturgos e companhias se tornaram cada vez mais 

frequentes, especificando inclusive o número de peças a serem fornecidas pelo dramaturgo 

durante a vigência do contrato105.  

Apesar de, no desenvolver desta monografia, não ter sido possível localizar 

documentações sobre o contexto de produção e performance de “Believe as You List”, o próprio 

manuscrito da peça permite observar como essas relações de trabalho se davam na prática. 

Acredita-se que o manuscrito de “Believe as You List” era uma play-house copy, isto é, uma 

cópia utilizada para a produção e performance da peça106. Essas cópias são a versão final de um 

trabalho que tomou múltiplas formas ao longo do tempo, passando por uma série de revisões e 

alterações nas mãos de diferentes dramaturgos ou demais membros da companhia107 – este 

último caso é, provavelmente, o que teria acontecido com o texto de “Believe as You List”. A 

maior parte do texto está escrito com a letra de Philip Massinger, todavia, encontram-se ainda 

algumas alterações escritas na letra que teria pertencido ao stage-manager – ou “diretor de 

cena” - e uma terceira letra, na qual foi escrita o prólogo e o epílogo, cujo autor é desconhecido. 

As alterações provavelmente feitas pelo stage-manager dizem respeito sobretudo à entrada e 

saída de personagens, que por vezes são realocadas alguns versos acima do que estipulou 

Massinger, talvez pensando no tempo necessário para que um personagem entre em cena e 

performe os versos atribuídos à ele. Mesmo quando a entrada e saída do personagem é mantida 

no momento estipulado por Massinger, ou ainda quando se inicia uma nova cena, a rubrica do 

dramaturgo é riscada e substituída pela rubrica do stage-manager, talvez para facilitar a leitura 

durante os ensaios e performances, tendo em vista que o manuscrito era compartilhado por toda 

a companhia. 

Como já mencionado, o manuscrito também revela alguns momentos em que Massinger 

escreve certos personagens ou locais que provavelmente teriam pertencido à versão original, 

 

104 Ibid., p. 347-348 
105 Ibid., p. 349 
106 CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 2020, p. 201 
107 MILING, Jane. The development of a professional theatre, 1540-1660. In: ______.; THOMSON, Peter. The 

Cambridge History of British Theatre, Volume 1: Origins to 1660. Cambridge: Cambridge University Press. 2008, 

p. 161 
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censurada, da peça, que então são riscados no manuscrito e substituídos pelos novos nomes. 

Essa prática permite supor que o dramaturgo estaria reescrevendo a história do Sebastião de 

Veneza sem alterar substancialmente a trama, o conteúdo dos versos, a organização das cenas 

e a divisão em atos. Tendo em vista que o dramaturgo trabalhava, neste momento, com uma 

companhia específica – a dos Homens do Rei – e que neste momento do teatro inglês essas 

relações de trabalho muitas vezes se davam por contrato, essa mudança da peça, para contornar 

a censura sem perder o material, talvez seria também uma tentativa de não perder o contrato e 

a remuneração – que muitas vezes ocorria em duas etapas: uma parte do pagamento era feita ao 

dramaturgo quando este apresentava o texto da peça à companhia, e o restante quando ele lhes 

entregava o texto completo108.  

 

1.2.1 A linguagem teatral em “Believe as You List” 

 

Uma característica central do teatro moderno inglês é a utilização da linguagem, 

sobretudo por meio de diálogos, e da retórica – e não mais da ação, como se fazia no teatro até 

a metade do século XVI – para diferenciar personagens e mover a história109. Dessa forma, os 

dramaturgos modernos desenvolveram ferramentas para descrever ações que não poderiam ser 

representadas. Exemplo disso são os prólogos e epílogos e a retomada dos coros – recurso 

teatral da Grécia Antiga que foi recuperado pelos dramaturgos modernos – nas peças teatrais a 

partir de 1580110. Dentre estes recursos, está o que A. R. Braunmuller chamou de 

“autoconsciência dramática” (“dramatic self-consciousness”)111, isto é, uma técnica de auto-

análise, na qual existe uma performance dentro da própria performance, podendo ter até mesmo 

alguns personagens que “quebram” o diálogo para comentar sobre o seu próprio comportamento 

ou de outros personagens. Um exemplo da utilização dessa autoconsciência dramática está em 

The Spanish Tragedy, de Thomas Kyd, cujos personagens comentam sobre as ações e escolhas 

 

108 KNUTSON, Roslyn L. Working playwrights, 1580 – 1642. In: MILLING, Jane; THOMSON, Peter. The 

Cambridge History of British Theatre, Volume 1: Origins to 1660. Cambridge: Cambridge University Press. 2008, 

p. 350. 
109 BRAUNMULLER, A.R. The arts of the dramatist. In: ______.; HATTAWAY, Michael (ed). The Cambridge 

Companion to English Renaissance Drama. 2ª edição. Cambridge: Cambridge University Press. 2003, p. 66-67. 
110 Ibid., p. 81-82. 
111 Ibid., P. 84. 
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dos demais personagens112, ou ainda, The Roman Actor, já mencionada neste capítulo, cujo 

tema central é o próprio teatro113. 

Como consequência disso, o próprio vocabulário mobilizado nas peças apresenta, 

muitas vezes, referências diretas, ou até mesmo metafóricas, aos elementos que compõem o 

teatro moderno, isto é, atores, peças, performance etc.114 Em “Believe as You List”, isso se 

mostra, por exemplo, na primeira cena do terceiro ato, em um breve monólogo de Flaminius: 

 

I am on the stage 

and yf now the scaene imposd upon mee 

soe full of change, nay a meere labirinth 

of politicque windinges, I showe not my selfe 

a protean actor, varynge everie shape 

with the occasion, it will hardlye poyse 

the expectation. Ile soe place my netes 

that yf this birde want winges to carrye hym 

at one flight out of Europe Africque I shall catch hym.115 

 

Os primeiros termos que se notam nessa passagem são “stage” e “scene”, que aparecerão 

novamente no quinto ato. Flaminius percebe a si mesmo como um ator no palco, em uma cena 

repleta de possibilidades – “a meere labirinth of politicque windinges” -, cabendo a ele apenas 

decidir qual a melhor ação a se tomar para capturar Antiochus. O personagem chama a si mesmo 

de “a protean actor”, isto é, um ator que se manifesta e se expressa de diversas formas, na 

dramaturgia, este termo era comumente utilizado para designar um ator que performava vários 

personagens em uma mesma peça116. Esta não é a única vez que Flaminius compara a situação 

política na qual ele se insere a uma peça teatral. Isso é visível ainda com o termo “play”, que 

possui quatro aparições ao longo da peça, sendo uma delas utilizada por Flaminius, no segundo 

ato, que associa a situação política e a questão de Estado que lhe é atribuída a uma peça 

teatral117.  

A utilização do termo “actor”, assim como os termos “stage” e “scene”, se repetem na 

segunda cena do quinto ato, no monólogo de Antiochus: 

 

 

112 Ver o estudo de caso sobre “The Spanish Tragedy” em: WHITE, Martin. London professional playhouses and 

performances. In:  MILLING, Jane; THOMSON, Peter. The Cambridge History of British Theatre, Volume 1: 

Origins to 1660. Combridge: Cambridge University Press. 2008. 
113 REINHEIMER. David A. The Roman Actor, Censorship, and Dramatic Autonomy. Studies in English 

Literature, 1500-1900, 38, 2. 1998. 
114 BRAUNMULLER, 2003, p. 81-84 
115 Ato III, cena i. F. 14a. Cf.: SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger, Nova 

York: American Book Company, 1912, p. 340-341 
116 PROTEAN. In: OED Online. Disponível em:  

<https://www.oed.com/view/Entry/153124?redirectedFrom=protean+#eid>. Acesso em 01 jun. 2021 
117 No segundo ato, Flaminius afirma: “in this various play | of state, and policie, theres noe propertie | but may 

bee usefull [...]” Ato II, cena i. Cf.: SHERMAN, 1912, p. 323. 
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[...] where lyes the scaene now? 

thowgh the hangeings of the stage were congeald gore 

the Chorus flintye executioners 

and the spectators, yf it coulde bee, more 

inhumane then Flaminius, the cue gieven 

the principall actor's readie.118 

 

Apesar destes termos se repetirem, é notável a mudança entre o tom de Antiochus e o 

de Flaminius. Ambos se percebem, nestes monólogos, como atores em uma cena que já está 

imposta a eles, mas enquanto Flaminius vê diversas possibilidades de ação neste cenário, 

Antiochus, que neste momento da peça está aprisionado, não vê possibilidade alguma de ação, 

mesmo sendo ele o “ator principal”. Antiochus não tem poder perante a sua própria condição; 

a peça está montada e a cena já está em curso, e aqueles que poderiam ajudá-lo a restaurá-lo ao 

trono, em vez de tomarem ação, são meros espectadores da sua tragédia. Cabe a ele apenas 

aceitar o seu destino.  

De forma semelhante ao trecho anterior, Antiochus ressalta a crueldade daqueles que se 

recusam a ajudá-lo e tornam-se meros espectadores da sua tragédia. Ao saber que está sendo 

levado para a corte de Marcellus e Cornelia, Antiochus questiona se eles poderiam estar 

“infected with such barbarisme as to make mee | a spectacle for their sport?”119. O termo 

“spectacle”, utilizado neste diálogo, reforça a ideia já apresentada por Antiochus no monólogo 

anterior, proferido no início da cena: seus espectadores, isso é, aqueles que poderiam apoiá-lo, 

são bárbaros e desumanos, incapazes de tomar qualquer ação. 

Apesar de breve, essa análise pode contribuir para a compreensão de como o 

vocabulário utilizado por Philip Massinger teria sido empregado para reforçar a discussão sobre 

o poder e a figura monárquica que “Believe as You List” aborda: em um teatro em que tudo o 

que é encenado deve ser também falado, os termos acima mencionados delimitam as 

possibilidades de ação de cada personagem antes mesmo que cada um deles possa agir – ou, no 

caso de Antiochus e seus apoiadores, serem impedidos de tomar qualquer ação. Sem poder de 

fato, as ações de Antiochus estão restritas à reações ao poder de Roma e o destino que é traçado 

para ele, e seus apoiadores, personagens centrais do jogo político que se estabelece entre Roma 

e suas províncias asiáticas neste momento, se tornam meros espectadores de uma peça que já 

está sendo encenada diante deles. 

 

 

118 Ato V, cena ii, F. 25a.Cf. SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger, Nova 

York: American Book Company, 1912, p. 383. 
119 Ato V, cena ii. F. 25b. Cf.: ibid., p. 384. 
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CAPÍTULO 2 

“Draw to nere to a late and sad example”: elementos do mito do rei encoberto e da crença 

sebástica no vocabulário de “Believe as You List” 

 

Uma vez cientes de que Philip Massinger teria se utilizado das notícias sebásticas - um 

repertório já conhecido pelo público inglês de sua época - para compor “Believe as You List”, 

interessa pensar como o dramaturgo poderia ter mobilizado essas notícias e, sobretudo, o mito 

do rei encoberto que se entrelaça à figura de D. Sebastião, para discutir e possivelmente criticar 

a figura monárquica de sua época. Deste modo, a análise do campo semântico da peça, neste 

capítulo, procura explorar algumas conexões com a história de D. Sebastião e a crença 

messiânica que se associou a essa figura após o seu suposto desaparecimento, observando de 

que maneira esses elementos da crença sebástica e do mito do rei oculto aparecem na peça. Para 

tal, os modelos propostos por Yves-Marie Bercé são essenciais120. No que diz respeito aos 

padrões de virtude percebidos nesses modelos, Filipe Duret Athaide menciona, na sua análise 

sobre os panfletos do frei José Teixeira121, que alguns elementos da crença messiânica que se 

desenvolveu em torno de D. Sebastião transitam entre o caráter do rei sacrificial e tutelar. Ao 

se voltar para o caso de “Believe as You List” e da história criada por Massinger a partir destes 

panfletos, entretanto, cabe enfatizar a linguagem associada ao modelo do rei cauteloso. Obter 

informações e conselhos para o bem do seu reino e saber utilizá-los da melhor forma em cada 

ocasião era uma das características essenciais do rei cauteloso; um bom rei devia possuir bom 

discernimento e cercar-se dos melhores conselheiros, mas, ao mesmo tempo, saber desconfiar 

destes conselheiros, informar-se por si mesmo do que acontecia no seu reino e tomar para si as 

grandes decisões do seu governo, fazendo a melhor escolha para cada ocasião122. 

 

2.1 Termos associados a advertência e conselho 

 

A forma como o vocabulário de Massinger permite pensar estes elementos do rei 

cauteloso se mostra na utilização de termos como “advice”, “counsel” e “occasion”, e suas 

respectivas variações - “advised”, “counsels” e “occasions”.  

 

120 BERCÉ, Yves Marie, O Rei oculto - salvadores e impostores: mitos políticos populares na Europa moderna, 

Bauru: EDUSC; São Paulo: Imprensa Oficial, 2003, p. 249–250. 
121 ATHAIDE, Filipe Duret, Frei José Teixeira, defensor do Falso de Veneza: sebastianismo e cultura política na 

Europa setecentista., Temporalidades, v. 8, n. 3, 2016a, p. 86–87. 
122 BERCÉ, 2003, p. 249–250. 
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Os termos “counsel” e “counsels” estão presentes em todos os atos, totalizando treze 

aparições. No segundo ato, é importante a utilização deste termo por Amilcar, príncipe do 

senado de Cartago: 

 

yf my power 

were absolute, as 'tis but titular 

and that confinde to, beeinge by you elected 

prince of the Senate onlye for a yeare 

I woulde oppose your counsailes, and not labour 

with arguments to confute em. [...]123 

 

 Para Amilcar, portanto, a necessidade de seguir a um conselho está entrelaçada com a 

sua falta de poder para agir conforme a sua própria vontade. Amilcar reflete uma fraqueza do 

senado de Cartago como um todo, que ao final desta mesma cena, admite não possuir poder 

para se opor a Roma e auxiliar Antiochus, mesmo que os seus senadores acreditem se tratar do 

monarca legítimo. 

O personagem que mais se liga a estes termos é Flaminius; agindo como representante 

de Roma, é ele quem aconselha os demais príncipes a obedecerem a sua vontade, de forma a 

manter a paz com este império. Isso se mostra, por exemplo, no diálogo com Prussias, na 

terceira cena do terceito ato, quando Flaminius instrui o monarca a “embrace the freindly 

counsaile” enviado pelo Senado Romano124. O conselho de Flaminius, entretanto, está sempre 

acompanhado de uma ameaça ao príncipe que ousar desobedecê-lo. Isso se dá no caso de 

Prusias, que inicialmente se recusa a entregar Antiochus, mas é convencido pela ameaça do 

poder bélico de Roma125, mas também ocorre no segundo ato, com o senado de Cartago126, e 

no quinto ato, com Marcellus127. 

 

123 Ato II, cena ii. F. 10a. Cf.: SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger. Nova 

York: American Book Company. 1912, p. 328-329. 
124 “as you embrace the freindly counsaile sent you | from the Roman senate.” Ato III, cena iii. F. 16b. Cf.: ibid., 

p. 351. 
125 “Flaminius: your inclination | is honorable but your power deficient | to put your purposes into act | Prusias: my 

power? | Flaminius: is not to bee disputed yf waighd truelye | with the pettie kinges your neighbours but when 

ballancd | with the globes, and scepterd of my mistris Rome | will but I spare comparisons. but you builde on | your 

strength, to justifie the fact, alas | it is a feoble neede, E leaninge on it | will wounde your hande much sooner than 

support you | you keepe in pay 'tis true some peace traynd troopes | wh[ich] are your neighbours but consider when 

our egles shall desplay their sayle stretchde winges | hoveringe ore our legions, what defense | can you expect from 

yours?" Ato III, cena iii. F. 17a.Cf.: ibid., p. 353. 
126 Ao ver que os senadores acreditaram na história de Antiochus, Flaminius diz: “Romes honor | Is tax’d in this 

of practise, and corruption. | Ile heare no more. in your determinations | consyder what it is to holde and keepe her: 

| your freinde or enemie.” Ato II, cena ii. F. 13b. Cf.: ibid., p. 338-339. 
127 “[...] I presume | (as a symbole of my zeale, and service to you) | to leave this consayle. when you are my lord 

| grac'd or distasted by the state, remembre | your faculties are the states, and not your owne | and therefore have a 

care the emptie soundes | of freinde, or enemie sway you not beyonde | the limits are ssignde you. wee with ease | 

swimme downe the torrent streame, but to oppose the torrente | is dangerous, and to goe more or less | then wee 

are warranted fatall.” Ato V, cena i. F. 25a. Cf.: ibid., p. 382-383. 
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Semelhante a ideia trabalhada pelos termos “counsel” e “counsels”, o termo “advice” 

aparece em quatro ocasiões, das quais três estão relacionadas a Flaminius, e duas – uma vez no 

terceiro ato, em diálogo com Prussias, e outra no quinto ato, com Marcellus – são utilizadas no 

mesmo diálogo em que aparecem os termos “counsel” e “counsels”. No caso de Marcellus, por 

exemplo, em resposta à passagem contida na nota anterior, o personagem diz: 

 

with my thanckes 

for your soe grave advice, I'le put in practice 

on all occasions what you deliver 

E studie 'em as aphorismes128 

 

Neste trecho, destaca-se também o termo “occasion”. Das três aparições deste termo, 

duas se dão no quinto ato, e estão relacionadas a Marcellus. Como esses versos permitem 

perceber, o personagem se dispõe não só a aceitar o conselho de Flaminius, mas também estudá-

lo e o colocar em prática conforme a ocasião. Esta é uma característica central do modelo 

estipulado por Bercé de um rei cauteloso, que deve ouvir e estudar a ocasião em que os 

conselhos que lhe são dados se apresentam, de forma a executá-los da melhor maneira possível. 

Um personagem central para discutir o papel do conselheiro na peça e a forma como 

Massinger trabalha com essa figura é Philoxenus, tutor e conselheiro de Prusias, cujo conselho 

é fundamental para que Prusias ouça Flaminius e entregue Antiochus. Ao longo da peça, há 

apenas uma associação deste personagem ao termo “counsel”, que é usado por Flaminius ao 

dialogar com este personagem, advertindo-o: 

 

[...] as you are a statseman, 

and a master in that art, you must remove 

all rubbs (thowgh with a little wronge sometimes) 

that may put by the bias of your counsailes, 

from the faire marke they aime at.129 

 

A ideia aqui apresentada por Flaminius não era nenhuma novidade para a cultura 

política inglesa a qual Massinger estava inserido. Desde meados do século XVI, a figura do 

conselheiro real ganhou forças tanto na Inglaterra quanto na Escócia130. Se por um lado, o rei 

 

128 Ato V, cena i. F. 25a. Cf.: ibid., p. 383. 
129 Ato III, cena iii. F. 16a. Cf.: ibid., p. 349-350. 
130 No caso inglês, com a morte de Henrique VIII, a Inglaterra passou a ser governada por um “rei-menino” e por 

duas mulheres, o que fortificou a ideia de que os monarcas ingleses deveriam cercar-se de conselheiros. Situação 

semelhante se deu na Escócia de Jaime VI – posteriormente Jaime I da Inglaterra – que chegou ao trono escocês 

com pouco mais de um ano de idade, abrindo espaço para que facções rivais disputassem por lugar no seu conselho. 

HARRIS, Tim. Rebellion: Britain's First Stuart Kings, 1567-1642. Nova York: Oxford University Press, 2014, p. 

22. 
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deveria cercar-se dos melhores conselheiros, estes conselheiros, por sua vez não poderiam ser 

parciais ou bajuladores131, como o próprio Flaminius aponta.  

Entretanto, Massinger deixa evidente que essa advertência não é seguida nem pelo 

próprio Flaminius – que percebia, como já se viu, os conselhos dados como ameaças – nem por 

Philoxenus, motivado pela sua própria ambição e ganância132. É possível questionar se, por 

meio deste personagem, o dramaturgo estava levantando uma crítica ao próprio monarca inglês, 

não só porque este deveria, como um rei cauteloso, cercar-se dos melhores ministros, mas 

também porque os principais conselheiros de Carlos I – especificamente Buckingham, tutor e 

favorito de Carlos I, assassinado apenas dois anos antes da peça ser escrita, e Weston, Lorde 

Tesoureiro da Inglaterra – eram figuras extremamente impopulares, inclusive entre os membros 

da corte inglesa com os quais Massinger tinha certa filiação133. Ao explorar essas dinâmicas 

entre o dramaturgo e a corte, Samuel R. Gardiner chegou a defender que Philoxenus seria o 

personagem referente a Weston na peça134, contudo, nos últimos anos, esta ideia tem sido 

superada, e autores como Allen Gross, Marina Hila e Adrian Streete têm pensado os elementos 

políticos presentes em “Believe as You List”, como mais do que simples representações e 

alegorias de figuras do cenário político inglês de 1600135, ainda que não se possa descartar, por 

completo, a hipótese de que Massinger estivesse levantando uma crítica à monarquia inglesa 

que perpassasse pela figura de Philoxenus. 

 

2.2 Termos associados a descobrir, erguer ou revelar 

 

Ao longo da leitura da peça, notou-se que Massinger utiliza amplamente termos que se 

relacionam à ideia de descobrir, erguer ou revelar algo ou alguém. Ao se voltar para a análise 

deste campo semântico, procura-se questionar se é possível pensar que estes termos também 

apresentariam elementos relacionados ao mito do rei encoberto. Para pensar essa questão, foram 

 

131 Ibid., p. 22–23. 
132 Isso é explicitado por Massinger na primeira cena do terceiro ato, antes da aparição de Philoxenus, na qual 

Lentulus o descreve como “one that was his tutor, | a seeminge polititian, and talkes often. | the ende of his ambition 

is to bee | a gentleman of Rome.” Ato III, cena i. Fólio 14b. Cf.: SHERMAN, 1912, p. 343. 
133 GARDINER, Samuel R. The political element in Massinger. The Contemporary review, 1866-1900, v. 28, 

1876.  
134 Ibid., p. 501. 
135 Ver: GROSS, Allen. Contemporary politics in Massinger. Studies in English Literature, 1500-1900, 6, 2, 1966; 

HILA, Marina. Massinger’s Believe as You List and the Politics of Necessity. Cahiers Élisabéthains, v. 81, n. 1, 

2012; STREETE, Adrian. Apocalypse and Anti-Catholicism in Seventeenth-Century English Drama. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2017. 
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selecionados, inicialmente, os termos “cover” e “discover”, com suas respectivas variações 

“covered”, “discoverer” e “discovery”. 

Os termos “cover” e “covered” totalizam cinco aparições, das quais quatro estão 

associadas ao personagem Flaminius e três a Antiochus136. No terceiro ato, Flaminius diz que 

Antiochus está “coverd with a disguise”137, aludindo ao argumento de que o personagem seria 

na realidade um impostor. Entretanto, é possível pensar uma aproximação com o mito do rei 

oculto, especificamente com o rei tutelar que, afastado e escondido do seu povo, aguardava o 

momento certo para retornar ao seu reino. Esta ideia é corroborada ao se olhar para a definição 

do termo nos dicionários. Segundo o OED, a partir do século XVI, o termo “cover” passa a ser 

utilizado com o seguinte sentido: 

 

a. Aquilo que serve como abrigo ou encobrimento; um abrigo, um esconderijo. 

b. figurativo. Apoio, semblante. Obsoleto. c. encoberto: ocultado (obsoleto). 

sob cobertura: sob uma blindagem ou eminência de abrigo, telhado, etc. sob 

(a) cobertura de: debaixo da proteção ou abrigo de. d. figurativo. Algo que 

esconde, disfarça ou oculta; um manto, tela, disfarce, fingimento. sob (o) 

disfarce de.138 

 

O termo mobilizado por Massinger, portanto, já era utilizado na Inglaterra moderna para 

tratar de algo ou alguém que poderia estar não só coberto por algo, no sentido literal da palavra, 

mas também que estava escondido ou disfarçado, como faz um rei oculto.  

De forma semelhante, os termos “discover”, “discovered”, “discoverer” e “discovery” 

somam sete aparições entre o segundo e o quinto ato. No segundo ato, o personagem Chrysalus, 

ao informar Flaminius sobre Antiochus, afirma ter “discover’d a dreadfull danger”139, o que, 

assim como no caso de “cover” pode ser pensado como um jogo de palavras feito por 

Massinger, já que Chrysalus, ao falar sobre Antiochus, revela a Flaminius a existência do 

 

136 Como já mencionado, a força motriz das peças inglesas a partir da segunda metade do século XVI residia na 

sua linguagem, era por meio dos seus diálogos, suas formas de falar e seus usos da retórica que os personagens 

eram diferenciados, evidenciando suas ações e intenções ao longo da peça. Portanto, ao se analisar o vocabulário 

da peça, foi levado em conta o personagem que dizia o termo, mas também quem ouvia e, quando era o caso, sobre 

quem o termo se referia. Por conta disso, o número total de associações a um termo, em alguns casos, é maior ao 

número total de aparições. Por exemplo, em um diálogo entre dois personagens, no qual o termo é utilizado para 

se referir, caracterizar ou nomear um terceiro personagem, existirão três associações, mesmo que o termo em si só 

apareça uma vez, como acontece no caso dos termos “cover” e “covered”. 
137 “their may-game prince, coverd with a disguise”. Ato III, cena i. Fólio 14b. Cf.: SHERMAN, L.A. (ed). 

Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger. Nova York: American Book Company. 1912, p. 343 
138 Tradução livre: a. That which serves for shelter or concealment; a shelter, a hiding place. b. figurative. Support, 

countenance. Obsolete. c. in cover: in concealment (obsolete). under cover: under a screening or sheltering 

eminence, roof, etc. under (the) cover of: under the protection or shelter of. d. figurative. Something that hides, 

conceals, or screens; a cloak, screen, disguise, pretence. under (the) cover of. COVER. In: OED Online. Disponível 

em <https://www.oed.com/view/Entry/43347?rskey=ZqclD0 &result=1&isAdvanced=false#eid> Acesso em 01 

jun. 2021. 
139 “havinge discover'd | a dreadfull danger with the nimble winges | of speede approachinge to the state of Rome” 

Ato II, cena i. Fólio 9a. Cf.: SHERMAN, 1912, p. 233-234. 

https://www.oed/
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monarca que, até então, era tido como morto. O rei, que até então estava encoberto, é 

“descoberto” pelo servo que o traiu. 

Ao pensar o mito do rei oculto, especificamente, em associação à crença sebástica, é 

preciso levar em conta não só a descoberta deste rei, mas também a sua ascensão e queda. O 

desaparecimento de D. Sebastião em Alcácer-Quibir foi o ponto de virada que transformou o 

Desejado português em uma figura messiânica, que salvaria o reino de Portugal do domínio da 

Espanha e restauraria sua autonomia140. É essa a ideia que pauta todo o arco de Antiochus em 

“Believe as You List”; o monarca caído sai do exílio ainda no primeiro ato e é reconhecido 

pelos seus súditos, mas ser reconhecido não é suficiente, Antiochus procura ser restaurado ao 

trono. 

Dentre os termos que abordam essa ideia de ascenção e queda, foram selecionados: 

“fall” (e suas variações “falls”, “fallen” e “falling”) e “raise” (com a sua variação “raised”).  

Os termos “fall”, “falls”, “fallen” e “falling” somam dezesseis aparições, das quais cinco 

estão no primeiro ato, duas no segundo, cinco no terceiro, uma no quarto e três no quinto ato. 

Por nove vezes, Antiochus está associado a estes termos, que muitas vezes se referem 

diretamente à sua “queda” como monarca141. O termo “fall”, entretanto, é usado uma vez no 

terceiro ato com o sentido de “recair”: 

 

what doe you purpose 

shall fall on poore Antiochus? 

Prusias: for my 

securitie, there beeinge noe meanes left els, 

against my will I must deliver you142 

 

Neste caso, a consequência da escolha de Prusias de trair Antiochus, de forma a 

preservar a sua própria segurança, recai sobre o Antiochus, agravando a sua queda e impedindo 

qualquer possibilidade de retorno ao trono. 

 

140 HERMANN, Jacqueline. No Reino do Desejado. A construção do sebastianismo em Portugal, séculos XVI e 

XVII. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 127 
141 No primeiro ato, por exemplo, Antiochus diz que “[...] the imperious waves | [?] calamities [hav]e already 

fallen”. Ato I, cena i. F. 4b. Cf.: SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger, 

Nova York: American Book Company, 1912, p. 312 

Neste mesmo ato, no monólogo que encerra essa cena, Antiochus deseja que “[...] that my fall | might not bee 

fruitlesse, but still live the greate | example of mans frayletic. Ato I, cena i. F. 6a. Cf.: Ibid., p. 313 

Já no fim do segundo ato, o personagem lamenta: “poore men thowgh falne may rise. but kings like mee | yf once 

by fortune slavde are nere set free.” Ato II, cena ii. F. 13b. Cf.: Ibid., p. 339 

Por fim, no quinto ato, Antiochus diz “I am a fallinge structure” , aceitando que não há mais nenhuma possibilidade 

de sua restauração se concretizar. Ato V, cena ii. F. 27a. Cf.: Ibid., p. 390. 
142 Ato III, cena iii. Cf.: Ibid., p. 355-356. 
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Os termos “raise” e “raised” totalizam treze aparições, das quais seis estão associadas a 

Antiochus. Nota-se também que, no terceiro ato, as associações a este personagem trazem 

consigo a ideia de “reerguer” a figura de Antiochus, reestabelecendo-o como monarca143. 

Segundo o OED, o verbo “raise” pode possuir diferentes sentidos, dentre os quais, destaca-se: 

 

1. Fazer com que (uma pessoa ou animal) se levante ou se ponha de pé. a. 

transitivo. Despertar (uma pessoa ou animal) do sono; fazer com que (uma 

pessoa) se levante ou saia da cama. b. transitivo. Conduzir (um animal ou 

pássaro) de um covil ou esconderijo. 

2. a. transitivo. Restaurar (uma pessoa ou animal) à vida. Também: ressucitar. 

b. transitivo. Restaurar (o corpo, alma, etc., de uma pessoa morta) à vida. 

Também por metonímia dos ossos de um morto.144 

 

Ambos os sentidos permitem pensar o uso desses termos não apenas pela ascensão 

monárquica de Antiochus, mas também pelo mito do rei encoberto que o permeia. Ao tentar se 

reerguer, Antiochus é como o herói adormecido que deve retornar ao seu reino, sair de seu 

esconderijo e se fazer reconhecer pelo seu povo, vencendo os rumores de que ele estava morto 

e “voltar a vida”.  

Um outro sentido, menos usual, destes termos diz respeito a incitar um grupo de pessoas 

a determinada ação contra alguém, ou ainda, a se “erguer” em revolta, levantar armas: 

 

4. a. transitivo. transitive. Agitar, incitar, instigar (uma pessoa ou grupo de 

pessoas) a fazer algo ou a algum sentimento. b. Levantar ou agitar (um número 

de pessoas, um distrito, etc.) para um propósito de ação comum, esp. Ataque 

ou defesa. c. intransitivo. Levantar em revolta, pegar em armas; rebelar-se 

contra uma pessoa. Obsoleto. raro.145 

 

Este sentido, entretanto, está associado apenas a Flaminius, que também possui seis 

associações a este termo. Enquanto Antiochus fala sobre erguer a sua própria pessoa, isto é, 

restaurá-lo ao trono, Flaminius utiliza este mesmo termo para acusar os apoiadores de 

 

143 Na segunda cena, ao encontrar Prusias, Antiochus o diz que: “your assistance s[ire] | to rayse a trod downe 

kinge will well become you.” Ato III, cena ii. F. 15b. Cf.: ibid., p. 346.  

Na cena seguinte, ao ver que foi traído pelo monarca, Antiochus utiliza o mesmo termo ao questioná-lo: “did you 

acuse | the carthafinian senite for denijnge | ayde, and protection to mee, gievinge hope | to my despairinge 

fortunes? or but now | rayse mee to make my fall more terrible?” Ato III, cena iii. F. 18a. Cf.: ibid., p. 356 
144 Tradução livre: 1.To cause (a person or animal) to rise or stand up. a. transitive. To rouse (a person or animal) 

from sleep; to make (a person) wake up or get out of bed. b. transitive. To drive (an animal or bird) from a lair or 

hiding place. 2. a. transitive. To restore (a dead person or animal) to life. Also with again: to resurrect. b. transitive. 

To restore (the body, soul, etc., of a dead person) to life. Also by metonymy of the bones of a dead person RAISE. 

In: OED Online. Disponível em: <https://www.oed.com/view/Entry/157611?Rskey= 

suNfwQ&result=3&isAdvanced=false#eid> Acesso em 01 jun. 2021 
145 Tradução livre: 4. a. To stir up, incite, instigate (a person or persons) to do something or to some feeling.  b. 

To rouse or stir up (a number of people, a district, etc.) for the purpose of common action, esp. attack or defence. 

c. intransitive. To rise up in revolt, to take up arms; to rebel against a person. Obsolete. rare. Ibidem. 

https://www.oed.com/view/Entry/157611
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Antiochus de incitarem guerra e sedição146. Flaminius tem plena consciência de que o que ele 

nomina como sedição é chamado por outros personagens de restauração. No segundo ato, 

quando levanta os motivos para suas acusações sobre Antiochus, Flaminius questiona: 

    

[...] is it not 

... as evident as the day, this wertch instructed 

by theis poore Asians (sworne enemies 

to the majestie of Rome but personates 

the dead Antiochus. hir'd to it by theis 

to stirre up a rebellion, wh[ich] they call 

rebellion deliverie or restoringe.147 

 

Flaminius argumenta, portanto, que a restauração de Antiochus é ilegítima não só por 

Antiochus ser um impostor, mas porque a própria restauração seria o mesmo que uma rebelião 

contra Roma. O termo “restoring”, utilizado por Flaminius, junto aos termos “restore” e 

“restored” totalizam seis aparições, das quais cinco se referem a Antiochus, como Flaminius 

faz na passagem acima. Destas aparições, três se encontram no terceiro ato, e duas estão 

relacionadas a Prusias, monarca que abriga Antiochus em sua corte e promete apoio para 

restaurá-lo ao trono.  

Há uma expressão utilizada algumas vezes ao longo da peça que diz respeito a “restaurar 

a si próprio” (“restore to your/his owne”)148. Para Massinger, restaurar o rei ao seu trono 

significa restaurar o próprio indivíduo a quem ele verdadeiramente é. Esta ideia se assemelha a 

teoria política dos Dois Corpos do Rei: ao “restaurar a si próprio”, Antiochus não restauraria 

apenas o seu corpo político, isto é, a sua figura régia, mas também o seu corpo natural, a sua 

própria pessoa, nascida e criada como rei, como o próprio personagem diz149. 

 

2.3 Termos associados a destino e fortuna 

 

 

146 No primeiro ato, Flaminius questiona as reclamações trazidas pelos mercadores asiáticos, dizendo: “doe not I 

knowe | how odious the lordlye Roman is | to the despised Asian? and that | to gain your libertie you woulde pull 

downe | the altars of your gods, and like the gyants | rayse a newe war war against heaven.” Ato I, cena ii. F. 7b. 

Cf.: ibid., p. 318 

Nesta mesma cena, ele ameaça Berecinthius de forma semelhante: “bee you to warnd s[ir] | since this is my last 

caution. I have seene | a murmurer like your selfe for his attemptinge | to raise sedition in Romes provinces | hangd 

up in such a habit.” Ato I, cena ii. F. 7b. Cf.: ibid., p. 319 
147 Ato II, cena ii. F. 12b. Cf.: ibid., p. 355. 
148 No terceiro ato, por exemplo, Prusias utiliza a expressão “[...] to restore you to your owne.” Ato III, cena ii. F. 

15b. Cf.: ibid., p. 390. Já no quinto ato, Cornelia afirma: “E labour that the Senate may restore [?] | unto his owne 

Ile dye els.” Ato V, cena ii. F. 27a. Cf.: ibid., p. 390. 
149 “I that was | borne, and bred up a kinge [...]” Ato I, cena i. F. 6a. Cf.: ibid., p. 313. 
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A ideia de destino era um elemento comum na tragédia elisabetana, muitas vezes 

movendo a ação e levando os personagens ao seu final trágico – não de forma castigadora, como 

na tragédia clássica, cujos personagens em geral acabam mal por se voltarem contra o seu 

destino, e sim pela escolha errada feita por estes personagens sobre a ação que deve ser tomada 

por eles150. Com isso em mente, faz-se importante pensar como essa ideia é trabalhada em 

“Believe as You List”. Foram selecionados, para isso, os termos “fate” (e sua variação “fates”) 

e “fortune” (com suas variações “fortunes” e “fortunate”). 

Os termos “fate” e “fates” aparecem em todos os atos e no epílogo, somando um total 

de doze aparições, das quais sete estão associadas a Antiochus. Ainda no primeiro ato, o filósofo 

estoico (Stoicque Philisopher) instrui a Antiochus: 

 

you must oppose 

(for soe the stoicque discipline com[m]andes you) 

that wisdome, wuth your pacyence fortefi'd 

wh[ich] holdes dominion over fate, against 

the torrent of your passion.151 

 

Para o filósofo, portanto, as virtudes de Antiochus - a sabedoria, fortificada pela sua 

paciência - teriam domínio sobre o destino do personagem. Ao longo da peça, entretanto, a ideia 

de que o destino pode ser dominado é questionada, e diversas vezes outros personagens afirmam 

que o destino não pode ser alterado. Entretanto, essa ideia é repetidamente questionada ao longo 

da peça, e diversas vezes é afirmado que o destino (“fate”) não pode ser alterado; Amilcar, no 

segundo ato, chega a utilizar a expressão “firm as fate”152. Posteriormente, Flaminius afirma, já 

no terceiro ato: 

 

[...] to lende 

a desperate, thowgh fruitlesse ayde, to such 

as fate not bee alterd hath markd out 

examples of callamitie, may appeare 

a glorious ornament but heer's a man 

the oracle of your kingedome that can tell you 

when there's noe probabilitie it may be 

effected 'tis meere madnesse to attempt it.153 

 

 

150 ALARCÃO, Miguel. O aparecimento do tema em Inglaterra. In: SOUSA, Maria Leonor Machado de. D.  

Sebastião na literatura inglesa. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Ministério da Educação, 1985, 

p. 25-26.  
151 Ato I, cena i. F. 4a. Cf.: SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger, Nova 

York: American Book Company, 1912, p. 310  
152 “[...] our enemies, our confederates, and freindes | founde it as firme as fate.” Ato II, cena ii. F. 10b. Cf.: ibid., 

p. 328-329. 
153 Ato III, cena iii. F. 17a. Cf.: ibid., p. 353.  
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Assim, no caso de Flaminius, ao contrário do que afirmou o filósofo, a imutabilidade do 

destino é não só um fato, mas um argumento para descreditar a jornada de Antiochus e impedir 

que Prusias lhe ofereça apoio. 

É recorrente o uso de expressões como “will of fate”, o que permite pensar o destino ou 

o fado não só como algo imutável, mas como uma entidade, ou ainda, também pode-se pensar 

em uma referência às Moiras, figuras da mitologia grega responsáveis por designarem os 

destinos de cada mortal ao seu nascimento. Essas eram ideias bastante exploradas na 

modernidade inglesa, inclusive no teatro, como mostra o Oxford English Dictionary, que 

apresenta vários sentidos para este termo, sendo eles: 

 

1. a. O princípio, poder, ou agência pela qual, de acordo com certos sistemas 

de crença filosóficos e populares, todos os eventos, ou alguns eventos em 

particular, são predeterminados e inalteráveis para a eternidade. 

Frequentemente personificado. b. figurativo 

2. Mitologia. a. A deusa do fado ou destino; Μοῖρα , em Homero. b. plural. Na 

antiga mitologia grega e romana, as três deusas que deveriam determinar o 

curso da vida humana (Μοῖραι, em grego, Parcæ, Fata, em Latim). 

3. Aquilo que está destinado ou fadado a acontecer. a. gen. Também no plural. 

Eventos predestinados. tão certo quanto o destino. b. De um indivíduo, um 

império, etc.: O lote predestinado ou designado; o que uma pessoa, etc. está 

fadada a fazer ou sofrer.154 

 

O dicionário também mostra que a utilização deste termo se popularizou justamente no 

final do século XVI e a partir do século XVII, sendo utilizado por Shakespeare em peças como 

“The Tempest”, “Love’s Labour’s Lost” e “Middsummer Night’s Dream”; por Milton em 

“Paradise Lost”; por John Dryden, na sua tradução de “The Works of Virgil”, e por Johnson 

em “Sejanus His Fall”. Todas essas aparições corroboram para a ideia de que o destino, 

sobretudo no teatro, era trabalhado como uma entidade. No caso de “Believe as You List”, isso 

se mostra, ainda, no monólogo de Antiochus na quarta cena do quarto ato, no qual ele discute 

diretamente com o Fado, uma entidade com vontade própria, a qual, a Antiochus, só lhe resta 

obedecer155. 

 

154 Tradução livre: 1. a. The principle, power, or agency by which, according to certain philosophical and popular 

systems of belief, all events, or some events in particular, are unalterably predetermined from eternity. Often 

personified.b. figurative. 2. Mythology. a. The goddess of fate or destiny; in Homer Μοῖρα. b. plural. In later Greek 

and Roman mythology, the three goddesses supposed to determine the course of human life (Greek Μοῖραι, Latin 

Parcæ, Fata). 3. That which is destined or fated to happen. a. gen. Also in plural. Predestined events. as sure as 

fate b. Of an individual, an empire, etc.: The predestined or appointed lot; what a person, etc. is fated to do or 

sufferFATE. In: OED Online. Disponível em: < https://www.oed.com/view/Entry/68488?rskey=zQfzi 

W&result=1&isAdvanced=false#eid > Acesso em 01 jun. 2021 
155 “fate! ‘tis thy will it shoulde be thus, E I | with pacyence obey it.” Ato IV, cena iv. F. 22b. Cf.: SHERMAN, 

L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger. Nova York: American Book Company. 1912, p. 

375 
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A contraposição entre destino e virtudes, feita pelo filósofo estoico, é uma ideia 

associada nem tanto ao termo “Fate”, e sim a ideia de “Fortuna” (“Fortune”). Ainda na 

Antiguidade, havia a ideia de que a Fortuna dizia respeito à sorte, às circunstâncias favoráveis 

que rodeavam um indivíduo, e estava relacionada às virtudes humanas, isto é, as qualidades que 

levavam o indivíduo a lidar efetivamente com qualquer que seja a sua sorte156. Simbolizada por 

uma roda, a Fortuna tratava das inseguranças na vida política, cujas circunstâncias poderiam 

fazer o mesmo homem subir ao poder e ser derrubado por circunstâncias para além do seu 

controle157. 

Os termos “fortune”, “fortunes” e “fortunate” aparecem um total de onze vezes, sendo 

predominantes no segundo e quarto ato. Estes termos são associados oito vezes a Antiochus, e 

é comum que Massinger utilize expressões como “desperate”158, “despairing”159 ou “deplorable 

fortune”160 para se referir ao infortúnio deste personagem. Assim como no caso do termo “fate” 

o infortúnio de Antiochus também parece imutável, como ele afirma ao final do segundo ato, 

ao dizer: “poore men thowgh falne may rise. but kings like mee | yf once by fortune slavde are 

nere set free.”161. 

Algumas vezes, é possível pensar que Massinger faz um jogo de palavras sobre o duplo 

sentido do termo, que pode se referir tanto a “fortuna” (como infortúnio) quanto a “riqueza”162. 

Por exemplo, no segundo ato, Chrysalus justifica ter traído Antiochus pelos seguintes motivos: 

 

with an unrewarded service, and affrighted 

in my imagination with the dangers 

or rather certaine ruines in pursuinge 

his more then desperate fortunes wee forsooke hym163 

 

 

156 POCOCK, J.G.A., The Machiavellian moment: Florentine political thought and the Atlantic republican 

tradition, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1975, p. 36–37. 
157 Ibid., p. 38. 
158 “in my imagination with the dangers | or rather certaine ruines in pursuinge | his more then desperate fortunes 

wee forsooke hym”. Ato II, cena i. F. 9a. Cf.: SHERMAN, 1912, p. 324. 
159 “did you acuse | the carthafinian senite for denijnge | ayde, and protection to mee, gievinge hope | to my 

despairinge fortunes?” Ato III, cena iii. F. 18a. Cf.: ibid., p. 356. 
160 “the storie of | your most deplorable fortune [...]” Ato IV, cena ii. F. 21a. Cf.: ibid., p. 368 
161 Ato II, cena ii. F. 13b. Cf.: ibid., p. 339. 
162 Este segundo sentido se mostra nos dicionários de época a partir do final do século XVI. No Dictionarium 

Linguae Latinae et Anglicanae, por exemplo, o verbete “Fortuna” é descrito como: “goods, wealth, riches, 

substance, good fortune, aduancement, estate, condition”. THOMAS, T., 1553-1588. Dictionarium linguae 

Latinae et Anglicanae In hoc opere quid sit præstitum, & ad superiores lexikographos adiectum, docebit epistola 

ad lectorem: Cambridge, Ex officina Thomae Thomasii, inclytæ academiæ typographi. Extant Londini apud 

Richardum Boyle ad insigne Rosæ in Cœmeterio D. Paulis, 1587. Disponível em: < 
<https://leme.library.utoronto.ca/lexicon/entry/179/14546> Acesso em 01 jun. 2021. 
163 Ato II, cena i. F. 9a. Cf.: SHERMAN, L.A. (ed), 1929, p. 324 



45 

 

Há aqui, portanto, uma aproximação de ideias que permite pensar este duplo sentido. O 

primeiro motivo apresentado por Chrysalus é a falta de remuneração pelo serviço prestado a 

Antiochus, e o segundo é o perigo que ele e seus companheiros correriam ao seguir Antiochus 

na sua busca pela recuperação de suas fortunas – sejam estas riquezas materiais ou uma 

mudança no seu fortúnio, por meio da sua restauração como monarca. Nesta mesma cena, 

Calistus alerta Flaminius sobre Antiochus, que estaria ganhando forte apoio do povo, que lhe 

confiaria “their lives, and fortunes”164 – o que, mais uma vez, pode significar tanto as suas 

riquezas quanto os seus infortúnios. 

 

2.4 Termos associados à lembrança e memória 

 

A memória que o seu povo possui sobre um monarca é essencial para transformá-lo em 

um rei oculto. Como afirma Bercé: 

 

Para que engendrasse adesões imediatas e arrebatadas, era preciso que a 

aparição do pretendente tivesse parecido verossímil, mas também desejável e 

exaltante, esperada de maneira confusa ou então francamente anunciada por 

preces e votos explícitos. O pretendente que se via declarar-se então não 

precisava impor sua presença, conquistar seus aderentes. Sua revelação não era 

um esplendor iniciador, mas antes uma resposta, o resultado de um apelo, o 

fim de uma impaciência165. 

 

D. Sebastião, antes mesmo de seu nascimento, já era para Portugal o príncipe 

“Desejado”166, este sentimento só aumentou quando, após o seu desaparecimento em Alcácer-

Quibir, Portugal foi unida à coroa da Espanha, reelaborando a memória do príncipe desejado e 

trazendo uma série de expectativas sobre um rei esperado pelo seu povo para restaurar a sua 

liberdade167. Essa esperança e expectativa são parte importante dos fatores que suscitaram o 

aparecimento de falsos Sebastiões – bem como de outros falsos reis – na Modernidade168. Em 

“Believe as You List”, a memória que os demais personagens têm sobre Antiochus é um 

elemento fundamental na sua jornada para ser reconhecido e restaurado como monarca. Isso se 

mostra na análise dos termos “memory”, “memorable”, “remember”, “remembered”, 

“remembering” e “remembrance”. 

 

164 “[...] many | offer the hazarde of their lives, and fortunes” Ato II, cena i. F. 8b. Cf.: Ibid., p. 322. 
165 BERCÉ, Yves Marie, O Rei oculto - salvadores e impostores: mitos políticos populares na Europa moderna, 

Bauru: EDUSC; São Paulo: Imprensa Oficial, 2003, p. 289–290. 
166 LIMA, Luís Filipe Silvério; MEGIANI, Ana Paula Torres. Visions, Prophecies and Divinations: Early Modern 

Messianism and Millenarianism in Iberian America, Spain and Portugal. Leiden/Boston: Brill. 2016. 
167 HERMANN, Jacqueline. No Reino do Desejado. A construção do sebastianismo em Portugal, séculos XVI e 

XVII. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 127 
168 BERCÉ, 2003, p. 290. 
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O termo “memory” possui oito aparições, duas no primeiro ato, duas no segundo e 

quatro no terceiro ato da peça. Seis dessas aparições se associam a Antiochus, que possui uma 

dupla relação com a memória; por um lado, o personagem é assombrado pela memória do 

poderoso monarca que ele um dia foi169, mas por outro, é essa mesma memória que ele deve 

trazer aos demais personagens para ser reconhecido como rei, e se torna um recurso 

argumentativo comum do personagem em diversas ocasiões170. 

Esta memória é mobilizada, principalmente, no quinto ato, quando Antiochus já está 

aprisionado pelo Império Romano. Isto ocorre, sobretudo, quando Cornelia tenta convencer 

Marcellus a ouvir Antiochus e confirmar se ele seria um impostor ou o verdadeiro monarca. A 

personagem recorre não só à memória da figura de Antiochus, mas também dos favores que o 

monarca lhes atribuiu: 

 

in thanckefullnesse to call to memorie 

the favours for wh[ich] wee must ever owe hym. 

you had the honor in his court at Sardis 

to bee stilde his freinde [...]171 

 

Esta mesma memória é recuperada por Antiochus, e enfatizada como argumento para 

comprovar sua legitimidade diante de Marcellus: 

 

can you call to your memorie when you were 

at Sardis with Antiochus, before 

his Graecian expedition, what hee 

with his owne handes presented you as a favour 

noe third man by to witnesse it?172 

 

Quando Marcellus se lembra da espada que lhe foi presenteada por Antiochus, este 

sugere ser capaz de reconhecê-la, dizendo: 

    

will you not say 

it beeinge fower and twentye yeares since you 

were a master of that guift, yf now I knowe it 

amonge a thousande others, that I have 

the art of memorie?173 

 

169 “How that title | that glorious attribute of majestie | that troublesome, though most triumphant tobe | designde 

mee in my birth, wh[ich] I have worne | with terror, and astonishment to others | affrights mee now! o memorie! 

memorie! | of what I was once! when the wasterne worlde | with wonder in my may of youth lookd on mee.” Ato 

I, cena i. F. 4a. Cf.: SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger. Nova York: 

American Book Company. 1912, p. 309-310 
170 No segundo ato, por exemplo, ao se colocar perante o senado de Cartago, Antiochus roga: "Antiochus speakes 

to you the kinge Antiochus | and challenges a retribution in | his entertainment, of the love, and favours | extended 

to you. Call to memorie | your trewe freinde, and confaederate, whoe refusde | in his respect to you the profferd 

amitie | of the Roman people. [...]" Ato II, cena ii. F. 11b. Cf.: Ibid., p. 332. 
171 Ato V, cena I. F. 24a. Cf.: Ibid., p. 379-380. 
172 Ato V, cena ii. F. 26a. Cf.: Ibid., p. 386 
173 Ato V, cena ii. F. 26a. Cf.: Ibid., p. 387 
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A memória é, dessa forma, o principal recurso pelo qual Antiochus consegue 

argumentar em seu favor. Destituído de todos os seus bens e seus poderes reais, só lhe cabe a 

memória do seu passado para comprovar a sua verdadeira identidade. Este episódio da espada 

remete diretamente aos panfletos de Teixeira, no qual é relatado que o Sebastião de Veneza 

teria reconhecido a espada dada pelo rei de Portugal ao duque de Medina, o que comprovaria a 

sua legitimidade174. 

A ideia da memória como recurso argumentativo e prova de legitimidade se mostra 

novamente com o termo “remember” e suas variações. Das seis aparições deste termo, três estão 

associadas a Antiochus. “Remembering” também possui duas aparições, com uma delas 

também ligada a Antiochus. Assim como no caso anterior, Antiochus utiliza a lembrança como 

argumento, entretanto, enquanto o termo “memory” é mobilizado para comprovar a sua 

legitimidade, os termos “remember” e “remembering” são utilizados para urgir aos demais 

personagens se lembrem de quem ele realmente é, e portanto, o tratem com a dignidade que 

cabe a um rei. Exemplo disso se dá no segundo ato, no qual Antiochus reconhece Flaminius: 

“Titus Flaminius wee remember you | as you are a publicque minister from Rome | you may sit 

cover'd”175 

Neste trecho, lembrar de Flaminius diz respeito a lembrar também do lugar social que 

o personagem ocupa. Segundo as regras de etiqueta inglesa, era comum que um indivíduo 

inferior tirasse o chapéu diante dos seus superiores176. Ao lembrar que Flaminius é um ministro 

de Roma, e que portanto, não precisa tirar seu chapéu, Antiochus reconhece a superioridade 

deste indivíduo em relação aos demais presentes. Entretanto, ele prossegue: 

 

but as wee are 

a potent kinge, in whose court you have waited 

and sought my our favour, you betray your pride 

and the more then sawcie rudenesse of your manners. 

a bended knee remembringe what wee are 

much better would become you.177 

 

Ao exigir que Flaminius lembre quem ele é, e sugerir que Flaminius dobre o joelho, 

portanto, Antiochus estabelece seus direitos como monarca e sua superioridade em relação a 

 

174 MARTINS, Isabel Oliveira. Um novo D. Sebastião na tragédia de Massinger In: SOUSA, Maria Leonor 

Machado de. D. Sebastião na literatura inglesa. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Ministério da 

Educação, 1985, p. 135-136 
175 Ato II, cena ii. F. 11b. Cf.: SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger. Nova 

York: American Book Company. 1912, p. 331. 
176 EDWARDS, Philip; GIBSON, Colin, The plays and poems of Philip Massinger, Oxford: Clarendon Press,  

1976, p. 212. 
177 Ato II, cena ii. F. 11b. Cf.: SHERMAN, 1912, p. 331 
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Flaminius. Destaca-se, em ambos os trechos, o uso do pronome na primeira pessoa do plural 

quando Antiochus refere-se a si mesmo. No manuscrito, nota-se que o uso do pronome na 

primeira pessoa do singular (“my”) chega a ser escrito por Massinger, mas é então riscado e 

substituído por “our”. Essa mudança permite questionar se uso do plural, aqui, é proposital, de 

forma a ressaltar a figura régia de Antiochus, que ao se pronunciar diante do senado de Cartago, 

estaria falando como rei, como corpo político, e não como homem, tendo em vista a teoria dos 

dois corpos do rei de Kantorowicz, a qual se dará mais atenção no próximo capítulo dessa 

monografia178. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178 KANTOROWICZ, Ernst H. Os Dois Corpos do Rei: um estudo sobre teologia política medieval. São Paulo: 

Companhia das Letras. 1998. 
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CAPÍTULO 3 

Entre “prowde monarchs” e “a greater power”: o debate sobre a representação 

monárquica e os poderes régios na Inglaterra Carolina 

 

Desde a ruptura com a Igreja de Roma, na primeira metade do século XVI, o rei inglês 

se tornou “papa em seu reino”179, obtendo assim plenos poderes, já que Roma não mais poderia 

exercer jurisdição espiritual sobre a Inglaterra180. Assim, nos anos que se sucederam, a figura 

monárquica inglesa passou por uma reformulação, tanto no que diz respeito ao seu poder, 

autoridade e formas de governar quanto no que diz respeito à sua representação, a imagem do 

rei. Ao mesmo tempo, havia uma série de expectativas e ideais que este monarca deveria seguir 

para garantir a segurança do seu reino e o bem dos seus súditos.  

Neste processo de discussão e representação da figura monárquica estava a teoria dos 

“Dois Corpos do Rei”, formulada na Idade Média e retomada na Época Moderna. Segundo tal 

teoria, o rei possuiria dois corpos, o natural - humano, falho e mortal - e o político - que não 

estaria sujeito às falhas humanas, paixões e à morte181. Ambos compunham uma unidade e 

estavam inteiramente contidos um no outro, todavia, o corpo político era “mais amplo e 

extenso”182 que o natural, e portanto superior a este, tendo até mesmo suas imperfeições e 

naturezas humanas reduzidas pela sua face política. Além disso, quando o corpo natural morria, 

sua face política era transferida para outro corpo natural, transmitindo assim a imortalidade da 

figura monárquica183. Com a Reforma, surgiu a necessidade de reforçar a sacralidade do corpo 

político do rei, em um processo que, paradoxalmente, desmistificou a imagem régia, 

publicizando a figura monárquica sobretudo com o amparo da imprensa que se desenvolvia 

neste momento, a qual, ao mesmo tempo em que possibilitava a impressão de estatutos, 

procissões e poemas reais, difundindo assim a autoridade monárquica, permitia, por outro lado, 

que o seu conteúdo recebesse críticas e interpretações distintas, ainda mais em tempos de tensão 

política que dividiam cada vez mais o reino184.  

 

179 KANTOROWICZ, Ernst H. Os Dois Corpos do Rei: um estudo sobre teologia política medieval. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998, p. 3. 
180 HARRIS, Tim. Rebellion: Britain's First Stuart Kings, 1567-1642. Nova York: Oxford University Press, 2014, 

p. 14. 
181 KANTOROWICZ, 1998, p. 23-25. 
182 Ibid., p. 23. 
183 Ibid., p. 25. 
184 SHARPE, Kevin. Reading Authority and Representing Rule in Early Modern England. London: Bloomsbury. 

2013, p. 107-108. 
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Em um momento em que a monarquia ganhava plenos poderes sobre o reino, outra 

discussão central para este momento dizia respeito justamente aos limites dos poderes régios. 

A ideia de que o monarca reinava pelo direito divino e tinha poderes quase divinos era 

frequentemente articulada e foi apropriada pela monarquia inglesa desde a dinastia Tudor185. 

Foi também com os Tudor, ainda no século XVI, que a ideia de “realeza imperial” começou a 

ser consolidada na política inglesa186. No preâmbulo do Act of Appeals (1533), que transferiu 

permanentemente os poderes da Igreja à Coroa inglesa, fortalecendo o poder monárquico dos 

Tudor, o reino da Inglaterra foi descrito como um império, governado por um chefe supremo, 

com poder “ilimitado, pleno e absoluto”187. A defesa dos “direitos imperiais” da coroa se fez 

por meio de uma linguagem provinda das disputas do século XIV entre a monarquia e o papado 

sobre a delimitação do controle da igreja sobre o reino, mas foi utilizada, nesta ocasião, não 

para limitar, e sim para recusar qualquer jurisdição do papado sobre a Inglaterra, dando plena 

legitimidade para as autoridades seculares sobre o reino.  

Tornava-se consenso, cada vez mais, que o rei estava acima da lei e não poderia ser 

equiparado a outro indivíduo, portanto, não poderia ser julgado pela lei, da mesma forma, 

nenhuma legislação poderia ser emitida pelo Parlamento sem o consentimento do rei, e este 

tinha poder para reunir, dispensar e prorrogar as reuniões parlamentares conforme sua 

vontade188. Era esperado que o rei governasse de acordo com a lei, mesmo que, para os teóricos 

do século XVII, o monarca fosse o criador das leis, e portanto não poderia ser submetido a 

elas189. Isso não mudava o fato de que, em certa medida, os poderes reais estariam limitados 

pela lei, podendo agir acima dela sobretudo em ocasiões emergenciais, na qual prevalecia a 

prerrogativa régia, mas devendo reinar primordialmente de acordo com as leis190.  

Central para essa discussão na Inglaterra era a common law, fundamentada nos antigos 

costumes e pareceres de juízes e que delimita a autoridade do rei sobre as liberdades dos 

súditos191. Ostrensky explica que mesmo no reinado de Jaime I, em cujos tratados se nota uma 

aproximação ao pensamento absolutista e uma defesa ao direito divino dos reis, “uma doutrina 

absolutista segundo a qual o rei está acima das leis jamais terá desfrutado de completo êxito na 

 

185 HARRIS, Tim. Rebellion: Britain's First Stuart Kings, 1567-1642. Nova York: Oxford University Press, 2014, 

p. 13. 
186 Ibid., p. 19-20. 
187 SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno, São Paulo: Companhia das Letras, 2003, 

p. 367. 
188 HARRIS, 2014, p. 14. 
189 Ibid., p. 20. 
190 Ibid., p. 21. 
191 OSTRENSKY, Eunice. As Revoluções do Poder. São Paulo: Alameda, 2005, p. 111. 
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Inglaterra”, já que a common law limitava o uso da prerrogativa régia192. Mesmo que fosse 

esperado que o rei governasse conforme as leis e visando o bem comum, o direito de resistência 

e reação aos casos em que o rei quebrava essas expectativas também eram questões discutidas 

na Inglaterra moderna. Apesar do discurso da época, pautado pelos ensinamentos cristãos, 

instruía que não se deveria resistir às vontades do monarca, como representante de Deus, as 

guerras religiosas do século XVI mostraram que era legítimo resistir a um monarca, quando 

este era tirano - o próprio Carlos I, por exemplo, apoiou os Hugenotes na França em 1620193. 

Ao mesmo tempo que o rei deveria governar de acordo com as leis e visando o bem 

comum, ele não poderia ser responsabilizado pelos seus erros humanos194 – mais uma vez, a 

separação dos dois corpos dos reis se mostra central para essa discussão. Isso não livraria o 

monarca, entretanto, da acusação divina, e era consenso de que o monarca estaria submetido à 

autoridade de Deus195. Além disso, era esperado que o rei governasse com o Parlamento, e fosse 

aconselhado por ministros e juristas196, tendo em vista a compreensão comum na época de que 

o reino era fortalecido quando o rei e o Parlamento trabalhavam juntos pelo bem comum197. 

Como explica Ostrensky, por um lado, o rei precisava do Parlamento para coletar de impostos, 

recrutar soldados – já que a Inglaterra não possuía exército permanente - e exercer o poder 

judiciário local, e por outro, o Parlamento, composto majoritariamente pela nobreza e a gentry, 

precisavam do monarca para convocar e dissolver o Parlamento, aprovar projetos de leis e obter 

vantagens para suas localidades e seus próprios interesses198. 

Ao pensar nestes debates políticos em voga neste momento, não se pode perder de vista 

que a Inglaterra da Época Moderna era, em grande medida, guiada pelo studia humanitatis. 

Mais do que um programa educacional, este corpo de estudos – que continha história, filosofia 

moral, retórica, gramática e poesia - trazia uma série de valores que guiavam a vida política 

inglesa199. Para o bom funcionamento dessa vida política era necessário o exercício das 

virtudes, como sabedoria, coragem, justiça e temperança, e tão importante quanto possuir tais 

 

192 Ibid., p. 108.  
193 HARRIS, Tim. Rebellion: Britain’s first Stuart kings, 1567-1642. Nova York: Oxford University Press, 2014, 

p. 39-40 
194 Ibid., p. 19-20.  
195 Ibid., p. 20. 
196 Ibid., p. 30. 
197 Ibid., p. 25. 
198 OSTRENSKY, Eunice. As Revoluções do Poder. São Paulo: Alameda, 2005, p. 100-101 
199 ARMITAGE, David; CONDREN, Conal; FITZMAURICE, Andrew (eds). Shakespeare and Early Modern 

Political Thought. Nova York: Cambridge University Press, 2009, p. 3 
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virtudes era saber distinguir a melhor forma de ação para utilizá-las, por meio da prudência200. 

Um bom monarca, portanto, seria aquele que teria prudência para utilizar as virtudes da melhor 

forma e na melhor ocasião, de forma a promover o bem do seu reino. 

Assim, uma questão central para a Inglaterra do início da Época Moderna era o uso da 

retórica, a arte da persuasão, que estaria intrinsecamente ligado à ideia de autoridade201. Por 

meio de discursos, proclamações e estatutos, a monarquia inglesa deveria saber aplicar a 

retórica nas mais variadas circunstâncias202, de forma a conduzir e controlar as divergências 

inevitáveis nos assuntos políticos203. Aliado à persuasão, outro elemento central para este 

manejo da vida política era o conselho. Nesta estrutura política, em que um monarca deveria 

agir conforme a lei, mas paradoxalmente não poderia ser julgado pela mesma, ganhava 

proeminência a figura do conselheiro, sobre quem recaía a responsabilidade das ações da coroa, 

já que se um erro fosse cometido em nome da coroa, seriam os seus conselheiros – ministros, 

membros do conselho e do Parlamento – que carregariam a culpa204. Dessa forma, era 

importante que os conselheiros não fossem meros bajuladores, mas soubessem dar bons 

conselhos conforme a necessidade do monarca205. A imagem do homem humanista era cada 

vez mais, no caso inglês, associada à figura do conselheiro, provido de conhecimentos e 

habilidades que o príncipe não possuiria, e assim poderia contribuir com as suas próprias 

virtudes para a administração do reino206. Desde Thomas More, ainda na dinastia Tudor, havia 

um crescimento da autopercepção do conselheiro e o papel que ele desempenhava na vida 

política e da sua relação com o monarca, em que um era esperado a buscar e o outro a oferecer 

o bom conselho207. 

Neste sentido, duas figuras já mencionadas ganham proeminência no reinado de Carlos 

I: o duque de Buckingham e Weston, ambos conselheiros do monarca inglês. Buckingham, 

antigo favorito de Jaime I, esteve diretamente envolvido nas negociações com a Espanha em 

favor do casamento de Carlos I – então príncipe da Inglaterra – com a infanta Maria Ana da 

 

200 Ibidem. 
201 SHARPE, Kevin. Reading Authority and Representing Rule in Early Modern England. London: Bloomsbury. 

2013, p. 106 
202 Ibid., p. 107 
203 ARMITAGE, David; CONDREN, Conal; FITZMAURICE, Andrew (eds). Shakespeare and Early Modern 

Political Thought. Nova York: Cambridge University Press, 2009, p. 5 
204 HARRIS, Tim. Rebellion: Britain’s first Stuart kings, 1567-1642. Nova York: Oxford University Press, 2014, 

p. 23 
205 Ibid., p. 22-23 
206 POCOCK, J.G.A.. The Machiavellian moment: Florentine political thought and the Atlantic republican  

tradition. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1975, p. 338-339 
207 Ibid., p. 339 
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Espanha. O chamado “Spanish Match”, como ficou conhecido o episódio em que Carlos I e 

Buckingham viajam até a Espanha para assegurar o casamento, apesar de frustrado, tornou o 

príncipe Stuart uma figura popular na Inglaterra, em um momento em que a união com a 

Espanha era vista como indesejada. Nos primeiros anos do reinado de Carlos I, todavia, essa 

popularidade havia decaído, bem como a de Buckingham, que se mantinha como um dos 

principais aliados do monarca inglês. Buckingham se mostrou, sobretudo, um líder militar 

incompetente, e muito provavelmente suas derrotas teriam sido motivo de críticas para Philip 

Massinger na peça The Bondman208 Além disso, Carlos I e Buckingham se envolveram em uma 

série de conflitos com o Parlamento inglês, tanto pela defesa da guerra contra Espanha– que 

não era apoiada por algumas facções do Parlamento, além de trazerem alto custo aos cofres 

ingleses – no contexto da crise do Palatinado, quanto no que dizia respeito à autoridade de 

Carlos I. Segundo Adrian Streete, a ideia defendida por Carlos I quanto a sua autoridade 

monárquica significava que qualquer tentativa do Parlamento de limitar o seu uso da 

prerrogativa régia era visto como uma afronta pessoal209. Assim, quando o Parlamento levantou 

um processo de impeachment contra Buckingham, em 1626, Carlos I não só dissolveu o 

Parlamento como também utilizou sua prerrogativa régia para juntar dinheiro para a guerra – 

apoiada por Buckingham – por vias não-parlamentares.  

Entre 1627 e 1628, Carlos I ainda não havia convocado o Parlamento, e, uma vez que a 

guerra havia falhado, procurou negociar a paz com a Espanha, com Buckingham, mais uma 

vez, liderando as negociações. Essa tentativa, todavia, fracassou quando Buckingham foi 

assassinado, em 1628210. Com o assassinato de Buckingham e o custo da guerra pesando cada 

vez mais sobre a coroa, Carlos I reuniu o Parlamento novamente em 1629211. Mesmo assim, o 

monarca continuava a depender cada vez mais de conselheiros, sobretudo de Richard Weston. 

O tesoureiro teria sido responsável por aconselhar o rei a manter a paz com a Espanha durante 

a crise do Palatinado ao invés de engajar em guerra212 e encorajar que Carlos I continuasse a 

governar sem o Parlamento213, ambas ações extremamente impopulares entre o Parlamento e 

outras facções da corte. Para Adrian Streete, o próprio Massinger teria criticado o conselho 

sobre a via pacífica com a Espanha em The Picture, peça de 1629.  

 

208 STREETE, Adrian. Apocalypse and Anti-Catholicism in Seventeenth-Century English Drama. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2017, p. 128 
209 Ibid., p.129. 
210 Ibidem. 
211 Ibidem. 
212 GARDINER, Samuel R. The political element in Massinger. The Contemporary review, 1866-1900, v. 28, 

1876, p. 500 
213 STREETE, 2017, p. 130. 
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Essas ações autoritárias de Carlos I, tanto na política interna quanto externa, eram cada 

vez mais malvistas pelos súditos ingleses, aumentando a impopularidade não só dos 

conselheiros de Carlos I, mas também do próprio monarca. Alguns anos após “Believe as You 

List”, os Dois Corpos do Rei seriam apropriados pelos juristas ingleses para julgar o monarca 

da época, Carlos I, executando o seu corpo natural sem afetar irreparavelmente o corpo político 

do rei inglês214. Para Sharpe, este momento era resultado do paradoxo entre a sacralização e a 

desmistificação do rei, que ganhou força entre as dinastias Stuart e que teria formado uma 

tensão entre os Dois Corpos do Rei que não poderia mais ser contida215. 

 

3.1 Termos referentes à figura monárquica 

 

Tendo em vista este paradoxo entre a sacralização e desmistificação do corpo do rei, 

além das discussões sobre a teoria dos Dois Corpos do Rei acima mencionadas, este exercício 

de análise do vocabulário empregado por Philip Massinger em “Believe as You List” procura 

pensar de que forma a representação sobre a figura monárquica na peça nos permite 

compreender não só como se davam as discussões sobre a figura monárquica na Inglaterra 

Carolina, mas também possibilitam pensar alguns elementos centrais do mito do rei oculto e do 

episódio do Sebastião de Veneza, cujo relato foi fonte de inspiração para a peça. As expectativas 

sobre o retorno de um “rei oculto” suscitaram o aparecimento de uma série de impostores e 

falsos príncipes216. Nesta “era de impostores”, como chama Miriam Eliav-Feldom, o corpo de 

um indivíduo é, muitas vezes, uma evidência de sua legitimidade, pois não pode ser 

radicalmente alterado217. 

Portanto, ao analisar a linguagem de Massinger para tratar das discussões sobre a figura 

monárquica, levou-se em consideração os termos que dizem respeito não só à figura e imagem 

do rei, e dos elementos de majestade que o cercam, mas também esta discussão sobre 

legitimidade, prova, aparência e representação, de forma a pensar quais argumentos e elementos 

constroem a figura de um monarca. A imagem de Antiochus e a forma como ele é reconhecido 

pelos demais personagens na peça é uma questão quase sempre apontada nos estudos recentes 

 

214 KANTOROWICZ, Ernst H. Os Dois Corpos do Rei: um estudo sobre teologia política medieval. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998, p. 31-32. 
215 SHARPE, Kevin. Reading Authority and Representing Rule in Early Modern England. London: Bloomsbury. 

2013, p. 117-118. 
216 ELIAV-FELDON, Miriam. Renaissance impostors and proofs of identity. New York: Palgrave Macmillan, 

2013, p. 2. 
217 Ibid., p. 137–138. 
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sobre “Believe as You List”, seja para pensar as relações com o messianismo régio e a crença 

sebástica, ou para apontar as mudanças entre a história original da peça e transposição da 

narrativa218. A ideia do corpo como prova, mencionada anteriormente, é também trabalhada em 

diversos momentos da peça, para discutir a legitimidade de Antiochus. Faz-se necessário 

pensar, portanto, quais são os termos que Massinger mobiliza para tratar da imagem de 

Antiochus e como a sua figura é relevante na história, pensando também se essa evidência é 

suficiente ou não. 

Os termos “shape” e “shaped” permitem introduzir essas questões. Esses termos 

possuem quatorze aparições no total, das quais oito se referem a Antiochus. No primeiro ato, 

quando encontram Antiochus, os mercadores e Berecinthius utilizam este termo para questionar 

sua veracidade: 

 

Berecinthius: what are you? 

Antiochus: the kinge Antiochus. 

2 marchant: or some deitie 

that hath assumde his shape.219 

 

A fala do segundo mercador (2nd Marchant) já aponta para como o caráter místico e 

messiânico de D. Sebastião se associa a Antiochus na peça. Streete chega a traçar um paralelo 

entre estes versos e os panfletos de Teixeira, o qual relata que os portugueses “não só amavam 

D. Sebastião como seu rei, mas o honravam como se ele fosse um Deus”220. Entretanto, a partir 

do segundo ato, a ideia de que Antiochus utiliza a forma do rei sírio desaparecido é trabalhada 

de forma recorrente para acusar Antiochus de ser um impostor. Isso se mostra desde a primeira 

cena deste ato, quando a esta ideia começa a ser exposta pelos personagens. Destaca-se, neste 

momento, o diálogo entre Chrysalus e Flaminius: 

 

Flaminius: I thancke you. but instruct mee what form weares 

the danger that you speake of. 

Chrysalus: it appeares 

in the shape of king Sebastian king Antiochus;221 

 

 

218 Ver: MARTINS, Isabel Oliveira. Um novo D. Sebastião na tragédia de Massinger In: SOUSA, Maria  Leonor 

Machado de. D. Sebastião na literatura inglesa. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua  Portuguesa, Ministério da 

Educação, 1985, p. 121-122; STREETE, Adrian. Apocalypse and Anti-Catholicism in Seventeenth-Century 

English Drama. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, p. 150-151; CRUICKSHANK, A.H. Philip 

Massinger. Good Press. 2020, p. 203-205. 
219 Ato II, cena ii. F. 8a. Cf.: SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger, Nova 

York: American Book Company, 1912, p. 320  
220 STREETE, 2017, p. 151 
221 Ato II, cena i. F. 9a. SHERMAN, 1912, p. 324. 
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O termo “shape”, nesta cena, permite interpretações que não cabem na fala do segundo 

mercador. Chrysalus, que foi servo de Antiochus e esteve com ele após a batalha, atesta logo 

em seguida que Antiochus não teria morrido, entretanto, antes da sua aparição em cena, 

Flaminius já havia recebido notícia do retorno de Antiochus e tomado-o como um impostor. Se 

no primeiro ato, a identidade de Antiochus não havia sido questionada - e portanto, os 

personagens em cena pensam estar diante de uma aparição divina -, neste momento já é possível 

pensar que Massinger está construíndo a discussão sobre Antiochus ser ou não o verdadeiro 

monarca - questão essa que cabe aos demais personagens, bem como a sua própria audiência, 

“acreditarem se quiserem”.  

No segundo ato também aparecem, apenas uma vez cada, os termos “artificial” e 

“figure”, ambos relacionados a Antiochus. John Bullokar, no seu dicionário English Expositor 

(1621) definiu “artificial” como “astuto, bem planejado, habilidoso”222. Tendo em vista este 

sentido do termo, é possível pensar que quando Flaminius afirma, perante o Senado de Cartago, 

que as marcas que assemelham Antiochus ao monarca desaparecido são, em sua maioria, 

artificiais223, ele procura deslegitimar Antiochus e acusá-lo perante o Senado de Cartago, dando 

a entender que o personagem teria, de forma planejada, forjado essas marcas para se passar pelo 

monarca e ser legitimado pelos senadores cartaginenses. Amilcar, por outro lado, diz ver “the 

figure of the kinge Antiochus” no personagem, mas alega que essas provas por si só são 

insuficientes para isentá-lo de qualquer suspeita224. Desta forma, portanto, vê-se que a aparência 

de Antiochus por si só é insuficiente para comprová-lo como verdadeiro monarca, e é por meio 

da artificialidade dessas provas que Flaminius tenta destruir seu argumento, acusando-o de ser 

apenas um impostor. 

O que, portanto, seria suficiente para comprová-lo como rei? Como se viu no capítulo 

anterior, um elemento central da argumentação de Antiochus é a lembrança sobre a sua própria 

figura e sua própria memória do passado, capaz de atestar que ele é quem diz ser.  Entretanto, 

um recurso que também é mobilizado ao longo da peça é a imagem régia, a figura monárquica 

que se reflete em Antiochus. As marcas do seu corpo natural foram o bastante, no primeiro ato, 

 

222 Tradução livre: “cunning, well contriued, skilfull.” B., J. An Englis[h] expositor[:] teaching the in[ter]pretation 

of the harde[st] words [vsed] in our language. With sundry [ex]plicat[ions, de]scriptions [, and d]iscourses. By 

I.B..: London, Printed by Iohn Legatt, 1621. Disponível em: 

<https://leme.library.utoronto.ca/lexicon/entry/1390/314> Acesso em 01 jun. 2021 
223 “I confesse | hee hath some markes of kinge Antiochus, but | the most of em artificial. [...]” Ato II, cena ii. F. 

12b. Cf.: SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger, Nova York: American 

Book Company, 1912, p. 335 
224 “[…] wee in you | Look on the figure of the kinge Antiochus, | but, without stronger proofes than yet you have 

| producd to make us thincke soe cannot heare you | but as a man suspected.” Ato II, cena ii. F. 11b. Cf.: ibid., p. 

332. 
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para que os mercadores e Berecinthius o reconhecessem, mas quando estas são insuficientes, o 

corpo político do monarca entra em jogo. 

Isso se mostra nos termos “habit” e “habited”, que somam oito aparições, quatro delas 

associadas a Antiochus, dentre as quais estão algumas das únicas rubricas feitas na peça que 

dizem respeito ao figurino de seus personagens. Faz-se questão de marcar, no segundo ato, que 

Antiochus entra em cena vestindo as roupas reais, mas ele também utiliza o diálogo para fazer 

com que a sua audiência note o figurino deste personagem. Para tal, o termo “shape” é 

novamente fundamental: Antiochus diz a Berecinthius que “this shape that you have put mee 

in suítes ill | with the late austerenesse of my life.” fazendo com que o espectador, ao assistir a 

peça, perceba a mudança de figurino de Antiochus entre o primeiro e o segundo ato, mas esse 

momento também alude a ideia da figura régia que, para Antiochus, é incompatível com a sua 

presente situação – a qual se aproxima da trajetória de um rei sacrificial, que leva para si a 

penitência pelas tragédias que acometeram o seu povo225 - mas é necessária para que ele seja 

reconhecido como monarca e consiga apoio. Cria-se, assim, uma tensão entre o corpo político 

do rei, que exige ser reconhecido pela sua dignidade, com o corpo físico, que em penitência, 

mantém a sua austeridade. 

Da mesma forma que Antiochus é vestido com as roupas reais para associá-lo à imagem 

de um rei, a tensão entre austeridade e dignidade é reforçada no quarto ato, quando após ser 

capturado, ele é destituído dessas vestes e forçado a usar as roupas de um escravo. Nesta 

ocasião, o termo “habit” aparece não só nos diálogos226, mas, novamente, nas rubricas do 

texto227, assim como Massinger fez no segundo ato. Essa mudança é uma clara tentativa de 

Flaminius de desassociar Antiochus, tido como um impostor, ao monarca que ele afirma ser, 

visto que, ao longo de todo o quarto ato, as tentativas de fazer Antiochus confessar sua 

impostura falharam, e ele ainda é visto pelo povo como o verdadeiro rei. A contraposição entre 

a figura do rei e a condição de Antiochus após a sua captura é reforçada pelo termo “image”, 

utilizado no quinto ato por Cornelia, a qual pede a Flaminius que remova as correntes de 

 

225 BERCÉ, Yves Marie, O Rei oculto - salvadores e impostores: mitos políticos populares na Europa moderna,  

Bauru: EDUSC; São Paulo: Imprensa Oficial, 2003, p. 192 
226 No início da cena, Flaminius pergunta a Sempronius: “Flaminius: have you forc’d on hym | the habit of a 

slave?” Ato IV, cena iv. F. 22b. Cf.: SHERMAN, L.A. (ed.) Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger, 

Nova York: American Book Company, 1912, p. 375. Posteriormente, na mesma cena, Antiochus lamenta: “[...] is 

it not sufficient | that the lockes of this oure royall head are shavd of, | my glorious robes changd to this slavishe 

habit, | this hande that graspd a scepter manacle” Ato IV, cena iv. F. 22b. Cf.: ibid., p. 376 
227 “Enter officers leadinge in Antiochus (his | Head shavde in the habit of a slave” Ato IV, cena iv. F. 22b. Cf.: 

ibid., p. 375. 



58 

 

Antiochus, que por possuir a imagem do rei, não pode ser tratado como um escravo – mesmo 

que ele já tenha sido julgado como impostor e a sentença havia sido dada228. 

Outro ponto central para se pensar a forma como a imagem régia se relaciona a 

Antiochus é por meio da ideia de “majestade”. O termo “majesty” possui doze aparições, sendo 

nove dessas associadas a este personagem. Ainda no primeiro ato, o filósofo estoico adverte a 

Antiochus:  

 

[...] you must now forget 

the contemplations of a private man 

and put in action that wh[ich] may complie 

with the majestie of a monarch229 

 

Esta afirmação permite não só pensar a separação dos dois corpos do rei – o corpo 

político, do monarca, e o corpo natural, do homem particular -, mas também a importância da 

majestade do monarca para a legitimidade de Antiochus ao longo da peça. Para Antiochus, a 

sua majestade está diretamente relacionada ao seu título e à sua figura monárquica230. Essa ideia 

é replicada por outros personagens, principalmente por Berecinthius, o qual acredita que 

Antiochus deve ser “restaurado” a sua própria pessoa, isto é, à sua figura monárquica231. 

Todavia, mesmo quando Antiochus é aprisionado, logo, sem qualquer possibilidade de 

restaurar sua antiga majestade, este termo ainda é associado a ele. Um ponto importante se dá 

na quarta cena do quarto ato, momento no qual Antiochus, vestido como escravo – e portanto, 

destituído de qualquer elemento de majestade – sofre sua condenação, e mesmo assim, o 

personagem Sempronius diz a Flaminius que “still there does appeare | a kinde of majestie in 

hym.”232.  

De forma semelhante, a ideia de realeza também está ligada a Antiochus. Todas as sete 

o aparições do termo “royal” estão associadas a esse personagem. Tantos os demais 

personagens quanto o próprio Antiochus associam-no a realeza, não só pelo seu “royall title”233, 

 

228 “his chaines tooke of | that I entreat to. since I woulde not looke on | the image of a kinge, I soe much honour’d 

| bounde like a slave.” Ato V, cena i. F. 24b. Cf.: ibid., p. 382. 
229 Ato I, cena i. F. 4a. Cf.: ibid., p. 309 
230 Exemplo disso se mostra já no primeiro ato, quando Antiochus lamenta: “How that title | that glorious attribute 

of majestie | that troublesome, though most triumphant robe | designde mee in my birth, wh[ich] I have worne | 

with terror, and astonishment to others | affrights mee now!” Ato I, cena i. F. 4a. Cf.: ibid., p. 313 
231 No primeiro ato, Berecinthius sujere que Antiochus se esconda até que “your majestie bee furnishde like your 

self” Ato I, cena ii. F. 8b. Cf.: ibid., p. 321. 
232 Ato IV, cena iv. F. 22b.  Cf.: ibid., p. 375. 
233 Expressão utilizada por Antiochus, no primeiro ato: “[...] can I in this weede | [Wi]thout gold to fee an advocate 

| [?] pledge my royall title nourishe hope | [o]f a recoverie?” Ato I, cena i. F. 6a. Cf.: ibid., p. 313. 
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mas também pele próprio corpo de Antiochus, sendo recorrentes termos como “royall head”234 

e “royal hande”. Esta última expressão surge duas vezes; a primeira, no segundo ato, quando 

Antiochus oferece aos senadores cartaginenses um papel escrito pela sua própria “royal hande” 

com provas de que ele seria o monarca desaparecido235, e a segunda, no quarto ato, quando a 

cortesã afirma reconhecê-lo como rei, e pede para beijar sua “royall hande”236. Ambas essas 

ocasiões reforçam a ideia de que o próprio corpo de Antiochus é prova de sua legitimidade, não 

só pela sua semelhança física com o monarca sírio, mas pelo ideal de realeza que rodeia este 

personagem. Ao pensar como a teoria dos dois corpos do rei se aplica em Antiochus, nota-se 

que, apesar da ideia apresentada no primeiro ato, de que a majestade do monarca deveria se 

separar do homem privado, nota-se que, como já mencionado anteriormente, o corpo político é 

indivisível do corpo mortal, sua realeza é inseparável da sua pessoa, mesmo quando ele é 

destituído dos trajes reais. 

Os termos “king” e “kings”, somam 71 aparições, das quais 58 se associam a Antiochus. 

Nas leituras iniciais da peça, feitas a partir da edição de L.A. Sherman, observou-se que estes 

termos eram escritos tanto com a letra “k” minúscula quanto com a letra “K” maíscula. Notou-

se, entretanto, uma diferença importante no segundo caso, que não ocorre no primeiro: estas 

ocasiões são utilizadas como menção direta à figura monárquica de Antiochus (as únicas 

ocasiões em que o termo não se refere diretamente a Antiochus é quando os personagens falam 

de Prusias, rei da Bithynia237), e por oito vezes, ao longo da peça, aparece a expressão “The 

King Antiochus”, seja para lembrar do monarca antes do seu desaparecimento238, ou para 

afirmar que o personagem Antiochus seria ou, ao menos, se assemelha a este monarca239; duas 

 

234 Esta expressão aparece no quarto ato, quando Antiochus, já preso, lamenta a punição sofrida pelos crimes aos 

quais foi acusado: “[...] is it not sufficient | that the lockes of this oure royall head are shavd of, | my glorious robes 

changd to this slavishe habit, | this hande that graspd a scepter manacle” Ato IV, cena iv. F. 22b. Cf.: ibid., p. 376 
235 “to vindicate my selfe from all suspition | of forgerie, and imposture. in this scrowle | writ with my royal hande 

you may peruse | a true memoriall of all circumstances, | answers, despatches, doubts, E difficulties, | betwene my 

selfe, and your embassadors | sent to negotiate with mee.” Ato II, cena ii. F. 13a. Cf.: ibid., p. 337  
236 “[...] may I presume | to kisse your royall hande, for sure you are not | lesse than a kinge.” Ato IV, cena ii. F. 

20b. Cf.: ibid., p. 336-337. 
237 No terceiro ato, Titus relata que Berecinthius optou por levar “their may game prince coverd with a disguise | 

to Prusias kinge of Bithinia.” Ato III, cena i. F. 14b. Cf.: ibid., p. 343. Neste mesmo ato, o primeiro mercador (1st 

Merchant) diz a Antiochus: “I am most confident Berecinthius will | from the greate kinge Prusias, in his goodnesse 

greate | bringe comfort to you." Ato III, cena i. F. 15a. Cf.: ibid., p. 343. 
238 No segundo ato, Flaminius afirma que “the kinge Antiochus was slaine in Greece” Ato II, cena ii, F. 12a. Cf.: 

ibid., p. 334. Posteriormente, no quinto ato, Marcellus lembra que houveram: “[...] of some familiar passages 

betwene us | the kinge Antiochus when hee liv'd, and us" Ato V, cena i. F. 24b. Cf.: ibid., p. 382. E Cornelia, no 

mesmo ato, ao ouvir Antiochus falar sobre uma joia utilizada por ela, diz que “it was the [k]inge Antiochus guift.” 

Ato V, cena ii. F. 26b. Cf.: ibid., p. 388 
239 Isso se mostra, no primeiro ato, quando Antiochus aparece para Berecinthius e os mercadores: “Berecinthius: 

what are you? | Antiochus: the kinge Antiochus.” Ato II, cena ii. F. 8a. Cf.: ibid., p. 320 
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vezes, vê-se a expressão “The shape of King Antiochus”240, e, trazendo uma ideia semelhante, 

a expressão “King Antiochus’ features” também aparece uma vez241. Apesar dessa diferença na 

grafia não ter se comprovado no manuscrito – em que “king” e “kings” são escritos sempre com 

a letra “k” minúscula”, estas expressões ainda sim nos permitem notar que “king”, nestes casos, 

não se refere apenas ao personagem Antiochus em cena, mas sim à sua figura monárquica, o 

rei sírio dado como morto, mas que é reconhecido no personagem.  

Os termos “prince” e “princes”, por sua vez, aparecem sete vezes, sendo mais utilizados 

no segundo e terceito ato, com três aparições cada. Apenas um personagem possui o título de 

príncipe: Amilcar, príncipe eleito do Senado de Cartago (sendo chamado de “Prince of the 

Senate” duas vezes, uma por Antiochus242 e uma por si próprio243). Entretanto, estes termos são 

utilizados por Massinger para construir a caracterização de diferentes monarcas ao longo da 

peça. No caso de Antiochus, isto ocorre uma única vez, quando Titus o chama de “May-game 

prince”244. Essa expressão, segundo o Oxford English Dictionary (OED), possui dois sentidos 

principais: 

 

1. a. No singular. Uma performance ou entretenimento que tradicionalmente 

faz parte das celebrações de Maio (...), ou na primavera de forma geral. Agora 

majoritariamente histórico. b. No plural. A folia e os esportes associados às 

celebrações de Maio. 

2. a. Um objeto de brincadeira, piada ou ridículo; motivo de chacota; um tolo; 

frequentemente sobre quem se faz as brincadeiras de Maio. Agora regional da 

Inglaterra (sudoeste). b. Uma ação ou performance tola ou estravagente; uma 

brincadeira, travessura ou entretenimento. Agora regional da Inglaterra 

(sudoeste).245 

 

Já no segundo ato, quando aparece diante do senado de Cartago, o personagem diz: “Antiochus speakes to you the 

kinge Antiochus” Ato II, cena ii. F. 11b. Cf.: ibid., p. 332. Nesta mesma cena, Amilcar afirma que: “[…] wee in 

you | Look on the figure of the kinge Antiochus” Ato II, cena ii. F. 11b. Cf.: ibid., p. 332. Já no terceiro ato, Prusias 

fala sobre: “the stronge assurance | you gave at Carthage to confirme you are | the kinge Antiochus [...]” Ato III, 

cena ii, F. 15a. Cf.: ibid., p. 345. Por fim, no quinto ato, Cornelia diz: “this is | the kinge Antiochus as sure as I am 

| the daughter of my mother" Ato V, cena ii, F. 26b. Cf.: ibid., p. 389. 
240 A expressão é utilizada primeiramente por Chrysalus, no segundo ato, ao alertar Flaminius do retorno de 

Antiochus: “it appeares | in the shape of king Sebastian king Antiochus" Ato II, cena i. F. 9a. Cf.: ibid., p. 324. No 

quinto ato, a expressão é repetida pelo próprio Antiochus, diante de Marcellus e Cornelia, que até então desconfiam 

de sua verdadeira identidade: “the reverence you shoulde pay unto the shape | of kinge Antiochus, may challenge 

pittie | as a due debt, not scorne." Ato V, cena ii. F. 25b. Cf.: ibid., p. 385. 
241 Expressão utilizada por Cornelia, no quinto ato: “there must bee some thinge in hym | remarkeable in the 

resemblance only | of kinge Antiochus features” Ato V, cena i, F. 24b. Cf.: ibid., p. 381. 
242 “my lord Amilcar, now I looke on you | as prince of the Senate [...]” Ato II, cena ii. F. 11b. Cf.: SHERMAN, 

L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger. Nova York: American Book Company. 1912, p. 

332. 
243 “and that confinde to, beeinge by you elected | prince of the Senate onlye for a yeare” Ato II, cena ii. F. 10a.  

Cf.: ibid., p. 328. 
244 “their may game prince coverd with a disguise” Ato III, cena i. F. 14b. Cf.: ibid., p. 343. 
245 1. a. In singular. A performance or entertainment which traditionally forms part of the celebrations of May (...), 

or of springtime generally.  Now chiefly historical. b. In plural. The merrymaking and sports associated with May 

celebrations. 2. a. An object of sport, jest, or ridicule; a laughing stock; a foolish person; frequently in to make a 
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Por meio destes significados, o personagem está, por um lado, descreditando Antiochus, 

caracterizando como algo ridículo, mas por outro lado, a ideia de performance transmite 

também o argumento de que Antiochus seria um impostor – como defende Flaminius, e o 

próprio Titus -, se fazendo passar pelo monarca desaparecido. 

Com Prusias, entretanto, estes termos surgem com mais frequência. Antiochus afirma 

que, ao recebê-lo e tentar restaurá-lo ao título de monarca, Prusias agia como “a good, and just 

prince”, e associa-o às virtudes da compaixão e da caridade246. Na mesma cena, Antiochus apela 

a Prusias, dizendo que, se este não o entregar a Flaminius, ele seria tido por Antiochus como “a 

prince both wise and honorable”247. No caso de Prusias, portanto, Massinger estabelece uma 

relação entre as ações do personagem e um ideal virtuoso de príncipe. Como se verá 

posteriormente, Prusias é um dos únicos personagens a quem, antes que ele seja visto em cena, 

Massinger constrói uma caracterização positiva, descrevendo-o, por exemplo, como “a well 

disposd and noble gentleman. | and very carefull to preserve the peace | E quiet of his 

subjects.”248, e criando assim uma associação positiva a este personagem na sua audiência. Ao 

trair Antiochus, portanto, Prusias está colocando em xeque as virtudes que o fazem um bom 

príncipe. 

O termo “princes” também permite pensar o ideal de monarca ao qual o filósofo estoico 

defende no primeiro ato, quando diz a Antiochus: 

 

[...] ad this s[ir]. 

the Asian princes, warn'd by your example 

and yet unconquerd, never will consente 

that such a foule example of Injustice 

shall to the scandall of the present age 

hereafter bee recorded. they in this 

are equallie ingagd with you, and must 

though not in love to justice for their safetie 

in policie assist, garde, and protecte you249 

 

 

May game of. Now English regional (south-western). b. A foolish or extravagant action or performance; a frolic, 

caper, or entertainment. Now English regional (south-western). MAY GAME. In: OED Online. Disponível em:  

<https://www.oed.com/view/Entry/115307?redirectedFrom=may-game#eid>. Acesso em 01 jun. 2021 
246 “sorry? for what? that you had an intente | to be a good, and just prince? are compassion, | and charitie growne 

crimes?” Ato III, cena iii. F. 17b. Cf.: SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip 

Massinger. Nova York: American Book Company. 1912, p. 355 
247 “yf you dare not gieve mee harbor, set mee safe yet | in any desert, where this serpent hisses | may not bee 

heard, and to the gods Ile speake you | a prince, both wise, and honorable.” Ato III, cena iii. F. 18a. Cf.: ibid., p. 

356. 
248 Ato III, cena i. F. 14b. Cf.: ibid., p. 343. 
249 Ato I, cena i. F. 4b. Cf.: ibid., p. 312; 
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Estes príncipes que o filósofo descreve apresentam uma série de virtudes; são 

invencíveis, não consentem com a injustiça e agem, idealmente, por amor à justiça – mas na 

prática, pela sua própria segurança. Essa contraposição entre o ideal de um príncipe e o que ele 

realiza na prática é uma questão central para a peça, como se verá no tópico a seguir. 

 

 3.2 Termos sobre domínio e poder 

 

Partindo da discussão sobre a figura monárquica e a representação régia em “Believe as 

You List”, o próximo passo desta análise é se voltar para a forma como o poder monárquico 

era discutido neste momento. Em 1630, momento em que “Believe as You List” foi escrita, 

fazia apenas um ano desde que Carlos I suspendera definitivamente o Parlamento e passara a 

governar sozinho. Ao partir da hipótese dessa monografia, de que Philip Massinger estaria 

pensando sobre este momento político e desenvolvendo uma crítica ao monarca inglês, faz-se 

necessário observar como o vocabulário de Massinger lida com as discussões sobre o poder 

monárquico e o seu domínio sobre um reino e seus súditos. 

 

 3.2.1 Termos associados a governo, domínio e soberania 

 

O primeiro termo a ser discutido é o termo “empire”, que possui sete aparições, sendo 

três delas no primeiro ato, três no segundo e uma no quarto ato. O maior número de associações 

desse termo não se relaciona a um personagem, e sim à Roma, que por quatro vezes se associa 

ao termo. Cartago também é associada ao termo “empire”, em uma contraposição feita pelo 

filósofo estoico entre esta cidade – para onde Antiochus deveria ir em busca de apoio – e Roma 

– que dominava os reinos da Ásia e, portanto, via Antiochus como uma ameaça ao seu domínio 

-, categorizando Cartago como uma “grande cidade”, mas que, na vastidão de seu império, 

poderia rivalizar com Roma250. Esta ideia é retomada por Amilcar, no segundo ato, ao lembrar 

os demais senadores dos sacrifícios que seus antepassados fizeram para garantir a liberdade e 

“manter a escala de império”251 de Cartago. 

 

250 “you are now in sight of Carthage, that great cittie | wh[ich] in her Empires vastness rivalls Rome” Ato I, cena 

i. F. 4a. Cf.: ibid., p. 309. 
251 “[...] call to minde | our grandires glories (though not seconded | with a due imitation) and remembre | with 

what expense of coyne as blood they did | mantaine their [?] libertie, and kepde the scale | of empire evn 'twixt 

Carthage, and prowd Rome.” Ato II, cena ii. F. 10b. Cf.: ibid., p. 328-329. 
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Na primeira cena do primeiro ato, cujos diálogos revolvem entre Antiochus e o filósofo 

estoico, a utilização deste termo para se tratar de Roma sempre traz consigo uma conotação 

negativa252. Isso muda a partir do segundo ato, quando o império romano passa a ser defendido, 

sobretudo por Flaminius. Este termo é central para entender as motivações de Flaminius ao 

longo da peça. Na primeira cena do segundo ato, o personagem afirma: 

 

[...] that assures mee 

that as I am a Roman, to preserve 

and propagate her empire, thowgh they were 

my fathers sonnes they must not live to witnesse 

Antiochus is in beeinge. the relation 

the villaine made, in every circumstance 

appeerd soe like to truth, that I began 

to feele an inclination to beleeve 

what I must have noe faith in. by my birth 

I am bounde to serve thee Rome, and what I doe 

necessitie of state compels mee to.253 

 

Flaminius admite, neste momento, que a história de Antiochus – o qual, em todas as 

ocasiões a partir deste monólogo, é acusado por Flaminius de ser um impostor –, ao menos, 

aparenta ser verdadeira. Entretanto, sua posição é mantida pela necessidade de proteger e 

propagar o império romano. No ato seguinte, o personagem retoma a ideia apresentada nesta 

passagem, dizendo que as ações que são tomadas para propagar o império de Roma não 

precisam ser justificadas254. 

No trecho destacado, Flaminius utiliza ainda a expressão “necessidade de estado” para 

justificar suas ações. A necessidade de Estado é um argumento recorrente ao longo da peça, e 

relaciona-se não só a Flaminius, mas também a Prusias, que utiliza a necessidade de Estado 

como justificativa para trair Antiochus e o entregá-lo a Flaminius255. 

Os termos “state” e “states”, de forma geral, somam 20 aparições, das quais sete estão 

no segundo ato, seis no terceiro, e mais seis no quinto ato. O personagem que mais se relaciona 

a esse termo é Flaminius, com dez associações. Não só suas ações são guiadas e justificadas 

 

252 Primeiro, Antiochus diz: “A Tigresse circlde with her famishd whelpes | will sooner yeelde a lambe snatchde 

from the flocke | to the dumbe oratorie of the ewe | than Rome restore one foor of earth that may | diminishe her 

vast empire” Ato I, cena i. F. 4b. Cf.: ibid., p. 311 

Ao que o filósofo responde: “and you may rest assur'd neither the kinge | of parthia, the Gauls, not big bonde 

Germans | nor this great Carthage growne alreadie jealous | of Rome's incrochinge empire will crie aime | to such 

an usurpation [...]” Ato I, cena i. F. 4b. Cf.: ibid., p. 312 
253 Ato II, cena i. F. 9b-10a. Cf.: ibid., p. 326.  
254 “what wee doe for the service of the republicque | E the propagation of Romes glorious empire | needed noe 

defense [...]” Ato IV, cena iv. F. 22b. Cf.: ibid., p.374. 
255 “the gods can witnesse | how much I woulde doe for you. and but that | necessitie of state” Ato III, cena iii. F. 

17b. Cf.: ibid., p. 355 
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pela “necessidade de Estado”, mas a apreensão de Antiochus é vista por como um serviço ao 

Estado256.  

A “razão de Estado”, conceito ao qual Marina Hila ssocia a ideia de “necessidade de 

Estado” apresentada em “Believe as You List” era uma ideia bastante contraditória na época de 

Massinger257. O episódio do Forced Loan, em 1626, foi visto por grande parte da população 

inglesa como um abuso da razão de Estado por parte da coroa. A partir de então, essa questão 

só se agravou, levando o Parlamento a defender a Petition of Rights, que foi assinada por Carlos 

I em 1628, mas no seguinte o monarca dissolveu o parlamento inglês, o que reforçou a ideia de 

que a razão de Estado era utilizada pelo monarca para estender a sua prerrogativa régia, às  

custas das liberdades de seus súditos258. Não seria estranho pensar que, frente a estes 

acontecimentos, o vocabulário de Massinger sobre a “necessidade de Estado” poderia refletir 

uma crítica política à forma como a razão de Estado era utilizada pelo monarca inglês. Isso se 

mostra, principalmente, na trajetória de Flaminius, personagem cuja necessidade de Estado era, 

declaradamente, a sua motivação, mas também se tornou a sua queda quando, no quinto ato, 

Marcellus acusa Flaminius de corrupção e o manda para a prisão sob o argumento de que este 

teria “abusde the trust com[m]itted by the state”259. 

Todavia, o vocabulário de Massinger referente ao domínio sobre um reino possibilita 

não só discutir como a “necessidade de Estado” e a manutenção do império movem a ação na 

peça, mas permite também pensar as expectativas sobre o retorno de um rei oculto que 

permeiam a crença sebástica e se refletem no arco de Antiochus. Isso se mostra, principalmente, 

no primeiro ato, quando o personagem lamenta: 

 

here, there, and every where they doe pursue mee. 

the genius of my cuntrie made a slave 

like a weepinge mother seemes to kneele before mee 

wringeinge her manacled handes; the hopefull youth, 

and braverie of my kingdone in their pale 

and ghastlye lookes lamentinge that they were 

to soone by my meanes forced from their sweete beeing.260 

 

 

256 your wisdome s[ir] | hath donne the state a memorable service, | in stranglinge in the birth this dreadfull monster” 

Ato V, cena i. F. 24b. Cf.: ibid., p. 382 
257 HILA, Marina, Massinger’s Believe as You List and the Politics of Necessity, Cahiers Élisabéthains, v. 81,  

n. 1, p. 25–35, 2012, p. 30. 
258 Ibidem. 
259 “[...] E for your sordid endes | abusde the trust com[m]itted by the state | to right their vassalls.” Ato V, cena ii. 

F. 27b. Cf.: SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger. Nova York: American 

Book Company. 1912, p. 391-392 
260 Ato I, cena i. F. 4a. Cf.: ibid., p. 310. 
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Os termos “country” e “kingdom” são centrais nestes versos. Por meio de metáforas, 

Massinger associa o reino de Antiochus a um corpo que foi escravizado e que clama pelo seu 

rei261. O termo “country” se repete, nesta mesma cena, quando o filósofo estoico afirma que 

“by the cries of your poore cuntrie, you are bounde | with an obediente cheerefullnesse to follow 

| the path that yoy are entered in [...]”262. É possível pensar, nesses trechos, em uma aproximação 

com elementos do rei oculto, principalmente, o modelo de rei sacrificial, que carrega consigo a 

responsabilidade das desgraças do seu reino. Antiochus é assombrado pelo estado em que o seu 

reino se encontra desde o seu exílio, mas, ao mesmo tempo, Massinger reforça o caráter 

messiânico desse personagem, que deve ouvir o clamor do seu povo e retornar, para salvar o 

seu reino ao se restaurar como rei. 

 

 3.2.2 Termos associados ao exercício de poder 

 

Na sua análise sobre “Believe as You List”, Adrian Streete vê, na trajetória a qual 

Antiochus se lança, uma discussão sobre “a linha tênue entre autoridade imperial e tirania”263. 

A forma como a ideia de poder é trabalhada e as relações de poder e soberania que são operadas 

entre os personagens na peça, portanto, são centrais para se pensar essa dicotomia e aprofundar 

as questões sobre o poder monárquico, tendo em vista as discussões políticas da Inglaterra no 

momento em que a peça foi escrita. 

O termo “power” possui 24 aparições, sendo mais comum no segundo ato, com seis 

aparições do termo. A segunda cena deste ato é particularmente importante para compreender 

como Massinger discute o poder na peça. Ainda no início da cena, Hanno utiliza este termo 

duas vezes, lembrando aos demais senadores que o poder romano, apesar de temido, é derivado 

do seu próprio domínio sobre a Ásia264. Ao longo de toda a cena, questiona-se se o poder de 

 

261 Além da utilização deste termo por Antiochus, na primeira cena do primeiro ato, pode ser interessante ver como 

Massinger, na cena seguinte, utiliza mais uma vez uma metáfora corpórea ao falar do reino de Antiochus, desta 

vez, dita por Flaminius, o qual afirma que Roma age como “guardiã do reino órfão” de Antiochus: “did you not 

gieve assurance of this when | giddie Antiochus died? and rather then | accept us guardians of your orphan 

kingedome” Ato I, cena ii. F. 7b. Cf.: ibid., p. 318. 
262 Ato I, cena i. 4b. Cf.: ibid., p. 311. 
263 Tradução livre: “the thin line between imperial authority and tyranny”. STREETE, Adrian. Apocalypse and 

Anti-Catholicism in Seventeenth-Century English Drama. Cambridge: Cambridge University Press, 2017, p. 145 
264 “wee have fear'd and felt the Roman power, and must | expecte yf wee provoke hym a returne | not limitted to 

the qualitie of the offence | but left at large to his interpretation | wh[ich] seldome is confind. whoe knowes not 

that | the tribute Rome receives from Asia is | her chiefe supportance. Other provinces | hardelye defray the carge 

by wh[ich] they are | kept in subjection, they in name perhaps | render the Roman terrible, but his strenght | and 

power to dode hurt without question is | derivd from Asia.” Ato II, cena ii. F. 10a. Cf.: SHERMAN, L.A. (ed). 

Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger. Nova York: American Book Company. 1912, p. 327-328 
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Cartago é suficiente para se impor a Roma. Carthalo, por exemplo, defende que Cartago ainda 

é igual a Roma, e afirma jamais confessar que esta teria algum poder sobre Cartago265. Mas a 

própria dinâmica interna dos senadores de Cartago já indica uma fratura neste poder. Isso se 

nota nos seguintes versos, ditos por Amilcar: 

    
yf my power 

were absolute, as 'tis but titular 

and that confinde to, beeinge by you elected 

prince of the Senate onlye for a yeare 

I woulde oppose your counsailes, and not labour 

with arguments to confute em.266 

 

O personagem distingue, portanto, o poder absoluto do poder titular. Amilcar, eleito 

Príncipe do Senado por apenas um ano, não tem poder de fato sequer para se impor diante dos 

demais senadores, muito menos, portanto, para impor a soberania de Cartago à Roma. 

Ao final da cena, os senadores reconhecem Antiochus, mas são incapazes de apoiá-lo 

sem sofrerem represálias de Roma, e o aconselham a buscar justiça em outro lugar, ao que 

Antiochus questiona: “where? When ‘tis | frighted from you by power.”267. Essa questão 

acompanha Antiochus em todo o resto de sua trajetória. No terceiro ato, ele é recebido por 

Prusias com promessas de apoio, mas que não se concretizam. O motivo, mais uma vez, está 

na falta de poder do monarca para se opor à Roma, mesmo que este queira de fato ajudar 

Antiochus. Como Flaminius expõe: “your inclination | is honorable but your power deficient | 

to put your purposes into act”268 

Uma questão central para a peça é justamente o fato de que nenhum personagem possui 

poder para mudar o destino de Antiochus. No quinto ato, Marcellus consegue apreender 

Flaminius, libertando Antiochus de seu captor, mas admite não possuir poder para fazer mais 

do que isso269. O próprio Antiochus chega a conclusão de que sua restauração está fora de 

qualquer horizonte de possibilidade, e só pode desejar que: 

 

may my storie 

teach potentates humilitie, and instructe 

prowde monarchs, though they governe humane thinges 

a greater power does rayse or pull downe thkinges270 

 

265 “wee confesse not | nor ever will shee hath a power above us | Carthage is still her equall.” Ato II, cena ii. F. 

11a. Cf.: ibid., p. 330 
266 Ato II, cena ii. F. 10a. Cf.: Ibid., p. 328-329 
267 Ato II, cena ii. F. 13b. Cf.: Ibid., p. 339 
268 Ato III, cena iii. F. 17a. Cf.: Ibid., p. 353 
269 “you shall finde I have | sufficient warrant with detayninge you | to take this man into my custodie | though 'tis 

not in my power what ere you are | to doe you further favour I thus free you | out of this divells pawes.” Ato V, 

cena ii. F. 27a. Cf.: Ibid., p. 391 
270 Ato V, cena ii. F. 27b. Cf.: Ibid., p. 392 
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A peça termina, portanto, com uma alusão a uma “restauração espiritual”271, para usar 

a expressão de Streete, capaz de se sobrepor aos poderes temporais - e portanto limitados - dos 

monarcas. Massinger, aqui, não está propondo nenhuma ideia nova, se levarmos em 

consideração que, na Inglaterra seiscentista, a defesa do direito divino dos reis era um ponto em 

voga nos debates políticos. Jaime VI da Escócia, antes de assumir o trono inglês como Jaime I, 

já defendia que o monarca, como representante de Deus na terra, respondia a ninguém a não ser 

o próprio Deus272. 

O termo “authority” também permite pensar essas limitações do poder. O termo possui 

quatro aparições, sendo a primeira delas logo no primeiro ato da peça. Ao falar sobre como 

Roma conseguiu garantir o seu domínio, Antiochus diz que “[...] their plea | made good by 

conquest, and that ratefide | with their relligious authoritie”273. Para Antiochus, portanto, a 

autoridade - neste caso, religiosa - está associada ao poder da conquista. É essa a palavra final 

na disputa de poderes entre os personagens. Essa ideia se mostra mais claramente no terceiro 

ato. Como já se viu, a falta de poder para impedir a represália de Roma é o que leva Prusias a 

trair Antiochus. Frente a isso, a rainha de Prusias reivindica a sua autoridade como rainha para 

contestar a decisão do monarca274, mas essa autoridade se mostra irrelevante para mudar o 

destino de Antiochus, o poder de Roma e a ameaça que isso impõe ao reino de Prusias se 

sobrepõem a qualquer autoridade. 

Já no quinto ato, quando Marcellus anuncia o aprisionamento de Flaminius, este o acusa 

de não possuir autoridade para tal, ao que Marcellus responde alegando não só ter justificativa 

o suficiente, mas também trazendo à luz as provas de sua condenação275. Todas essas ocasiões 

demonstram, portanto, que apesar da ideia de autoridade ser levantada, ela por si só é 

insuficiente para provocar ação, é preciso ter também justificativa - que no caso de Roma, é a 

sua possibilidade de conquista sobre os demais reinos. 

 O termo “conquest”, utilizado na passagem de Antiochus destacada anteriormente, 

aparece mais uma vez, no terceiro ato, quando Prusias, no diálogo com Flaminius, quando ele 

 

271 STREETE, Adrian. Apocalypse and Anti-Catholicism in Seventeenth-Century English Drama. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2017, p. 163. 
272 HARRIS, Tim. Rebellion: Britain’s first Stuart kings, 1567-1642. Nova York: Oxford University Press, 2014, 

p. 12-14. 
273 Ato I, cena i. F. 4b. Cf.: SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger. Nova 

York: American Book Company. 1912, p. 311. 
274 “I must put of | obsequiousnesse, and silence, and take to mee | the warrant, and authoritie of a wife your queene 

| and as such gieve you counsaile.” Ato III, cena iii. F. 18a.  Cf.: ibid., p. 356-357. 
275 “Flaminius: you dare not doe this | without authoritie. | Marcellus: you shall finde I have | sufficient warrant 

with detayninge you”. Ato V, cena ii. F. 27a. Cf.: ibid., p. 391. 
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acusa que os romanos “seasd with an unjust gripe on halfe the worlde, | wh[ich] you call 

conquest [...]”276 Se a ideia de conquista, por um lado, é o que se sobrepõe a qualquer 

autoridade, por outro, ela é sempre questionada, vista como injusta, como o trecho aponta. A 

fala de Prusias também permite pensar uma conexão com as fontes de Massinger, isto é, as 

notícias sebastianistas e o sentimento anti-hispânico percebido nelas. Com o desaparecimento 

de D. Sebastião, anexação do reino de Portugal e suas colônias ao império de Filipe II 

atribuíram-lhe certo controle sobre o Atlântico e fortaleceram suas reivindicações a uma 

“Monarquia Universal”, temida pelo resto do mundo277. Desde então, promotores da “Black 

Legend” – isto é, a propaganda anti-hispânica que, desde o século XVI, enfatizava a hostilidade 

e crueldade dos espanhóis sobre os outros povos278- construíam uma imagem de Portugal como 

mais uma vítima da tirania hispânica. Na obra de Massinger, em que o império de Roma 

representa do que seria a Espanha na narrativa original da peça, a sua “apreensão injusta sobre 

metade do mundo” pode ser pensada como uma crítica ao império hispânico. 

O termo “government” corrobora para a forma como a conquista romana - e logo, 

hispânica - é percebida ao longo da peça. Das sete aparições deste termo, destacam-se os seus 

usos no primeiro ato, especificamente, nos diálogos entre Flaminius e Berecinthius: 

 

how dare you complayne 

or in a looke repine? our government 

hath bene to easie, and the yoke wh[ich] Rome 

in her accustom[m]de [?] [?]279 

upon your stubborne neckes begets contempt 

hath our familier commerce, and tradinge 

almost as with our equals tought you to 

dispute our actions? have you quite forgort 

what wee are, and you ought to bee? shall vassalls 

capitulate with their lordes?280 

 

Para Flaminius, portanto, o jugo de Roma sobre a Ásia é leve, pois as relações 

comerciais entre ambos se mantêm em pé de igualdade, entretanto, no aspecto político, os 

asiáticos estão submetidos aos romanos como vassalos aos seus senhores. O diálogo prossegue, 

e Flaminius afirma que, após Antiochus ser dado como morto, Roma se colocou como “guardiã” 

 

276 Ato III, cena iii. F. 17a. Cf.: ibid., p. 352 
277 GRIFFIN, Eric. English Renaissance Drama and the Specter of Spain: Ethnopoetics and Empire. Filadélfia: 

University of Pennsylvania Press, 2009a, p. 68. 
278 FUCHS, Barbara. Exotic Nation: Maurophilia and the Construction of Early Modern Spain, Filadélfia: 

University of Pennsylvania Press. 2011.  
279 O final de página está danificado, prejudicando a leitura do verso. L.A. Sherman sugere: “In her accustomed 

lenity imposed”. SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger. Nova York: 

American Book Company. 1912, p. 318. 
280 Ato I, cena ii. F. 7a-7b. Cf.: ibid., p. 318. 
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do seu reino, mesmo que os seus súditos tivessem se oposto, preferindo prestar homenagem aos 

egípcios ou aos partas281, ao que Berecinthius responde: “E perhaps | our governement in them 

had bene more gentle | since yours is insupportable”282. Berecinthius contradiz, portanto, a ideia 

de que a igualdade econômica seria suficiente para tornar o domínio romano aceitável. Na sua 

análise, Streete pensa este diálogo como uma resposta de Massinger ao momento político e 

econômico inglês vivido pelo dramaturgo. Os anos de 1629 a 1631 viram uma queda no 

comércio inglês ocasionado, em grande medida, em resposta à forma como Carlos I lidava com 

o Parlamento283. As tentativas de reaproximação com a Espanha permitiam ao monarca 

contornar essa questão, criando um fluxo de comércio externo que não dependesse do 

Parlamento, entretanto, a paz com a Espanha era extremamente malvista, tendo em conta as 

questões anteriormente mencionadas, agravando a impopularidade do monarca inglês284. 

Outra ideia explorada por Massinger ao longo da peça – seja para falar dessa relação 

entre romanos e asiáticos, e portanto, explorar a política externa inglesa com a Espanha do 

século XVI, ou para mobilizar as notícias sobre D. Sebastião e o falso de Veneza e as 

expectativas populares sobre um rei oculto – é a ideia de justiça. O termo “justice” possui dez 

aparições, sendo mais comum no segundo ato, com quatro aparições, e no quinto ato, com três 

aparições. O personagem que mais se relaciona a este termo é Flaminius, com cinco 

associações, seguido de Antiochus, por quatro vezes associado ao termo, entretanto, nota-se 

que essas associações ocorrem de formas bastante distintas. No primeiro ato, o filósofo estoico 

diz a Antiochus que os demais príncipes da Ásia agiriam em seu favor, se não “in love to 

justice”, então pela sua própria segurança285. Chrysalus, no segundo ato, relata à Flaminius que 

Antiochus teria sobrevivido à batalha e recuperaria, ao obter posse do seu reino, “the playne 

and downe right way o[f] justice”286. Em ambos os casos, portanto, a ideia de justiça está 

associada à restauração de Antiochus. 

 

281 “the earth showlde know noe soveraigne but Rome | yet you repinde, and rather chose to pay | homage, and 

fealtie to the parthian | th' AEgyptian ptolomee, or indeede any | then bow unto the Roman” Ato I, cena ii. F. 7b. 

Cf.: ibid., p. 318. 
282 Ato I, cena ii. F. 7b. Cf.: ibid., p. 319 
283 STREETE, Adrian. Apocalypse and Anti-Catholicism in Seventeenth-Century English Drama. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2017, p. 149 
284 Ibidem. 
285 “[...] they in this | are equallie ingagd with you, and must | though not in love to justice for their safetie | in 

policie assist, garde, and protecte you”. Ato I, cena i. F. 4b. Cf.: SHERMAN, L.A. (ed.), Masterpieces of the 

English Drama: Philip Massinger, New York: American Book Company, 1912, p. 312 
286 “hee at this instant lives the more the pittie | hee showlde survive to the disturbance of | Romes close, and 

politicque counsailes, in the gettinge | possession of his kingedome wh[ich] hee woulde | recover, simple as hee is, 

the playne | and downe right way o[f] justice.” Ato II, cena i. F. 9a. Cf.: ibid., p. 324. 
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Na segunda cena deste mesmo ato, o termo “justice” diz respeito à justiça exercida pelo 

Senado de Cartago. Antiochus, ao ser interrompido pelas acusações de Flaminius, pede que o 

Senado seja justo e não lhe negue a chance de se explicar287. Flaminius, em contrapartida, exige 

que Cartago exerça a sua justiça e lhe entregue Antiochus para ser punido pelo crime de 

impostura288. Apenas ao fim dessa cena a ideia de justiça volta a ser associada à restituição de 

Antiochus, no momento em que Amilcar o aconselha a buscar justiça em outro lugar289. 

Este termo reaparece no quarto ato, quando Sempronius relata a Flaminius que o povo 

recebeu a punição de Antiochus “as an acte of crueltie | and not of justice.”290. De forma 

semelhante, no quinto ato, Cornelia acusa os que dizem que Antiochus seria um impostor - que, 

na cena, é o próprio Flaminius - de serem “traytors to innocence and oppresd justice”291. Por 

fim, também no quinto ato, Marcellus promete que os mercadores asiáticos terão justiça292, que 

se realiza na apreensão de Flaminius e na promessa de que o Senado romano, na sua justiça, 

não poderia deixar de puni-lo293 - promessa essa, entretanto, que não se mostra em cena. Nota-

se, portanto, que apesar de o termo estar associado majoritariamente a Flaminius, em nenhum 

momento as ações e ideias deste personagem são vinculadas a ideia do que é justo na peça - 

pelo contrário, é apenas a sua ruína que é vista como justa. De forma oposta, a ideia de justiça 

está, diversas vezes, associada a Antiochus e à sua motivação ao longo da peça, isto é, a sua 

restituição como monarca. 

Massinger não apenas utiliza a ideia de justiça para criar contraposições entre Flaminius 

e Antiochus, mas também para mostrar que diferentes formas de se pensar essa de justiça estão 

em jogo nessa dinâmica. A fala de Flaminius diante do Senado de Cartago, apesar de já 

mencionada, merece uma atenção mais detalhada para se pensar essa questão: 

 

macke it a feast, and perfit your greate justice  

 

287 “but you refuse to heare mee as a kinge | denie not yet in justice what you grant | to com[m]on men free libertie 

without | his interruptuin (havinge heard what hee | objects against mee) to acquit my selfe | of that wh[ich] in his 

malice I am chargd with” Ato II, cena ii. F. 11b-12a. Cf.: ibid., p. 333. 
288 “macke it a feast, and perfit your greate justice | in the surrendringe up this false pretender | to the correction of 

the law, E let hym | undergoe the same punnishement wh[ich] others | have justlye sufferd that preceded hym | in 

the same machination” Ato II, cena ii. F. 12b. Cf.: ibid., p. 336. 
289 “wee wishe wee coulde | receave you as kinge, since your relation | hath wrought soe much upo nus that wee 

doe | incline to that beleefe. But since wee cannot | as such protecte you but with certaine danger | untill you are 

by other potente nations | proclaimde for such. our fittinge caution | cannot be censur’d, thowgh wee doe intreat | 

you would elswhere seeke justice.” Ato II, cena ii. F. 13b. Cf.: ibid., p. 339. 
290 Ato IV, cena iv. F. 22b. Cf.: ibid., p. 374. 
291 Ato V, cena ii. F. 26b. Cf.: ibid., p. 398. 
292 “keepe your selves | conceald 'till you are calde for. when least hop'd for | you shall have justice.” Ato V, cena 

i. F. 23b. Cf.: ibid., p. 378 
293 “[...] the wise senate, as | they will rewarde your good, and faithfull service | cannot in justice without 

punnishement | passe ore your ill.” Ato V, cena ii. F. 27b. Cf.: ibid., p. 391-392 
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in the surrendringe up this false pretender  

to the correction of the law, E let hym  

undergoe the same punnishement wh[ich] others  

have justlye sufferd that preceded hym  

in the same machination294 

 

Neste trecho, percebe-se que a justiça, para Flaminius, está vinculada à correção da lei. 

Ao entregarem Antiochus, os senadores exercem “sua grande justiça” (“your greate justice”), 

para que Antiochus seja punido e sofra “justamente” o mesmo que os seus predecessores 

sofreram. Entretanto, ao longo da peça, Massinger apresenta diferentes “leis”, e portanto, 

diferentes formas de se exercer a justiça. Isso se mostra com os termos “law” e “laws”, que 

somam seis aparições, sendo associados principalmente aos personagens Antiochus, Flaminius 

e Marcellus, com duas associações cada. No que diz respeito ao personagem Antiochus, é feita 

uma associação direta entre o termo “law” e as suas vontades como monarca295. 

Essa relação não se mostra com os demais personagens, que estão submetidos às leis, e 

suas associações a estes termos, portanto, se dá pela forma como eles optam por quebrar ou 

seguir diferentes leis. Prusias, por exemplo, afirma a Flaminius que trair Antiochus seria 

quebrar, por um lado, a sua palavra como príncipe, e por outro, as leis de hospitalidade296. 

Marcellus, já no quinto ato, é acusado por Antiochus de quebrar com as “lawes of fair 

humanitie”297, por aumentar o sofrimento de Antiochus, que a esta altura já havia sido 

sentenciado à prisão. 

No caso de Marcellus, é importante notar, também, o momento em que o personagem 

utiliza esse termo no seu monólogo: 

 

alas what are wee 

that governe provinces but prayes expos'd 

to everie subtle spie. E when wee have 

like sponges suckde in welth, wee are squeezd out 

by the rough hande of the lawe [...]298 

 

O monólogo de Marcellus, no qual este trecho se encontra, é dito logo após os 

mercadores asiáticos saírem de cena, deixando-o sozinho com a carta que, como se descobre 

no final do quinto ato, comprova a corrupção de Flaminius. Massinger, nesta cena, não revela 

 

294 Ato II, cena ii. F. 12b Cf.: ibid., p. 336. 
295 “[...] I that was | borne, and bred up a kinge whose frowne, or smile | spake death or lige, my will a law;” Ato 

I, cena i. F. 6a.Cf.: ibid., p. 313. 
296 “I will bee first heard. shall I for your endes | infringe my preincelye word? or breake the lawes | of hospitalitie? 

[...]” Ato III, cena iii. F. 17a. Cf.: ibid., p. 352. 
297 “[...] you breake the lawes | of faire humanitie in addinge to | affliction at the height,” Ato V, cena ii. F. 25b. 

Cf.: ibid., p. 385 
298 Ato V, cena i. F. 23b. Cf.: ibid., p. 379. 
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para a sua audiência o conteúdo desta carta, mas a reação que ela provoca em Marcellus já é 

um indício da forma como o dramaturgo encerra a peça: Flaminius, o personagem que, “like 

sponges suckde in welth”, é entregue para “the rough hande of the lawe”, para que seja punido 

pelo Senado de Roma. Não se escapa a ironia de que o fim de Flaminius é o que ele, ainda no 

segundo ato, desejou a Antiochus: a punição conforme exige a correção das leis. 

Tendo em vista os debates políticos na Inglaterra apresentados anteriormente, um último 

ponto a se discutir é a forma como o vocabulário de Massinger trata da ideia de tirania. Os 

termos “tyranny” e “tyrannies” totalizam sete associações. No primeiro ato, estes termos são 

utilizados para acusar a forma como Roma trata os povos asiáticos dominados por ela. Isso é 

feito pela primeira vez por Berecinthius, no primeiro ato, ao afirmar que os asiáticos são feitos 

pobres pela tirania e opressão romana299 e, pouco depois, pelo terceiro mercador (3rd 

Marchant), ao lamentar a condição à qual eles são submetidos300. É possível pensar, tendo em 

vista a relação da peça com as notícias sebásticas, que haveria aqui crítica ao Império espanhol, 

seja devido à já mencionada “Black Legend”, bastante apropriada pelo drama inglês desde o 

final do século XVI ou, como Gardiner argumentou301, como uma crítica ao rei espanhol e aos 

monarcas Habsburgo de modo geral, devido à Guerra dos Trinta Anos. 

Merece atenção, ainda, a forma como a tirania é mobilizada por Antiochus, no quarto 

ato. O personagem se encontra aprisionado e por diversas vezes é tentado a confessar o crime 

de impostura pelo qual é acusado. Primeiramente, Antiochus nega a possibilidade de suicidar-

se com as ferramentas deixadas por Flaminius, dizendo: 

 

my bodies death will not suffice, they aimde at 

my soules perdition, and shall I to shun 

a fewe howers more of miserie betray her? 

noe shee is free still. E shall soe returne 

from where it came, E in her purenesse triumph 

their tyrannie chainde and fetterd.302 

 

Logo em seguida, Antiochus nega a refeição que lhe foi prometida caso ele confesse. 

Novamente, a ideia de tirania aparece na fala do personagem: 

 

stay I beseech thee. 

and take thy cruell pittie back againe 

to hym that send it. this is a tyrannie 

 

299 “poore, they are made soe | by your Roman tyrannie E oppression” Ato I, cena ii. F. 6b. Cf.: ibid., p. 316. 
300 “o the wretched | condition that wee live in. made the anvile | [?] wh[ich] Roman tyrannies are shapd and 

fashionde!” Ato I, cena ii. F. 7b. Cf.: ibid., p. 319 
301 GARDINER, Samuel R. The political element in Massinger. The Contemporary review, 1866-1900, v. 28, 

1876. 
302 Ato IV, cena ii. F. 20a. Cf.: SHERMAN, L. A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger, 

Nova York: American Book Company, 1912, p. 365 
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that doth transcende all presidents! my soule 

but even now this lumpe of clay her prison 

of it selge in the want of nourishement openinge, 

had shooke of her sicke fethers, and prepar'd 

her selfe to make a noble fight as ser 

at libertie, and now this reparation 

againe im[m]ures.303 

 

Em ambos os casos, Antiochus percebe a sua situação como resultado direto da tirania 

de Roma, e não de um personagem em específico. Essa ideia se repete ainda no quinto ato, 

quando o personagem questiona “[...] or is it there yet | one masterpeece of tyrannie in store | 

beyonde that I have sufferd?”304. Mas a forma como esse trecho é utilizado em ambas as 

passagens do quarto ato mostram como essa tirania também tenta eliminar não só o poder 

político de Antiochus, mas também suprimir as suas virtudes como príncipe, corrompendo a 

sua própria alma305. 

A tirania só é associada para caracterizar diretamente a um personagem no caso de 

Flaminius, que em toda a peça é, explicitamente, o representante de Roma, e no terceiro ato é 

chamado de tirano por Antiochus306. O termo “tyrant”, utilizado pelo personagem, somado às 

variações “tyrants” e “tyrannous” totalizam quatro aparições. Além de Flaminius, a própria 

Roma é descrita como tirana por duas vezes, ambas no quarto ato307. 

 

 3.2.3 Termos sobre liberdade e revolta 

 

A discussão sobre a ideia de “liberdade” já é vista em outras peças de Massinger, 

sobretudo em “The Bondman” (1624), a partir da qual a crítica literária tem apontado uma 

crítica política voltada aos acontecimentos da Guerra dos Trinta Anos308. Em “Believe as You 

List”, entretanto, é possível questionar se Massinger estaria discutindo não só a política externa 

 

303 Ato IV, cena ii. F. 20a. Cf.: ibid., p. 365-366. 
304 Ato V, cena ii. F. 25a. Cf.: ibid., p. 383. 
305 Sobre a forma como isso é explorado no quarto ato da peça, ver: HOGAN, A. P. Massinger as a Tragedian: 

Believe as You List. Texas Studies in Literature and Language, 13, 3, 1971. 
306 “[...] I will not grace thy triumph tyranne. | with one request of favor” Ato III, cena iii. F. 18b. Cf.: SHERMAN, 

L.A. (ed), Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger, New York: American Book Company, 1912, p. 

357. 
307 Essa associação aparece, primeiramente, na menção a “the Roman tyrants”, feita pela cortesã: “you shall 

beholde the mountaines of vexations | wh[ich] you have heapd upon the Roman tyrannes | in your free resignation 

of your kingdome | E smile at their afflictions” Ato IV, cena ii. F. 21a. Cf.: ibid., p. 370. No mesmo ato, Antiochus 

utiliza a expressão "tyrannous Rome”, para se referir à sua derrota: “I am in your power but still Antiochus | kinge 

of the lower Asie, noe impostor | that fower, and twenty yeares since lost a battaile | E challende now mine owne 

wh[ich] tyrannous Rome | with violence keepes from mee.” Ato IV, cena iv. F. 23a. Cf.: ibid., p. 376. 
308 STREETE, Adrian. Apocalypse and Anti-Catholicism in Seventeenth-Century English Drama, Cambridge: 

Cambridge University Press, 2017, p. 126. 
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inglesa, mas também as liberdades dos súditos de Carlos I, constantemente ameaçadas pela sua 

prerrogativa régia309. 

O domínio de Roma sobre os reinos da Ásia é um ponto central de “Believe as You 

List”. Por meio do diálogo entre Flaminius, Berecinthius e os mercadores asiáticos no primeiro 

ato, entende-se que, após o desaparecimento de Antiochus, os reinos da Ásia foram subjugados 

por Roma. Para estes personagens, portanto, a restauração de Antiochus é necessária não só 

pelo direito do monarca ao trono, mas porque os libertaria do jugo de Roma310. Em 

contrapartida, a reivindicação de Antiochus pelo trono é visto como uma ameaça à Roma, e 

aqueles que o apoiam são vistos por Flaminius – que, na peça, é o personagem que “fala” por 

Roma – como rebeldes e sediciosos. Pensando nisso, este tópico se volta para uma análise dos 

termos utilizados na peça que se associam tanto à ideia de liberdade e libertação quanto à 

revolta, rebelião e sedição. 

O termo “free” aparece onze vezes, das quais cinco se encontram no quarto ato. 

Antiochus é o personagem que mais se associa a este termo, totalizando sete associações. Desde 

o primeiro ato, Massinger associa a ideia de liberdade política com a possibilidade de falar 

livremente a palavra verdadeira. Isso já se mostra na segunda cena da peça, quando Flaminius, 

confrontado com as queixas dos mercadores asiáticos trazidas por Berecinthius, ameaça: “yf 

thou wert not | in a free state the tongue that beloheth forth, | theis blasphemies showlde bee 

seard.”311. Esta ideia é retomada no segundo ato por Antiochus, que ao ser constantemente 

interrompido e descreditado por Flaminius, reivindica o direito a falar livremente e sem 

interrupções ao tentar argumentar pela sua legitimidade diante do Senado de Cartago312. Em 

ambos os momentos, portanto, Massinger está contrapondo o poder da palavra – tida como 

verdadeira - com o poder político de fato. 

Esta contraposição se mostra ainda mais forte no quarto ato. Mesmo com Antiochus 

finalmente capturado e preso sob o seu domínio, Flaminius explica: 

 

[...] yf hee dye the man  

hee is by the most receavd to bee, and therefore 

till that opinion bee removd, wee must 

use some quaint practice that may worke upon 

 

309 HILA, Marina, Massinger’s Believe as You List and the Politics of Necessity, Cahiers Élisabéthains, v. 81, n. 

1, p. 25–35, 2012, p. 30. 
310 “1 marchant: may Rome suncke | 2 marchant: E Asia once more flourishe | 3 marchant: you the means s[ir]” 

Ato I, cena ii. F. 8b. Cf.: SHERMAN, L.A. (ed), Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger, New York: 

American Book Company, 1912, p. 321. 
311 Ato I, cena ii. F. 7b. Cf.: ibid., p. 319 
312 ““but you refuse to heare mee as a kinge | denie not yet in justice what you grant | to com[m]on men free libertie 

without | his interruptuin [...]” Ato II, cena ii. F. 11b-12a. Cf.: ibid., p. 333 
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his hopes or feares to drawe a free confession 

that hee was subornde to take on hym the name 

hee still maintaines.313 

 

Neste trecho, Flaminius deixa claro que, mesmo com poder para apreender, punir e até 

mesmo executar Antiochus, a ameaça que este representa para Roma só será suprimida 

efetivamente se a história que circulava entre as províncias sobre Antiochus também fosse 

reprimida. Desta forma, fazia-se necessário extrair de Antiochus uma livre confissão do crime 

ao qual ele era acusado. Exemplo disso se dá novamente com o termo “freedom”, presente 

apenas uma vez no segundo ato, momento em que Hanno alerta os demais seguidores que, 

apesar da paz com Roma ser necessária, ela não pode suprimir “the freedome o four Wills, E 

judgements”314. 

Por sua vez, o termo “liberty” aparece onze vezes, sendo predominante no segundo ato, 

que conta com cinco aparições. O personagem que mais se relaciona a este termo é Antiochus, 

com cinco aparições, mas as associações com Berecinthius e os mercadores também são 

recorrentes, com três associações cada. Como mencionado anteriormente, Flaminius acusa 

constantemente estes personagens de incitarem guerra. No primeiro ato, por exemplo, o 

personagem diz: 

 

[...] doe not I knowe 

how odious the lordlye Roman is 

to the despised Asian? and that 

to gain your libertie you woulde pull downe 

the altars of your gods, and like the gyants 

rayse a newe war war against heaven.315 

 

Nesta acusação, Flaminius contradiz a ideia de um “Estado livre” mencionada 

anteriormente, que será dita por ele nesta mesma cena, já que os asiáticos, ao seu ver, são 

capazes de qualquer coisa, inclusive de causar guerra, para ganhar a sua liberdade. É inevitável, 

assim, questionar para quem serve este “Estado livre” o qual Flaminius defende, já que os 

asiáticos não possuem liberdade.  

De forma semelhante, no segundo ato, enquanto os senadores discutem de que maneira 

devem agir diante a situação de Antiochus, sabendo do perigo que Roma os impõe caso optem 

por apoiá-lo, Amilcar pede que seus compatriotas lembrem do sacrifício feito pelos seus 

antepassados para manter a liberdade de Cartago, consolidando-o um império à mesma altura 

 

313 Ato IV, cena i. F. 19a. Cf.: ibid., p. 361. 
314 “nor though wee woulde | preserve Romes amitie, must not yeelde up | the freedome of our wills, E judgements, 

to | quit, or condemne, as wee shall bee appointed | by his imperious pleasure.” Ato II, cena ii. F. 11a.Cf.: ibid., p. 

330. 
315 Ato I, cena ii. F. 7b. Cf.: ibid., p. 318 
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de Roma316. Ao final deste mesmo ato, entretanto, o medo de Roma se sobrepõe a qualquer 

ideia de liberdade, e os senadores cartaginenses afirmam ser incapazes de ajudar Antiochus sem 

causarem qualquer ameaça ao seu próprio reino. 

A liberdade na peça de Massinger, portanto, é limitada e submissa ao domínio imperial 

de Roma. Isso se mostra, ainda, com uma expressão que se repete ao longo da peça e que diz 

respeito a uma “esperança pela liberdade” (“hope of libertie”)317 por parte destes personagens, 

que seria ganha com o fim do domínio de Roma. A liberdade dos personagens asiáticos, na 

peça, é confiada inteiramente a Antiochus, o qual ainda no primeiro ato, garante que é por meio 

dele que a Ásia poderá obter e desfrutar da sua liberdade318. 

Há, dessa maneira, uma busca por parte de alguns personagens de não apenas 

restaurarem Antiochus ao trono mas, principalmente, de se verem livres do jugo de Roma. Essa 

ideia é reforçada pelos termos “deliver” (e suas variações “delivered” e “deliver”), “rebellion”, 

“sedition” (e a variação “seditious”) e “revolt”. 

Os termos “deliver”, “delivered” e “delivery” aparecem em um total de 18 vezes 

associados, principalmente, a Antiochus e Flaminius. Estes termos, desde a época moderna, 

possuem três sentidos principais: 

     

I. O ato de entregar ou render-se, e sentidos relacionados. 

II. Resgatar, liberar ou libertar, e sentidos relacionados. 

III. Um enunciado, emissão, descarga ou projeção e sentidos relacionados.319 

 

Massinger mobiliza esses diferentes sentidos na peça, utilizando estes termos, 

principalmente, com o sentido de “entrega”320. Mas, em alguns em um momento específico, o 

 

316 “[...] call to minde | our grandires glories (though not seconded | with a due imitation) and remembre | with 

what expense of coyne as blood they did | mantaine their [?] libertie, and kepde the scale | of empire evn 'twixt 

Carthage, and prowd Rome.” Ato II, cena ii. F. 10b. Cf.: ibid., p. 328-329. 
317 No segundo ato, por exemplo, Flaminius utiliza esta ideia ao acusar Antiochus de impostura, dizendo: “this 

impostor was subornd | by the conquerd Asiaticques this impost in their hopes | of future libertie to ursurpe the 

name | of dead Antiochus [...]” Ato II, cena ii. F. 11a. Cf.: ibid., p. 330. Na mesma cena, Antiochus replica esta 

expressão para se defender, dizendo: “[...] now for my death | the firmest base on wh[ich] hee builds the strength | 

of his assertions, yf you please to waigh it | with your accustomd clemencie wisdome yoy’le perceive | tis meerely 

fabulous. had they meant fairely | and as a truth woulde have it so confirmde | to the doubtfull Asians: why did 

they not | suffer the carkase they affirmd was mine | to bee viewd by such men as were interressed | in the great 

cause, that were bred up with mee | and were familiar with the marks I carried | upon my bodie, and not relye upon 

| poor prisoners taken in the war, from whom | in hope of libertie, and rewarde, they drewe | such depositions as 

they pleasd knewe woulde make | for their darke endes.” Ato II, cena ii. F. 13b. Cf.: ibid., p. 338. 
318 “and our gods pleasd oppressed Asia | when ayde is least expected may shake of | the insultinge Roman bondage, 

and in mee | gayne, and injoy her pristine libertie..” Ato I, cena ii. F. 8b. Cf.: ibid., p. 321. 
319 Tradução livre: “I. The act of handing over or surrendering, and related senses. II. Rescue, release, or liberation, 

and related senses. III. An utterance, emission, discharge, or projection, and related senses”. DELIVERY. In: OED 

Online. Disponível em: < https://www.oed.com/view/Entry/4948 8?redirectedFrom=delivery#eid >. Acesso em 

01 jun. 2021 
320 No segundo ato, Amilcar garante a Antiochus: “and yet take comfort | not all the threates of Rome shall force 

us to | deliver you. ” Ato II, cena ii. F. 13b. Cf.: SHERMAN, 1912, p. 339. Já no terceiro ato, Titus conta a 
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dramaturgo utiliza o termo “delivery” o sentido de “libertação”321. Em ambos os sentidos, estes 

termos aparecem, predominantemente, no segundo e terceiro atos, momento na peça em que 

Antiochus busca, no senado cartaginense e na corte de Prusias, apoio para a sua legitimação 

como monarca, podendo assim opor-se ao império de Roma e libertar seu reino do domínio 

romano. Destaca-se a utilização deste termo por Flaminius, no segundo ato: 

 

is it not 

... as evident as the day, this wertch instructed 

by theis poore Asians (sworne enemies 

to the majestie of Rome but personates 

the dead Antiochus. hir'd to it by theis 

to stirre up a rebellion, wh[ich] they call 

rebellion deliverie or restoringe.322 

 

Flaminius associa o termo “delivery” diretamente à restauração de Antiochus, vista por 

ele como uma rebelião. O próprio termo “rebellion”, por sua vez, só aparece duas vezes, e em 

ambos os momentos é utilizado por Flaminius para acusar os mercadores de incitarem rebelião, 

seja por apoiarem Antiochus, como se mostra este trecho, ou, antes disso, por criticarem 

abertamente o arbítrio de Roma, no primeiro ato323.  

 

 3.2.4 Termos associados a favor, honra, serviço e remuneração 

 

 Ao longo da leitura da peça notou-se que, entre as relações de poder que se desenvolvem 

entre os personagens, existem duas motivações principais que permeiam suas ações. Enquanto, 

em alguns momentos, é evidente que as ações e escolhas feitas pelos personagens são pautadas 

pela sua honra, lealdade ou pela possibilidade de realizar uma boa ação, outros personagens 

agem diante da possibilidade de recompensa e remuneração. Partindo da hipótese de que 

haveria uma distinção entre estes dois grupos de personagens, foram levantados termos que 

 

Flaminius: “I made my first approches, and deliverd | the golde was givn mee as a private presente” Ato III, cena 

i. F. 14b. Cf.: ibid., p. 342-343. No mesmo ato, após tentar convercer Prusias a entregar Antiochus, Flaminius lhe 

diz: “as a freinde I have deliverd | and more then my com[m]ission justrants mee” (Ato III, cena iii. F. 17b. Cf.: 

ibid., p. 354) e explica, ainda que a única forma de Prusias preservar a paz com Roma é com “the deliverie | of this 

seductor, E his complices”. Ato III, cena iii. F. 17b. Cf.: ibidem. Este mesmo termo é retomado pelo próprio Prusias 

ao trair Antiochus, dizendo: “for my | securitie, there beeinge noe meanes left els, | against my will I must deliver 

you”. Ato III, cena iii. F. 18a. Cf.: ibid., p. 355-356 
321 No primeiro ato, por exemplo, Berecinthius promete aos mercadores: “yf relligion | bee not a meere worde 

only, and the gods | are just wee shall sinde a deliverie | when least expected” Ato I, cena ii. F. 8a. Cf.: ibid., p. 

320 
322 Ato II, cena ii. F. 12b. Cf.: ibid., p. 334-335 
323 “you shall with horror to your prowdest hopes | feele reallie that wee have iron hamers | to pulverize rebellion 

[...]” Ato I, cena ii. F. 7b. Cf.: ibid., p. 319. 
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permitissem observar como a peça trabalha tanto com a ideia de remuneração, dívida e lucro 

quanto com a ideia de honra ou dever destes personagens. 

O primeiro caso a ser discutido é o termo “reward”, que possui seis aparições, das quais 

cinco se associam a Flaminius, o qual, ao longo da peça se utiliza de recompensas para 

mobilizar os demais personagens a agirem conforme a sua vontade. No terceiro ato, o texto 

indica que as próprias ações de Flaminius estão permeadas por essa lógica de recompensas: 

 

[..] the consulls, and the senate 

are full of wonder, and astonishement 

at the relation. your care is much 

com[m]ended, and will finde a due rewarde 

when what you have soe well begun is ended.324 

 

O emprego deste termo para reforçar a necessidade de remuneração contrasta, por 

exemplo, com a fala de Prusias, no terceiro ato, o qual, ao receber Antiochus em sua corte, 

garante que: "I stande on mine owne bases: | nor shall or threates, or prayers deter mee from | 

doeinge a good deed in it selfe rewarded."325 

A forma como Flaminius atua em meio a essa lógica de remuneração se mostra, ainda, 

por meio do termo “debtor”, o qual aparece uma única vez, no terceiro ato. Quando Flaminius 

começa a negociar com Prusias a captura de Antiochus, sugerindo: “make Rome yout 

thanckefull debtor by surrendringe | into her handes the false impostor that | seekes to disturbe 

her quiet.”326. A conversa de Flaminius com Prusias é marcada pela ameaça que Roma impõe 

ao reino da Bithynia, mas não é com a ameaças que Flaminius inicia sua argumentação, e sim 

com a promessa de Roma estaria em dívida com o monarca pelo serviço prestado a ela. Este 

recurso argumentativo é utilizado por Flaminius ao longo de toda a peça, para convencer outros 

personagens a agirem em seu favor. 

Outro exemplo disso se dá com o termo “gold”, que aparece seis vezes ao longo da peça, 

e por quatro vezes está associado a Flaminius. Em todos os momentos, este termo reforça a 

ideia de que a remuneração é uma peça central para promover ação; ainda no primeiro ato, é a 

promessa do ouro que faz com que Demetrius execute a ordem de Flaminius e assassine os 

 

324 Ato III, cena i. F. 14a. Cf.: ibid., p. 341-342 
325 Ato III, cena ii. F. 15a. Cf.: ibid., p. 345-346 
326 Ato III, cena iii. F. 17a. Cf.: ibid., p. 352 
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servos sem questionar327. Já no terceiro ato, Calistus deixa claro que a remuneração oferecida 

por Flaminius é o que fará como que Titus cumpra as instruções descritas por a Flaminius328. 

O vocabulário da peça, portanto, permite diferenciar personagens cuja motivação está 

ligada à remuneração material daqueles cuja recompensa é a própria ação – em outras palavras, 

apoiar Antiochus, como Prusias faz -, sem necessidade de motivação externa para realizá-la. 

Entretanto, este mesmo vocabulário deixa claro que a remuneração não é principal a motivação 

para as ações do próprio Flaminius. Esta, como se vê no segundo ato, é a necessidade de Estado, 

o seu dever a Roma que justifica todas as suas ações. O senso de dever à Roma que move 

Flaminius se mostra nos termos “serve” e “served”, que somam nove aparições, das quais quatro 

estão associadas a este personagem. Por duas vezes, Flaminius, enfatiza que é o seu dever de 

servir a Roma329, e da mesma forma, o personagem lembra aos senadores cartaginenses que 

eles também possuem o dever de servir, e não de questionar a vontade de Roma330. 

Ainda sobre esta lógica de serviço e dever, em contraposição à lógica da remuneração, 

o próprio termo “duties” reforça a complexidade dessas relações. Esse termo possui apenas 

duas aparições, mas merece atenção a sua utilização no segundo ato, quando Chrysalus afirma 

que é o dever que o comandou a ir até Flaminius e relatar o retorno de Antiochus331. Entretanto, 

conforme Chrysalus conta a sua história a Flaminius, ele justifica a sua deserção da seguinte 

maneira: 

 

[...]  but at lenght, tyr'd out 

with an unrewarded service, and affrighted 

in my imagination with the dangers 

or rather certaine ruines in pursuinge 

his more then desperate fortunes wee forsooke hym332 

 

Percebe-se, aqui, a utilização do termo “unrewarded”, que só aparece essa única vez em 

toda a peça, explicando que seguir Antiochus após a sua queda era um serviço sem recompensa, 

 

327 Na fala de Flaminius, a promessa de remuneração é explícita: “attende theis honest men as yf they were | made 

Roman cittizend. - and bee sure at night | I may see 'em well lodg'd - dead in the vault I mean | their golde is thy 

rewarde.” Ato II, cena i. F. 9b. Cf.: ibid., p. 326 
328 “Fla[minius]: you gave hym store of gold with the instructions | that I prescribde hym. | Calistus: yes my lord, 

and on | the forfeiture of my credit with your h[?] honor | Titus will doe his parts and dive into | their deepest 

secrets.” Ato III, cena i. F. 13b. Cf.: ibid., p. 340. 
329 No segundo ato, Flaminius afirma: “[...] by my birth | I am bounde to serve thee Rome, and what I doe | 

necessitie of state compels mee to.” Ato II, cena i. F. 10a. Cf.: ibid., p. 326. E novamente no terceiro ato: “as their 

creature ever | I shall obey, and serve em.” Ato III, cena I. Cf.: ibid., p. 342. 
330 “Her will, wh[ich] you are bounde to serve, not argue” Ato II, cena ii. F. 11a. Cf.: ibid., p. 330 
331 “as our duties | com[m]andes us noble Roman, havinge discover's | a dreadfull danger with the nimble winges 

| of speede approachinge to the state of Rome | wee houlde it fit you shoulde have the first honour notice | that you 

may have the honor to prevent it.” Ato II, cena i. F. 9a. Cf.: ibid., p. 323-324. 
332 Ato II, cena i. F. 9a. Cf.: ibid., p. 324. 
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e por isso seu servo o traiu. Chrysalus, ao contrário de Flaminius, é guiado pela possibilidade 

de remuneração, mesmo que ele diga agir conforme o seu dever. Flaminius parabeniza estes 

personagens por terem traído Antiochus, prometendo recompensá-los por tal ação e dizendo: 

 

and when 'tis knowne how I have recompencd 

(though you were trecherous to your owne kinge) 

the service donne to Rome I hope that others 

will followe your example.333 

 

Essa promessa, não se realiza, pois Flaminius ordena que os servos de Antiochus sejam 

executados, mas é claro o paralelo que é estabelecido aqui entre o serviço remunerado feito à 

Roma e o “unrewarded service” que é atribuído à Antiochus. 

A forma como as ideias de serviço e recompensação financeira se misturam no caso de 

Flaminius merece atenção, ainda, no seu desfecho. Apesar do trecho completo ser ilegível, 

devido às danificações no manuscrito da peça, sabe-se que, ao acusar Flaminius, Marcellus diz:  

 

[?]334ie, E will prove that you tooke bribes 

of the Carthaginian marchants; to detaine 

their lawful prize, E for your sordid endes 

abusde the trust com[m]itted by the state 

to right their vassalls. the wise senate, as 

they will rewarde your good, and faithfull service 

cannot in justice without punnishement 

passe ore your ill.335 

 

O trecho acima contém a única aparição do termo “bribes” ao longo da peça. É a 

primeira vez que Flaminius é acusado de receber dinheiro, mesmo que, em toda a história, ele 

seja quem oferece remuneração aos demais personagens. Mesmo com essas acusações, o 

serviço à Roma ainda é mencionado, com uma promessa de recompensa. 

Enquanto Flaminius está sempre associado à ideia de remuneração, Antiochus, que foi 

destituído do seu trono e roubado do que lhe restava pelos seus servos, deve encontrar outra 

forma de agir e negociar com os demais personagens. A solução se vê com o termo “favour” (e 

sua variação “favours”), que possui 20 aparições, das quais 13 estão relacionadas a Antiochus. 

Ainda no primeiro ato, o filósofo estoico lhe diz: 

 

[...] but you have a title 

soe stronge, and cleare, that there's noe colour left 

to varnishe Romes pretences. ad this s[ir]. 

the Asian princes, warn'd by your example 

 

333 Ato II, cena i. F. 9b. Cf.:  ibid., p. 326. 
334 O canto superior esquerdo do fólio está danificado, prejudicando a leitura dos seis primeiros versos. Para este 

verso, Cruickshank apresenta a seguinte possibilidade de leitura: “Are ready, and will prove, etc.” 

CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 2020. P. 223  
335 Ato V, cena ii. F. 27b. Cf.: SHERMAN, 1912, p. 391-392 
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and yet unconquerd, never will consente 

that such a foule example of Injustice 

shall to the scandall of the present age 

hereafter bee recorded. they in this 

are equallie ingagd with you, and must 

though not in love to justice for their safetie 

in policie assist, garde, and protecte you 

and you may rest assur'd neither the kinge 

of parthia, the Gauls, not big bonde Germans 

nor this great Carthage growne alreadie jealous 

of Rome's incrochinge empire will crie aime 

to such an usurpation, wh[ich] must 

take from their owne securitie. Besides 

your mother was a Roman for her sake 

and the famelies from wh[ich] shee is derivd 

you must finde favour336 

 

O termo “favor”, aqui, é significativo para compreender a situação de Antiochus e o 

desenrolar de sua história ao longo da peça. O monarca, destituído de seu poder, precisa contar 

com o favor das demais potências da Ásia, que lhe seria atribuído devido a uma série de fatores: 

o título de Antiochus, que por si só, nas palavras do filósofo, seria suficiente para opor-se às 

pretensões de Roma; o exemplo de Antiochus, que faria os demais príncipes se levantarem 

contra a injustiça de Roma; a segurança destes mesmos príncipes, que ao protegerem Antiochus, 

estariam protegendo também os seus próprios domínios da usurpação de Roma e, por fim, a 

relação de parentesco que liga estes príncipes a Antiochus. 

Este último ponto não entra em jogo no desenrolar da peça - nenhum dos personagens, 

ao que se mostra, teria algum parentesco com Antiochus. Entretanto, não é difícil relacionar os 

argumentos do filósofo com o cenário da Guerra dos Trinta anos, a qual tinha como uma de 

suas figuras centrais Frederico V da Boêmia, esposo de Isabel Stuart, irmã de Carlos I. A entrada 

da Inglaterra na guerra contra a Espanha em favor de Frederico V era bem-vista em solo inglês 

e bastante defendida por Carlos I mesmo antes dele assumir o trono, ainda no reinado de seu 

pai, Jaime I. Afinal, ao lutar contra a Espanha, o monarca inglês estaria, na visão do povo inglês, 

garantindo a segurança do seu próprio reino contra a maior representante do catolicismo romano 

e da autoridade papal no século XVI337. 

A ideia apresentada pelo filósofo estoico, no primeiro ato, é colocada a prova a partir da 

segunda cena do segundo ato, que se abre justamente com os senadores cartaginenses discutindo 

se deveriam reconhecer Antiochus e, portanto, oferecer o seu favor para ajudá-lo a reconquistar 

seu trono. Destaca-se o seguinte diálogo: 

 

 

336 Ato I, cena i. F. 4b. Cf.: ibid., p. 312. 
337 STREETE, Adrian. Apocalypse and Anti-Catholicism in Seventeenth-Century English Drama. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2017, p. 124. 
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Carthalo: under correction 

gieve mee leave to speake my thowghts. wee are bounde to waige 

not what wee showlde doe in the poynt of honour, 

swayde by our pittie. but what may bee donne 

with the safetie of the state 

Asdrubal: wh[ich] is indeede 

the maine consyderation for, grant 

this is the trwe Antiochus, without danger 

nay almost certaine ruine to our selves 

wee cannot yeelde hym favour or protection.338 

 

Carthalo e Asdrubal remetem diretamente ao argumento do filósofo estoico, entretanto, 

contradizendo-o. A principal preocupação, para estes personagens, é a segurança do Estado, a 

qual Antiochus não possui os meios para assegurá-la. Favorecer ao monarca não lhes traria 

segurança contra Roma, como afirmou o filósofo, pelo contrário, levaria Cartago e os seus 

senadores à ruína. O próprio Antiochus mostrou ter consciência disso na sua resposta ao filósofo 

estoico, ainda no primeiro ato, dizendo que: 

 

I am suncke 

to lowe to bee bouyde up, it beeinge helde 

a foolishe weakenesse, and disease in statists 

in favour of a weake man to provoque 

such as are mightie; the imperious waves 

[?]339 calamities [hav]e already fallen340 

 

Sabendo que favorecê-lo seria uma fraqueza nestes estadistas, e provocaria a poderosa 

Roma, a forma como Antiochus negocia o favor destes senadores não é centrada no que ele 

pode oferecer àqueles lhe derem favor, e sim na retribuição aos favores que ele lhes deu, como 

monarca, antes do seu desaparecimento. Isso se mostra no diálogo com os senadores: 

 

Antiochus speakes to you the kinge Antiochus 

and challenges a retribution in 

his entertainment, of the love, and favours 

extended to you.341 

 

 E também no diálogo com Flaminius: 

 

but as wee are 

 

338 Ato II, cena ii. F. 10a. Cf.: SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger, New 

York: American Book Company, 1912, p. 327. 
339 “I., 1, 117.—C.: The imperious waves | (Of my) calamities have already fallen. MS.: “Of my” is not in MS. 

The last word of 118 is “Swollen.” The word “Marvell” can be seen at the end of a line after 118. Here comes a 

hiatus of two pages. No doubt Antiochus had a fairly long soliloquy. It is impossible to tell how many lines are 

lost here, as the characters seem to be conducting a rapid dialogue, in which it is not necessary to suppose that a 

whole line was assigned to each speaker at a time.” CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 2020. 

P. 209. 
340 Ato I, cena I. F. 4b. Cf.: SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger, New 

York: American Book Company, 1912, p. 312. 
341 Ato II, cena ii. F. 11b. Cf.: ibid., p. 332. 
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a potent kinge, in whose court you have waited 

and sought my our favour, you betray your pride 

and the more then sawcie rudenesse of your manners.342 

 

Destituído de seu poder, e sem ter qualquer moeda de troca com a qual possa negociar 

com os senadores, Antiochus recorre à memória do monarca que ele foi – o que lhe permite 

também afirmar a sua legitimidade, como se verá posteriormente – e dos favores prestados 

anteriormente a estes personagens. Esta ideia, entretanto, não é mobilizada apenas por 

Antiochus. No quinto ato, Cornelia utiliza um argumento semelhante para pedir que Marcellus 

a permita ver Antiochus, dizendo: 

    

[...] I am forcde 

in thanckefullnesse to call to memorie 

the favours for wh[ich] wee must ever owe hym. 

you had the honor in his court at Sardis 

to bee stilde his freinde an honor Rome, and Carthage 

were rivalls for, and did deserve the envie 

of his prime mignions, and favorites. 

his naturall subjectes planted in his favour,343 

 

Antiochus também mobiliza a memória do seu favor a Marcellus como prova para 

convencê-lo de ser o verdadeiro monarca e não um impostor, lembrando da espada que ele 

"with his owne handes presented you as a favour | noe third man by to witnesse it"344. Ao 

distinguir a espada dada a Marcellus, Antiochus comprova a sua legitimidade, entretanto, isso 

não muda o seu desfecho, e Marcellus, após, prender Flaminius, diz a Antiochus: “though 'tis 

not in my power what ere you are | to doe you further favour I thus free you | out of this divells 

pawes”345 

Um próximo ponto a ser analisado neste tópico é como a ideia de “honra” também serve 

como motificação ou justificativa para as ações e intenções dos personagens de “Believe as You 

List”. Os termos “honour”, “honours”, “honoured” e “honourable” totalizam 29 aparições, e 

Flaminius é o personagem que mais se relaciona a este termo, com 17 associações. Em duas 

dessas ocasiões, ambas no terceiro ato, a própria honra de Flaminius é mobilizada para creditar 

a sua palavra ou as ações realizadas em seu nome.346 

 

342 Ato II, cena ii. F. 11b. Cf.: ibid., p. 331. 
343 Ato V, cena i. F. 24a. Cf.: ibid., p. 379-380. 
344 Ato V, cena ii. F. 26a. Cf.: ibid., p. 386. 
345 Ato V, cena ii. F. 27a. Cf.: ibid., p. 391. 
346 Isso se mostra primeiramente no diálogo entre Flaminius e Calistus: “Fla[minius]: you gave hym store of gold 

with the instructions | that I prescribde hym. | Calistus: yes my lord, and on | the forfeiture of my credit with your 

h[?] honor | Titus will doe his parts and dive into | their deepest secrets.” Ato III, cena i. F. 13b. Cf.: ibid., p. 340. 

E logo em seguida, no diálogo com Lentulus, para quem Flaminius diz: “as their creature ever | I shall obey, and 

serve em. I will leave | my freed man to instructe you in the course | of my proceedinges. you shall finde hym able 

| E faithfull on my honor.” Ato III, cena I. F. 14a. Cf.: ibid., p. 342. 
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Na segunda cena do segundo ato, como já se viu, há uma discussão entre o que se deve 

fazer “no ponto de honra”, e o que a segurança do Estado exige. A solução dada por Carthalo 

é: 

 

let us face to face 

heare the accuser and accusd, and then 

as eithers arguments work on us determine 

as the respecte of our securitie, 

or honor shall invite us.347 

 

Ao ouvirem Antiochus, os senadores o reconhecem como o monarca que ele diz ser, e 

não como o impostor ao qual Flaminius o acusa. Flaminius deixa a cena com a seguinte fala: 

 

Romes honor 

Is tax’d in this of practise, and corruption. 

Ile heare no more. in your determinations 

consyder what it is to holde and keepe her: 

your freinde or enemie.348 

 

 Mesmo que não esteja explícito, o termo “honour” aqui também traz consigo a discussão 

sobre a segurança do Estado. Se os senadores de Cartago declararem apoio a Antiochus, é a 

segurança de Roma, e não apenas a sua honra, que estaria comprometida entre as suas 

províncias. Da mesma forma, Cartago também correria perigo, mediante a força bélica que 

Roma mobilizaria para impedir que seu domínio seja enfraquecido. Cabe a estes senadores 

escolherem se manteriam a amizade com Roma, ou fariam dela seu inimigo. 

Cartago nega apoio a Antiochus, que vai buscá-lo, então, na corte de Prusias. Ao mesmo 

tempo, Flaminius negocia com Philoxenus, o favorito de Prusias, para que este aconselhe o seu 

rei a entregar-lhe Antiochus. Para convencer Philoxenus, Flaminius o promete: 

 

wee thancke you for the courtesie, the profit, 

E certaine honors, the worldes terror Rome 

in thanckefulnesse cannot but shower upon you, 

and whoelye yours.349 

 

“Honours”, neste trecho, está diretamente ligado a “courtesy” e “profit”. Mais uma vez, 

o serviço à Roma, mesmo que associado à ideia de honra, está pautado, na realidade, pelas 

recompensas que Roma poderia oferecer. Com exceção desta passagem, entretanto, a ideia de 

honra ao longo do terceiro ato está quase sempre associada ao personagem Prusias. Ao ouvir 

que Flaminius havia vindo para negociar com ele em nome de Roma, Prusias afirma que ele 

 

347 Ato II, cena ii. F. 10b. Cf.: ibid., p. 329. 
348 Ato II, cena ii. F. 13b. Cf.: ibid., p. 338-339. 
349 Ato III, cena iii. F. 16a. Cf.: ibid., p. 349. 
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continuaria “[...] in faire tearmes with that warlike nation, | ever provided I wronge not my selfe 

| in the least poynt of honor.”350. Por outro lado, é também a honra que o faz apoiar Antiochus, 

como ele diz a Flaminius: 

 

I will bee first heard. shall I for your endes 

infringe my preincelye word? or breake the lawes 

of hospitalitie? defeate my selfe 

of the certaine honor to restore a kinge 

unto his owne? and what you Romans have 

extorted, and keepe from hym? far bee it from mee 

I will not buy your amitie at such losse.351 

 

Mais uma vez, entretanto, a honra é contraposta à segurança do Estado, desta vez, ao 

reino de Prusias. Flaminius o adverte que “your inclination | is honorable, but your power 

deficient | to put your purposes into act.”352, e o lembra da ameaça que os exércitos de Roma 

impõem ao seu reino, fazendo com que Prusias aceite entregar Antiochus, que por sua vez o 

pede: 

 

yf you dare not gieve mee harbor, set mee safe yet 

in any desert, where this serpent hisses 

may not bee heard, and to the gods Ile speake you 

a prince, both wise, and honorable.353 

 

Ao permitir que Flaminius leve Antiochus como seu prisioneiro, portanto, Prusias 

escolhe a segurança do seu reino a renuncia à honra a ele associada até então, que seria 

alcançada pela restauração – ou, em última instância, pela libertação – de Antiochus. 

Estes termos voltam a aparecer no quinto ato. O segundo e o terceiro mercador 

encontram refúgio na corte de Marcellus, e por duas vezes o chamam de “Your honour”. A 

ideia de honra também aparece quando estes mesmos personagens são interrogados sobre 

Flaminius: 

 

Marcellus: how is the service of Flaminius spoke of 

in Rome? 

2 marcellushant354: with admiration, and many 

divine great honors to hym.355 

 

 

350 Ato III, cena iii. F. 16b. Cf.: ibid., p. 351. 
351 Ato III, cena iii. F. 17a. Cf.: ibid., p. 352 
352 Ato III, cena iii. F. 17a. Cf.: ibid., p. 353 
353 Ato III, cena iii. F. 18a. Cf.: ibid., p. 356 
354 Provavelmente, o autor começou a escrever “Marcellus” e corrigiu, mantendo as três primeiras letras e 

acrescentando “hant” acima do final do primeiro nome. Caso semelhante foi feito pelo autor no início do quarto 

ato. 
355 Ato V, cena i. F. 23b. Cf.: ibid., p. 378. 
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Entretanto, essa honra atribuída a Flaminius é questionada pelo próprio Marcellus, o 

qual afirma que: “the peoples voice | is not oraculous ever. [...]”356 

Outro personagem que é diversas vezes associado à ideia de honra é Antiochus neste 

ato, que se encontra preso nas galés. Ao falar de Antiochus, Cornelia lembra a Marcellus que: 

“you had the honor in his court at Sardis | to bee stilde his freinde an honor Rome, and Carthage 

| were rivalls for [...]"357. A honra associada a este personagem, portanto, não diz respeito à sua 

condição atual, mas sim ao monarca que ele foi e a honra que ele atribuiu a Marcellus quando 

tinha poder para tal. Ideia semelhante se repete quando Cornelia pede que Flaminius traga 

Antiochus com “his chaines tooke of | that I intreate to. since I woulde not looke on | the image 

of a kinge, I soe much honor'd | bounde like a slave.”358. A honra de Antiochus está 

intrinsecamente associada à imagem do monarca que ele foi e dos poderes que possuía, e não 

necessariamente a quem ele é no momento em que se passa a narrativa da peça. 

O próprio Antiochus parece ter consciência disso. Ao final do quinto ato, quando 

Cornelia fala em favor da restauração de Antiochus, o personagem lhe diz: 

 

live longe madam 

to nobler, E more profitable uses 

I am a fallinge structure, and desire not 

your honors shoulde bee buried in my ruines359 

 

Antiochus compreende, a essa altura da peça, a dicotomia apresentada aos demais 

personagens ao longo da narrativa: por mais honrada que seja a sua restituição, como diz 

Prusias, apoiá-lo seria colocar em risco a honra destes personagens, e trazer a mesma ruína que 

acometeu o seu reino e tirou-lhe a sua honra como monarca. Ele é “uma estrutura em queda”, 

que põe em risco os demais reinos, em vez de trazer-lhes segurança, como o filósofo estoico 

havia previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

356 Ato V, cena i. F. 23b. Cf.: ibidem. 
357 Ato V, cena i. F. 24a. Cf.: ibid., p. 379-380. 
358 Ato V, cena i. F. 24b. Cf.: ibid., p. 382 
359 Ato V, cena ii. F. 27a. Cf.: ibid., p. 390. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo dessa monografia, procurou-se compreender como o dramaturgo Philip Mas-

singer, em “Believe as You List”, teria se apropriado do episódio do Sebastião de Veneza, so-

bretudo do mito do rei oculto associado a ele, para pensar a monarquia inglesa de sua época, 

discutindo a representação monárquica, os limites e contradições da monarquia Stuart nas pri-

meiras décadas do século XVII e, possivelmente, tecer uma crítica ao monarca de sua época, 

Carlos I, e seus posicionamentos tanto na política externa inglesa - sobretudo com a Espanha - 

quanto nas questões políticas, fiscais e administrativas que permeavam o próprio reino inglês. 

A circulação das notícias sobre o falso Sebastião de Veneza na Inglaterra não foi um 

fenômeno isolado, mas deve ser compreendido, por um lado, pela associação deste personagem 

ao mito do rei encoberto, já relacionado à figura de D. Sebastião de Portugal desde a sua derrota 

na batalha de Alcácer-Quibir, e por outro, pelo sentimento anti-hispânico que se difundia em 

solo inglês desde a segunda metade do século XVII, apesar das constantes tentativas dos mo-

narcas Stuart de formarem uma aliança e uma relação pacífica com a Espanha. As primeiras 

notícias que chegam à Inglaterra sobre o suposto retorno de D. Sebastião se dão, provavelmente, 

a partir da tradução dos panfletos do frei português e antigo antonista José Teixeira, que orga-

nizou esses panfletos em defesa do homem descoberto em Veneza - tido por ele como o verda-

deiro D. Sebastião - e com uma forte argumentação anti-hispânica e em prol da libertação de 

Portugal do domínio espanhol. Desde 1585, consolidou-se, na Inglaterra, a “Black Legend”, 

um discurso anti-hispânico que pintava a Espanha como inimigo político, religioso e cultural 

da Inglaterra, mas paradoxalmente, as narrativas hispanofóbicas e hispanofílicas coexistiam 

entre os ingleses, e a literatura inglesa, sobretudo o teatro, continuava a se voltar para os moldes 

literários ibéricos mesmo em momentos de maior hostilidade entre os dois reinos. Para essa 

monografia, interessa pensar não os conflitos anglo-ibéricos por si só, mas sobretudo a forma 

como a monarquia Stuart lidou com essa questão, fazendo-a cair em descrédito cada vez maior 

entre parlamentares e súditos ingleses. 

Apesar do teatro inglês, entre as últimas décadas do século XVI e os primeiros anos do 

século XVII, já tratar de temas como a batalha de Alcácer-Quibir e a união das coroas ibéricas, 

o teatro carolino, que recebeu nos palcos a narrativa do Sebastião de Veneza em “Believe as 

You List” já não era o mesmo dos períodos elizabetano e jacobéio. Com uma audiência cada 

vez mais politicamente diversa, o teatro dos tempos de Massinger se voltava com frequência 

para as tensões sociais e políticas deste momento, recusando-se a ser reduzido ao cavalier 

drama, apesar da crise econômica no mercado de peças que diminuía cada vez mais a escrita, 
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compra e performance de novas peças, mas mesmo as reprises de peças já adquiridas anterior-

mente pelas companhias teatrais tinham, muitas vezes, seus textos revistos e modificados de 

forma a corresponder com o novo contexto e as novas audiências para quem essas peças eram 

performadas. O teatro carolino também passava por alterações no sistema de financiamento e 

licença de peças: o patronato régio, que ascendeu sob o reinado de Jaime I, perdia força ao 

tempo em que ganhava destaque o Master of the Revels, responsável por atribuir a licença para 

performance de peças em um momento de crescente censura sobre as produções textuais ingle-

sas. Não interessa, a esta monografia, pensar estes elementos para etiquetar o teatro carolino 

como um teatro decadente, inferior aos seus antecessores jacobeio e elizabetano, mas sim pen-

sar como este elemento econômico, junto à intensificação da censura, se mostra na peça de 

Massinger. A própria “Believe as You List” foi censurada pelo Master of the Revels, por tratar 

das tensões entre Portugal e Espanha no episódio do falso Sebastião de Veneza, justamente em 

um momento em que havia um esforço por parte da monarquia inglesa em reconfigurar suas 

relações com a Espanha. 

Ao pensar o que “Believe as You List” tem a nos dizer sobre as especificidades do teatro 

carolino, é relevante voltar-se para os elementos materiais que compõem o manuscrito da peça. 

Esta play-house copy transparece as relações de colaboração no teatro inglês que tem cada vez 

mais atraído a historiografia e a crítica literária dos últimos anos; a presença de diferentes 

“mãos” na escrita - e aparente reescrita - do texto demonstram como diferentes membros da 

companhia revisavam e alteravam o texto de forma não só a reforçar argumentos - como fazem 

o prólogo e epílogo da peça, que procuram contornar a censura sem abrir mão do caráter crítico 

e político do texto dramático - mas também para possibilitar, na prática, a sua performance. 

A peça pertence também a um teatro que se voltava cada vez mais para a utilização da 

linguagem, e não da ação, para mover a trama. Dentre estes recursos, destaca-se, no caso da 

peça de Massinger, a “autoconsciência dramática”, na qual o vocabulário empregado na peça 

faz referência a elementos do teatro moderno para fortalecer os argumentos e críticas levantadas 

pelo dramaturgo. A partir de termos como “stage”, “scene” e “actor”, Massinger diferencia as 

possibilidades de atuação de seus personagens, sobretudo Flaminius e Antiochus, e reforça a 

discussão sobre o poder e a representação régia, que parece central para a peça: enquanto Fla-

minius se coloca em um palco com uma série de possibilidades e como um ator que pode se 

expressar de diversas formas, a atuação de Antiochus é limitada, não possuindo nenhum poder 

para modificar a cena em curso diante dos seus olhos, tornando-se espectador de sua própria 

tragédia. 
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Com este cenário em mente, a monografia se voltou para a forma como elementos do 

mito do rei oculto e da crença sebástica são incorporados no vocabulário de “Believe as You 

List”. A partir dos padrões de virtudes associados ao mito do rei oculto por Yves-Marie Bercé, 

notou-se principalmente a forma como o vocabulário da peça se volta para o modelo do rei 

cauteloso, o qual deveria ser orientado pelos melhores conselhos e saber distinguir a melhor 

ação para cada ocasião. Entretanto, os termos relacionados à ideia de conselho, na peça, se 

ligam sobretudo à Flaminius, o qual diz oferecer um bom conselho aos príncipes - Prusias e 

Marcellos - mas que, de fato, se constituem em ameaças. Destaca-se também a figura de Philo-

xenus, conselheiro de Prusias, motivado pela sua própria ganância. Esta personagem nos per-

mite questionar se Massinger estaria, neste momento da peça, criticando diretamente o monarca 

inglês, cujos conselheiros eram extremamente impopulares na Inglaterra daquele momento. 

Massinger também utiliza amplamente termos que remontem a ideia de descobrir, er-

guer ou revelar algo ou alguém. Estes termos permitem não só pensar na ascensão de Antiochus 

como monarca, mas também no mito do rei encoberto que o permeia: Antiochus é, em “Believe 

as You List”, a figura do herói adormecido que se levanta, após o exílio, para salvar o seu povo 

da opressão de Roma, o que só poderia ser feito a partir da sua própria restauração ao trono. Há 

ainda uma aproximação com a teoria política dos Dois Corpos do Rei, em plena discussão na 

Inglaterra carolina, segundo a qual seria necessário restaurar o corpo político de Antiochus para, 

só assim, restaurar também o seu corpo natural. 

Outro ponto central ao se pensar o mito do rei oculto é o papel desempenhado pela 

memória de um povo para transformar um monarca em um rei oculto. Foi essa esperança, res-

ponsável por transformar o Desejado D. Sebastião de Portugal em um rei oculto aguardado, que 

suscitaram episódios como o do Sebastião de Veneza. Em “Believe as You List”, a memória 

tem ainda papel central na argumentação de Antiochus, servindo como prova de que sua iden-

tidade seria verdadeira, apesar das acusações de imposturas, lançadas sobretudo por Flaminius. 

A comprovação de sua identidade a partir da memória, como o episódio da espada, no quinto 

ato, remete diretamente às notícias sobre o Sebastião de Veneza, o qual teria reconhecido a 

espada dada pelo rei de Portugal ao duque de Medina, e que foi assim um dos argumentos do 

frei José Teixeira em favor da legitimidade do falso Sebastião. 

Em seguida, a monografia procurou observar como os debates sobre a representação 

régia e a limitação dos poderes monárquicos se apresentam em “Believe as You List”. Em um 

momento em que o rei forçava sua prerrogativa régia sobre o reino, com a suspensão do Parla-

mento e episódios de taxação forçada de impostos, a monarquia inglesa, então na figura de 
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Carlos I, se tornava cada vez mais impopular, sentimento que era agravado pela forma, já men-

cionada, com que a coroa buscava uma reaproximação com a Espanha. 

No que diz respeito à representação e à figura monárquica, nota-se como a imagem régia 

de Antiochus é construída para, junto às idéias de lembrança e memória discutidas anterior-

mente, comprovarem sua verdadeira identidade. Não só o corpo natural, mas sobretudo o corpo 

político de Antiochus é o que lhe asseguram ser o monarca legítimo. Há uma tensão, em “Be-

lieve as You List”, entre este corpo político de Antiochus, que deve se vestir e se portar com a 

dignidade de um monarca, e o corpo físico, que apesar de ter saído do exílio, mantém-se em 

penitência a partir da sua austeridade. Todavia, os dois corpos do rei não podem ser inteiramente 

separados, e isso se mostra claramente em Antiochus, o qual, mesmo aprisionado e despido das 

roupas reais, continua a emanar certa majestade, reconhecida pelos demais personagens - 

mesmo os que devem provar sua impostura. 

Ao tratar da forma como príncipes e monarcas são retratados em “Believe as You List”, 

percebe-se como essa caracterização, no vocabulário de Massinger, é acompanhada pelas vir-

tudes às quais um bom monarca deveria possuir, mas também pela impossibilidade dos monar-

cas em cena de agirem a partir destas virtudes quando deparados com a limitação de seus po-

deres por Roma. Uma ideia central para esta tensão é a razão de Estado, tema bastante contra-

ditório no momento em que Philip Massinger escrevia “Believe as You List”, já que a razão de 

Estado era justamente o motivo levantado por Carlos I para estender sua prerrogativa régia às 

custas das liberdades dos súditos ingleses. Não parece coincidência o fato de que a mesma razão 

de Estado que declaradamente motivava as ações de Flaminius ao longo da peça se tornou, 

justamente, o que levou à sua ruína. sendo preso por ter abusado da confiança do Estado. 

Em grande medida, a discussão central para Massinger parece ser justamente os limites 

sobre o exercício do poder. Há uma clara divisão nas relações de poder que pautam a peça, e 

enquanto alguns personagens são motivados por virtudes como honra e lealdade, outros agem 

mediante recompensa ou remuneração material. Nesta segunda lógica, mais uma vez aparece 

Flaminius, que apesar de ser motivado pela razão de Estado, consegue que outros ajam em seu 

favor ou por remuneração, ou por ameaças. Ao mesmo tempo, personagens como Prusias e 

Marcellus, motivados pelas virtudes e boas ações, são justamente os que tem suas mãos atadas, 

estando limitados pelo poder e a ameaça que Roma impõe aos seus territórios. Os personagens 

de “Believe as You List”, apesar de terem o “poder titular”, como escreve o dramaturgo, não 

possuem poder de fato para se contrapor à Roma e, neste sentido, mudar o destino de Antiochus. 

A conquista de Roma sobre a Ásia é a palavra final que se contrapõe à autoridade e virtudes de 

Antiochus, e neste sentido, não se pode perder de vista o paralelo entre a Roma de Antiochus e 
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a Espanha dos tempos Massinger, que com sua “apreensão injusta sobre metade do mundo” era 

vista como a grande ameaça ao reino inglês, mesmo com as fracassadas tentativas dos monarcas 

Stuart de aliar-se à potência espanhola. 

Dessa maneira, as relações com a Espanha e a recepção das notícias sebásticas - associ-

adas, por um lado, ao mito do rei oculto, e por outro, ao forte sentimento anti-hispânico que 

prevalecia na Inglaterra - não podem ser pensadas, no caso de “Believe as You List”, sem a sua 

relação com o momento político inglês e a crise da monarquia neste momento. Não interessa o 

conflito ibérico por si só, mas sim o que ele pode nos dizer sobre como Massinger percebia as 

limitações e contradições de Carlos I e da política dos Stuart como um todo. Sua política de 

apaziguamento e aproximação com um império cujas pretensões de uma “Monarquia Univer-

sal” eram bem conhecidas, somado a episódios como o Forced Loan e a suspensão do Parla-

mento inglês - ambos ocorridos poucos anos antes dos primeiros registros de “Believe as You 

List” e já em pleno debate no teatro inglês deste momento - nos permitem compreender como 

Philip Massinger utiliza as notícias sebásticas e o episódio do Sebastião de Veneza para se 

inserir nesta discussão e fazer uma crítica ao crescente autoritarismo de Carlos I, advertindo 

que, mesmo quando a prerrogativa régia e os grandes impérios parecem tentar limitar as liber-

dades de seus súditos, os mais orgulhosos dos monarcas também podem ser derrubados por 

poderes maiores. 
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ANEXO 1 – TRANSCRIÇÃO DO MANUSCRITO DE “BELIEVE AS YOU LIST” 

 

// Fólio s.n. //360 

 

A new play 

Calld: 

Beleeve as you 

List. 

Written By mr Massenger 

 

May 6th 

1631 

 

// Fólio 4a // 

 

Actus primi, scaena prima. [?]361  

Antiochus / Soicque / in philosopher's habits / Chrysalus / Syrus / Geta [?]362  

Stoicque:  you are now in sight of Carthage, that great cittie 

  wh[ich] in her Empires vastness rivalls Rome 

  at her proude height. two howers will bringe you thither. 

  make use of what you have learnde in your longe travayles, 

  and from the golden principles read to you      

  in the Athenian Academie; stand resolvde 

  for either fortune. you must now forget 

  the contemplations of a private man 

  and put in action that wh[ich] may complie 

  with the majestie of a monarch 

Antiochus:  How that title 

 

360 Utilizou-se, nesta transcrição, a numeração fornecida na versão do manuscrito encontrada na digitalização do 

fac-símile da Tudor Society. Dessa forma, os fólios não numerados são marcados como “s.n.”, como é o caso 

aqui. A numeração também opta por “a” e “b”, ao inves de “reto” e “verso”, o que também foi mantido nessa 

transcrição. 
361 Palavra ilegível. 
362 “MS.: Antiochus Stoic in philosopher's habits; Chrysalus with a writing, Syrus, Geta, bondmen” 

CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 2020, p. 208. 
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  that glorious attribute of majestie 

  that troublesome, though most triumphant robe 

  designde mee in my birth, wh[ich] I have worne 

  with terror, and astonishment to others 

  affrights mee now! o memorie! memorie! 

  of what I was once! when the wasterne worlde 

  with wonder in my may of youth lookd on mee. 

  embasadors of the most potent kinges 

  with noble emulation contendinge 

  to court my freindship. theire faire daughters offerd 

  as pledges to assure it with all pompe 

  and circunstance of glorie. Rome, her selfe, 

  and Carthage amulous, whose side I showlde 

  confirme in my protection. o remembrance 

  with what ingenous crueltie, and tortures 

  out of a due consideration of 

  my present, lowe and desperate condition 

  do'st thou afflicte me now! 

Hermit363 Stoiqe:  you must oppose 

  (for soe the stoicque discipline com[m]andes you) 

  that wisdome, with your pacyence fortefi'd 

  wh[ich] holdes dominion over fate, against 

  the torrent of your passion. 

Antiochus:  I showlde, 

  I doe confesse it showlde yf i cowlde drincke up 

  that river of forgetfullnesse poets dreame of. 

  But still in dreadfull formes (philisophie wantinge 

  power to remove em) all those innocent spirits 

  borroweinge againe their bodies gashed with woundes 

  (wh[ich] strowde Achaias bloodie plaines, and made 

  rivoletts of gore) appeare to mee exactinge 

 

363 Muito provavelmente, o personagem “Hermit”, substituído depois pelo filósofo estoico, designava o eremita 

que, nos panfletos de Teixeira, aconselha D. Sebastião a abandonar o exílio e retornar para reconquistar o seu 

reino, como o filósofo faz com Antiochus nesta cena. 
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  a stricte accompte of my ambitions follye 

  for the exposinge of twelve thowsande soules 

  (whoe fell that fatall day) to certaine ruine 

  neither the counsaile of the Persian kinge 

  prewayling with mee, nor the granve advice  

  of my wise enemie Marcus Scaurus hindringe 

  my desperate enterprise to late repented. 

  mee thinckes I now looke on my butcherd armie. 

Stoicque:  this is meere melancholye 

Antiochus:  o tis more s[ir] 

  here, there, and every where they doe pursue mee. 

  the genius of my cuntrie made a slave 

  like a weepinge mother seemes to kneele before mee 

  wringeinge her manacled handes; the hopefull youth, 

  and braverie of my kingdone in their pale 

  and ghastlye lookes lamentinge that they were 

  to soone by my meanes forced from their sweete beeing. 

  [linha ilegível] 

  [linha ilegível]364 

 

// Fólio 4b // 

 

  trayn[?]365 [?] all delights, or sacred to 

  the ch[?] Dianas rites compelde to bowe to 

  the souldier’s greedie lusts, or at an outcrie solde 

  under the speare, like beasts to bee spurnde, and trod on 

  by their prowde mistries the Roman matrons.  

 

364  Os finais de cada fólio deste ato estão bastante comprometidos, prejudicando a leitura do verso ou dos últimos 

dois versos de cada fólio. Para este fólio, Cruickshank diz: “MS.: The line is much damaged, being the last on the 

page. A mention of the old after the young (lines 52 to 55) seems to be required. I read it thus: Olde men with sil 

... in vain. There is no trace of 57, but it is required by the sense.” CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good 

Press. 2020, p. 209. 
365 Página danificada, prejudicando a leitura dos dois primeiros versos. L.A. Sherman sugere: “Trained up in all 

delights, or sacred to / The chaste Diana's rites, compelled to bow to” SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the 

English Drama: Philip Massinger. Nova York: American Book Company. 1912, p. 311. 
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  o s[ir] consyder [?] then366 yf it can bee 

  in the constancie of a stoicque to indure 

  what nowe I suffer. 

Antiochus Stoicque: two and twentye yeares 

  travaylinge ore the worlde you pay'd the forfeite 

  of this ingagement, [?]367 shed a sea of teares 

  in your sorrowe for it; and now beeinge call'd from 

  the rigour of a stricte philosophers life 

  by the cries of your poore cuntrie, you are bounde 

  with an obediente cheerefullnesse to follow 

  the path that yoy are entered in wh[ich] will 

  guide you out of a wildernesse of horror 

  to the flourishinge plains of safetie, the just gods 

  smoothinge the way before you. 

Antiochus:  thowght grant 

  that all impossibilities are easie 

  to their omnipotence, gieve mee leave to feare 

  the more than doubtfull issue. can it fall 

  in the compasse of my hopes the lorlye Romans 

  soe longe possessde of Asia, his their plea 

  made good by conquest, and that ratefide 

  with their relligious authoritie 

  the propagation of the com[m]on welth 

  to whose increase they are sworne to, will ere part with 

  a pray soe pretious, and deerelye purchasde. 

  A Tigresse circlde with her famishd whelpes 

  will sooner yeelde a lambe snatchde from the flocke 

  to the dumbe oratorie of the ewe 

  than Rome restore one foor of earth that may 

  diminishe her vast empire 

Stoicque:  In her will 

 

366 Há uma palavra tachada, ilegível, que é substituída por “then”. 
367 Novamente, há uma palavra tachada, ilegível, substituída por “shed”. 
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  this may bee granted. but you have a title 

  soe stronge, and cleare, that there's noe colour left 

  to varnishe Romes pretences. ad this s[ir].  

  the Asian princes, warn'd by your example 

  and yet unconquerd, never will consent 

  that such a foule example of injustice 

  shall to the scandall of the present age 

  hereafter bee recorded. they in this 

  and equallie ingagd with you, and must 

  though not in love to justice for their safetie 

  in policie assist, garde, and protecte you 

  and you may rest assur'd neither the kinge 

  of parthia, the Gauls, not big bonde Germans 

  nor this great Carthage growne alreadie jealous 

  of Rome's incrochinge empire will crie aime 

  to such an usurpation, wh[ich] must 

  take from their owne securitie. besides 

  your mother was a Roman for her sake 

  and the famelies from wh[ich] shee is derivd 

  you must finde favour 

Antiochus:  for her sake alas s[ir] 

  ambition knowes now kinred, right, and lawfull 

  was never yet founde as a marginall note 

  in the blacke booke of profit. I am suncke 

  to lowe to bee bouyde up, it beeinge helde 

  a foolishe weakenesse, and disease in statists 

  in favour of a weake man to provoke 

  such as are mightie; the imperious waves 

  [?] calamities [hav]e already fallen368 

 

368 “I., 1, 117.—C.: The imperious waves | (Of my) calamities have already fallen. MS.: “Of my” is not in MS. 

The last word of 118 is “Swollen.” The word “Marvell” can be seen at the end of a line after 118. Here comes a 

hiatus of two pages. No doubt Antiochus had a fairly long soliloquy. It is impossible to tell how many lines are 

lost here, as the characters seem to be conducting a rapid dialogue, in which it is not necessary to suppose that a 

whole line was assigned to each speaker at a time.” CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 2020, 

p. 209. 
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  [linha ilegível]  

 

// Fólio 5a //369  

 

An[tiochus?] 

Ch[rysalus] 

Ge[ta] 

Syru[s] 

Get[a] 

Sry[us] 

Geta 

Chrysalus 

  [?] 

Syrus:   hav[?] 

  a k[?] 

Chrysalus:  a k[?] 

  alas 

  [?] 

  buried [?] 

  all [?] 

  in tr[?] 

y:  to m[?]  

  this is [?] 

Geta:   wee kn[?] 

Chrysalus:  but n[?] 

  to bee [?] 

  noe soon [?] 

  shall for[?] 

  hee's p[?] 

  all that [?] 

Syrus:   

 

369 Esta página e a próxima estão quase completamente destruídas, tornando impossível saber o conteúdo destes 

diálogos ou quantos versos estão faltando. Essa transcrição apresenta, portanto, apenas as palavras legíveis no 

manuscrito. 
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Geta:  Humph[?] 

Chrysalus:  and w[?] 

  your b[?] 

Geta:   I am in [?] 

  E feele in[?] 

Chrysalus:  a bulls [?] 

  when you [?] 

  make the cur[?] 

Syrus:   what woulde [?] 

Geta:   or what doe yo[?] 

Chrysalus:  to save my [?] 

  and what is [?] 

  not one in sup[?] 

  bee wantinge [?] 

 

//Fólio 5b//  

 

  [?] 

  [sto?]icque 

  [?]rth 

  [?] malice 

  [?] you                   Exit Stoicque 

  [?]ms 

  [?]nishde! 

  [?]us 

  [m?]ischief 

  [?] open 

  [?] torne booke 

 

//Fólio 6a// 
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[Antiochus:]  [?]370opes, despaire with sable winges 

  [?]ore my head; the golde with wh[ich] 

  [?]us furnishd mee to supplie my wants 

  [?] made my first apparence like my selfe 

  [?] disloyall villaines ravishd from mee 

  [?]ch that I was to tempt their abject mindes 

  [?] such a purchase. can I in this weede 

  [Wi]thout gold to fee an advocate 

  [?] pledge my royall title nourishe hope 

  [o]f a recoverie? forloune majestie 

  wantinge the outward gloss, and ceremonie 

  to gieve it lustre, meetes noe more respecte 

  then knowledge with the ignorant. Ha! what is 

  contained in this wast paper? 'tis indors’de 

  to the noe kinge Antiochus. and subscribde 

reads:   -noe more thy servant, but superior. Chrysalus. 

  what am I falne to? there is somethinge writ more. 

  why this small peace of silver? what i read may 

reads:   - reveale the misterie - forget thou were ever 

  calld kinge Antiochus, with this charity 

  I enter thee a begger - to though heart 

  will nothinge breake thee? o that now I stood 

  on some high pyramid from whence I might 

  bee seene by the whole worlde, E with a voice 

 

370 O fólio está danificado no canto superior esquerdo, prejudicando a leitura dos primeiros dez versos. 

Cruickshank propõe: “I., 1, 119.—C.: Despair with sable wings | (Sail-stretch'd ab)ove my head. MS.: Ore my 

head. A verb is wanted. (?) Sail-stretch'd flies o'er my head. 

I., 1, 121.—MS.: ... ius furnished me. The line begins with a name to which there is no clue, probably introduced 

in the part now lost. 

I., 1, 122.—C.: (And) make my first appearance like myself. MS.: Made ? Which made, etc. 

I., 1, 123.—C.: (Have these) disloyal villains ravished from me. Addition required by sense. 

I., 1, 124.—C.: (Wret)ch that I was. MS.: “ch” at end of a word which has disappeared. “Wretch” gives the 

sense. 

I., 1, 125.—C.: (With) such a purchase. MS.: Such a purchase. The first word in the line has disappeared. 

I., 1, 126.—C.: Without (the) gold to fee an advocate. MS.: Without gold to fee an advocate. The first word in 

the line has disappeared 

I., 1, 127.—C.: (To) plead my royal title, nourish hope. MS.: Plead my royal title, nourish hope. The first word in 

the line has disappeared. “To” is required.” CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 2020. p. 

209-210. 
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  lowder then thunder, pierce the eares of prowd 

  and secure greatenesse with the trewe relation 

  of my remarkeable storie, that my fall 

  might not bee fruitlesse, but still live the greate 

  example of mans frayletic. I that was 

  borne, and bred up a kinge whose frowne, or smile  

  spake death or lige, my will a law; my person 

  environde with an armie; now exposde 

  to the contempt, and scorne of my own slave 

  whoe in his pride, as a god compar'd with mee 

  bids mee become a begger. but complaynts 

  are weake and womanishe. I will, like a palme tree, 

  growe under my huge weight; nor shall the feare 

  of death or torture, that dejection bringe 

  to make me live, or dye, lesse than a kinge. 

Actus primi, scaena secunda. Berecinthius a flamen. 3 Asian marchants. 

Ent. Berecinthius 

(w[i]th 3 papers) 

3 marchants371 

1 marchant:  wee are growne soe contemptible, hee disdaines 

  to gieve us hearinge. 

2 marchant:  keeps us off at such distance 

  and with his Roman gravitie declines 

  our side for conference, as with much more ease 

  wee might make our approaches to the Parthnen 

  without a present then worke hym to have 

  a feelinge of our grievances 

3 merchant:  a stateman ! 

  the divell I thincke, whoe onlye knowes hym truelye 

 

371 Nota-se que essa entrada foi adicionada nas rubricas com uma letra diferente daquela utilizada por Massinger 

no texto da peça. Segundo Cruickshank, essa letra teria pertencido, muito provavelmente, ao stage-manager.  Ver: 

CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 2020. p. 201. Para facilitar a leitura, nesta transcrição, as 

rubricas escritas com essa letra serão sempre destacadas em negrito, enquanto as rubricas escritas por Massinger 

continuarão com fonte simples. 
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  can gieve his character when hee is to determine 

  a poynt of justice, his wordes fall in measure 

  like plumets of a clocke, observinge time 

  and just proportion 

2 marchant:  but when hee is 

  to speake in any cause concernes hym selfe 

  or Romes republicque, like a gushinge torrent 

  not to bee stopp’d in its full course, his reasons 

  deliverd like a second mercurie 

  breake in, and [?] [?] [?]372 

 

// Fólio 6b // 

  opposd agaist 'em 

2 marchant:  when hee smiles,  

  beware as have to doe with hym, for then 

  sans doubt hee's bent to mischeife. 

Berecinthius:  as I am 

  Cybeles flamen, whose most sacred image 

  drawne thus in pompe I weare upon my brest, 

  I am priveledge, nor is it in his power 

  to doe mee wronge, and hee shall finde I can 

  thank and alowd to when I am not at 

  her altar kneelinge. mother of the gods what is hee 

  at his best but a patritian of Rome, 

  his name Titus flaminius, and speake mine 

  Berecinthius Archflamen to Cybele it makes as greate a sounde 

3 marchant:  trewe but his place s[ir] 

  and the power it carries in it, as Romes legate 

  gieves hym preheminence over you 

Berecinthius:  not an atome 

  when morall honestie and jus gentium faile 

 

372 Por estar ao fim da página, este verso está bastante danificado, e não é completamente legível. L.A. Sherman 

sugere: “Break in, and bear down whatsoever is”. SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: 

Philip Massinger. Nova York: American Book Company. 1912, p. 314. 
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  to lende reliege to such as are oppresd 

  relligion must use her strenght. I am perfit 

  in theis notes you gave mee. Doe they contayne at full 

Ent: flaminius; your grievances, and losses? 

calistus; demetrius 

1 marchant:  woulde they were 

  as well redresd, as they are punctuallie 

  deliverd to you. 

Berecinthius:  say noe more they shall 

  E to the porpose 

2 marchant:  heere he comes 

Berecinthius:  have at hym  

              Enter Titus Flaminius. Calistus.  

                Demetrius. 2 freed men 

Flaminius:  blowe away theis troublesome E importunate drones  

  I have embrious of greater consequence 

  in my imaginations to wh[ich] 

  I must gieve life and forme, not now vouchsafinge 

  to heate their idle buzzes 

2 marchant:  note you that 

Berecinthius:  yes I doe note it but the flamen is not 

  soe light to bee removd by a groomes breath 

  I must, and will speake, and I thus confront hym 

Flaminius:  but that the image of the goddess wh[ich] 

  thou wearst upon thy brest, protects thy rudenesse 

  it had forfeyted thy life. dost thou not tremble 

  when an incensed Roman frownes 

Berecinthius:  I see 

  noe Gorgon in your face 

Flaminius:  must I speake in thunder 

  before thow wilt bee awde? 

Berecinthius:  I rather looke 

  for reverence from thee, yf thow respectest 

  the goddess power and in her name I charge thee 
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  to gieve me hearinge. yf theis lyons rore 

  for thy contempt of her expecte a vengeance 

  suitable to thy pride. 

Flaminius:  thou shalt orecome. 

  theres now contendinge with thee. 

3 marchant:  hitherto 

  the flamen hath better 

2 marchant:  but I feare 

  hee will not keepe it 

Berecinthius: knowe you theis mens faces? 

Flaminius:  yes yes poore Asiaticqs 

Berecinthius:  poore, they are made soe 

  by your Roman tyrannie E oppression 

  [linha ilegível]373 

 

// Fólio 7a // 

 

[Flaminius:]  yf arrogantly you presume to take 

  the Roman governement youll find and feel your goddess cannot 

  gieve priviledge to it, and you’l finde and feele 

  'tis litle lesse then treason flamen 

[Berecinthius:] truth, 

  [?]our pride is soe interpreted. theis poor men,374 

  [?] Asiaticq merchants whom you looke upon375 

  [?]th such contempt, and scorne, are they to whom 

  [?] owes her braverie;their industrious serch 

 

373 Devido à danificação no manuscrito, o verso está quase inteiramente comprometido. Cruickshank diz: “I., 2, 

66.—C.: (to task). Not in MS. Traces of a word in the beginning of a line now lost at the foot of 66.” 

CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 2020, p. 211. 
374 Há uma danificação na página que cobre as primeiras palavras deste e dos próximos 5 versos. Sherman sugere: 

“In your pride is so interpreted. These poor men, / These Asiatic merchants, whom you look on / With such 

contempt and scorn, are they to whom / Rome owes her bravery; their industrious Search / To the farthest Ind, 

with danger to themselves / Brings home security to you unthankful". SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the 

English Drama: Philip Massinger. Nova York: American Book Company. 1912, p. 316. 
375 “I., 2, 72.—C.: These Asiatic merchants whom you look on. MS.: These Asiatic merchants whom you look 

upon. “Merchants” added afterwards above the line, and the first syllable of “upon” deleted.” CRUICKSHANK, 

A.H. Philip Massinger. Good Press. 2020, p. 212. 
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  [?] the farthest Inde with danger to their selves 

  [?] home securitie to you, to you unthanckefull 

  your magazines are from their sweat supplide; 

  the legions with wh[ich] you fright the worlde 

  are from their labour pay'd; the Tirian fishe 

  whose blood dies your prowde purple, in the colour 

  distinguishinge the senators garded robe 

  from a plebeian habit, their nets catch; 

  the diamonde hewde from the rocke, the pearle 

  divde for into the bottome of the sea; 

  the saphir, rubies, jacinth, amber, currall 

  and all rich ornaments, of your Latian dames 

  are Asian spoyles; they are indeede the nurses 

  and sinnewes of your wa, and without them 

  what cowlde you doe? your handkercher 

Flaminius:  wipe your face 

  you are in a sweat; the weather's hot take heede 

  of meltinge your fat kidneys 

Berecinthius:  there's noe heate 

  can thaw thy frozen conscience. 

Flaminius:  to it againe now 

  I am not mov'd. 

Berecinthius:  I see it yf you had 

  the feelinge of a man, you woulde not suffer 

  theis men whoe have deserv'd soe well to sincke 

  under the burthen of their wronges. yf they 

  are subjects, why injoy they not the right 

  and priveledge of subjects? what defence 

  can you alleage for your connivence to 

  the Carthaginan gallies whoe forcd from em 

  the prize they tooke belongeinge not to them, 

  nor their confederates?  

Flaminius:  with reverence 

  to your soe sacred goddesse, I must tell you 
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  you are growne presumptuous, and in your demandes 

  a rash, and sawcie flamen. meddle with 

  your inglinge misteries, and keepe in awe 

  your gelded ministers. shall I yeelde accompe 

  of what I doe to you? 

1 marchant:  hee smiles in frowne 

2 marchant:  nay then I knowe what followes 

3 marchant:  in his lookes 

  a tempest rises. 

Flaminius:  how dare you complayne 

  or in a looke repine? our government 

  hath bene to easie, and the yoke wh[ich] Rome 

  in her accustom[m]de [?] [?]376 

 

// Fólio 7b // 

 

  upon your stubborne neckes begets contempt 

  hath our familier commerce, and tradinge 

  almost as with our equals tought you to  

  dispute our actions? have you quite forgort 

  what wee are, and you ought to bee? shall vassalls 

  capitulate with their lordes? 

2 marchant:  I vow hee speakes 

  in his owne dialecte 

Flaminius:  'tis to frequent wretches 

  to have the vanquishd hate the conqueror 

  and from us needes noe answer. doe not I knowe 

  how odious the lordlye Roman is 

  to the despised Asian? and that  

  to gain your libertie you woulde pull downe 

  the altars of your gods, and like the gyants 

 

376 O final de página está danificado, prejudicando a leitura do verso. L.A. Sherman sugere: “In her accustomed 

lenity imposed”. SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger. Nova York: 

American Book Company. 1912, p. 318. 
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  rayse a newe war war against heaven. 

1 marchant:  terrible 

Flaminius:  did you not gieve assurance of this when 

  giddie Antiochus died? and rather then 

  accept us guardians of your orphan kingedome, 

  when the victorious scaurus with his sword 

  pleaded the Roman title, with our vote 

  you did exclaime against us as the men 

  that sought to lay an unjust gripe upon 

  your territories? nere remembringe that 

  in the brasse leav'd booke of fate it was set downe 

  the earth showlde know noe soveraigne but Rome 

  yet you repinde, and rather chose to pay 

  homage, and fealtie to the parthian 

  th' AEgyptian ptolomee, or indeede any 

  then bow unto the Roman 

Berecinthius:  E perhaps 

  our governement in them had bene more gentle 

  since yours is insupportable 

Flaminius:  yf thou wert not 

  in a free state the tongue that beloheth forth, 

  theis blasphemies showlde bee seard. for you presume not 

  to trouble mee heereafter. yf you doe 

  you shall with horror to your prowdest hopes 

  feele reallie that wee have iron hamers 

  to pulverize rebellion and that 

  wee dare use you as slaves. bee you to warnd s[ir] 

  since this is my last caution. I have seene 

  a murmurer like your selfe for his attemptinge 

  to raise sedition in Romes provinces 

  hangd up in such a habit. 

                  ex Flaminius cum suis 

Berecinthius:  I have tooke 

  poyson in at my eares; E I shall burst 
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  yf it come not up in my replie 

1 marchant:  hee's gone s[ir] 

Berecinthius:  hee durst not stay mee. yf hee had, had founde 

  I woulde not swallowe my spettle 

2 marchant:  as wee must 

  our wronges and our disgraces 

3 marchant:  o the wretched 

  condition that wee live in. made the anvile 

  [?]377 wh[ich] Roman tyrannies are shapd and fashionde! 

 

// Fólio 8a // 

 

1 marchant:  but our callamities there is nothinge left us 

  wh[ich] wee can call our owne. 

2 marchant:  our wives, and daughters 

  lye open to their lusts, and such as showlde bee 

  our judges dare not right us 

3 marchant:  O Antiochus 

  thwice happie were the men whom fate appointed 

  to fall with thee in Achaociae 

2 marchant:  they have set 

  a period to their miseries 

1 marchant:  wee survive 

  to linger out a tedious life, and death, 

  wee call in vaine what flies us 

Berecinthius:  yf relligion 

Ent: Antiochus bee not a meere worde only, and the gods 

  are just wee shall sinde a deliverie 

  when least expected 

1 marchant:  tis beyonde all hope s[ir]            enter Antiochus 

Berecinthius:  Ha whoe is this? 

 

377 “I., 2, 161.—C.: (On) which. MS.: Mutilated at beginning. “On” makes sense.” CRUICKSHANK, A.H. Philip 

Massinger. Good Press. 2020, p. 212.  
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Antiochus:  your charitie to a poor man 

  as you are Asians. 

2 marchant:  pray you observe hym. 

3 marchant:  I am amazde. 

1 marchant:  I thunderstrooke. 

Berecinthius:  what are you? 

Antiochus:  the kinge Antiochus. 

2 marchant:  or some deitie 

  that hath assumde his shape. 

Berecinthius:  hee only differs 

  in the colour of his haire, and age. 

Antiochus:  consider 

  what two, and twentye yeares of miserie 

  can worke upon a wretch that longe time spent to 

  under distant zeniths, and the change you looke on 

  will not deserve your wonder. 

1 marchant:  his owne voice! 

2 marchant:  his verye countenance! his forhead! eies! 

3 marchant:  his nose! his German very lippe! 

Berecinthius:  his stature! speech 

1 marchant:  his [?], leggs [and?] foote, [?] left side 

  shortye then on the right. 

2 marchant:  the mole upon 

  his face, and handes.378  

3 marchant:  the scarres causde by hus hurts 

  on his right browe E head 

Berecinthius:  the hollownesse 

  of his under jawe occasiond by the losse 

  of a tooth pulld out by his chirurgion  

1 marchant:  to confirme us 

  tell us his your chirurgions name when hee serv'd you 

 

378 “I., 2, 187.—C.: | His very hand, leg and foot! | The moles upon | His face and hands. MS.: His own (?) hand, 

leg and foot, and the left side | Shorter than on the right. | The moles upon | His face and hands. “His own” down 

to “the right” is cancelled in MS.” CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 2020, p. 212. 
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Antiochus:  you all knewe hym 

  as I doe you Demetrius Castor.  

2 marchant:  strange! 

3 marchant:  but most infalliblie trew 

Berecinthius:  soe many markes 

  confirminge us wee sine in our distrusd  

  a sacrifice for his safetie 

 

// Fólio 8b // 

 

1 marchant:  may Rome suncke 

2 marchant:  E Asia once more flourishe 

3 marchant:  you the means s[ir] 

Antiochus:  silence your shoutes. I will gieve stronger proofes 

  then this exterior markes when I appeare 

  before the Carthaginian Senators 

  with whom I have helde more intelligence 

  and private counsailes, then with all the kinges 

  of Asia, or Affricque I’le amaze them 

  with the wonder of my storie. 

Berecinthius:  yet until 

  your majestie bee furnishde like your selfe 

  to a neighbour village. 

Antiochus:  where you please the omen 

  of this encounter promises a good issue 

  and our gods pleasd oppressed Asia 

  when ayde is least expected may shake of 

  the insultinge Roman bondage, and in mee 

  gayne, and injoy her pristine libertie.               Exeunt 

Act : 2: 

long [?] 

Ent:     Actus secundi, scena prima Flaminius /  E Calistus:  / R: Box 

Flaminius:  A man that stiles hym selfe Antiochus say you? 

Calistus:  not alone stilde soe but as such receavd 
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  and honou'd by the Asians. 

Flaminius:  two impostors 

  for their pretension to that fatall name 

  alreadie have pay'd deere now shall this third 

  escape unpunish'd. 

Calistus:  'twill exact your wisdome 

  with an Herculean arm (the cause requires it) 

  to strangle this new monster in the birth. 

  for on my life hee hath deliverd to 

  the credulous multitude such reasons why 

  they showlde beleeve hee is the trewe Antiochus 

  that with their gratulations for his safetie, 

  E wishes for his restitution many 

  offer the hazarde of their lives, and fortunes 

  to doe hym service. 

Flaminius:  poore seduced fooles. 

  However 'tis a buisnesse of such waight 

  I must not sleepe in't. is hee now in Carthage? 

Calistus:  noe s[ir] remov'd to a grange some two miles of 

  and there the malecontents, and such whose wants, 

  with forfeyted credits make em with a change  

  of the Roman government in troopes flocke to hym 

Flaminius:  with one puffe thus I will disperse, and scatter 

  this heape of dust. heere take my ringe. by this 

  intreate my freinde Amilcar to procure 

  a mandate from the Carthaginian senate 

  for the appehension of this impostor      Exit Calistus 

  E with all possible speed. However I knowe 

  the rumor of Antiochus death uncertaine 

Ent. Demetrius it much imports the safetie of great Rome 

Wm Pattrick 

  to have it soe believed            Enter Demetrius 

Demetrius:  there waite without 

  three fellowes I nere sawe before whoe much 
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  importune their accesse. they sweare they bringe 

 

// Fólio 9a // 

 

  buisnesse alonge with em that deserves your eare 

  it beeinge for the safetie of the republicque 

  and quiet of the provinces. they are full 

  of golde, I have felt their bountie 

Flaminius:  such are welcome. 

  gieve them admittance. in this various play 

Ent: Chrisalus of state, and policie, theres noe propertie         Enter [?]379 Demetrius.  

Geta: Syrus:               Chrysalus. Geta. 

Demetrius:                     Syrus. 

  but may bee usefull -. now freindes what designe 

  carries you to mee? 

Geta:   my most honor'd lord 

Syrus:   may it please your mightinesse 

Flaminius:  let one speake for all 

  I cannot brooke this discorde. 

Chrysalus:  as our duties 

  com[m]andes us noble Roman, havinge discover's 

  a dreadfull danger with the nimble winges 

  of speede approachinge to the state of Rome 

  wee houlde it fit you shoulde have the first honour notice 

  that you may have the honor to prevent it. 

Flaminius:  I thancke you. but instruct mee what form weares 

  the danger that you speake of. 

Chrysalus:  it appeares 

  in the shape of king Sebastian king Antiochus; 

Flaminius:  how is hee 

  rose from the dead? 

 

379 Palavra ilegível. Além de tachada pelo stage-manager, o nome parece ter sido tachado primeiramente pelo 

próprio Massinger, que o substitui por “Demetrius”. 
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Chrysalus:  alas hee never died s[ir] 

  hee at this instante lives the more the pittie 

  hee showlde survive to the disturbance of 

  Romes close, and politicque counsailes, in the gettinge 

  possession of his kingedome wh[ich] hee woulde 

  recover, simple as hee is, the playne 

  and downe right way o[f] justice. 

Flaminius:  very likelye 

  but how are you assurd this is Antiochus? 

  and not a counterfaite? answer that? 

Chrysalus:  I served hym 

  in the Achaian war. where his armie routed 

  E the warlike Romans hot in their execution 

  to shun their furie Hee and his mignions were 

  having cast of their glorious armor, [?] forced 

  to hide from selves as dead with feare and horror 

  among the slawghterd carkases. I lay by them 

Table ready: and woke with them at midnight. then retringe 

E. 6 chairs 

to sett out 

  unto their shippes wee sayled to Corinth, thence 

  to India, where hee spent many yeares 

  with their gymnsophists. there I wayted on hym, 

  and came thence with hym. but at lenght, tyr'd out 

  with an unrewarded service, and affrighted 

  in my imagination with the dangers 

Mr Hobs calld or rather certaine ruines in pursuinge 

up 

  his more then desperate fortunes wee forsooke hym 

Flaminius:  a wise, and political fellow. give mee thy hande 

  thow art sure of this? 

Chrysalus:  as of my life 

Flaminius:  and this is  

  knowne only to you three? 
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Chrysalus:  there's noe man lives els 

 

// Fólio 9b // 

 

  to witnesse it 

Flaminius:  the better. but inform mee, 

  and as you would oblige mee to you, trulye 

  where did you leave hym? 

Syrus:   for the payment of 

  our longe, and tedious travaile wee made bold 

  to rifle hym. 

GeFlaminius:  good. 

Geta:   E soe disabline hym 

  of meanes to claime his right, wee hope despaire 

  hath made hym hange hymselfe 

Flaminius:  it had bene safer 

  yf you had donne it for hym. but as 'tis 

  you are honest men. you have reveald this secret 

  to noe man but my selfe. 

Chrysalus:  nor ever will. 

Flaminius:  I will take order that you never shall (aside 

  and since you have been trew into the state. 

  Ile keepe you soe. I am e’vn now consyderinge 

  how to advance you. 

Chrysalus:  what a pleasant smile 

  his honor throwes upon us. 

Geta:   wee are made. 

Flaminius:  and now 'tis founde out. that noe danger may 

  come neete you, showlde the robberie bee discover'd 

  wh[ich] the Carthaginian lawes you knowe call death 

  my house shall bee your sanctuarie. 

Syrus:   there's a favour. 

Flaminius:  and that our entertainment come not short 

  of your deservinges I com[m]it you to 
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  my secretaries care : see that they want not 

  amonge their other delicates. 

Chrysalus:  marke that. 

Flaminius:  a sublimated pill of mercurie 

  for sugar to theire wine 

Demet: Calistus:  I understande you. 

Flaminius:  attende theis honest men as yf they were 

  made Roman cittizend. - and bee sure at night 

  I may see 'em well lodg'd - dead in the vault I mean 

  their golde is thy rewarde. 

Demet: Calistus:  beleeve it donne, s[ir] 

Flaminius:  and when 'tis knowne how I have recompencd 

  (though you were trecherous to your owne kinge) 

  the service donne to Rome I hope that others 

  will followe your example. Enter freindes. 

  Ile soe provide that when you next come forth 

  you shall not feare who sees you 

Chrysalus:  was there ever 

  soe sweete a temperd Roman? 

Flaminius:  you shall finde it.                    Exeunt 

  Ha! what's the matter? doe I feele a stinge here 

  for what is donne to theis poore snakes? My reason 

  will easilie remove it. that assures mee 

  that as I am a Roman, to preserve 

  and propagate her empire, thowgh they were 

  my fathers sonnes they must not live to witnesse 

 

// Fólio 10a // 

   

Antiochus is in beeinge.  the relation 

  the villaine made, in every circumstance 

  appeerd soe like to truth, that I began 

  to feele an inclination to beleeve 

  what I must have noe faith in. by my birth 
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  I am bounde to serve thee Rome, and what I doe 

  necessitie of state compels mee to.        Exit 

Ent:     Actus secundi, scena secunda. Amilcar / Hanno / Asdrubal / Carthalo / [?] 

        Wm. Nago: Nick 

Amilcar:  To steere a middle course twixt their extreames 

  exacts our serious case. 

Hanno:  I knowe not wh[ich] way 

  I showlde incline. 

Amilcar Asdrubal:  the reasons this man urges 

  to prove hymselfe Antiochus are soe pregnant 

  and the attestation of his cuntriemen 

  in every circumstance soe punctuall 

  as not to showe hym our compassion were 

  a kinde of barbarous crueltie 

Carthalo:  under correction 

  gieve mee leave to speake my thowghts. wee are bounde to waige 

  not what wee showlde doe in the poynt of honour, 

  swayde by our pittie. but what may bee donne 

  with the safetie of the state 

Asdrubal:  wh[ich] is indeede 

  the maine consyderation for, grant 

  this is the trwe Antiochus, without danger 

  nay almost certaine ruine to our selves 

  wee cannot yeelde hym favour or protection. 

Hanno:  wee have fear'd and felt the Roman power, and must 

  expecte yf wee provoke hym a returne 

  not limitted to the qualitie of the offence 

  but left at large to his interpretation 

  wh[ich] seldome is confind. whoe knowes not that 

  the tribute Rome receives from Asia is 

  her chiefe supportance. Other provinces 

  hardelye defray the carge by wh[ich] they are 

  kept in subjection, they in name perhaps 

  render the Roman terrible, but his strenght 
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  and power to dode hurt without question is 

  derivd from Asia. and can wee hope then 

  that such as lende their aydes to force it from em 

  will bee helde forlesse then capitall enemies? 

  and as such, pursude ,and punnishde? 

Carthalo:  I coulde wishe 

  wee were well rid of hym. 

Asdrubal:  the surest course 

  is to deliver hym into the handes 

  of bold Flaminius 

Hanno:  and soe oblidge 

  Rome for a marchlesse benefit. 

Amilcar:  yf my power 

  were absolute, as 'tis but titular 

  and that confinde to, beeinge by you elected 

  prince of the Senate onlye for a yeare 

  I woulde oppose your counsailes, and not labour 

  with arguments to confute em. yet however 

  though a fellow patriot with you let it not savour 

 

// Fólio 10b // 

   

of usurpation thowgh in my opinion 

  I cease your abler juggements. call to minde 

  our grandsires glories (though not seconded 

  with a due imitation) and remember 

  with what expense of coyne as blood they did 

  mantaine their [?]380 libertie, and kepde the scale 

  of empire evn 'twixt Carthage, and prowd Rome. 

  and thowgh the punicque faith is branded by 

  [?]381 our enemies, our confederates, and freindes 

 

380 Palavra tachada, ilegível. 
381 Palavra tachada pelo autor, ilegível, e substituída por “our”. 
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  founde it as firme as fate. and seaventeene kinges 

  our faedaries, our strengths at sea superior upon the sea 

  exceedinge theirs, and our lande sowldiers 

  in numbers far above theirs, thowgh inferior 

  in armes, and discipline (to our shame wee speake it) 

  and then for our cavallerie how often in the champaigne 

  howe they brake often have they brake their piles, E routed 

  theyr coward legions. 

Hanno:  this I grant s[ir] is not 

  to bee contradicted. 

Amilcar:  yf soe, as wee finde it 

  in our recordes, and that this state hath bene 

  the sanctuary to wh[ich] mightie kinges 

  have fled to for protection, and founde it 

  let it not to posteritie bee tolde 

  that wee soe far degenerate from the race 

  wee are deriv'd as in a servile feare 

  of the Roman power in a kinde to play the bawdes 

  to their ravenous lusts [?]382 by yielding up a man 

  that weares the shape of our confaederate 

  to their devouringe gripe whose stronge assurance 

  of our integritie, and impartiall doome 

  hath made this seate his altar. 

Carthalo:  I joine with yoy 

  in this opinion but noe farther then 

  it may bee donne with safetie 

Asdrubal:  in his ruines 

  to burye out selves you needes must grant to bee 

  an inconsyderate pittie noe way suitinge 

  with a wisemans reason 

Carthalo:  let us face to face 

 

382 “II., 2, 67.—MS.: By yielding up a man. Written over something of which the first words are “in a,” the last 

word “king.”” CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 2020, p. 215 
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  heare the accuser and accusd, and then 

  as eithers arguments work on us determine 

  as the respecte of our securitie, 

  or honor shall invite us. 

Amilcar:  from the senate 

  intreat the Roman Titus Flaminius 

  to assist us with his counsaile. 

Hanno:  E let the prisoner 

  bee brought into the court               Ent: Flaminius: Mr Hobs: 

Ent: Flaminius              Rowland: [?] Mr Balls 

Mr Hobs 

Rowland383 

Amilcar: the gods of Carthage              Enter Flaminius 

  directe us to the right way 

Asdrubal: with what gravitie 

 

// Fólio 11a // 

 

  hee does approach us 

Carthalo: as hee woulde com[m]ande 

  not argue his desires. 

Amilcar:  may it please your lordship 

  to take your place 

Flaminius:  in civil courtesie 

  as I am Titus Flaminius I may thanke you. 

  but sittinge heere as Rome's embassador 

  in wh[ich] you are honor'd, to instruct you in 

  Her will, wh[ich] you are bounde to serve, not argue 

  I must not borrow that were poore, but take 

  as a tribute due to her, that's justlye stilde 

  the mistrisse of this earthlye globe the boldnesse 

  to reprehende your slowe progression in 

 

383 Ambas as entradas são feitas pelo stage-manager e nenhuma delas está tachada. 
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  doeinge her greatnesse right. that she beleeves 

  in me, that this impostor was subornde 

  by the conquerd Asiaticques this impost in their hopes 

  of future libertie to usurpe the name 

  of dead Antiochus, shoulde satisfie 

  your scrupulous doubts, all proofes beyonde this beeinge 

  meerelye superfluous. 

Carthalo:  my lord, my lord. 

  you trench to much upon us. 

Asdrubal:  wee are not 

  lead by an implicite faith 

Hanno:  nor though wee woulde 

  preserve Romes amitie, must not yeelde up 

  the freedome of our wills, E judgements, to 

  quit, or condemne, as wee shall bee appointed 

  by his imperious pleasure. 

Carthalo:  wee confesse not 

  nor ever will shee hath a power above us 

  Carthage is still her equall. 

Amilcar:  yf you can 

  prove this man an impostor, hee shall suffer 

  as hee desserves, yf not you shall perceive 

  you have noe empire here. 

Hanno:  call in the prisoner 

  then as you please confront hym. 

Flaminius:  this neglecte 

  heereafter will be thowght on. 

Amilcar:  wee shall stand 

  the danger howsoever. when wee did 

  his cause unheard, at your request com[m]it 

  this kinge, or this impostor, you receav'd 

  more favour then wee owde you 

[?] Officer: roome for the prisoner.              Ent: Enter officer. Antiochus 

Ent: Antiochus:                 (Habited like a kinge) 
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Berecinthius:                Berecinthius. the three 

3 Marchants:              marchants. Garde 

Garde: 

Antiochus: this shape that you have put mee in suítes ill 

  with the late austerenesse of my life. 

Berecinthius: faire glosse 

  wrongs not the richest stuffe but sets it of. 

  E let your language high, and stately speake you 

  as you were borne a kinge. 

Antiochus:  health to the Senate. 

 

// Fólio 11b // 

 

  wee doe suppose your [du]ties donne, sit still 

  Titus Flaminius wee remember you 

  as you are a publicque minister from Rome 

  you may sit cover'd 

Flaminius:  How? 

Antiochus:  but as wee are 

  a potent kinge, in whose court you have waited 

  and sought my our favour, you betray your pride 

  and the more then sawcie rudenesse of your manners. 

  a bended knee remembringe what wee are 

  much better would become you. 

Flaminius:  Ha! 

Antiochus:  wee sayd it. 

  but fall from our owne height to holde discourse 

  with a thinge soe far beneath us 

Berecin[thius]: admirable! 

Amilcar:  the Roman lookes as hee had seene the wolfe 

  how his confidence awes hym. 

Asdrubal:  bee hee what hee will 

  hee beares hym selfe like a kinge, and I must tell you 

  I am amazd to. 
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Antiochus:  Are wee soe transformde 

  from what wee were, since our disaster in 

  the Graecian enterprise that you gaze upon us 

  as some strange prodegie never seene in [?]384 Africq 

  Antiochus speakes to you the kinge Antiochus 

  and challenges a retribution in 

  his entertainment, of the love, and favours 

  extended to you. Call to memorie 

  your trewe freinde, and confaederate, whoe refusde 

  in his respect to you the profferd amitie 

  of thr Roman people. Hath this vile inchanter 

  invirou'd mee with such thicke clowdes in your 

  erroneous beleefe, from his report 

  that I was longe since dead, that beeinge present 

  the beames of majestie cannot breake throwgh 

  the foggie mists raysde by his wicked charmes 

  to lende you light to knowe mee. I cite you 

  my lord Amilcar, now I looke on you 

  as prince of the Senate, but when you were lesse 

  I have seene you in my cours assisted by 

  grave Hanno, Asdrubal and Carthalo 

  the pillars of the Carthaginian greatenesse 

  I knowe you all. Antiochus nere deservd 

  to bee thus sleighted. 

Amilcar:  not soe. wee in you 

  looke on the figure of the kinge Antiochus 

  but without stronger proofes then yet you have 

  producd to make us thincke soe cannot heare you 

  but as a man suspected. 

Antiochus:  of what guilt? 

Flaminius:  of subordination, and imposture. 

 

384 Palavra tachada pelo autor, deixando quase ilegível. É possível reconhecer um “C”, ao início da palavra, e “a” 

ao termino. A. H. Cruickshank sugere a palavra “Ceutha”, que foi substituída por “Africque”. CRUICKSHANK, 

A.H. Philip Massinger. Good Press. 2020, p. 215. 
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Antiochus:  silence 

  this fellowes sawcie tongue. o majestie 

  how soone a short eclipse hath made thy splendor 

  as it had never shinde on theis forgotten. 

  but you refuse to heare mee as a kinge 

  denie not yet in justice what you grant 

 

// Fólio 12a // 

 

  to com[m]on men free libertie without 

  his interruptuin (havinge heard what hee 

  objects against mee) to acquit my selfe 

  of that wh[ich] in his malice I am chargd with 

Amilcar:  you have it 

Antiochus:  as my present fortune wills mee 

  I thancke your goodnesse. rise thow cursed agent 

  of mischiefe, and accumulate in one heape 

  all engines by the divell thy tutor fashiond 

  to ruine innocence; in poyson steepe 

  thy bloudied tongue, and let thy wordes as full 

  of butternes, as malice labour to 

  seduce theis noble hearers. make mee in 

  thy cotned accusation guiltie of 

  such crimes, whose names my innocence nere knewe. 

  Ile stande the charge; and when that thow hast shot 

  all arrowes in thy quiver fether'd with 

  sclanders, and aimde with crueltie in vaine. 

  my truth, thowgh yet conceald, the mountaines of 

  thy glossed fictions in her strength remov'd 

  shall in a glorious shape appeare, and showe 

  thy paynted mistrisse falshood, when stripped bare 

  of borrowed, and adulterate colours in 

  her owne shape, and deformitie. 

Berecinthius:  I am ravishde! 
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1 marchant: o more than royall s[ir]! 

Amilcar:  forbeare. 

2 marchant:  the monster 

  prepares to speake. 

Berecinthius:  E still that villainous smile 

  ushers his followeinge mischiefes. 

Flaminius:  since the assurance 

  from one of my place qualitie, and rancke 

  is not sufficient with you to suppresse 

  this bold seductor, to acquit our state 

  from the least tyrannous imputation 

the great book : I will forget awhile I am a Roman 

of Accompt 

redy 

  whose arguments are warranted by his sworde 

  and not filde from his tongue. this creature here 

  that stiles hymselfe Antiochus, I knowe 

  for an Apostata Jew, thowgh others say 

  hee is a cheatinge Greeke calld Pseudolus, 

  and hath keepes a whore in Corinth. but Ile come 

  to reall proofes, reports, and rumors beeinge 

  subjects unsutable with my gravitie 

  to speake, or yours to heare. 'tis most apparent 

  the kinge Antiochus was slaine in Greece, 

  his bodie at his subjects suite deliverd, 

  his ahes from the funerall pile rakd up 

  and in a golden urne preservd, and kept 

  in the royall monument of hib385 the Asian kinges 

  such was the clemencie of Marcus Scaurus 

  the Roman conqueror, whose triumphe was 

  grac'd only with his statue. but suppose 

 

385 “II., 2, 217.—MS.: In the royal monument of Hib the Asian kings. (?) The author started to write “Hiberian 

kings.”” CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 2020, p. 215. 
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  hee had survivd (wh[ich] is impossible) 

  can it fall in the compasse of your reason 

  that this impostor yf hee were the man 

 

// Fólio 12b // 

 

  wh[ich] hee with impudence affirmes hee is 

  would have wanderd two, and twenty taedious yeares 

  like a vagabond ore the woelde, and not have tried 

  Romes mercie as a suppliant. 

Hanno:  shrowde suspitions. 

Flaminius:  a mason of Callipolis heretofore 

  presumde as far, and was like this impostor 

  by slavishe Asians follow'd, and a second 

  a Cretan, of a base condition did 

  maintaine the like. all ages have been furnish'd 

  with such as have usurp'd upon the names 

  and persons of deade princes. is it not  

  ... as evident as the day, this wertch instructed 

  by theis poore Asians (sworne enemies  

  to the majestie of Rome but personates 

  the dead Antiochus. hir'd to it by theis 

  to stirre up a rebellion, wh[ich] they call 

  rebellion deliverie or restoringe. E will you 

  whoe for your wisdome are esteemd the sages 

  and oracles of Affricke, meddle in 

  th'affaries of this affronter wh[ich] noe monarch 

  lesse rashe, and giddie then Antiochus was 

  would undertake 

Antiochus:  would I were dead indeede 

  rather then heare this livinge. 

Flaminius:  I confesse 

  hee hath some markes of kinge Antiochus, but 

  the most of em artificiall. then observe  
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  what kinde of men they are that doe abett hym. 

  proscribd, and bannishd persons, the ringe leader 

  of this seditious troope a turbulent flamen 

  growne fat with idlenes 

Berecinthius:  that's I. 

Flaminius:  E puffd up 

  with the winde of his ambition 

Berecinthius:  settinge aside with reverence to  

  thy place the state thou liest, I am growne to this bulke 

  by beeinge libbde, and my disabilitie 

  to deflowre thy Sisters. 

Amilcar:  I tancke thy your goddesse. shee 

  defendes you from a whippinge 

Hanno:  take hym of 

  hee does disturbe the court. 

Berecinthius:  I shall finde a place yet 

  where I will rore my wronges out.            Exeunt officers  

              with Berecinthius. 

Flaminius: as you have 

In the removinge of that violent foole, 

gievn mee a tast of your severitie 

  macke it a feast, and perfit your greate justice 

  in the surrendringe up this false pretender 

  to the correction of the law, E let hym 

  undergoe the same punnishement wh[ich] others 

  have justlye sufferd that preceded hym 

  in the same machination 

Antiochus:  as you wishe 

  a noble memorie to after times 

  reserve one eare for my defense and let not 

  for your owne wisdomes let not that beleefe 

  this subtle fiende woulde plant bee rooted in you 

  till you have hearde mee. woulde you know the truth 
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// Fólio 13a // 

 

  and reall cause why poore Antiochus hath 

  soe longe conceald hymselfe? thowgh in the openinge 

  a wounde in some degree by time closde up 

  I shall poure scaldinge oyle, and sulphur in it. 

  I will in the relation of my 

  to bee lamented storye punctualie 

  confute my false accuser. pray you conceave 

  as far as your compassion will permit 

  how greate the griefe, and agonie of my soule was 

  when I consyderd that the violence 

  of my ill reynd ambition had made Greece 

  the fatal sepulcre of soe many thousands 

  of brave, and able men that might have stood in for the defence 

  of mine owne kingedome; and a readie ayde 

  for my confaederates. after wh[ich] route 

  E my retraite in a disguise to Athens 

  the shame of this disgrace thowgh I then had 

  the forheade of this man woulde have deterd mee 

  from beeinge ever seene where I was knowne 

  and such was then my resolution. 

Amilcar:  this granted, whither went you? 

Antiochus:  as a punishement 

  imposde upon my selfe and aequall to 

  my wilfull follie gievinge ore the worlde 

  I went into a desert 

Flaminius:  this agrees 

  with the dead slaves report but I must contemne it. 

Amilcar:  what drewe you from that austere life 

Asdrubal:  cleare that. 

Antiochus:  the counsayle of a grave philosopher 

  wrought on mee to make knowne my selfe the man 

  that I was borne. and of all potentates 
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  on Affricq to determine of the trust 

  of my life and condition I preferd 

  the com[m]on welth of Carthage. 

Flaminius:  as the fittest 

  to bee abusde: 

Antiochus:  this is not faire. 

Amilcar:  my lord 

  yf not intreat I must com[m]ande your silence 

  or absence wi[ich] you please. 

Flaminius:  soe peremptorie 

Antiochus:  to vindicate my selfe from all suspition 

  of forgerie, and imposture. in this scrowle 

  writ with my royal hande you may peruse 

  a true memoriall of all circumstances, 

  answers, despatches, doubts, E difficulties, 

  betwene my selfe, and your embassadors 

  sent to negotiate with mee. 

Amilcar:  fetch the recordes. 

Antiochus:  tis my desire you showlde truth seekes the light. 

  and when you have compar'd 'em yf you finde em 

  in any poynt of moment diferente             Ent: Rowland 

Ent:               wth the records: 

Rowland wth 

The booke of 

records 

  conclude mee such a one, as this false man 

  presents mee to you. but yf you perceive 

the records  those private passages in my cabinet argude 

brought in386   

  and but to your embassadors, and my selfe 

  conceald from all men in each poynt agreeinge. 

 

386 Rubrica na letra de Massinger. Não foi tachada, mas supõe-se que, na performance da peça, foi seguido a rubrica 

do stage-manager, três versos acima. 
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  judge yf a cheatinge Greeke a Pseudolus 

  or an Apostata Jewe coulde ere arrive at 

  such deepe, and waightie secrets. 

Hanno:  to a sillable 

  they are the same. 

Amilcar:  it cannot bee but this is 

  the trew [?]387 Antiochus: 

  E hath the spirit of a pithon. 

Carthalo:  theis are toyes 

Antiochus:  you see hee will omit noe trifle that 

  his malice can lay holde of to divert 

 

// Fólio 13b // 

   

  your love, and favour to mee. now for my death 

  the firmest base on wh[ich] hee builds the strength 

  of his assertions, yf you please to waigh it 

  with your accustomd clemencie wisdome yoy’le perceive 

  tis meerely fabulous. had they meant fairely 

  and as a truth woulde have it so confirmde 

  to the doubtfull Asians: why did they not 

  suffer the carkase they affirmd was mine 

  to bee viewd by such men as were interressed 

  in the great cause, that were bred up with mee 

  and were familiar with the marks I carried 

  upon my bodie, and not relye upon 

  poor prisoners taken in the war, from whom 

  in hope of libertie, and rewarde, they drewe 

  such depositions as they pleasd knewe woulde make 

  for their darke endes. was any thinge more easie 

  then to suppose a bodie, and that plac’d on 

 

387 Palavra tachada pelo autor, ilegível. Cruickshank diz: “II., 2, 328.—MS.: Word deleted before Antiochus. 

Sebastian would scan” CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 2020, p. 216 
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  a sollemne herse with funeral pompe to inter it 

  in a rich monumente, and then proclaime 

  this is the bodye of Antiochus 

  kinge of the lower Asia. 

Flaminius: Romes honor 

  Is tax’d in this of practise, and corruption. 

  Ile heare no more. in your determinations 

  consyder what it is to holde and keepe her: 

  your freinde or enemie. 

Amilcar: wee wishe wee coulde 

  receave you as kinge, since your relation 

  hath wrought soe much upo nus that wee doe 

  incline to that beleefe. But since wee cannot 

  as such protecte you but with certaine danger 

  untill you are by other potente nations 

  proclaimde for such. our fittinge caution 

  cannot be censur’d, thowgh wee doe intreat 

  you would elswhere seeke justice. 

Antiochus: where? When ‘tis 

  frighted from you by power. 

Amilcar:  and yet take comfort 

  not all the threates of Rome shall force us to 

  deliver you. The short time that you stay 

  in Venice Carthage you are safe. noe more a prisoner 

  you are inlargd. with full securitie. 

  consult your affaires, in what wee may 

   wee are your freindes. breake up the court             Exeunt Carthaginians 

1 marchant: deere s[ir] 

  take courage in your libertie the worlde 

  lyes open to you. 

2 marchant: wee shall meete with comfort 

  when most despair’d by us. 

Antiochus: never. never. 

  poore men thowgh falne may rise. but kings like mee 
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  yf once by fortune slavde are nere set free.           Exeunt The ende of ye 

            Seconde Act 

Act: 3: 

Ent:        Ent: Flaminius with 2 letters / Mr Hobs E Rowland: 

Scaene first 

Fla[minius]:  you gave hym store of gold with the instructions 

  that I prescribde hym. 

Calistus:  yes my lord, and on 

  the forfeiture of my credit with your h[?]388 honor 

  Titus will doe his parts and dive into 

  their deepest secrets. 

Flaminius:  men of place pay deere 

  for their intelligence it eates out the profit 

  of their imployment. but in a designe 

  of such waight prodigalitie is a vertue 

 

// Fólio 14a // 

 

  the fellowe was of trust that you dispatchde 

  to Rome with the packets? 

Demetrius:  yes s[ir] hee flies not rides 

  by this yf his accesse answer his care 

  hee is upon returne. 

Flaminius:  I am on the stage 

  and yf now the scaene imposd upon mee 

  soe full of change, nay a meere labirinth 

  of politicque windinges, I showe not my selfe 

  a protean actor, varynge everie shape 

  with the occasion, it will hardlye poyse 

  the expectation. Ile soe place my netes 

  that yf this birde want winges to carrye hym 

  at one flight out of Europe Africque I shall catch hym. 

 

388 Palavra tachada pelo autor, ilegível. 
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  Calistus 

Calistus:  s[ir]. 

Flaminius:  gieve theis at Siracusa 

  to the good kinge Hiero proconsull Marcellus. let another post 

  to Sardinis with theis. You have the picture 

  of the impostor? 

Demetrius:  drawne to the life my lord. 

Flaminius:  take it alonge with you. I have com[m]anded 

  in the senates name that they man out their gallies, 

  and not to let one vessell passe without 

  a stricte examination. the sea 

  shall not protecte hym from mee. I have chargd to 

  the garrisons that keepe the passages 

Ent.  by lande, to let none 'scape, that come from Carthage 

Lentulus: Mr Rob 

with a letter 

  without a curious serch. 

Enter Lentulus389. 

Lentulus:  I will excuse 

  my visit without preparation, feare not. 

Flaminius:  whoe have wee heere? 

Lentulus:  when you have viewd mee better 

  you will resolve your selfe. 

Flaminius:  my good lord Lentulus. 

Lentulus:  you name mee right. the speed that brought mee hither 

  as you see accoutred, and without a trayne 

  sutable to my rancke, may tell your lordship 

  that the designe admits noe vacant time 

  for complement. your advertisements have bene read 

  in open court. the consulls, and the senate 

  are full of wonder, and astonishement 

 

389 Essa rubrica está escrita na letra de Massinger, e apesar de ser adiantada pelo stage-manager, não foi tachada. 

Mesmo assim, provavelmente, seguiu-se a entrada imposta pelo diretor de cena. 
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  at the relation. your care is much 

  com[m]ended, and will finde a due rewarde 

  when what you have soe well begun is ended. 

  in the meane time with their perticular thanckes 

  they thus salute you. you shall finde there that 

  their good opinion of mee (far above 

  my hopes, or meritts) have appointed mee 

  your successor in Carthage, and com[m]it 

  unto your abler trust the prosecution 

  of this impostor. 

Flaminius:  as their creature ever 

  I shall obey, and serve em. I will leave 

  my freed man to instructe you in the course 

  of my proceedinges. you shall finde hym able 

  E faithfull on my honor. 

Lentulus:  I reveave hym 

  at his due valewe. can you ghesse yet whither 

  this creature tendes? by some passengers I met 

  I was tolde howere the state deines to yeelde hym 

Enter Titus:  to our dispose, they will not yet incense us 

R: Bart: 

  by gievinge hym protection.      Enter Titus 

Flaminius: Ere longe 

 

//Fólio 14b // 

  

  I hope I shall resolve you. to my wish 

  heere come my true discoverer, bee briefe, 

  E labour not with circumstance to indeere  

  the service thou hast donne mee. 

Titus:   as your lordship 

  com[m]anded mee in this Carthaginian habit 

  I made my first approches, and deliverd 

  the golde was givn mee as a private present 
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  sent from the lord Amilcar, for his viaticum 

  to another cuntrie. for i did pretende 

  I was his maniall servant. 

Flaminius:  very well. 

Titus:  'twas entertaind almost with sacrifice 

  and I as one most welcome was admitted 

  into their turbulent counsaile. many meanes 

  were there propropounded, whither, and to whom 

  their kinge Antiochus (for soe they stile hym) 

  shoulde flie for safetie. one urgd to the Parthian, 

  a seconde into Egipt, and a thirde 

  to the Batavian. but in conclusion 

  the corpulent flamen that woulde governe all, 

  E in his nature woulde not gieve allowance 

  to any proposition that was not 

  the childe of his owne brayne resolvd to carry 

  their may game prince coverd with a disguise 

  to Prusias kinge of Bithinia. his opinion 

  carried it, and thither without pause, or stay 

  to thancke my lord for his bountie, they are gone 

  upon my certanie knowledge for I rid 

  two dayes, and nights alonge that I might not builde 

  upon suppositions. by this they are 

  at their journeys ende. 

Flaminius:  with my thanckes take theres thy rewarde. 

  I will take little rest until I have 

  sowrd this sweete entertainment. you have bene 

  in the court of this Prusias, of what temper is hee? 

Lentulus:  a well disposd and noble gentleman. 

  and very carefull to preserve the peace 

  E quiet of his subjects. 

Flaminius:  I shall finde hym 

  the apter to bee wrought on. doe you knowe who is 

  his spetiall favorite? 
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Lentulus:  one that was his tutor 

  a seeminge polititian, and talkes often 

  the ende of his ambition is to bee 

  a gentleman of Rome. 

Flaminius:  I shall fit hym feare not 

  your travayles ended. mine begins, and therefore 

  sans ceremonie will take my leave formalitie of manners now is uselesse.  

  I longe to bee a horseback. 

Lentulus:  you have my wishes 

  for a faire successe 

Flaminius:  my care shall not bee wantinge.               Exeunt 

Actus terty, scaena secunde. Antiochus. the 3 marchants. 

Ent. Antiochus 

E 3. Marchants 

1 marchant: this tedious journey from your majesties     

  longe disontinuance of ridinge hard 

  with wearinesse hath dulled your spirits. 

2 marchant:  the flamen 

  his corpulencie consyderd hath helde out  

  beyonde imagination 

3 marchant:  as often as hee rode a hill I did expect 

  the chinge of his fork. 

 

// Fólio 15a // 

 

Antiochus:  I wonder more 

  how mine sustaind his burden. since the waight 

  that sitts on my more heavie heart woulde cracke 

  the sinewes of an elephant. 

2 marchant:  tis sayd 

  that beast hath strength to carry six armd men 

  in a turret on his backe 

Antiochus:  trewe but the sorrow 

  of a wretched, and forsaken kinge like mee 
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  is far more ponderous. 

1 marchant:  o, part not s[ir] 

  from your owne strength by yeeldinge to despaire 

  I am most confident Berecinthius will 

  from the greate kinge Prusias, in his goodnesse greate 

Florish   bringe comfort to you.      

Antiochus:  I am prepard however 

  lower I cannot fall 

Ent: Berecinthi[us] 

3 mar[chant]:   Ha! theis are signes 

  of a glorious entertainment, not contempt.      Enter Berecinthius 

Berecinthius:  beare up s[ir]. I have donne you a simple service.   

  I thancke my eloquence, and boldnesse for it. 

  when would a modest, silent foole effect  

  what I have donne but such men are not borne 

  for greate employments. the fox that woulde conger 

  with a lyon, without feare, must see hym often.. 

  o for a dozen of rubbers, and a bath 

  and yet I neede noe tubbe since I drench my selfe 

  in mine owne balsum. 

1 marchant:  balsamun! it smells 

  like a tallow chandlers shoppe. 

Berecinthius:  does it so you thinnegut? 

  thow thinge without moysture. but I saw noe time 

  to answer thee. the greate kinge (by my meanes s[ir] 

  ever remember that) in his owne person 

  with his faire consort, and a gallant trayne 

  are come to entertaine you.  

Antiochus:  Jove yf thou art390 

  pleasd that it shall bee soe. 

Berecinthius: change not you Joves 

Florish  in your slownesse to receave it. in your carriage 

 

390 Este e os próximos quatro versos foram tachados, sendo assim deletados da cena. 
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                  Ent: Prusias: Queene 

             Philoxenes: Rowl: Nago  

              Mr Balls: Nick: E Lady 

Florish  expresse your selfe. they come         Enter Prusias. [?]. 

Philoxenus391 

                attendants 

Prusias:  the stronge assurance 

  you gave at Carthage to confirme you are 

  the kinge Antiochus (for soe much from 

  my agent there I have heard) com[m]anded mee to 

  beleeve you are soe. E however they 

  awde by the Roman greatenesse durst not lende you 

  aid or protection; in mee you shall finde 

  a surer gard. I stande on mine owne bases: 

  nor shall or threates, or prayers deter mee from 

  doeinge a good deed in it selfe rewarded. 

  you are welcome to my bosome. 

Antiochus:  all that yet 

  I can returne it you s[ir] is thanckes, expre[s]d  

  in teares of joy, to find heere that compassion 

  hath not forsooke the earth. 

Queene:  alas, good kinge 

  I pittie hym. 

Prusias:  this ladye s[ir] your servant 

  presents her dutye to you. 

... Antiochus: pray you forgive mee 

  callamitie my longe rude companion, 

  hath taught mee gratious madam to forget 

  civilitie, E manners. 

Queene:  I nere touchd  

  but the kinge my husbands lipps, E as I live 

 

391 Rubrica escrita na letra de Massinger. Foi tachada e teve a rubrica do stage-manager escrita por cima, 

dificultando a leitura da primeira linha. 
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// Fólio 15b // 

 

  hee kisses very like hym.  

Prusias:  heere is one 

  I dare present to you for a knoweinge man 

  in politicque designes. but hee is present 

  I shoulde say more els. 

Antiochus:  your assistance s[ire]  

  to rayse a trod downe kinge will well become you  

Philoxenus:  what man can doe that is familiar with 

  the deepe directions of [?]392 Xenophon, 

  or Aristotles politicques, besides 

  mine owne collections, wh[ich] some prefer 

  E with good reason as they say before em. 

  your highness may expecte 

Prusias:  wee will at leasure 

  consyder of the manner, and the meanes 

  how to restore you to your owne. 

Queene:  E till then 

  suppose your selfe in your owne court. 

Antiochus:  the gods 

  bee sureties for the payment of this debt 

Florish  I stande ingagde. your bounties overwhelme mee.   Exeunt. Prusias. Antiochus 

Queene. Philoxenus 

attendants. 

Berecinthius:  I marrie this is as it should be. Ha! 

  after this stormes raysde by this Roma divell 

  Titus Flaminius, you knowe whom I meane 

  and wee got into the port once. I must purge 

1 marchant:  not without cause 

Berecinthius:  or my increasing bellie 

 

392 Palavra tachada, ilegível, e substituída por “Xenophon”, escrita na letra do stage-manager. 
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  will metamorphose mee into the h[?]pe393 shape 

  of a greate tortoyse, and I shall appeare 

  a cypher, a rounde man, or what you will 

  now jeere at my bulke, and speare  not. 

2 marchant:  you are pleasant. 

Berecinthius:  farce thy leane ribbes with hope. and thow will growe to 

  another kinde of creature. when our kinge is 

  restord, let mee consyder. as hee must bee 

  and I the principall meanes, Ile first growe rich, 

  infinite rich, and builde a strange newe temple 

  to the goddesse that I woeship, and soe binde her 

  to prosper all my purposes. 

2 marchant:  bee not rapd soe. 

Berecinthius:  prethee doe not trouble mee. first I will expell 

  the Romasn out of Asia. and soe breakinge 

  their reputation in the worlde, wee will 

  renewe our league w[ith] Carthage. then drawe into 

  our partye, the AEgiptian ptolomee, 

  and greate Arsaces issue. I will bee 

  the Generall, and march to Rome, wh[ich] taken 

  Ile fill proud Tiber with the carkases 

  of men, woemen, E children. doe not persuade mee 

  Ile showe noe mercie. 

3 marchant:  have the power to hurt first. 

Berecinthius:  then by the senators whom Ile use as horses, 

  I will bee drawne in a chariot made for my bulke 

  in triumph to the capitoll more admir'd 

  then Bacchus was in India. Titus Flaminius 

  our enemie lead like a dogge in a chaine 

Ent: Flaminius as I decende or reascende in state. 

E R. Baxter: 

  shall serve for my footestoole. I will conjure hym 

 

393 Palavra tachada, comprometendo a sua leitura, e substituída por “shape”, na letra de Massinger. 
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  yf revenge hath any spells. 

Flaminius: com[m]ande the captaine            Enter Flaminius

               Titus: Demetrius. 

  to waite on mee with his galley at the next port 

  I am confidente I shall fraught hym.              Exit Demetrius 

1 marchant:  you are conjuring 

  E see what you have raysde 

Berecinthius:  Cybele save mee 

  I doe not feare thee Pluto thowgh thou hast 

 

// Fólio 16a // 

 

  assum'd a shape not to bee matchde in Cocytus 

  why dost thou followe mee? 

Flaminius  art thow mad? 

Berecinthius:  thow comest 

  to make mee soe. how my jellie quakes! avaunt 

  what have I to doe with thee. 

Flaminius:  you shall know at leasure 

  the time is nowe to pretious                       Exit Flaminius 

Berecynt: 'tis vanish'd. 

  sure 'twas an apparition. 

1 marchant:  I feare 

  a fatal one to us. 

2 marchant:  wee may easilie ghesse at 

  the cause that bringes hym hither. 

3 marchant:  now yf ever 

  confirme the kinge. 

1 marchant:  against this batterie 

  new workes are to bee raysd, or wee are wuinde. 

Berecinthius:  what thincke you of this rampire? 'twill holde out 

  and thee shall shoote throwgh and throwgh it but Ile crosse hym.           Exeunt 

Actus tertii scaena tertia. Flaminius. Philoxenus. 

Ent: Flaminius 
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E philoxenus 

Flaminius:  what wee have sayd the Consell will make good 

  and the glad senate ratefie. 

Philoxenus:  they have soe 

  obligde mee for this favor, that there is not 

  a service of that difficultie from wh[ich] 

  I woulde decline. in this rest confident 

  I am your owne, and sure. 

Flaminius:  you shall doe s[ir] 

  a noble office in it. and however 

  wee thancke you for the courtesie, the profit, 

  E certaine honors, the worldes terror Rome 

  in thanckefulnesse cannot but shower upon you, 

  and whoelye yours. how happie I esteeme 

  my selfe in this imployment to meete with 

  a wise, and provident statesman. 

Philoxenus:  my good lord. 

Flaminius:  I flatter not in speakinge truth. you are soe 

  E in this prompt alacritie confirme it 

  since a wise forecast in the managing 

  worldlye affaires is the trewe wisdome, rashnesse 

  the schoolemistrisse of idiots. you well knowe 

  charitie begins at home, and that wee are 

  neerest unto our selves. fooles builde upon 

  imaginaries hopes. but wisemen ever 

  on reall certainties. a tender conscience 

  like a gloweworme showes a seeminge fire in darkenesse, 

  but set neere to the glorious light of honor 

  it is invisible. as you are a statseman, 

  and a master in that art, you must remove 

  all rubbs (thowgh with a little wronge sometimes) 

  that may put by the bias of your counsailes, 

  from the faire marke they aime at. 

Philoxenus:  you are read well 
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  in wordlye passages? 

Flaminius:  I barther with you 

  such trifles as I have. but yf you pleasde 

  you could instruct mee, that philosophie, 

  and policie in states are not such strangers 

  as men ore curious and precise woulde have em 

  but to the poynte. with speede ger mee accesse 

  to the kinge your popil, and tis in well for hym 

  that hee hath such a tutor. rich Bithinia 

 

// Fólio 16b // 

  

  was never soe indebted to a patriot. 

  E vigilant watchman for her peace, and safetie 

  as to your selfe. 

Philoxenus:  without boaste I may whisper 

  I have donne something that way. 

Flaminius:  all, in all. 

  fame fillinge her lowde trompe with truth proclaimes it. 

  but when it shall bee understood you are 

  the principall meanes, by wh[ich] a dangerous serpent 

  warmde in your soveraignes bosome, is deliverd, 

  to have his stinge, and venenous teeth pulled out; 

  and the ruine, in a willinge grant avoyded, 

  wh[ich] in detayninge hym falls on the kingedome. 

  not Prusias alone, but his sav'd people. 

  will rayse your providence altars. 

Philoxenus:  let mee intreate 

  your pacyence some few minutes, Ile bringe the kinge 

  in person to you. 

Flaminius:  doe, and this effected, 

  thincke of the ringe you are priveledgde to weare 

  when a Roman gentleman, and after that 

  of provinces, and purple. I must smile now.                     Exit Philoxenus 



148 

 

  in my consideration with what glibnesse 

  my flatteries oyld with hopes of future greatenesse 

  are swallow’d by this dull pate. But it is not 

Ent: Prusias 

E Philoxenus: 

  worth th’ observation most of our seeminge statsemen 

  are cought in the same no[?]394 nooze. return'd soe soone         Enter Prusias E 

Philoxenus. 

  E the kinge with hym? but his angrie forhead 

  furrowd with frownes. noe matter I am for hym. 

Prusias:  from the people of Rome? soe quicke! hath hee brought with hym 

  letters of credence, and authoritie, 

  to treate with us? 

Philoxenus:  I read em. 

Prusias:  what can hee 

  propounde wh[ich] I must feare to heare? I woulde 

  continewe in faire tearmes with that warlike nation, 

  ever provided I wronge not my selfe 

  in the least poynt of honor. 

Philoxenus:  to the full 

  hee will instructe your majestie. 

Flaminius:  soe may 

  faelicitie as a page attende your person 

  as you embrace the freindly counsaile sent you 

  from the Roman senate. 

Prusias:  with my thanckes to you 

  their instrument, yf thr advise bee such 

  as by this preparation you woulde have mee 

  conceave it is, I shall (and 'twill become mee)  

  receave it as a favour 

Flaminius:  know then Rome 

  in her pious care, that you may still increase 

 

394 Palavra tachada pelo autor, comprometendo a leitura. 
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  the happinesse youlive in: and your subjects 

  under the shadowe of their owne vines eate 

  the fruite they yeeld 'em: their softmusicall feasts 

  continewinge as they doe yet, unaffrighted 

  with the harsh noyse of war, intreates as low  

  as her knowne power and majestie can descende 

  you woulde returne with due aequalitie 

  a willingenes to preserve what shee hath conquer'd 

  from change, and innovation 

Prusias:  I attempt not 

  to trouble her nor ever will 

 

// Fólio 17a // 

 

Flaminius:  fix there  

  or yf for your owne good you will move farther 

  make Rome your thanckefull debtor by surrendringe 

  into her handes the false impostor that 

  seekes to disturbe her quiet. 

Prusias:  this I look'd for 

  E that I shoulde finde mortall poyson wrapde up 

  in your candied pills. must I because you say soe 

  beleeve, that this most miserable kinge is 

  a false affronter? whoe with arguments 

  unanswerable E neere miraculous proofes 

  confirmed hym selfe the trewe Antiochus. 

  or is it not sufficient that you Romans 

  in your unsatisfies ambition have 

  seasd with an unjust gripe on halfe the worlde, 

  wh[ich] you call conquest, yf that I consent not 

  to have my innocence soyle with that pollution, 

  you are willingelye smeard ore with  

Flaminius:  pray you heare mee 

Prusias:  I will bee first heard. shall I for your endes 
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  infringe my preincelye word? or breake the lawes 

  of hospitalitie? defeate my selfe 

  of the certaine honor to restore a kinge 

  unto his owne? and what you Romans have 

  extorted, and keepe from hym? far bee it from mee 

  I will not buy your amitie at such losse. 

  soe it bee to all after times remembred 

  I held it not sufficient to live 

  as one borne only for my selfe, and I 

  desire not other monument. 

Flaminius:  I grant 

  it is a spetious thinge to leave beshinde us 

  a faire report, thowgh in the other world 

  wee have noe feelinge of it, E to lende 

  a desperate, thowgh fruitlesse ayde, to such 

  as fate not bee alterd hath markd out 

  examples of callamitie, may appeare 

  a glorious ornament but heer's a man 

  the oracle of your kingedome that can tell you 

  when there's noe probabilitie it may be 

  effected 'tis meere madnesse to attempt it. 

Philoxenus:  a trewe position 

Flaminius:  your inclination 

  is honorable but your power deficient 

  to put your purposes into act 

Prusias:  my power? 

Flaminius:  is not to bee disputed yf waighd truelye 

  with the pettie kinges your neighbours but when ballancd 

  with the globes, and scepterd of my mistris Rome 

  will but I spare comparisons. but you builde on 

  your strength, to justifie the fact, alas 

  it is a feoble neede, E leaninge on it 

  will wounde your hande much sooner than support you  

  you keepe in pay 'tis true some peace traynd troopes 
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  wh[ich] are your neighbours but consider when 

  our egles shall desplay their sayle stretchde winges 

  hoveringe ore our legions, what defense 

  can you expect from yours? 

Philoxenus:  urge that poynt home. 

Flaminius:  our olde victorious bandes are ever readie, 

  E such as are not our confaederates, tremble 

  to thincke where next the storme shall fall with horror.  

  Philoxenus knowes it. will you to helpe one 

  you should contemne, and is not worth your pittie 

 

// Fólio 17b // 

 

  pull it on your owne head: your neighbour Carthage 

  would smile to see your error. let me paynt 

  the danger to you ere it come imagine 

  our legions, and th' auxiliarie forces 

  of such such as are our freinds, and tributaries  

  drawne up, Bithinia coverd with our [?]395 armies. 

  all places primisinge defence blockde up 

  with our armd troopes. the siege continewinge; 

  famine within, and force without disablinge 

  all opposition: then the armie enter'd 

  (as victorie is insolent) the rapes 

  of virgins, and grave matrons: reverend old men 

  with their last grones accusinge you, your cittie, 

  and pallace sackd 

Philoxenus:  deere s[ir] 

Flaminius:  and you your selfe  

  captivde, and after that chainde by the necke. 

  your marchlesse queene, your children, officers, freindes 

 

395 Palavra tachada pelo autor, comprometendo sua leitura. Cruickshank sugere: “III., 3, 151.—MS.: Bithynia 

covered with our knights armies. “Knights” deleted.” CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 

2020, p. 218. 
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  waitinge as scornes of fortune to gieve lustre 

  to the victors triumph. 

Philoxenus:  I am in a fever 

  to thincke uppon't. 

Flaminius:  as a freinde I have deliverd 

  and more then my com[m]ission justrants mee 

  and more than my this caution to you. but now peace, or war, 

  yf the first I entertaine it, yf the later 

  Ile instantlye defie you. 

Philoxenus:  pray you say peace s[ir] 

Prusias:  on what conditions? 

Flaminius:  the deliverie 

  of this seductor, E his complices 

  on noe tearmes els, E suddainelye 

Prusias:  how can i 

  dispense with my faith dieven. 

Philoxenus:  Ile yeelde you reasons. 

Prusias:  let it bee peace then oh. pray you call in 

  the wretched man. in the meane time Ile consyder 

  how to excuse my selfe            Exit Philoxenus 

Flaminius:  while I in silence 

  triumph [triumphd? Ver] in my successe, and meditate 

  on the reward that trownes it. a stronge armie 

Ent. Antiochus: coulde have donne no more then I alone, and with  

Queene: Philoxenus:       

Berecinthius: 3 marchants: 

R: Bart: 

E Attendants 

  a little breath have effected        Enter Antiochus. Queene. 

                 Philoxenus. Berecinthius. 

                 the 3 marchants. 



153 

 

               Demetrius. 

attendants.396 

Antiochus: goodnesse gard mee    

  whom doe I looke on. s[ir] come further from hym. 

  hee is infectious; soe swolne with mischiefes 

  and strange impieties, his language to 

  soe full of siren sorceries, yf you heare hym 

  there is noe touch of morall honestie 

  though rampierd in your soule but will flie from you. 

  the mandrakes shrieks, the Aspicqs deadly tooth 

  the teares of crocodiles, or the Basiliskes eie 

  kill not soe soone nor with that violence 

  as hee whoe in his cruell nature holds 

  antipathie with mercie. 

Prusias:  I am sorrie. 

Antiochus:  sorry? for what? that you had an intent 

  to be a good, and just prince? are compassion, 

  and charitie growne crimes? 

Prusias:  the gods can witnesse 

  how much I woulde doe for you. and but that 

  necessitie of state  

Antiochus:  make not the gods 

  guiltie of your breach of faith, from them you finde not 

  trecherie com[m]anded, and the state that seekes 

 

// Fólio 18a // 

 

  strength from disloyaltie, in the quickesands wh[ich] 

  shee trusteth in is swallow'd. 'tis in vaine 

  to argui with you. yf I am condemnde 

  defences come to late. what doe you purpose 

 

396 Apesar dessa rubrica, escrita na letra de Massinger, não estar tachada, acredita-se que teria sido seguida, na 

performance da peça, a rubrica do stage-manager, um verso acima. 
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  shall fall on poore Antiochus? 

Prusias:  for my 

  securitie, there beeinge noe meanes left els, 

Ent: Garde against my will I must deliver you 

Antiochus:  to whom? 

Prusias:  to Romes embassador. 

Antiochus:  o the furies! 

  exceede not hym in crueltie. remember 

  I am a kinge. your royall ghest. your right hande 

  the pawne, and pledge, that should defende mee from 

  my bloodie enemie. did you accuse 

  the carthaginian senite for denijnge 

  ayde, and protection to mee, gievinge hope 

  to my despairinge fortunes? or but now 

  rayse mee to make my fall more terrible? 

  did you tax them of weakenesse, and will you 

  soe far transcende them in a coward feare 

  declaimde against by uoir owne mouth? o s[ir] 

  yf you dare not gieve mee harbor, set mee safe yet 

  in any desert, where this serpent hisses 

  may not bee heard, and to the gods Ile speake you 

  a prince, both wise, and honorable. 

Prusias:  alas, it is not in my power 

Antiochus:  as an impostor 

  take of my head then, at the least soe far 

  prove merciefull; or with any torture ease mee 

  of the burden of a life, rather then yeelde mee 

  to this politicquestate hangeman. 

  this to mee is 

  a kind of ravishinge musicque 

Queene:  I have liv'd 

  for many yeares s[ir] your obedient handmayde, 

  nor ever in a sillable presum'd 

  to crosse your purposes: but now with a sorrow 
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  (as freate almost as this poore kinges), behouldinge 

  your povertie of spirit (for it does 

  deserve noe better name) I must put of 

  obsequiousnesse, and silence, and take to mee 

  the warrant, and authoritie of a wife your queene 

  and as such gieve you counsaile. 

Prusias:  you displease mee. 

Queene:  the phisicque promisinge health is ever bitter. 

  heare mee. will you that aree a man, nay more 

  a kinge of men, doe that forcd to it by feare 

  wh[ich] com[m]on men woulde scorne? I am a woman, 

  a weake, and feable woman, not before 

  I woulde deliver up my boundwoman 

  and have it tolde I did it by constrayns 

  I would indure to have their hands cut of, 

  theis pull'd out 

Prusias:  Ile heare noe more. 

Queene:  doe you then 

  as a kinge shoulde. 

Prusias:  away with her 

Flaminius:  my affaires           They beare of the Queene 

  exacte a quick despatch 

Prusias: hee’s yours conceive 

 

// Fólio 18b // 

 

  what I woulde say. Farwell               Exeunt Prusias E Philoxenus 

Antiochus: that I had bene born dumbe. I will not grace thy triumph tyranne. 

  with one request of favor.              Exit Antiochus garded 

Berecinthius:  my good lord 

Flaminius:  your will deere flamen? 

Berecinthius:  I perceave you are like 

  to drawe a greate charge upon you. my fat bulke, 

  and theis my lyons will not bee kepd for a little 
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  nor woulde wee bee chargeable. and therefore kissinge 

Ent: Garde: your honor'd handes i take my leave 

Flaminius:  by noe meanes 

  I have bene busie, but I shall finde leasure 

  to treate with you in another place. 

Berecinthius:  I woulde not 

  put your lordship to the trouble. 

Flaminius:  it will be 

  a pleasure rather. bringe em all away. 

Berecinthius:  the comfort is, whither I drowne, or hange 

  I shall not be longe about it. Ile preserve 

  the dignitie of my familie. 

Flaminius:  'twill become you 

             The end of the third Acte. 

long ACT: 4: 

Ent: Metelus: Actus quarto, scaena prima. [?]397 Metellus a procônsul of Lus[?]398. 

Sempronius a capturion399 

E Sempronius:     

Metelus:  a revolt in Asia? 

Sempronius:  yes on the report 

  the longe thowght dead Antiochus lives. 

Metellus:  I heard such 

  such a one appear'd in Carthage, but suppresde 

  by Titus Flaminius my noble freinde 

  Hee whoe by his letters promis’d mee a visit yf his designes as I desire they may 

  succeeded to his wishes. 

Sempronius:  till he arrive you behoulde hym 

  I can bringe your honor yf you please, where you 

  may finde faire entertainment. 

Metellus:  from whom captaine? 

 

397 Palavra tachada e substituída por “Metellus” 
398 Palavra tachada, comprometendo sua leitura 
399 “MS.: Sempronius a Capturion—i.e., “captain” altered to “centurion.””. CRUICKSHANK, A.H. Philip 

Massinger. Good Press. 2020, p. 218. 
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Sempronius:  a new riggd pinnace that put of from Corinth 

  and is arrivd amonge us, tite, and yare  

  nor comes shee to pay custome for her fraught 

  but to impose a tax on such as dare 

  presume to looke on her, wh[ich] th smocke gamsters offer 

  sooner then shee demandes it. 

Metellus:  some freshe courtezan 

  upon my honor. 

Sempronius:  you are i' the right my lord. 

Metellus:  E there lies your intelligence. 

Sempronius:  true my good lord 

  'tis a discoverie will not shame a captanie 

  when hee lies in garrisone. since I was a trader 

  in such com[m]odities, I never saw 

  her equall, I was ravish'd with the object 

  E woulde you visit her I beleeve you woulde write 

  my your selfe on my opinion. 

Metellus:  fye upon thee 

  I am olde. 

Sempronius:  and therefore have the greater use 

  of such a cordiall. all medeas drugges 

Gascoine E  and her charmes to boote that made old. AEson younge 

Hubert below: 

ready to open 

the trap door 

for mr Taylor 

  were nothinge to her touch. your viper wine 

  soe much in practise with gray bearded gallants 

  but vappa to the nectar of her lippe. 

  shee hath donne miracles since shee came. a usurer 

  full of the gowte, and more diseased then 

  his crowches coulde support, us'd her rare phisicque 

  but our short night, and risinge in the morning 

  hee dancde a lawolta. 
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Metellus:  prethee leave thy foolinge 

  E talke of somethinge els 

Sempronius:  the whole woeld yeeldes not 

  apter discourse. shee hath all the qualities 

  conducinge to the sport; singes like a syren: 

  dances, as the grosse element of earth 

  had noe part in her; her discourse soe fuçç 

  of eloquence E prevailinge, there is nothinge 

  shee askes to bee denid her. had shee desir'd 

  my captaines place I had cashierd my selfe. 

Ent: Flaminius and shoulde shee begge your procunsulship, yf you heard her 

  ‘twere hers upon my life. 

Metellus: shee shoulde bee damnde first              Enter [?] Flaminius400 

  and her whole tribe. my lord Flaminius welcome 

  I have longe bene full of expectation  

  of your greate designe, and hope a faire successe 

  hath crowne your travaile, in your bringeinge in 

  this dangerous impostor 

Flaminius:  at the length 

  I have hym, and his complices. 

Metellus:  Ile not, now 

  inquire how you atchievd hym, but woulde know 

  since 'tis refer'd to you what punishement 

  shall fall upon hym. 

Flaminius:  yf you please in private 

  I will acquaint you 

Metellus:  captaine let mee intreate you 

  to meditate on your woman in the next roome 

 

400 Há um outro nome, ilegível, que foi taxado e substituído por “Flaminius”. A. H. Cruickshank sugere: “IV., 1, 

45.—Enter Flaminius. (?) “Ferdinand” deleted below.”. CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 

2020, p. 219. 
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  wee may have imployment for you. 

Sempronius:  I had rather 

  shee would com[m]ande my service 

Metellus:  pray you sit 

Flaminius:  now my good lord I aske your grave advice 

  what course to take. 

Metellus:  that in my judgement needes not 

  longe consultation. hee is a traytor 

  and his processe framd must as a traytor suffer 

  a death due to his treason. 

Flaminius:  theres much more 

  to bee considerd. there beeinge a beleefe 

  dispersde almost throwgh Asia that hee is 

  the trewe Antiochus E wee must decline 

  the certaine scandall it will drawe upon 

Antiochus the Roman governement, yf hee dye the man 

ready: under 

the stage 

  hee is by the most receavd to bee, and therefore 

  till that opinion bee removd, wee must 

  use some quaint practice that may worke upon 

  his hopes or feares to drawe a free confession 

  that hee was subornde to take on hym the name 

  hee still maintaines. 

Metellus:  that torture will wrest from hym 

  I know noe readier way. 

Flaminius:  yf you had seene 

  his carriage in Carthage and Bithinia 

  you woulde not thincke soe. since I had hym in 

  my power I have use all powwible meanes that might 

  force hym into despaire E soe to doe 

  a violence on hym selfe. hee hath not tasted 

  theis three dayes any sustenance, and still 

  continewes fastinge. 
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Metellus:  keepe hym to that dyet 

  some few howers more. 

Flaminius:  I am of opinion rather 

  some competence offerd hym and a place of rest 

 

// Fólio 19b // 

   

where hee might spend the remnant of his dayes 

  in pleasure E securitie might do more 

  than feare of death or torture 

Metellus:  it may bee 

  there are such natures, and now I thincke upon't 

  I can helpe you to a happie instrument 

  to motion it. your eare 

Flaminius:  'tis wondrous well 

  and it may prove fortunate 

Metellus:  tis but a triall 

  however I will sende for her. 

Flaminius:  pray you doe 

  shee shall have my directions. 

Metellus:  what botches 

  are made in the shoppe of policie. 

Flaminius:  soe they cover 

  the nakednesse wee must conceale it skills not.            Exeu[nt] 

Ent: Jaylor:  

w[ith] poniard 

e halter   Actus quarti, scaena secunda. Enter Jailor with poniard E halter 

Jaylor:  why should I feele compuction for that 

  wh[ich] yeelded mee profit. ha! a prisioners teares 

  shoulde soone pierce flint or AEgiptian marble 

  than move us to compassion. yet I knowe not 

  the sufferinges of this miserable man.  

  worke strangelye on mee. some say hee is a kinge 

  it may bee soe, but yf they hold out thus 



161 

 

  I am sure he is like to dye a beggers death 

  and starve for hunger. I am by a servant 

  of the lord Flaminius strictely com[m]anded 

  before I have raysde hym out of the dongeon 

  to lay theis instruments in his viewe. to what end 

  I am not to enquire. but I am certaine 

  after his longe fast they are viands that 

  will hardlye bee digested: doe you heare s[ir]? 

Antiochus belowe: yf thou art my deathsman welcome. 

Jaylor:  I soe pittie you 

  that I wishe I had com[m]ission as as you rise 

  to free you from all future miserie 

  to knocke your braines out 

Antiochus:  would that hadst 

Jaylor:  you have 

  the libertie to ayre your selfe, and that 

  is all I can afford you. fast, and bee merie 

  I am els where call'd on.          Exit Jaylor 

Antiochus: death as far as faintnesse 

  will gieve mee leave to chide thee I am angrie. 

  thou comest not at mee. noe attendance: famine 

  thy meagre harbinger flatters mee with hope 

  of thy soe wishd arrivall, yet thy cominge 

  is still deferd. why? is it in thy scorne 

  to take a lodginge heere? I am a kinge 

  and thowgh I knowe the reverence that waytes 

  upon the potent scepter; not the gardes 

  or faithfull subjects; neither threates nor prayers 

  of freinds, or kinred, nor yet walls of brasse, 

  or fire, shoulde their prowde height knocke at the mone 

  can stop thy passage, when thou art resolv'd 

  to force the entrance, yet a kinge in reason 

  by the will of fate severd from com[m]on men 

  shoulde have the priviledge, and prerogative 
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  when hee is willinge to disrobe hym selfe 

  of this cobweb garment life, to have thee readie 

  to doe thy fatall office. what have wee heere? 

Ent: Metellus 

Flaminius: E  

Sempronius 

(above) 

  a poniard, and a halter. from the objects 

  I am easilie instructed to what end 

  they were prepard. either will serve the turne 

  to ease the burthen of a wretched life 

 

// Fólio 20a // 

   

or thus, or thus in death I must com[m]ende 

  the Roman courtesie. how am I gronne 

  soe cheape, and vile in their opinion that 

  I am denide an executioner? 

Harry:  will not the losse of my life quit the cost? 

Wilson: E 

Boy ready for 

the song at ye 

Arras: 

  o rare frugalitie! will they force mee to 

  bee mine owne hangeman. everie slave tha's guiltie 

  of crimes not to bee namde  receaves such favor 

  by the judges doome, and is my innocence 

  the oppresde innocence of a star crosde kinge 

  helde more contemprible. my better angell  

  thowgh wantinge power to alter fate discovers 

  their hellishe purposes. yes, tes, 'tis soe. 

  my bodies death will not suffice, they aimde at 

  my soules perdition, and shall I to shun 

  a fewe howers more of miserie betray her? 
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  noe shee is free still. E shall soe returne 

  from where it came, E in her purenesse triumph 

  their tyrannie chainde and fetterd.           Enter above Flaminius. 

Metellus. Sempronius 

Flaminius:  o the divell! 

  thou art weake. this will not doe 

Metellus:  marke how heele stand 

Ent: Jaylor the seconde charge. 

(with bread and water) 

Sempronius: the honor is reservd            Enter Jailor. with 

browne bread E a 

wodden dishe of 

water. 

  for the prittie [?]401 tempinge friende I brought: my life on’t  

Jaylor:  heere s[ir] take this thowgh course it will kill hunger 

  it is your daylie pittanceyet when you please 

  your com[m]ons may bee mended. 

Antiochus:  showe mee the way 

Jaylor:  confesse your selfe to bee a cousinge knave  

  the matter's feasible. but yf you will be 

  still kinge of the crickets feede on this E live 

  you shall not say wee starvd you.              Exit Jaylor 

Antiochus:  stay I beseech thee. 

  and take thy cruell pittie back againe 

  to hym that send it. this is a tyrannie 

  that doth transcende all presidents! my soule 

  but even now this lumpe of clay her prison 

  of it selge in the want of nourishement openinge, 

  had shooke of her sicke fethers, and prepar'd 

  her selfe to make a noble fight as ser 

  at libertie, and now this reparation 

 

401 Palavra tachada, ilegível, e substituída por “tempinge”. Cruickshank sugere: “IV., 2, 66.—MS.: For the pretty 

tempting friend I brought; my life on't. Under “tempting,” “beauty” (?) deleted.”. CRUICKSHANK, A.H. Philip 

Massinger. Good Press. 2020, p. 219. 
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  againe im[m]ures. you for whose curious palats 

  the elements are ransackde looke upon 

  this bill of fare. by my penurious steward 

  necessitie, serv'd to a famishde kinge. 

  and warnde by my example, when your tables 

  cracke not with the waight, of deere, and far fetchd dainties 

  dispute not with heavens bounties. what shall i doe? 

  yf I refuse to touch, E taste these course, 

  E homelye cates, I hasten my owne fate, 

  E soe with willingenes embrace a sinne 

  I hitherto have fled from. noe Ile eare, 

  E yf at this poore rate life can continewe 

  I will not throwe it of. 

Flaminius:  I pine with envie 

  to see his constancie 

Metell[us]: bid your propertie enter  

The lute strikes 

and then the song 

  E use her subtlest magic 

Sempro[nius]: I have already aquainted her w[i]th her cue, 

  the musicque ushers her personall 

  appearance402 

 

// Fólio 20b// 

 

Sempron[ius]: I have alreadie 

  acquainted her with her cue. the musicque ushers   

  her personall appearance          musicque a songe. 

  Antiochus:  from what hande 

  and voice doe I receave this charitie 

  it is unusuall at such a feast. 

 

402 Estes mesmos versos, ditos por Sempronius, estão escritos no início do próximo fólio, mas foram tachados 

(como se vê adiante) e adicionados ao final deste fólio, escritos como texto corrido ao lado da fala de Metellus. 
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Ent: Courtezan but I miscall it. 'tis some newe founde engin 

  mounted to batter mee. Ha. 

Courtezan:  yf I were not 

  more harsh, and rugged in my disposition 

  then thy tormentors, theis eies had outstripp'd 

  my tongue, e with a shower of teares had tolde you 

  compassion bringes mee hither. 

Antiochus:  that I coulde  

  beleeve soe (as by my miseries 

  na oth I dare not breake) I gladlye would. 

  pittie mee thinckes I knowe not how appeares 

  soe lovely in you. 

Courtezan:  it beeinge spent upon 

  a subject in each circumstance deservinge 

  an universall sorrowe, though 'tis simple 

  it cannot bee deform'd. may I presume 

  to kisse your royall hande, for sure you are not 

  lesse then a kinge. 

Antiochus:  have I one witnesse livinge 

  dares only thincke soe much? 

Courtezan:  I doe beleeve it 

  E will dye in that beleefe, E nothinge more 

  confirmes it then your pacyence, not to bee 

  founde in a meaner man. not all the trimme 

  of the majestie you were borne to, thowgh set of 

  with pompe, and glorious lustre, showde you in 

  such full perfection, as at this instant 

  shines rounde about you, in your constant bearinge 

  your adverse fortune, a degree beyonde 

  all magnaenimitie that ever was 

  canonisde by mankinde 

Anti[ochus]:  astonishement 

  and wonder seases on mee. pray you what are you? 

Courtezan:  without your pittie nerer to the grave 
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  then the malice of prevaylinge enemies 

  can hurrie you. 

Antio[chus]:  my pittie! I will part with 

  soe much from what I have ingrose to mourne 

  mine owne afflictions, as I freelye grant it.  

  will you have mee weepe before I know the cause 

  in wh[ich] I may serve you. 

Courtezan:  you alreadie have 

  spent to much of that stocke. pray you first heare mee 

  and wronge not my simplicitie with  doubts 

  of that I shall deliver. I am a virgin. 

Sempronius:  yf I had not toyde with her my selfe I shoulde now beleeve her. 

Courtezan:  E though not of the Egles brood descended 

  from a noble famelie. 

Sempronius:  her mother solde her 

  to a Corinthian lecher at thirteene 

  as 'tis reported. 

Metellus:  bee silent I com[m]ande you. 

Antio[chu]:  to bee a virgin, and soe well deriv'd 

  in my opinion faire one are are no thinges 

  to bee lamented 

Courtezan:  yf I had not falene 

  from my clere height of chastitie I confesse it 

  in my [?]403 

 

// Fólio 21a // 

 

  a sinne I am guiltie of. I am in love s[ir] 

  impotentlye med in love, and my desires 

  not to bee stopp'd in their careere. 

Antiochus:  with whom 

 

403 O final do fólio está danificado, prejudicando a leitura do verso. L. A. Sherman sugere: “In my too forward 

wishes . . . that is” SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger. Nova York: 

American Book Company. 1912, p. 368 
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  are you so taken? 

Courtezan:  with your owne deere selfe s[ir] 

  beholde mee not with such a face of wonder 

  it is to sad a truth. the storie of 

  your most deplorable fortune at the first warmde mee 

  with more then modest heates but since I saw you 

  I am all fire, and shall turne cynders, yf 

  you showe not mercie to mee. 

Antiochus:  foolishe creature 

  yf I coulde suppose this trew, [?]404 E met your wishes 

  with equall ardor, as I am, what shadowe 

  of seeminge hope is left you to arrive at 

  the port you longe for. 

Courteza:  yf you will bee good 

  unto your selfe the voiage is accomplishde 

  it is but puttinge of a poysond shirt 

  wh[och] in the wearinge eates into your flesh 

  and must against your will bee soone forc'd from you: 

  the malice of your enemies tendringe to you 

  more trewe securitie and safetie then 

  the violence of your freindes, and servants wishes 

  coulde heape upon you. 

Antiochus:  'tis impossible. 

  cleere this darke misterie for yet to mee 

  you speake in riddles. 

Courtezan:  I will make it easie 

  to your understandinge. E thus sweeten ir 

  in the deliverie. 'tis but to disclaime       offers to kisse hym 

  with the continuall cares that waits upon it 

  the titles of a kinge. 

Antiochus:  divell. Flaminius 

  I finde you here         aside 

 

404 Palavra tachada, ilegível. 



168 

 

Courtezan:  why doe you turne away? 

  the counsaile that I offer, yf you please 

  to entertaine it; as longe wish'd compagnious 

  in her right hand bringes libertie, E a calme 

  after soe many stormes. E you now sooner 

  shall to the worlde professe you were subornde 

  to the imposture (though I still beleeve 

  it is a truth) but with a free remission 

  for the offence. I as your better genius 

  will lead you from this place of horror to 

  a paradise of delight, to wh[ich] compar'd 

  Thessalian Tempe, or that garden where 

  Venus, with her revivd Adonis spende 

  their pleasure howers, and make from their embraces 

  a perpetuitie of happines 

  deservd not to bee nam’d. there in an arbor 

  of it selfe supported ore a bubblinge springe 

  with purple hiacinths, and roses cover'd 

  wee will injoy the sweetes of life, nor shall 

  Arithmeticque som[m]e up the varieties of 

  our amorous dalliance. our viandes such 

  as not alone shall nourushe appetite 

  but strenghten our performance. E when call'd for 

  the quiristers of the ayre shall gieve us musicque; 

  and when wee slumber, in a pleasant dreame 

  you shall beholde the mountaines of vexations 

  wh[ich] you have heapd upon the Roman tyrannes 

  in your free resignation of your kingdome 

  E smile at their afflictions. 

Antiochus:  Hence you syren 

 

// Fólio 21b // 

 

Courtezan:  are you displeasd? 



169 

 

Antiochus:  were all your flatteries 

  aimde at this marke? will not my vertuous anger 

  assisted by contempt and scorne weelde strength 

  to spurre thee from mee? but thow art some whoe 

  some com[m]on whore, and yf thou hast a soule 

  (as in such creatures it is more then doubted) 

  it hath its beeinge in thy wanton vaines 

  E will with thy expence of blood become 

  like that of sensuall beastes. 

Metellus: this will not due. 

Antiochus:  how did my enemies loose themselves to thincke 

  a painted prostitute with her charmes coulde conquer 

  what malice at the height coulde not subdue. 

  is all their stocke of malice soe consumde 

  as out of penurie they are forcde to use 

  a whore for their last agent. 

Courtezan:  yf thou wer'et 

  ten times a kinge then liest. I am a ladie 

  a gamsome ladie of the last edition 

  and though I phisicque nobleman, noe whore. 

Metellus:  hee hath touchd her free hold. 

Sempronius:  now let her alone 

  and shee will worrye hym. 

Courtezan:  have I livd to have 

  my courtesies refusde: that I had leave 

  to plucke thy eies out [?]405 

  are you soe coy? thou arte a man of snowe 

  E thy father got thee in the wane of the moone  

  dieted with gourd water. o the furies! 

  but scorne mee not. 'tis trew I was set on 

  by the higher powers but now for all the wealth 

 

405 Metade do verso está tachado e ilegível. Cruickshank diz: “IV., 2, 226.—MS.: To pluck your eyes out. Last 

half of line deleted. Last word (?) “thoughtes.”” CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 2020, p. 

220. 
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  in Asia thou shall not have the favour 

  though prostrate on the earth, thou wouldst implore it 

Ent: Jaylor: to kisse my shooestringe. 

E others: Rowl 

Flaminius: wee lose time my lord. 

Courtezan: foh how hee stinckes. I will not weare a ragge more 

  that hee hath breathd on.         Exit 

Metellus:  without more adoe 

  let hym have his sentence. 

Flaminius:  dragge hym hence 

Antiochus:  are you there? 

  nay then             Enter jaylor with others 

Flaminius:  I will not heare hym speake. my anger 

  is lost why linger you: 

Antiochus: death ends all however              Exeu[nt] 

 

Ent: Berecinthius  Actus quarti. Scaena tertia. Officers leadinge in Sampayo  Berecinthis  

E: [?] Howy: R: Baxt: E                  E the first  

Gard:          marchant with halter 

Berecinthius: what a skelliton they have made of mee 

  and hange mee after is there noe consciente extant 

  to a man of my order. they have degraded mee, 

  take away my lyons, and to make mee rore like em 

  they have parde the fleshe of from my fingers ends 

  and then laughd at mee. I have bene kep'd in darkenesse 

  theis five longe dayes. noe visitants but divells 

  or men in shapes more horrid com[m]inge at mee. 

  A chafinge dishe of coles, and a butchers knife 

  I founde set by mee. and inquiringe why? 

  I was tolde that I had fleshe enough of mine owne 

  E yf that I were hungrie, I might freelye 

  eate mine owne carbonades. E bee croniclde 

  for a canniball never read of. 

Officer:  will you walke s[ir] 
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// Fólio 22a // 

 

Berecy:  I shall come to soone though I creepe to such a breakefast. 

  I ever use to take my portion sittinge 

  hangeinge in the ayre 'tis not phisicle. 

Officer:  time flies away s[ir] 

Bercy:   whie let hym flir s[ir]. or, if you please to stay hym 

  E to binde up the balde knaves winges, make use of my collar  

  there is substance in it I can assure your worship 

  and I thancke your wisdome that you make distinction  

  betwene mee and this starvelinge, hee goes to it 

  like a grayhounde for killinge of sheepe in a twopenny slippe 

  but heeres a cable will waigh up an anchor. 

  and yet yf I may have faire play ere I dye 

  ten to one I shall make it cracke 

Officer:  what woulde you have s[ir] 

Berecy:  my ballace about mee I shall nere sayle well els, 

  to the: other worlde. th my barke you see wants balance stowage 

  but gieve mee halfe a dozen of hens, and a loyne of veale 

  to keepe it steddie, and you may spare the trouble 

  of pullinge mee by the leggs, or settinge the know 

  under mine eare. this drum[m]e well bracd, defies 

  such foolishe courtesies 

1 marchant:  this mirth, good flamen 

  is out of season let us thincke of Elizium 

  yf wee dye honest men, or what wee there 

  shall suffer from the furies. 

Berecynthius:  thow art a foole 

  to thincke there are or gods, or goddesses, 

  for the later yf that shee had any power 

  mine beeinge the mother of'em woulde have helpd mee helpd mee 

  they are thinges wee make our selves. or grant there shoulde bee 

  a hell or an Elizium, singe I cannot 
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  to orpheus harpe in the one, nor dance in the other 

  but yf there bee a Cerberus yf I serve not     

  to make three sopps for his three heades that may serve for a406 something more 

then an ordinary breakefast 

  the cur is vengeance develishe hungrie. woulde I had 

  ran away with your fellowe marchants, I had then 

  provided for my fame. yet as I am 

  I have one request to make, E that my freindes 

  concernes my bodie wh[ich] I pray you grant 

  E then I shall dye in peace. 

Officer:  what is it? 

Berecynthius:  marrye 

  that you woulde bee suitors to the proconsul for mee 

  that no covetous Roman after I am dead 

  may begge to have my skinne flayde of, and stuffe in it 

  with strawe like an aligator, E then showe it 

  in faires, and markets for a monster thowgh 

  I knowe the sight will drawe fooles to gape on't 

  then a camell or an elephant afore hande 

  I tell you, yf you doe my ghost shall haunt you. 

Officer:  you shall have buriall feare not. 

Berecinthius:  E roome enough 

  to tumble in I pray you thowgh I take up 

  more grave then Alexander. I have ill lucke 

  yf I stincke not as much as hee, and yeelde the wormes 

  at large a supper. 

1 marchant:  are you not mad to talke thus? 

Berecinthius:  I came crijinge into the worlde and am resolvde 

  to goe out merrilie, therefore despatch mee.                     Exeunt Ent: Metellus: 

           E Flaminius: 

 

406 “IV., 3, 44.—MS.: To make three sops for his three heads; may serve for a breakfast. “that” inserted after 

“heads,” and “something more than na ordinary” after “serve for.” One line converted into two, as above.”. 

CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 2020, p. 220. 
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Ent: Metellus   Actus quarti. [?]407 quarta. Metellus. Flaminius 

E Flaminius 

Metellus:  there was never such a constancie 

Flaminius:  you gieve it 

 

// Fólio 22b // 

 

  to faire a name. tis foolishe obstinancie 

  for wh[ich] hee shall without my pittie suffer 

  what wee doe for the service of the republicque 

  E the propagation of Romes glorious empire 

  needed noe defense E wee shall wronge our judgements 

  to feele compuction for it. have you given order 

  accordinge to the sentence, that the impostor  

  ridinge upon an arse, his face turnd to 

  the hinder part, may in derision bee 

  brought through Calipolis. 

Metellus:  yes. and a paper 

  upon his head, in wh[ich] with capitall letters 

Enter Sempronius his faults inscribde, and by three trompetters 

  proclaimde before hym, and that donne to have hym 

  com[m]itted to the gallies. here comes Sempronius 

  to whom I gave the charge 

Sempronius:  I have performd it 

  in every circumstance. 

Flaminius:  how doe the people 

  receive it? 

Sempronius:  as an acte of crueltie 

  and not of justice. it drewe teares from all 

  the sad spectators. his demeanor was 

  in the whole progress, worth of observation 

  but one thinge most remarkable. 

 

407 Palavra deletada, ilegível. 
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Metellus:  what was that? 

Sempronius:  when the cittie clarke with a lowde voice red the cawse 

  for wh[ich] hee was condemnde in takinge on hym 

  the name of a kinge, with a setled countenance  

  the miserable man replied I am soe. 

  but when hee touchd his beeinge a cheatinge Jewe 

  his pacyence mov'd with a face full of anger 

  hee boldlye sayde 'tis false. I never saw 

  such magnanimitie. 

Flaminius:  frontlesse imprudence rather 

Sempronius:  or any thinge els you please 

Flaminius:  have you forc'd on hym 

  the habit of a slave? 

Sempronius:  yes, and in that 

  pardon my weakenesse, still there does appeare 

  a kinde of majestie in hym. 

Flaminius:  you looke on it 

  with the eies of foolishe pittie that deceaves you. 

Sempronius:  this way hee comes, and I beleeve when you see hym 

  you'll bee of my opinion. 

Within: officer: make way there                  Enter officers leadinge in Antiochus (his 

Ent: Antiochus                   Head shavde in the habit of a slave 

E Gard 

Antiochus:  fate! ‘tis thy will it shoulde be thus, E I  

  with pacyence obey it. was ther ever 

  in all precedent mappes of miserie 

  callamitie soe drawne out to the life 

  as shee appeeres in mee: in all the changes 

  of fortune such a metamorphosis 

  antiquitie cannot showe us. men may read there 

  of kinges depos'd, and some in triumph read lead 

  by the prowde insultinge Roman. yet they were 

  acknowledgde such, and died soe. my sad fae 

  is of a worse condition, and Rome 
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  to mee more barbarious then ere yet to any 

  brought in subjection. its is it not sufficient 

  that the lockes of this oure royall head are shavd of 

  my glorious robes changd to this slavishe habit 

 

// Fólio 23a // 

 

  this hande that graspd a scepter manacle 

  or that I have bene as a spectacle 

  exposde to publicque frowne, yf to make perfit 

  the cruell reckoninge I am not compelde 

  to live beyonde this, E with stripes bee forcd 

  to stretch my shruncke up sinnewes at an ore 

  in the company of theeves and murtherers 

  my innocence, and their guilt noe way distinguishd 

  but equall in our suffringes 

Metellus:  you may yet 

  redeeme all and bee happie 

Flaminius:  but persistinge 

  in this imposture thincke but what it is 

  to live in hell on earth, and rest assurd 

  it is your fatal portion 

Antiochus:  doe what you please. 

  I am in your power but still Antiochus 

  kinge of the lower Asie, noe impostor 

  that fower, and twenty yeares since lost a battaile 

  E challende now mine owne wh[ich] tyrannous Rome 

  with violence keepes from mee. 

Flaminius:  stoppe his mouth. 

Antiochus:  this is the very truth, and yf I live 

  thrice nestors yeares in torture, I will speake 

  noe other language. 

Metellus:  I begin to melt. 

Flaminius:  to the galley with hym 
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Antiochus:  every place shall bee 

  a temple, in my penitence to  mee.                      Exeunt 

Act: 5: 

Ent: Actus quinti, scaena prima. Marcellus wth a letter (procônsul of Sicilie) 2. E 3 marchant: 

               Wm Pen: Curt: E attendt: Rowland: Mr Balls: Nick: 

Marcellus:  upon your recantation this gallerien 

  was not Antiochus you had your pardons 

  signde by the senate? 

2 marchant:  yes my lorde. 

Marcellus:  truth tell mee 

  E freelie (I am noe informer) did you 

  beleeve, and knowe hym such, or raysd that rumor 

  for private endes of your owne. 

3 marchant:  may it please your excellence 

  to understand the feare of death wrought at us 

All the  in a kinge to turne Apostatas: besides 

swords havinge prov’d our testimonies coulde not helpe hym 

ready  wee studied our safeties. 

2 marchant:  a desire to 

  of the recoverie of our [?]e408 owne kept from us 

  with stronge hand by his violent persecutor 

  Titus Flaminius, when hee was at Carthage 

  urg'd us to seeke redresse , nor was it fit 

  wee shoulde oppose greate Rome. 

Marcellus:  in worldlye wisdome 

  you are excusable but. 

3 marchant:  wee beseech your honor 

  presse us noe further.    

Marcellus:  I doe not purpose it                 a letter 

  doe you knowe what this containes? 

2 marchant:  noe my good lord 

 

408 Palavra tachada, quase completamente ilegível, substituída por “owne”. 
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3 marchant:  perhaps wee [?]409 

 

// Fólio 23b // 

   

as 'tis sayde of Bellerophon, yet wee durst not 

  presume to open it 

Marcellus:  twas manners in you 

  but Ile discharge you of that feare. there is 

  noe hurt intended to you. 

3 marchant:  wee thancke your lordship 

Marcellus:  how is the service of Flaminius spoke of 

  in Rome? 

2 marcellushant410:  with admiration, and many 

  divine great honors to hym. 

Marcellus:  the peoples voice 

  is not oraculous ever. are you sure 

  the galley in wh[ich] your supposd kinge rowes is chainde, 

  was bounde for Siracusi ? 

3 marchant:  shee is now 

  in the port my lord. 

Marcellus:  Titus Flaminius in her? 

3 marchant:  upon my certanie knowledge. 

Marcell[us]:  keepe your selves 

  conceald 'till you are calde for. when least hop'd for 

  you shall have justice. 

2 marchant:  your honors vassalls ever.         Exeunt marchants 

Marcellus:  here. here it is apparent yt the poet 

  wrot truth though noe proofe els coulde bee alleagd 

  to make it good that though the heavens lay open 

 

409 O final deste fólio está danificado, prejudicando a leitura do verso. Sherman sugere: “3rd Mer. Perhaps we 

bring the warrant for our deaths,” SHARMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger, 

Nova York: American Book Company, p. 378. 
410 Provavelmente, o autor começou a escrever “Marcellus” e corrigiu, mantendo as três primeiras letras e 

acrescentando ”hant” acima do final do primeiro nome. Caso semelhante foi feito pelo autor no início do quarto 

ato. 
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  to humane wishes, and the fates were bounde 

  to signe what wee desire, such clowdes of error 

  involve our reason, wee still begge a curse 

  and not a blessinge. how many borne unto 

  ample possessions, E like pettie kinges 

  disposinge of their vassals, sated with 

  the peace, and quiet of a cuntrie life, 

  carried headlonge with ambition contend 

  to weare the golden fetters of imployment 

  presuminge there's noe happinesse but in 

  the service of the state. but when they have tried 

  by a sad experience the burthen of 'em, 

  when 'tis not in their power at any rate 

  they wouulde redeeme their calme securitie 

  morgagd in wantonesse. alas what are wee 

  that governe provinces but prayes expos'd 

  to everie subtle spie. E when wee have 

  like sponges suckde in welth, wee are squeezd out 

  by the rough hanfe of the lawe, and faylinge in 

Ent: Cornelia  one sillable of our com[m]ission, with  

E a moore woman  

  the losse of what wee got with toyle, we drawe 

Enter Cornelie E  what was our owne in question. you come timelye 

A moore waiting   

  to turne my tir'd thowghts from a sad discourse 

  that I had with my selfe. 

Cornelia:  I rather feare s[ir] 

  I bringe an argument alonge with mee 

  that will increase, not lessen such conceptions. 

  as I founde with you 

Marcellus:  why sweete? what's the matter? 

Cornelia:  when I but name Antiochus. though I spare 

  to make a briefe relation how hee died,  
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  [?] what [?] is yf hee now live. a sigh411  

 

// Fólio 24a // 

 

  E seconded with a teare I knowe must fall 

  as a due tribute to hym. 

Marcellus:  wh[ich] I pay 

  without compulsion. but why doe you 

  lance this old sore? 

Cornelia:  th' occasion com[m]andes it 

  and now I woulde forget it I am forcde 

  in thanckefullnesse to call to memorie 

  the favours for wh[ich] wee must ever owe hym. 

  you had the honor in his court at Sardis 

  to bee stilde his freinde an honor Rome, and Carthage 

  were rivalls for, and did deserve the envie 

  of his prime mignions, and favorites. 

  his naturall subjectes planted in his favour, 

  or rooted up, as your dislike or prayse 

  reported 'em; the good kinge holdinge what 

  you spake to bee oraculous, E not 

  to bee disputed. his magnificent guiftes 

  confirmd his trewe affection, wh[ich] you were  

  more wearie to receave then hee to gieve, 

  yet still hee studied newe ones. 

Marcellus:  pray you noe more. 

Marcellus: Cor[nelia]:  o 'tis a theme s[ir] I coulde ever dwell on 

  but since it does offende you I will speake 

  of what concernes mt selfe. hee did not blushe 

  in the height of his faelicitie, to confesse 

  Fabritius, my lord, and father for 

 

411 O final deste fólio está danificado, prejudicando a leitura do verso. Sherman sugere: ”Or what he is, if he now 

live, a sigh,”. SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger, Nova York: 

American Book Company, 1912, p. 379. 
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  his much lov'd kinsman. and as such observd hym. 

  you may please to remember to, when at 

  a publicque sacrifice made to the gods 

  after a longe infection, in wh[ich] 

  the Asian kinges, and queenes were his assistants 

  with what respecte, and grace hee did receave mee; 

  and at a sollemne tiltinge when hee had 

  put on the richest armor of the worlde, 

  smillinge hee sayde. his wordes are still, E shall bee 

  writ in the tablet of my heart. faire cousin. 

  soe hee began, E then you thought mee faire to, 

  since I am turnd souldier, twere a solecisme 

  in the language of the war to have noe mistrisse, 

  and therefore as a prosperous omen to 

  my undertakings, I desire to fight 

  (soe you with willingenesse gieve suffrage to it)  

  under your gratious colours; and then looseninge 

  a scarfe tied to mine arme, hee did intreate mee 

  to fasten it on his. o with what joy 

  I did obey hym, rapd beyonde my selfe 

  in my imagination to have 

  soe greate a kinge mt servant. 

Mercellus:  you had to 

  some private conference 

Cornelia:  E you gave way [?]412 to it 

  without a signe of jealousie, E dispensde with 

  the Roman gravitie. 

Marcellus: woulde I coulde againe  

  grant you like  

 

// Fólio 24b // 

 

 

412 Palavra tachada, ilegível. 
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  is this remembred now? 

Cornelia:  it does prepare 

  a suite I have wh[ich] you must not denie mee 

  to see the man, whoe as it is reported 

  in the exterior parts nature hath drawne 

  as his perfit coppie. there must bee some thinge in hym 

  remarkeable in the resemblance only 

Ent: Flaminius  of kinge Antiochus features 

E R: Bart 

Marcellus:  'twas mt purpose 

  E soe much my Cornelia, Flaminius 

  shall not denie us 

Flaminius: as my dutie bindes mee         Enter Marcellus413 Flaminius e 

Demetrius. 

  my stay here beeinge but shoty, I come unsent for 

  to kisse your lordship's hands 

Marcellus:  I answer you 

  in your owne language s[ir], and yet your stay here 

  may bee longer then you thincke. 

Flaminius:  most honord madam 

  I cannot stoope to lowe in tendringe 

  my humblest service. 

Cornelia:  you disgrace your courtship 

  in overactinge it my lord. I looke not 

  for such observance 

Flaminius:  I am most unhappie 

  yf that your excellence make ant scruple 

  of doubt you may com[m]ande mee 

Cornelia:  this assurance 

  gieves mee encouragment to intreate a favour 

  in wh[ich] my lord beeinge a suitor with  

 

413 O nome “Marcellus” parece já ter sido tachado anteriormente pelo próprio Massinger, que o substitui por 

“Flaminius”. 
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  I hope shall finde a grant 

Flaminius:  though all that's mine 

  bee comprehended in't 

Marcellus:  your promise s[ir] 

  shall not soe far ingage you. In respect 

  of some familiar passages betwene us 

  the kinge Antiochus when hee liv'd, and us, 

  and though it needes it not, for farther proofe 

  that this is an impostor, wee desire 

  some conference with hym. 

Flaminius:  for your satisfaction 

  I will dispense a little with the strictnes 

  of my com[m]ission. sirrha will the captaine 

  to bringe hym to the proconsul 

Cornelia:  his chaines tooke of 

  that I intreate to. since I woulde not looke on 

  the image of a kinge, I soe much honor'd 

  bounde like a slave. 

Flaminius:  see this greate ladies will 

  bee punctualie obeyde.              Exit Demetrius 

Marcellus:  your wisdome s[ir] 

  hath donne the state a memorable service, 

  in stranglinge in the birth this dreadfull monster 

  and though with some your cruell usage of hym 

  (for soe they call your fit severitie) 

  may finde a harshe interpretation, wise men 

  in judgement applaude it. 

Flaminius:  such as are 

  selected instruments for deepe desires 

  as things unworthir of em must not feele 

  or [?] [?]tions [?] I knowe414 

 

414 “Or favours or affections. Though I know”. SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: Philip 

Massinger, Nova York: American Book Company, 1912, p. 382. 
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// Fólio 25a // 

 

  the ocean of your aprehensions needed not 

  the rivolet of my poore cautions, yet 

  bolde from my longe experience I presume 

  (as a symbole of my zeale, and service to you) 

  to leave this consayle. when you are my lord 

  grac'd or distasted by the state, remember 

  your faculties are the states, and not your owne 

  and therefore have a care the emptie soundes 

  of freinde, or enemie sway you not beyonde 

  the limits are ssignde you. wee with ease 

  swimme downe the torrent streame, but to oppose the torrent 

  is dangerous, and to goe more or less 

  then wee are warranted fatall. 

Marcellus:  with my thanckes 

  for your soe grave advice, I'le put in practice 

  on all occasions what you deliver 

  E studie 'em as aphorismes. in the meane time 

  pray you accept such entertainment as 

  Syracusa can present you. when the impostor 

  arrives, let us have notice. pray you walke s[ir] 

Ent: Antiochus:   Actus quinti scaena ultima. Antiochus. Captaine. Souldiers 

Capt[aine]: (wm patt: ) E 

Soldiers. 

Captaine:  waite at the pallace gate, there is noe feare now 

  of his escape. I'le bee my selfe his guardian 

  till you heare further from mee. 

Antiochus:  what new engine 

  have crueltie founde out to rayse against 

  this poore demolishd rampire? it is leveld 

  with the earth alreadie. will they triumph in 

  the ruines they have made? or is it there yet 
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  one masterpeece of tyrannie in store 

  beyonde that I have sufferd? yf there bee 

  a viall of affliction not pourde out yet 

  upon this sinfull head I am prepar'd 

  and will looke on the clowde before it breake 

  without astonishement. scorne mee not captaine 

  as a vaine bragart, I will mocke this good, 

  and I have strengthe to doe it. I am arm'd 

  with such varieties of defensive weapons, 

  lent to mee from my passive fortitude, 

  that there's noe torment of a shape soe horrid 

  can shake mt constancie. where lyes the scaene now? 

  thowgh the hangeings of the stage were congeald gore 

  the Chorus flintye executioners 

  and the spectators, yf it coulde bee, more 

  inhumane then Flaminius, the cue gieven 

  the principall actor's readie. 

Captaine:  yf I durst 

  I coulde shewe my compassion 

Antiochus:  take heede captaine 

  pittie in Eoman officers is a crime 

  to bee punnishde more than murther in colde blood 

  beare up to tell mee where I am I take it 

is noe offence 

Captaine:  you are in Syracusa 

  in the court of the proconsul 

Antiochus:  whoe? Marcellus? 

Captaine:  that noble Roman. by [?]415 

 

// Fólio 25b // 

   

 

415 Final do fólio danificado, prejudicando a leitura do verso. Cruickshank aponta: “V., 2, 30.—C.: That noble 

Roman. By h(im you are sent for). MS.: That noble Roman. By h.... Addition required.” CRUICKSHANK, A.H. 

Philip Massinger. Good Press. 2020, p. 222. 
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but to what ende I am ignorant. 

Antiochus:  Ha! hee was 

  my creature! and in my prosperitie prowde 

  to holde dependance of mee, though I gracd hym 

  with the title of a freinde, and his faire ladye 

Ent: Marcellus:  in courtship stilde my mistrisse. can they bee 

Flaminius: 

Cornelia: Moore Woman: 

R: Bart: Royol: E 

others 

  infected with such barbarisme as to make mee 

  a spectacle for their sport? 

Captaine:  they are heere, and soone 

  they will resolve you.      Enter Marcellus. Flaminius 

                 Cornelia. Moore Woman. E servants 

Marcellus:  bee reservd. And let not 

  the meere resemblance of his shape transport you 

  beyonde your selfe. though I confesse the object 

  does much amaze mee 

Cornelia:  you impose my lord 

  what I want power to bare. 

Mercellus:  let my example 

  though your fierce passions make war against it 

  strengthen your reason. 

Antiochus:  have you taken yet 

  a full viewe of mee? in what part doe I 

  appeare a monster? 

Cornelia:  his owne voice! 

Marcellus:  forbeare. 

Antiochus:  though I were an impostor as this fellowe 

  labours you to beleeve you breake the lawes 

  of faire humanitie in addinge to 

  affliction at the height, and I must tell you 

  the reverence you shoulde pay unto the shape 
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  of kinge Antiochus, may challenge pittie 

  as a due debt, not scorne. wisemen preserve 

  dumbe pictures of their freindes, E looke upon em 

  with feelinge, and affection, yet not holde it 

  a foolishe superstition. but there is 

  in thanckefullnesse a greater tye on you 

  to showe compassion. 

Marcellus:  were it possible 

  thow couldst bee Marcell kinge Antiochus 

Antiochus:  what then? 

Marcellus:  I shoulde both say and doe 

Antiochus:  nothinge for mee 

  (as fas as my persuasion coulde prevent it) 

  not sutinge with the qualitie, and condition 

  of one that owes his loyaltie, to Rome. 

  and since it is by the inscrutable will 

  of fate determinde that the royalties 

  of Asia must bee conferd upon her 

  for what offence I knowe not, 'tis in vaine 

  for men to oppose it. you expresse my lord 

  a kinde of sorrow for mee, in wh[ich] madam 

  you seeme to bee a sharer. that you may 

  have some proofe to defende it, for your mirth sake 

  Ile play the jugler, or more subtle gipsey 

  E to your admiration reveale 

  strange misteries to you, wh[ich] as you are Romans 

  you must receive for cunninge trickes, but gieve 

  noe farther credit to 'em  

Flaminius:  at your perill 

  you m[?] gieve hym hearinge. but to have faith in hym 

  [?] such na impudente slave416 

 

416 Fólio danificado, prejudicando a leitura dos dois últimos versos. L. A. Sherman sugere: “You may give him 

hearing ; but to have faith in him /Neighbours to treason. Such an impudent slave”. SHERMAN, L.A. (ed). 

Masterpieces of the English Drama: Philip Massinger, Nova York: American Book Company, 1912. P. 386. 
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// Fólio 26a // 

   

was never reade of. 

Marcellus:  I dare stande his charmes 

  with open eares. speake on. 

Antiochus:  yf soe have at you 

  can you call to your memorie when you were 

  at Sardis with Antiochus, before 

  his Graecian expedition, what hee 

  with his owne handes presented you as a favour 

  noe third man by to witnesse it? 

Marcellus:  gieve mee leave 

  to recollecte my selfe. yes - sure 'twas soe 

  hee gave mee a faire sworde 

Antiochus:  'tis trewe, and you 

  vowd never to part from it. is it still 

  in your possession? 

Marcellus:  the same sword I have 

  and while I live will keepe. 

Antiochus:  will you not say 

  it beeinge fower and twentye yeares since you 

  were a master of that guift, yf now I knowe it 

  amonge a thousande others, that I have 

  the art of memorie? 

Marcellus:  I shall receave it 

  as now co[m]on sleight. sirrha. fetch all the swordes 

  for mine owne use in my armorie. E doe you heare? 

  doe as I gieve directions. 

Servant:  with all care s[ir]        Exit servant. 

Antiochus:  to entertaine the time untill your servant 

  returnes. there is noe sillable that pas'de 

  betwene you and Antiochus, wh[ich] I coulde not 

  articulatelye deliver. you must still 
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Ent: R: Bart: bee confident that I am an impostor 

with swords 

  or els the trick eis nothinge 

Cornelia: can this bee?                       Enter servant with many swords 

Antiochus:  o welcome friend. most choice E curious swordes 

  but mine is not amonge em. 

Marcellus: bringe the rest        Enter another servant with more swordes 

Ent: Rowland 

with swords 

Antiochus:  I, this is it. this is the sword I gave you 

  before I went to Greece. bee not amazde, 

  nor let this trifle purchase a beleefe 

  I am Antiochus. here is one will assure you 

  theis and but juglinge trickes of an affronter 

Flaminius:  they are noe more. a contract's seald betwene 

  the divell, and this seducer, at the price 

  of his damnde soule. E his familiar Daemon 

  acquaints hym with theis passages. 

Marcellus:  I knowe not 

  but I am thunderstrooke. 

Cornelia:  I can containe 

  my selfe noe longer 

Antiochus:  stay deare madam. though 

  credulitie bee excusable in your sex, 

  to take away all colour of guilt in you 

  you shall have stronger proofes. the scarfe you gave mee, 

  as a testimonie you adopted mee 

  into your service, I ware on mine armor 

  when I fought with Marcus Scaurus: and mine eie  

  hath on the suddanie founde a pretious jewell  

  you dainde to receave from mee th[?]417 

 

417 O final do fólio está danificado, prejudicando a leitura dos dois últimos versos. Para o final deste verso, 

Cruickshank sugere: “V., 2, 124.—C.: (The armlet).” CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 

2020, p. 222 
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  wh[ich] you weare on you[r] [?]418 

 

// Fólio 26b // 

 

[Cornelia:] I a[?]419 

  it was the [k]inge Antiochus guift. 

[Antiochus:]  I will  

  make a discoverie of a secret in it 

  of wh[ich] you yet are ignorant. pray you trust it 

  for kinge Antiochus sake into my handes 

  I thancke your readines. nay drie your eies, 

  you hinder els the facultie of seeinge 

  the cunninge of the lapidarie. I can 

  pull out of the stone, E under it you shall finde 

  my name, and cipher I then usde ingraven. 

Cornelia:  'tis most apparent. though I loose my life for't 

  theis knees shall pay their dutye 

Antiochus:  by noe meanes. 

  for your owne sake bee still incredulous 

  since your faith cannot save mee. I should knowe 

  this moorishe women. yes. tis shee. thou weret 

  one of my laundrie, E thou wast calde Zanthia 

  while thou weret mine I am glad thou hast lighted on 

  soe gratious a mistrisse. 

Moore:  mine owne kinge! 

  o let mee kisse your feete. what cursed villaines 

  have thus transformd you 

Flaminius:  tis not safe my lord 

  to suffer this. 

 

418 “V., 2, 125.—C.: Which you wear on your sl(eeve). MS.: Which you wear on your——slight traces of “sl.”” 

Cruickshank. Ibid., p. 222 
419 O início deste fólio está danificado, prejudicando a leitura do primeiro verso e tornando ilegível a rubrica do 

autor. L. A. Sherman sugere: “Corn. I acknowledge” SHERMAN, L.A. (ed). Masterpieces of the English Drama: 

Philip Massinger. Nova York: American Book Company. 1912, p. 388. 
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Marcellus:  I am turnd statue. or 

  all this is but a vision. 

Antiochus:  your eare madam 

  since what I now shall say is such a secret 

  as is knowne only to your selfe, and mee 

  and must exclude a third though your owne lord, 

  from beeinge of the counsaile. havinge gaynd 

  accesse, and provacie with you, my hot blood 

  (noe freinde to modest purposes) prompted mee 

  with pills of poysond language candied ore 

  with hopes of future greatenesse to attempt 

  the ruine of your honor. I inforc'd then 

  my power to justifie the ill E presde you 

  with mountainous promises of love, and service. 

  but when the buildinge of your faith, and vertue 

  began to totter, and a kinde of grant 

  was offerd. my then sleepinge temperance 

  began to rowze it selfe, E breakinge throwgh 

  the obstacles of lust, when most assurde 

  to injoy a pleasant hower I let my sute fall 

  E with a gentle reprehension taxde 

  your fowarde pronenesse, but with many vowes 

  nere to discover it wh[ich] heaven can witnes, I have E will keepe feithfullie 

Cornelia:  this is 

  the kinge Antiochus as sure as I am 

  the daughter of my mother. 

Marcellus:  bee advisde 

Flaminius:  this is little lesse then treason. 

Cornelia:  they are traytors 

  traytors to innocence and oppresd justice 

  that dare affirme the contrarie 

Marcellus:  pray you temper 
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  [?]ce of your passion420  

  [?] 

 

// Fólio 27a // 

  

  your thanckefulnesse for his soe [?]421 

  E labour that the Senate may restore [?] 

  unto his owne Ile dye els. 

Antiochus:  live longe madam 

  to nobler, E more profitable uses 

  I am a fallinge structure, and desire not 

  your honors shoulde bee buried in my ruines 

  let it suffice my lord you must not see 

  the sun yf in the policie of state 

  it is forbidden with compassion 

  of what a miserable kinge hath suffer'd 

  preserve mee in your memorie 

Marcellus: Flam[inius]:  you stande as 

  this sorcerer had bewitchde you. dragge hym to 

  his ore, and let his waightie chaines bee doublde 

Marcellus:  for my sake let the poore man have what favour 

  you can afford hym. 

Flaminius:  s[ir] you must excuse mee. 

  you have abusde the libertie I gave you. 

Be ready: ye: 2 but villanie you pay deere for’t. I will trust 

Marchants: Wm Pen: 

Curtis: E Garde 

  the execution of his punnishement 

 

420 O final do fólio está bastante danificado, prejudicando a leitura deste verso e tornando o próximo verso ilegíveL. 

Cruickshank diz: “V., 2, 173.—C.: The violence of your passion. MS.: .... l .. ce of your passion. 

V., 2, 174.—C.: Cornelia. (Do) but (expre)ss. MS.: Cornelia has a line which has disappeared; towards the end are 

traces of “but” and “ss.” CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 2020, p. 222. 
421 O canto superior direito do fólio está danificado, prejudicando a leitura dos primeiros dois versos. Cruickshank 

sugere: “V., 2, 175.—C.: Your thankfulness for his so m(any favours). MS.: Your thankfulness for his so m ... 

V., 2, 176.—C.: And labour that the senate may restore h(im). MS.: And labour that the senate may restore h ... 

Addition required.” Ibid., p. 222 
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  to noe man but my selfe. his cries, and grones 

  shall bee my howerlye musicque. soe my lord 

  I take my leave abruptlye. 

Cornelia:  may all plauges 

  that ever follow'd tyrannie pursue thee 

Marcellus:  pray you stay a little. 

Flaminius:  on noe termes 

Marcellus:  yeelde soe [?]422 much 

  to my intreates 

Flaminius:  not a minute, for 

  your governement 

Marcellus:  I will not purchase s[ir] 

  your company at such a rate. E yet 

  must take the boldnesse upon mee to tell you 

  you must. and shall stay. 

Flaminius:  how? 

Marcellus:  nay what is more 

  as a prisoner, not a ghest. looke not soe high 

  Ile humble your prowde thoughts 

Flaminius:  you dare not doe this 

  without authoritie. 

Marcellus:  you shall finde I have 

  sufficient warrant with detayninge you 

  to take this man into my custodie 

  though 'tis not in my power what ere you are 

  to doe you further favour I thus free you 

  out of this divells pawes. 

Antiochus:  I take it as 

  a lesseninge of my torments. 

Flaminius:  you shall answer 

  this in another place. 

Marcellus:  but you shall have 

 

422 Palavra tachada, ilegível 
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  yeelde an accompt without appeale, [?]423  

  you have alreadie donne. you may p[?] [?] 

  shacke you alreadie? doe you [?]424 

 

// Fólio 27b // 

 

  [?] in the Asian marchants425 

  [?]  

Enter the 2 marchants 

E a garde 

  [?] now to bee hangde 

  [?] hym that pitties thee. 

  [?]sers  

  [?]ie, E will prove that you tooke bribes 

  of the Carthaginian marchants; to detaine 

  their lawful prize, E for your sordid endes 

  abusde the trust com[m]itted by the state 

  to right their vassalls. the wise senate, as 

  they will rewarde your good, and faithfull service 

  cannot in justice without punnishement 

  passe ore your ill. guiltinesse makes you dumbe 

  but 'til that I have leasure, and you finde 

 

423 O final do fólio está danificado, prejudicando a leitura dos três últimos versos. Cruickshank sugere: “V., 2, 

212.—C.: Yield an account without appeal for wha(t). MS.: Yield an account without appeal for wha … 

V., 2, 213.—C.: You have already done. You may p(eru)se. (Does it.) MS.: You have already done. You may p ... 

se. No need for “Does it.”” CRUICKSHANK, A.H. Philip Massinger. Good Press. 2020, p. 223 Além do verso, 

nota-se algo escrito nessa mesma linha, próximo à margem direita, mas que, devido às danificações, está ilegível, 

e não é possível saber se é parte do verso ou uma rubrica do autor. 
424 “V., 2, 214.—C.: Do you f(i)nd I ha(ve).” MS.: Do you f ... nd e I ha ... Addition required”. Ibidem. 
425 O canto superior esquerdo do fólio está danificado, prejudicando a leitura dos seis primeiros versos. 

Cruickshank apresenta a seguinte possibilidade de leitura: V., 2, 215.—C.: (The warran)t. (C)all in the Asian 

merchants. MS.: ... all in the Asian marchants. (?) “The document” would scan better. 

V., 2, 216.—C.: 2 MERCHANT. Now to be hanged. MS. has space above 216 for half a line to be said by someone 

else. 

V., 2, 217.—C.: 3 MERCHANT. Him that pities thee. MS. gives no clue to the speaker. 

Ibid.—C.: Flaminius. Accusers. MS.: ... sers. It is the last word of line 217? 

V., 2, 218.—C.: ... die, and will prove that you took bribes. 

I suggest as restoration of lines 215-218: Call in the Asian merchants; / Let's hear them speak./ 1 MERCHANT: 

'Tis thy turn now to be hanged. /And shame to him that pities thee. MARC: Th' accusers/ Are ready, and will 

prove, etc.” Ibidem. 
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  your tongue, to prison with hym. 

Flaminius:  I prove to late 

  as heaven is merciful, mans crueltie 

  never escapes unpunnishde 

Exeunt with Flaminius 

 
Antiochus:  how a smile 

  labours to breake forth from mee. but what is 

  Romes pleasure shall bee donne with mee? 

Marcellus:  pray you thincke s[ir] 

  a Roman, not your constant freinde that tells you 

  you are confinde unto the Gyarae 

Ent: Garde with a stronge garde upon you. 

agen  

Antiochus:  then 'tis easie 

  to prophecie I have not longe to live 

  though the manner how I shall dye is uncertaine. 

  nay weepe not since 'tis not in you to helpe mee 

  theis showers of teares are fruitlesse. may my storie 

  teach potentates humilitie, and instructe 

  prowde monarchs, though they governe humane thinges 

  a greater power does rayse or pull downe thkinges 

The Ende.426 

 

  This play, called Beleeve 

  as you wish may bee acted this 

  6 of May. 1631 

Henry Herbert.427 

// Fólio s.n. // 

 

 

426 Essa linha está em letra maior e parece ter sido escrita por uma terceira pessoa. A escrita difere tanto da letra 

de Massinger quanto da suposta letra do stage-manager. 
427 Essa aprovação do master of revels, Henry Herbert, foi escrita, muito possivelmente pela sua própria mão, ao 

final do fólio. 
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 [?]gue:428 

[?] author is from arrogance 

that he craves pardon for his ignorance 

in storie, yf you finde what’s Roman here 

Grecian, or Asiaticqe, draw t onere 

to a late, e sad example, tis confest 

hee’s but na english scholler at his best, 

a stranger to Cosmographie, and may erre 

in the cuntries names, the shape, e character 

of the person he presente, yet he is bolde 

in me to promise, be it new, or olde 

the tale is worth the hearinge, e may move 

compassion, perhaps desserve your love, 

and approbation, he dares not boast 

his  paynes, e care, or what books he hath tost 

e turnde to make it up, the rarietie 

of the evente in this strange historie 

now offerd to you, by his owne confession 

must make it good, e not his weake expression. 

you sit his judges, e luke judges bee 

from favour to his cause, or malice free, 

then whether hee hath hit the white or mist, 

as the title speaks, beleeve you as you list. 

 

// Fólio 29 // 

 

Epilogue: 

the end of Epilogue is to inquire 

the conjure of the play, or to desire 

pardon for whats amisse. in his intent 

 

428 O canto superior esquerdo deste fólio está danificado, prejudicando a leitura dos dois primeiros versos. O texto 

também está escrito em outra letra, que não é compatível com as formas de escrita anteriormente assinaladas. 

Sobre essas primeiras linhas, L. A. Sherman sugere: “PROLOGUE / So far our author is from arrogance” 
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the make vows that hee is innocent 

e for me e my fellows I protest 

e you may beleeve me, wee have donne oe best 

e reason to wee should, but whether you 

conceave we have wth care dischargd whats due 

rest yet in supposition, you may 

yf you please resolve us, yf oe fate this day 

prove prosperous, e you to vouchsafe to give 

some signes yoe pleasure is this worke shall live 

wee will finde out new ways for yoe delight, 

e to oe power nere faile to doe you right. 

 

// Fólio s.n. // 

 

[?]ting429 out of the booke w[i]th a small peece of silver  

for mr Swanston: 

3 notes for Mr Pollard 

Act: 2:  A writing for mr Taylor. 

Act: 3:  A letter for mr Robinson. 

2 letters for mr Lowin 

Act: 5:  A letter for mr Benfeild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

429 O canto superior esquerdo do fólio está danificado, prejudicando a leitura da primeira linha. Nota-se que a 

escrita neste fólio é bastante semelhante à letra que supostamente pertencera ao stage-manager. 


