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Resumo: O crítico, moralista, filósofo e escritor francês Saint-Évremond (1613-1703) exilou-se em 

Inglaterra em 1651 para escapar à impiedosa autoridade do regime absoluto de Luís XIV. Esta 

opção permitiu-lhe um relacionamento mais próximo com as letras inglesas facto que, entre outras 

razões, o motivou a escrever um texto dramático cujo título, Sir Politick Would-Be , decorre do 

nome de uma personagem. Contudo, sessenta anos antes, Ben Jonson tinha atribuído o mesmo 

nome a uma personagem do seu texto dramático Volpone. Partindo da cumplicidade gerada no título 

da obra francesa, verifica-se que em ambas as comédias, num cenário de Veneza, se cruzam 

estratégias dramáticas que castigam ou exaltam vícios e virtudes, denunciando impertinências, 

loucuras e ambições de riqueza que nunca se realizam. Cravejados de bem-humorados artifícios 

retóricos, mais cuidadosamente trabalhados no texto francês do que no inglês, em ambos a ilusão 

das aparências é desmascarada com o aclarar das essências. Suportada por este quadro temático em 

geral, esta Dissertação de Mestrado pretende extrair, crítica e analiticamente, os detalhes textuais 

que nos autorizam afirmar que Sir Politick Would-Be, de Saint-Évremond, decorre do hipotexto 

Volpone, de Ben Jonson. 

 



 

 

Abstract: The critic, moralist, philosopher and French writer Saint-Évremond (1613-1703) lived 

exiled in England since 1651, to escape the ruthless regime of absolute authority of Louis XIV. This 

allowed him to have a closer relationship with the English lyrics that, among other reasons, led him 

to write a dramatic text whose title, Sir Politick Would-Be, implied the name of a character. 

However, sixty years before, Ben Jonson had the same name assigned to a character of his dramatic 

text Volpone. Based on the generated complicity of the French work title, we verified that in a scene 

from Venice, both comedies cross dramatic strategies that emphasize or punish virtues and vices, 

denouncing the arrogance, folly and ambitions of wealth that never take place. Plentiful of 

humorous rhetorical artifices that are more carefully worked in the French text than in the English 

one, in both the illusion of appearances is revealed to the clarification of the essences. Supported by 

this thematic framework in general, the aim of this Master Dissertation is to prove, critical and 

analytically, the textual details which show that Sir Politick Would-Be, of Saint-Évremond, results 

from the hipotext Volpon, of Ben Jonson.  

 

 

 

 

Résumé: Le critique, moraliste, philosophe et écrivain français Saint-Évremond (1613-1703) a été 

exilé en Angleterre en 1651 pour échapper à l'implacable régime de l'autorité absolue de Louis XIV. 

Ceci, bien sûr, lui a permis une relation plus étroite avec les lettres anglaises, et ce fait, entre 

d'autres raisons, l'a amené à écrire un texte dramatique dont le titre Sir Politick Would-Be est encore 

le nom d'un personnage. Or, soixante ans plus tôt, Ben Jonson avait le même nom attribué à un 

personnage de son texte dramatique Volpone. Sur la base de la complicité générée dans le titre de 

l'œuvre française on vérifie que dans les deux comédies, sur un décor de Venise, se croisent 

stratégies dramatiques qui mettent l'accent sur la punition ou l'éloge des vices et des vertus, 

dénonçant l'arrogance, la folie et  l'ambition de la richesse qui n'a jamais eu lieu. Pleins d'artifices 

rhétoriques spiritueux, travaillés plus soigneusement dans le texte français que dans l'anglais, dans 

tout les deux l'illusion des apparences est révélée à la clarification des essences. Dans ce cadre 

thématique en général, cette Dissertation de Maîtrise prétend extraire, de façon critique et 

analytique, les détails textuels qui autorisent déclarer que Sir Politick Would-Be, de Saint-

Évremond, est le résultat d'un travail à partir de l'hipotexto Volpone, de Ben Jonson. 

 



 

 

 

 
 
 

A Ti, 
 

A Si, 
 

A Vós. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

"Que a nossa alma seja invadida por uma 
sagrada ambição de não nos contentarmos 
com as coisas medíocres, mas de anelarmos às 
mais altas, de nos esforçarmos por atingi-las, 
com todas as nossas energias, desde o 
momento em que, querendo-o, isso é 
possível." 

 
 
 

Pico Della Mirandola, Discurso sobre Dignidade do 
Homem, 1486. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

"La vie est trop courte, à son avis, pour 
pouvoir lire toutes sortes de livres, et charger 
la mémoire d'une infinité de choses aux 
dépens de son jugement : il ne s'attache point 
aux sentimens des sçavants pour acquerir la 
science, mais aux plus sensez pour fortifier sa 
raison." 

 
 

Saint-Évremond, Portrait de M. de Saint-Évremond fait 
par lui-même, c. 1692 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Come, leave the loathèd stage, And the more loathsome 
age, 

Where pride and impudence, in faction knit, 
Usurp the chair of wit, 

Indicting and arraigning every day 
Something they call a play. 
Let their fastidious, vain 
Commission of the brain 

Run on and rage, sweat, censure, and condemn: 
They were not made for thee, less thou for them. 

 
 

Ben Jonson, Ode to Himself, 1692 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Nota prévia  
 
 
 
 
 
 

O entusiasmo pelo estudo do autor Saint-Évremond cedo terá surgido um certo dia – 

confesso não saber exactamente quando – numa aula de Literatura Francesa Clássica, esta ainda no 

âmbito da Licenciatura. Será totalmente exagerado, e até descabido, pensar-se que a escolha estava 

feita. Mas não deixa de ser curioso notar que, de uma habitual conjugação entre os carismáticos 

apontamentos académicos e o registo da memória, daqueles a lembrança não mais precisou se 

servir. O nome de Saint-Évremond ficou a pairar, desafiadoramente, ou não tivesse este autor feito 

da sua vida um percurso entre França e Inglaterra, qual analogia com um outro percurso, o nosso, de 

Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas na variante Francês/Inglês. Era simpática a ideia; 

estimulante ainda, enquanto trabalho que se desejaria em Literatura Comparada. 

Consciente das dificuldades inerentes ao estudo sobre um escritor do séc. XVII francês, e 

afinal, também inglês – e tanto quanto nos foi possível apurar, nunca até então estudado em 

Portugal – chegada a hora determinante essas dificuldades surgiram imediatas. Na busca ansiosa 

dos textos de Saint-Évremond apenas uma edição de 1740 na Biblioteca Real do Palácio de Mafra. 

Gerou-se uma clara lucidez sobre a incontornável necessidade de incursão a bibliotecas distantes. 

Porém o projecto havia sido idealizado e, teimosamente, não se vergou aos embaraços.   
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Numa visita à plêiade da literatura francesa seiscentista, o nome de Saint-Évremond parece, à 

priori, não se inscrever no rol daqueles que pela sua arte literária contribuíram para o deslumbre 

pictural duma aura que perpetuou o Grand Siècle francês na História das Civilizações. Se de uma 

esbatida presença se possa afigurar, tal circunstância leva-nos a considerá-la tributável dum acervo 

literário que se foi constituindo formalmente avulso, talvez o único responsável por uma posição 

apagada na taxinomia comummente convencionada de autores maiores e menores. Não deixa de ser 

verdade, e reconheça-se, que o agregado literário de Saint-Évremond não alcançou os níveis 

quantitativos geralmente exigidos pelo consenso crítico ao reconhecimento dum cânone autoral, talvez 

pela ausência das chamadas obras de grande alcance, condição que, particularmente ao tempo, se 

impunha obrigatória para garante de tal reconhecimento. Todavia, uma incursão no espaço crítico 

literário sobre este autor encontra a atribuição duma cabal importância não apenas de uma presença 

estético-literária bem estruturada, mas também sobre a sua influência quer no pensamento literário 

francês, quer no inglês – e disso este texto pretenderá deixar algumas evidências. Pelas razões expostas, 

e porque não alheios à imperatividade de o apresentar a quantos sobre ele poderão interrogar-se, 

avançaremos, preliminarmente, com a definição da sua identidade: Charles de Maguetel de Saint-

Denis, Monsieur de Saint-Évremond (1613-1703), viveu 47 anos em França e 43 anos em Inglaterra, 

foi crítico, moralista, filósofo e escritor. Das razões desta bipartição existencial entre dois países – o de 

origem e o de adopção –, cumprir-se-à, ainda neste prefácio, um necessário e adequado esclarecimento. 

Um estudo deste género traz-nos à lucidez a percepção de um inevitável pathos estabelecido entre 

autor e seu investigador, empatia que naturalmente tenderá a ascender a graus de potência mais ou 

menos elevados; assim, e num esforço de evitar incorrer em quaisquer favorecimentos, cedemos antes 

a Monsieur de Saint-Évremond um breve espaço na página, pois é nosso entendimento que mais 

fielmente não seria possível procedermos à sua caracterização:  

 
     "C'est un Philosophe également éloigné du superstitieux et de l'impie ; un 

voluptueux qui n'a pas moins d'aversion pour la débauche que d'inclination pour les 
plaisirs ; un homme qui n'a jamais senti la necessité, ny connu l'abondance. Il vit dans 
une condition méprisée de ceux qui ont tout, enviée de ceux qui n'ont rien, goûtée de 
ceux qui font consister leur bon-heur dans leur raison. Jeune, il a haï la dissipatiton, 
persuadé qu'il falloit du bien pour les commoditéz d'une longue vie. Vieux, il a de la 
peine à souffrir l'aeconomie, croyant que la necessité est peu à craindre, quand on a peu 
de tems à pouvoir être miserable. Il se contente de la nature, il ne se plaint pas de la 
fortune. Il ne cherche point dans les hommes ce qu'ils ont de mauvais, pour les décrier, il 
trouve ce qu'ils ont de ridicule pour s'en réjoüir ; il se fait un plaisir secret de le 
connoître, il s'en feroit un plus grand de le découvrir aux autres, si sa discretion ne l'en 
empêchoit. 

    La vie est trop courte, à son avis, pour pouvoir lire toutes sortes de livres, 
et charger sa mémoire d'une infinité de choses aux dépens de son jugement : il ne 



 

s'attache point aux sentiments des sçavants pour acquerir la science, mais aux plus 
sensez pour fortifier sa raison ; tantôt il cherche les plus délicats pour donner de la 
délicatesse à son goût, tantôt les plus agréables pour donner de l'agrément à son génie ; et 
quoy qu'il lise, il fait moins son occupation de sa lecture que son plaisir. Je n'ay plus qu'à 
le dépeindre tel qu'il est dans l'amitié et dans la religion : en amitié, plus sensible qu'un 
Philosophe et aussi constant, plus regulier et aussi sincere qu'un jeune homme de bon 
naturel sans experience"1.   

 
Foi desta forma que Saint-Évremond fez o seu traçado psicológico. Da caracterização física 

existe um breve texto2 de Pierre Silvestre, publicado postumamente em 1707. A expressão ambígua 

esculpida no seu auto-retrato – que abordaremos em análise no capítulo I.1 desta tese – denota um 

posicionamento autoral que se reclama mais em relação àquele texto do que propriamente aos vários 

escritos avulsos, ou demais obras da sua caneta. Nestes casos, contrariamente, ressalta uma escrita 

asseverativa e um pensamento estruturalmente bem estabelecido e nunca peremptório, através dos 

quais o seu leitor rapidamente se apercebe dum culto voluptuoso pela amizade, conversação, filosofia, 

história e crítica em geral. 

A irrequietude do temperamento de Saint-Évremond cedo o levou a trocar uma vida 

confortável pelo prazer da aventura. Chegando a conhecer a fortuna dos noventa anos, de seu espírito 

epicurista, foi um homem simultaneamente moderado e afoito, nunca indiferente às circunstâncias 

várias que já o rodeavam, ou que dele se avizinhavam. Natural de Saint-Denis le Gast, era o filho mais 

novo de uma das melhores famílias da Normandia. Foi para Paris com nove anos e aí frequentou o 

Collège Jésuite de Clermont e logo o Liceu Louis-le Grand onde fez estudos na área das Humanidades 

Clássicas. Partiu seguidamente para a Universidade de Caen a fim de desenvolver competências na 

área da Filosofia mas, ao fim de um ano regressou a Paris no intuito de cursar Direito e adquirir 

proficiência no uso da espada. Para tal, ingressa na Académie, escola onde se preparavam os jovens 

destinados a frequentar a corte ou a armada. A capital sempre atraiu Saint-Évremond, não apenas 

porque lhe reconheceria o apetecível espaço promissor duma ansiada prosperidade intelectual, mas 

ainda o limiar para o culto de uma vida mundana à qual os seus contactos sociais já lhe permitiam 

aceder. Afirmado na vida militar, e como embaixador da corte francesa, utilizou ainda o discurso 

diplomático ao mais alto nível. Os seus cargos políticos, não menores do que os marciais, levaram-no a 

percorrer da Alemanha à Flandres, da Catalunha à Aquitânia e, assim imerso num espírito impregnado 

do aventureirismo que fez dele um homem de acção, permitiu-lhe aceder a postos vários: infantaria, 

                                                
1 SAINT-ÉVREMOND, Portrait de M. de Saint-Évremond fait par lui-même, in, SAINT-ÉVREMOND, Œuvres en 
Prose, René Ternois (introd., notices et notes), t. IV, Paris, Marcel Didier, 1969, p. 307-308.     
2  SAINT-ÉVREMOND, Écrits Philosophiques, Jean-Pierre Jackson (éd., préf. et notes), Paris, Ed. Alive, 1996, p. 17: 
"d'une taille avantageuse et bien prise (...) Comme il avait bien fait dans sa jeunesse tous ses exercices, il lui en restait dans 
son âge très avancé une démarche naturelle et aisée. Il avait les yeux bleus, vifs et pleins de feu, une physionomie spirituelle, 
un sourire malin. Il avait de beaux cheveux noirs, quoiqu'ils fussent devenus tout blancs et quoiqu'il lui en restât même fort 
peu, il ne voulut jamais prendre la perruque et se contenta d'une calotte. Plus de vingt ans avant sa mort, il lui vint à la racine 
du nez une loupe qui grossit considérablement. Comme la plupart des gentilshommes de son temps, «il était naturellement 
malpropre, et ce qui y contribuait le plus, c'est qu'il avait toujours chez lui des chiens, des chats, de toutes sortes 
d'animaux. ". Pierre Silvestre, in, Les Véritables oeuvres de Saint-Évremond, "Préface", t. 1, Londres, Jacob Tonson, 
1707. Apud SAINT-ÉVREMOND, Écrits Philisophiques, Jean-Pierre Jackson (préf. et notes), Paris, Alive, 1996, p. 17.  



 

cavalaria, ajudante de campo e tenente, chegando ainda a liderar as tropas de Turenne e também as do 

duque d'Enghien, futuro Prince de Condé. 3 

Na corte de Luís XIV, e particularmente no que respeita à sua relação com o cardeal Mazarin, a 

sua experiência nem sempre teve resultados pacíficos:  

 

"En 1653 quelques plaisanteries alors courantes «dites à table» sur le «Mazarini» et d'obscures raisons de 
préséance lors des négociations avec les frondeurs de Guyenne, envoient Saint-Évremond à la Bastille sur ordre du 
cardinal pendant «un peu plus de trois mois», en dépit de la reconnaissance éclatante qui lui a été marquée peu 
auparavant par le Roi."4, 

 

relata Jean-Pierre Jackson. Aprisionado, às súplicas de libertação dirigidas ao cardeal pelo Marechal de 

Créqui, Mazarin terá respondido: "Lui seul s'est rendu de mauvais offices, et les gens spirituels parlent 

quelquefois plus qu'ils ne devraient et qu'ils ne pensent"5. Em 1659, por incumbência de Mazarin, 

Saint-Évremond toma parte na embaixada que representa a França na assinatura da Paz dos Pirinéus 

com a Espanha. Desagradado não apenas com o traçado político delineado por Mazarin como com a 

pessoa deste, Saint-Évremond expressa o seu pensamento numa carta que escreve ao marechal Créqui, 

também este hostil em relação às directrizes politicamente adoptadas. Uma posterior dissenção entre o 

cardeal e Fouquet levou este a exilar-se, dando lugar a uma revista à casa de madame du Pellis-

Bellière, mãe da marquesa de Créqui e guardiã de um pequeno cofre onde a assinalada carta de Saint-

Évremond se encontrava guardada. Tal descoberta não foi inócua. Bem pelo contrário, foi esta a razão 

que levou Saint-Évremond a sair de França em 1662. Desde então, remetido para a expatriação em 

terras anglo-saxónicas, Monsieur de Saint-Évremond inscreveu-se na História dos franceses exilados 

em Inglaterra.  

Refugiando-se num primeiro momento na Normandia, mas logo sentindo a insegurança, parte 

para a Holanda nos finais de 1661 onde permanece por escassos meses e, no início de 1662, inflecte 

para Inglaterra até 1665. A ameaça então sentida por diferendos políticos entre França e Inglaterra, bem 

como a disseminação da peste na Ilha, levam o autor a ausentar-se entre 1665 e 1670 de novo para a 

Holanda onde, em Haia, vem a ser acolhido por De Witt e pelo Prince d'Orange. Aí contacta ainda com 

Spinoza6 e torna-se protegido do Prince de Toscane7. Em 1670 Carlos II de Inglaterra manifesta o 

desejo de ver Saint-Évremond de volta à sua corte, o que o leva a reentrar em Londres, terra que o 

                                                
3 SAINT-ÉVREMOND, Condé, Turenne et autres figures illustres, Suzanne Guellouz (présent.), Paris, Desjonquères, 
2003, p. 7. Enumerativamente, sobre o contributo marcial de Saint-Évremond no referido período, a autora descreve: "du 
premier d'Arras en 1640, au deuxième siège de Dunkerque en 1658: entre-temps il est des batailles de Fribourg (1644), 
Nordlingen (1645), Lerida (1647).".   
4 Op. Cit.: Écrits Philisophiques, p.11.   
5  Idem, p12.   
6 O contacto com o filósofo holandês parece, contudo, não ter compreendido trocas de pontos de vista intelectuais: "The 
fact that Saint-Evremond went to visit him [Spinoza] at Voorburg in 1669 or at the Hague in 1670 does not prove that 
Saint-Evremond heard of him before leaving for Holland. In any case he had at that time no idea of what Spinoza's 
teaching was and it is unlikely that Spinoza revealed his mind to the visiting Norman gentleman.". SPINK, J. S., French 
Free-Thought from Gassendi to Voltaire, London, Athlone, 1960, p. 239. 
7 Op. Cit.: SAINT-ÉVREMOND, Écrits Philisophiques p. 16.   



 

acolhera durante a vida até 1703, também para além da morte. A sua permanência neste país levou-o a 

conhecer sucessivos reinados – de Carlos II, Jaime II e Guilherme de Orange. 

A transição experimentada entre uma vida de corte em França e uma vida burguesa na 

Holanda, esta considerada por Saint-Évremond como "peu savante dans les plaisirs délicats et les 

moeurs polies"8, ter-lhe-à, de imediato, causado um inevitável choque cultural, desconforto em relação 

ao qual lutou no sentido de o ultrapassar:  

 

"he found compensation in the society of the diplomatic corps, in visits from French friend and in reading, 
music and the theatre. One of the plays he saw when a French company visited The Hague in 1669 was Le Tartuffe on 
which the five-year ban had only just been lifted."9.  

 

Desfrutando dos prazeres da leitura, da música e do teatro, é ainda nesta fase que, impedido de 

desenvolver a sua vocação por excelência – a da conversação –, tem a oportunidade de dedicar mais 

tempo à escrita10. Desessarts vai mais longe na sua análise:  

 

"Se voyant condamné à passer le reste de sa vie sur une terre étrangère il résolut d'y vivre en philosophe, et il 
chercha, dans la lecture et dans les travaux littéraires, des jouissances qui pussent le consoler de la privation de celles 
qu'il avoit à la Cour lorsqu'il étoit en France."11.  

 

Poderemos destes relatos aduzir que o escritor e filósofo surge vigorosamente para a página 

porque compelido por circunstâncias (in)felizes face ao constrangimento de fruições várias que a 

França, e particularmente a corte parisiense lhe ofereciam. Entretanto, e curiosamente, perante as 

palavras do próprio autor num texto recolhido em 1666, qualquer leitor ficará perplexo pelo tom 

menosprezável que atribui ao exercício da leitura, e isto, fundamentalmente, porque conhecendo-se as 

suas aptidões e competências – as de um escritor não apenas informado, mas erudito. Vejamos o que o 

autor então escreveu: 

 

"Je n'ay jamais eu de grands attachemens à la lecture ; si j'y employe quelques heures ce sont les plus inutiles, 
sans dessein, sans ordre, quand je ne puis avoir la conversation des honnêtes gens, et que je me trouve éloigné du 
commerce des plaisirs."12.  
 

                                                
8 POTTS, Denys, Saint-Évremond: A Voice from Exile, Oxford, European Hum. Research Centre, 2002, p.6. 
9 Idem, Ibidem. A representação de Tartuffe, de Molière, foi proibida entre 1664 e 1669. Apesar do seu êxito imediato no 
seio da corte de Luís XIV entrou em total conflito com os censores eclesiásticos, à vontade dos quais a representação da 
peça teve de ceder. Em Tartuffe representava-se a hipocrisia religiosa, sobre o que Roger Dûchene escreve: "Molière a 
choisi de représenter sur la scène une sorte d'homme d'Église qui s'introduit dans une famille sous couleur de religion 
pour en mettre sous sa tutelle, en courtiser la femme, en épouser la fille, en détourner le bien à son profit. Le personnage 
que copie un tel hypocrite est bien connu au XVIIe siècle: son importante fonction s'appelle la direction de conscience." 
Vd DÛCHENE, Roger, Molière, Paris, Fayard, 1998, p.383. Calculamos que tal denúncia de criação molieresca terá, 
naturalmente, recebido particular atenção por parte de Saint-Évremond.   
10  Idem, Ibidem.   
11 SAINT-ÉVREMOND, Oeuvres Choisies, Desessarts (notice), Paris, N. L. M. Desessarts, 1904, pp: iij-v.   
12 SAINT-ÉVREMOND, Jugement sur les Sciences ou peut s'appliquer un Honnête Homme, in, SAINT-ÉVREMOND, 
Œuvres en Prose, René Ternois (introd., notices et notes), t. II, Paris, Didier, 1965, p.6. 



 

Passados uns escassos momentos de contacto com esta inesperada declaração, convenhamos que o 

leitor logo parece tomar consciência de que o autor não terá por certo pretendido desvalorizar o gosto 

pela leitura, mas antes racionalmente hierarquizar preferências. Ultrapassar as nefastas consequências 

de um exílio tê-lo-á obrigado a saber utilizar com perspicácia a faculdade da razão, sabedoria que 

adivinhadamente também terá recolhido de debates filosóficos com Gassendi13. Aliás, este tipo de 

posicionamento perante a vida foi expresso por ele próprio numa carta escrita a Anne Hervart durante 

os seus anos de estada na Holanda: "je parle toujours comme un malheureux, et je vis en effet comme 

un homme assez content; ne m'étant pas permis d'être ambitieux par ma fortune ni voluptueux par ma 

santé, je veux être sage par ma raison."14.  

O seu abraço epicurista em torno do mundo levou-o a encará-lo segundo uma filosofia de carpe 

diem, ou, se calhar mais propriamente, do ad et nunc. Saint-Évremond não permite muitas dúvidas a 

este respeito: "mon seul intérêt c'est de vivre"15, escreve numa carta a Barbin e, numa outra a Ninon de 

L'Enclos, lê-se: "je regarde une chose plus essentielle [que la reputation]: c'est la Vie, dont huit jours 

valent mieux que huit Siècles de gloire après la Mort"16, deixando claro que vivia cada momento com a 

intensidade máxima que lhe era possível. O discurso laudatório dos vindouros não compensaria a 

privação de prazeres que a vida oferece, e, se encarada a mão da justiça divina, fica-se com a ideia de 

que parece também não a recear especialmente. Segundo D. Potts, o autor rejeitava a fé e fazia uso da 

razão como meio de atingir uma crença religiosa, recusa que lhe vai permitir encarar os princípios 

devotos numa total ligação à ética, e "to make the Churches, strictly speaking, unecessary, despite his 

own defence of their importance."17. Denys Potts acresce ainda que: 

 

"they [his writings] contributed to the secularization of authentic Christian values that steadily gained 
momentum throughout Europe during the latter half of the seventeenth century "18, 

 

após referir que o autor não era, conforme é algumas vezes proposto, um oponente subversivo ao 

catolicismo; para Saint-Évremond, o que se tornava essencial ao Cristianismo era a pureza da ética. 

Epicurista mundano, Saint-Évremond não dispensava também os prazeres da boa mesa. De 

resto, gesto de volúpia que fazia parte das atribuições sociais aristocráticas, num momento em que a 

                                                
13 Idem, p. 10. Na mesma pág. o autor desenvolve este relacionamento, donde extraímos sumariamente: "Au milieu de 
(…) méditations qui me désabusoient insensiblement, j'eus la curiosité de voir Gassendy, le plus éclairé des Philosophes 
et le moins presomptueux. Apres de longs entretiens où il me fit voir tout ce que peut inspirer la raison". Antoine Adam, 
no colóquio do Tricentenário de Pierre Gassendi, referindo-se a asseverações de Bouillier sobre a atribuição dum perfil 
cartesianista a Saint-Évremond, escreveu assim: "Or ce disciple de Victor Cousin [Bouillier] a annexé au cartésiannisme 
des gens qui étaient décidément anticartésiens. Cartésien, Saint-Évremond? L'affirmation est plaisante, si l'on songe que 
celui-ci parlait de Descartes à peu près comme d'un fou.", Vd. ADAM, Antoine, L'influence de Gassendi sur le 
mouvement des idées à la fin du XVIIe siècle, in, Actes du Congrès du Tricentenaire de Pierre Gassendi, s/l, Imprimerie 
R. Vial, 1957, p.11. 
14 SAINT-ÉVREMOND, Lettres, René Ternois (intr., notice et notes), t. I, Paris, Didier, 1967, p. 206. 
15 SAINT-ÉVREMOND, A Monsieur Barbin, in, Lettres, René Ternois (introd., notices et notes), t. II, Paris, Marcel 
Didier, 1968, p. 354. 
16 Idem, p. 284. 
17 POTTS, Denys C., Saint-Évremond and seventeenth-century "Libertinage", Michaelmas Term, 1961, p. 404.  
18 Op. Cit.: POTTS, Denys, Saint-Évremond: A Voice from Exile, p. 11. 



 

arte da culinária se revelava aperfeiçoada a cada instante e ao ponto de ser tema de conversação nos 

mais distintos salons parisienses. Ombreando com o conde d'Olonne, o duque de Candale, Bussy-

Rabutin, Boisrobert, entre demais, este grupo de ilustres formava a Ordre des Couteaux, amigos que se 

deleitavam entusiasticamente na degustação das boas carnes e vinhos de qualidade. Aquando do exílio 

do conde d'Olonne19, em 1674, numa carta que Saint-Évremond lhe escrevera dando-lhe alguns 

conselhos sobre como minimizar o sofrimento trazido pela condição do exílio, e até mesmo como 

optimizá-la, é inequívoca a filosofia de Epicuro no seu pensamento: " [comme] il faut éviter au moins 

le chagrin, dans le tems où il n'est pas en nôtre pouvoir de goûter la joye"20, continuando um pouco 

adiante "en l'estat où vous estes, il vous convient de vivre pour vous et de passer le plus agreablement 

que vous pourrez le reste de vostre vie"21. Para ultrapassar o tédio avança com a sua experiência e então 

aconselha três proposições: leitura, boa mesa e amor. Se aqui analisadas as propostas, dir-se-à que 

quanto à leitura já recolhemos a primeira impressão nas palavras do próprio autor e, se atribuídas à 

melancolia própria de um primeiro momento do seu exílio, não foram de facto tão favoráveis quanto 

seriam esperadas para aconselhar. Em matéria de amor22 foi fogoso mas descomprometido, mais tendo 

parecido o tal "amante de nenhuma mulher (na expressão mais pura e paradoxal da libertinagem)"23. 

Numa carta do autor ao cavaleiro Grammont, também este exilado em Inglaterra - o qual apelidou 

Saint-Évremond de "Catão da Normandia"24 -, dando-lhe também vários conselhos sobre como 

proceder no novo país, poder-se-á entre eles ler o seguinte: "o jogo, por muito favoravel que te possa 

ser, não poderia nunca fazer te ganhar tanto quanto o amor te fará perder, se a este succumbires"25. 

Relativamente à boa mesa parece haver uma coerência absoluta entre o aconselhamento e as práticas 

que em torno dele desenvolvia. Aliás, na referida carta ao conde d'Olonne é um tema que vem a 

receber o benefício de particular desenvolvimento, tecendo abundantes considerações sobre bons 

vinhos, carnes, preparação dos pratos, molhos, etc., etc. Pesem embora os excessos que esse texto não 

esconde, regista-se, mesmo assim, uma aura de prudência que reflecte um especial sentido de 

moderação, vertente psicológica da qual o autor parece nunca ter perdido a lucidez: 

 

"Pour ce grand secret [concilier l'agreable et le necessaire] neantmoins il ne faut qu'estre sobre et delicat, et 
que ne doit-on pas faire pour apprendre à manger delicieusement aux heures du repas ce qui tient l'esprit et le corps 

                                                
19 Vd Lettres, t. I., p. 249. 
20 Idem, p.252. 
21 Idem, pp. 253-254. 
22 No sentimento do amor o autor revelou-se descomprometido, constatação generalizada na crítica que o desmonta. Num 
capítulo intitulado "Des Précieuses «chimériques»" - título por si só sugestivo do seu conteúdo - Roger Dûchene escreve 
a dada altura: "elles [les précieuses] ne pensent qu'à soutenir la cause des femmes contre les maris abusifs. Certaines sont 
censées refuser jusqu'à l'idée de mariage; mais, chez Saint-Évremond, elles jouissent «solidement» de leurs maris en 
pensant à leurs amants…". Vd. DUCHÊNE, Roger, Molière, s/l, Fayard, 1998, pp. 229-230. 
23 MARINHO, A. M. Cristina, De uma Poética Lafontainiana do Jardim A Monsieur Le Jardinier: Metáforas do 
Classicismo, in, Literatura e História, Maria de Fátima Marinho (org.), vol. I, Porto, Departamento de Estudos 
Portugueses e Estudos Românicos da Faculdade de Letras do Porto, 2004, p.348.  
24 HAMILTON, Memorias do Cavaleiro Grammont, versão de Fernandes Costa, vol. I, 19ª série, nº 74, Lisboa, A 
Editora, s/d, p. 74. 
25 Idem, Ibidem. 



 

dans une bonne disposition à toutes les autres. On peut estre sobre sans estre delicat, mais on ne peut jamais estre 
delicat sans estre sobre."26. 

 
 

O equilíbrio estruturado no "bon sens" que se plasma nestas palavras, ainda distintivo do 

"gentilhomme", não significará, entretanto, que Saint-Évremond tenha facilmente ultrapassado o seu 

regime de exilado sem atravessar horas de sofrimento. O facto de dar conselhos a outrem, os quais 

frequentemente não conseguia aplicar a si próprio27, teria talvez a ver com a circunstância de que não 

se lamentava porque conseguia recuperar o estádio de felicidade logo após o momento em que o 

infortúnio se esvanecia e, mormente, porque manteria a lúcida consciência do seu papel de predicador 

da moral. Após mais de duas décadas de permanência em Inglaterra, mais propriamente em 1684, uma 

carta do autor a Ninon de Lenclos "Sur la Morale d'Épicure" termina com as seguintes palavras: 

 

"Nous vivons au milieu d'une infinité de biens et de maux, avec des sens capables d'estes touchés des uns et 
blessés des autres : sans tant de Philosophie, un peu de raison nous fera goûter les biens aussi delicieusement qu'il est 
possible, et nous accommoder aux maux aussi patiemment que nous le pouvons."28, 
 

asseverações que tornam clara a noção duma sábia necessidade de ultrapassar as dificuldades que se 

lhe iriam deparando, parecendo então saber rejeitar (?...) questões doutrinárias – "sans tant de 

Philosophie" -, e, em vez delas, apostar no raciocínio sempre aferido pelo senso comum. É uma 

constante nas cartas de Saint-Évremond escritas durante o exílio aos seus amigos encerrarem um 

lamento que o escritor vai procurando insistentemente contrariar por atitudes de volúpia de conselho 

epicurista. Numa delas, ainda ao conde d'Olonne, Saint-Évremond demonstra a harmonização do 

sofrimento e do prazer através de uma simbiose que luta contra incómodos, aos quais se soube impor 

pela alegria que buscava num estado de permanente ataraxia. O autor fala desta forma sobre a 

indolência que experimentava:  

 

"Je veux que la connoissance de ne rien sentir qui m'importune, que la réflexion de me voir libre et maître de 
moy, me donne la volupté spirituelle du bon Epicure ; j'entends cette agréable indolence, qui n'est pas un état sans 
douleur et sans plaisir ; c'est le sentiment délicat qu'une joye pure, qui vient du repos de la conscience, et de la 
tranquilité de l'esprit."29. 

 

E curiosamente, o autor quase prescreve na mesma carta uma receita para alcançar a felicidade: 

 

"Pour vivre heureux, il faut faire peu de réflexions sur la Vie, mais sortir souvent comme hors de soy ; et 
parmi les plaisirs que fournissent les choses étrangeres se dérober la connoissance de ses propres maux"30. 
 

 Estes excertos vêm trazer a imagem de que o exílio não lhe foi fácil. Aliás, reconhece-se nos  
                                                
26 Op. Cit.: Lettres, t. I, p. 256.  
27 BARNWELL, H. T., Les Idées Morales et Critiques de Saint-Évremond, Paris, PUF, 1957, p. 68. 
28 SAINT-ÉVREMOND, "Sur la Moral d'Épicure", in, Œuvres en Prose, René Ternois (introd., notices et notes), t. III, 
Paris, Marcel Didier, 1966, p. 438. 
29 SAINT-ÉVREMOND, Sur les Plaisirs, in, Op. Cit.: Œuvres en Prose, t. IV, p. 21. 
30 Idem, p. 12. 



 

seus escritos um constante desalento provindo do orgulho ferido que a expatriação fez nele pulsar, o 

grito abafado de uma latente angústia por se sentir estranho durante quarenta e três anos numa 

sociedade que não lhe pertencia. Este registo amargo, sofrido, de despeite pela condição de eterno 

estrangeiro, terá por certo sido o resultado de incontáveis momentos de solidão e inadequação ao meio. 

Na comédia Sir Politick Would-Be, – a qual nos propomos analisar comparativamente a Volpone neste 

estudo -, reconhecemos esse estado de alma significativamente registado ao longo das páginas. Na 

verdade, o sofrimento recorta toda a sua obra. Já com vinte anos de exílio, numa outra carta escrita ao 

maréchal Créqui onde versa sobre as dores físicas, Saint-Évremond expõe-se desta maneira:  

 

"il est certain que je soufre beaucoup et que la grimace de la constance ne diminue en rien le sentiment de mes 
maux. Cependant je fais bonne mine autant que je puis et les intervalles dans les douleurs, qui sont courts, me laisse 
capables de me rejoüir."31.  

 

O padecimento não seria apenas o físico, mas esperadamente também o psicológico. Ainda na 

carta que acabamos de referir, registando-se explicitamente marcas de doença física - ainda assim 

acompanhadas de resignação - e, reconhecendo embora as potencialidades de Inglaterra, vinte anos de 

acolhimento não lhe conseguiram evitar o suspiro pela sua França: 

 

"Les hommes y sont [en Angleterre] fort spirituels, les astres languissans et peu capables de secher 
l'humeur d'un reumatisme. Si vingt ans de sejour a Londre me donnoient le mesme droit pour Montpellier qu'ont 
tous les Anglois, j'irois y passer l'hiver avecque joie"32. 

 

Desta irmanação entre padecimentos físicos e psicológicos nasce, contudo, um quadro de acomodação 

a um profundo desencanto. É manifesta a nostalgia pelo seu país natal, a qual ia sendo superada, 

embora muito penosamente. Em 2002, na obra Saint-Évremond: a Voice from Exile, Denys Potts 

publica algumas cartas inéditas do autor escritas entre 1697 e 1701 a Mme de Gouville e ao Abbé de 

Hautefeuille. Sobre estas cartas já do período terminal da vida de Saint-Évremond, e ainda na esteira da 

indolência que acometia o autor, escreve Denys Potts:  

 

"reveal aspects of the author's temperament and sensibility rarely to be glimpsed in his other writings, in 
particular a deeply felt nostalgia for the France of his youth which shows that his heart was still in his native country, 
but in which he also found, as a true Epicurean, a source of enjoyment in the present."33.             

                                                                    

Outra das estratégias utilizadas como remediação das suas agruras era a prática da arte da 

conversação, a qual Saint-Évremond privilegiava e alimentava com fulgor e prazer. Este talento, uma 

vincada característica da sua personalidade, suscitou Christian Biet a entronizá-lo de "roi spécialisé 

                                                
31 Op. Cit.: Lettres, t. II, p. 95. 
32 Idem, p. 96. 
33 Op. Cit.: Saint-Évremond: A Voice from Exile, p. 20. 



 

dans la conversation et dans l'esprit"34, sabendo-se que, num século privilegiador da arte de conversar, 

o autor foi um dos grandes exemplos nesta matéria. De notar que esta tendência cedo se terá revelado 

enquanto qualidade inata, sobre o que A. Gidel refere: "Pour le distinguer de ses frères, qu'on appelait, 

dans la famille, (...) l'esprit, tant il montrait déjà cette heureuse disposition à dire toute chose d'une 

manière originale et vive."35. Ainda segundo este crítico, Saint-Évremond serviu-se da conversação 

para estimular o pensamento, repensar os seus julgamentos e esclarecer as suas ideias, técnica que 

também utilizaria para a composição dos textos36. De referir que as teorizações sobre esta arte 

consideram-na como susceptível de ser revigorada em absoluta obediência à mestria de l'esprit. A este 

propósito, Marc Fumaroli fala desse parentesco ainda introduzido em Inglaterra segundo o modelo 

francês: 

 

 "Si c'est une erreur que de lier la littérature à la conversation lorsque celle-ci a divorcé de l'esprit et s'est 
banalisée, c'est une autre erreur que de refuser toute parenté entre la littérature et l'esprit de conversation (...). Le modèle 
français avait gagné l'Angleterre dès la fin du dix-septième siècle."37.  

 

E, se contributos franceses houvera, é reconhecido que foi grande o subsídio de Saint-Évremond para 

que, no final do século XVII inglês, essa nova aquisição social tivesse então por lá tido lugar. 

Da bipartição existencial a que acima nos referíamos, bem como das razões que a motivaram, 

quer-nos parecer ter ficado já algo aclarado. Mas acrescentaríamos mais alguns raciocínios ainda neste 

âmbito. Denys Potts introduz uma bissectriz à estada de Saint-Évremond em Inglaterra: um primeiro 

momento que o identifica com a passagem para o exílio a partir de 1661, e um segundo a partir da 

Revolução Inglesa de 1688. Acerca deste último período, diz que Saint-Évremond se conformou 

completamente com a Inglaterra, chegando a ponto de recusar uma autorização que há muito esperava 

para regressar a França38. Não poderemos, entretanto, deixar de referir uma leitura de investimento 

oposto, esta observada por Alain Niderst ao mencionar que o escritor se terá mesmo tornado inglês de 

peito e alma: 

 

"Avec un tel roi [Jacques II], avec tous les plaisirs qu'il trouvait dans le cercle de Mme Mazarin, Saint-
Évremond finit par se sentir si bien en Angleterre qu'il refusa de rentrer en France, lorsque le comte de Grammont lui 
fit savoir qu'il y était autorisé. A la longue, il devint tout Anglais de cœur, au point de célébrer les victoires que 
Guillaume d'Orange remportait sur la France, au point d'écrire à la mort de la reine Marie II: 

 
   Cependant il faut vaincre un si cruel malheur. 
   Opposons, opposons la gloire à la douleur. 
   Voici venir le temps destiné pour les armes: 
   Le sang des ennemis nous doit payer nos larmes."39 

                                                
34 BIET, Christian, Sir Politick Would-Be, ce que la politique ne peut pas être ou peut n'être pas: Comédie et 
conversation sur le project de réformer le monde. 
35  SAINT-ÉVREMOND, Oeuvres Choisies,  A. Ch. Gidel (ed.), Paris, Garnier Frères, s/d., p. 4.   
36  Idem, p. 7.  
37 FUMAROLI, Marc, La Diplomatie de l'Esprit: de Montaigne à La Fontaine, Paris, Hermann, 1994, p. 287. 
38 Op. Cit.: Saint-Évremond and seventeenth-century "Libertinage", p. II.   
39 SAINT-ÉVREMOND, Textes Choisis, Alain Niderst (introd. et notes), Paris, Éditions Sociales, 1970, p. 21.  



 

 

A morte de Carlos II em 1685 iniciou o recuo da influência francesa em Inglaterra, que no 

momento conhecia o seu auge. A subsequente assunção do trono inglês por Guilherme d'Orange foi 

entretanto motivo de reviravolta no aparelho político do país, erguendo-se hipóteses de ocorrerem 

hostilidades com a França. Obviamente que estas circunstâncias convidaram os franceses que 

permaneciam na Ilha a procurar um novo exílio. Todavia, Saint-Évremond, conhecendo o novo 

monarca dos seus tempos de Haya e com quem tinha mantido boas relações de amizade, a quem 

inclusivamente escreveu estâncias laudatórias de boas-vindas ao trono inglês, não sentiu a ameaça e a 

necessidade de ter de procurar nova pátria40. Bem pelo contrário, quando no mesmo ano recebe 

autorização para regressar a França, seria já demasiado tarde. As boas relações que mantinha com o 

monarca e a idade em que se encontrava não o desafiavam a uma reinstalação no seu país natal. A este 

propósito René Ternois acrescenta várias outras razões para a recusa do nosso exilado: 

 

"Saint-Évremond fut d'abord tenté de revenir en France, avec l'espoir de reprendre sa place à la cour. Puis il 
pensa qu'il avait soixante-douze ans, que le retour serait triste, qu'un vieux courtisan, après vingt-cinq ans d'absence, 
prête à rire, que le Roi ne lui permettrait sans doute pas de paraître à Versailles, que les jours étaient plus plaisants dans 
le salon de la duchesse Mazarin et à la cour du roi Jaques II que dans un vieux château de Normandie. Il hésita pendant 
quelques mois et finalement dit à Justel qu'il ne désirait plus quitter l'Angleterre."41. 

 

De entre este rol de motivações, consideramos que o reencontro com a duquesa de Mazarin42 - 

a quem ele chamava "miracle d'amour"43 - foi cimentar e iluminar os dias do autor na Ilha quando já 

passadas as duas primeiras décadas de exílio e sobre as quais os seus registos contêm o sabor de uma 

estabilidade padecida. A par da importância que lhe traria a companhia da duquesa, o seu salon 

londrino era local de animado convívio intelectual, sobre o que Léon Petit relata: 

 
"Sa maison [de la duchesse] était le rendez-vous de tout ce qu'il y avait de personnes polies en Angleterre... 

On s'entretenait chez elle sur toutes sortes de sujets, on y disputait sur la philosophie, l'histoire, la religion, sur les 
ouvrages de l'esprit et de la galanterie, les pièces de théâtre, les auteurs anciens et modernes, l'usage de notre langue."44. 

 

À interessantíssima actividade intelectiva que o convívio no seu círculo proporcionava, junta-se então a 

atracção pela sua formosura a ponto de que "On parle d'elle partout, les hommes avec admiration, les 

                                                
40 SPALATIN, K., Saint-Évremond: Thèse de Doctorat, Zagreb, 1934, pp. 80-82,  passim. Sobre o exercício elogioso ao 
novo monarca, o autor tece o seguinte comentário: "notre philosophe avait-il chanté le règne de Guillaume III, comme il 
avait chanté celui des Stuarts, enfin comme il avait glorifié Louis XIV qui était devenu ennemi du royaume britannique. 
Les temps étaient changés et notre philosophe ne se préoccupait plus tant de sa patrie. On lui a reproché cette attitude 
comme antipatriotique. Nous ne savons pas s'il faut juger le XVIIe siècle sous l'angle du nationalisme effréné du XXe: il 
nous semble que Louis XIV a été moins aimable avec notre écrivain que Guillaume III, qui, en fin de compte, ne voulait 
que soustraire son royaume à la tutelle française.", p. 82. 
41 Op. Cit.: Lettres, t. II, p. 93. 
42 Hortense Mancini nasceu em Itália em 1647 e chegou a França apenas com seis anos. Sobrinha do cardeal Mazarin, 
pretendida por Luis XIV e também por Carlos II de Inglaterra, veio a casar com insucesso em França, com o marquês 
Armand de la Mailleraye. Em 1676 rompe com o matrimónio e refugia-se em Inglaterra onde se fixou. 
43 Op. Cit.: Saint-Évremond: Thèse de Doctorat, p. 76. 
44 Apud PETIT, Léon, La Fontaine et Saint-Évremond ou la Tentation de l' Angleterre, Toulouse, Privat Éd., 1953, p. 
113.  



 

 

 femmes avec jalousie et inquiétude"45, motivações sobre as quais Walter Daniels acrescenta ainda que:  

 

"elle [Hortense Mancini] eut tout au moins une grande influence sur la Société londonienne et aussi sur la vie 
de notre philosophe. Le pays de l'exil devint pour lui une nouvelle patrie, grâce au charme de la duchesse, car pour lui 
la patrie était là où l'on vivait heureux."46. 

 

Amigos muito próximos e inseparáveis, eis que surge um doloroso golpe para Saint-Évremond 

aquando da morte da duquesa, fatalidade que lhe enegreceu o resto dos dias.  

 

"Elle morte, Saint-Évremond ne battit plus que d'une aile; il avait trop bon stomac pour la suivre dans le 
tombeau. Il végéta encore pendant quelques années; gardant l'estime et l'amitié de tout ce qu'il y avait de plus distingue 
à la cour et dans les lettres"47,  

 

comenta Maurice Wilmote sobre o vegetativo processo do escritor que entretanto veio a terminar em 

1703, após quatro anos da morte da aristocrata.  

Relativamente à escrita de Saint-Évremond, esta assume a variedade tipológica característica 

da época. Entre cartas, reflexões, pensamentos, máximas, três textos dramáticos e múltiplos outros 

escritos, incluem-se frequentemente textos de pendor crítico que apontam três direcções temáticas: 

sobre os Antigos; um misto de autores ingleses e outros estrangeiros; e Corneille e Racine os quais 

toma recorrentemente por base de comparação48. O autor dedicou-se ainda a textos de perfil moralista. 

D. Bensoussan considera que "c'est au coeur même de ce que nous appellerons «la pensée moraliste» 

que ses écrits (…) nous introduisent, à leur manière discrète mais sûre"49. Ou seja, sem conferir 

normativismos, mas antes pela prática de uma filosofia que se debruça em registar reflexões de ordem 

moral a partir da experiência, e que "emane de sa nature même, et s'explique par son tempérament"50, 

Saint-Évremond inscreve-se no rol dos moralistas do séc. XVII51, embora seja reconhecido o seu 

ecletismo literário bem como as raízes na fidalguia das quais nunca se desvinculou. Denys Potts 

escreveu assim neste âmbito: 

 

"the discussion of specific moral problems occupies only a limited place in his writings. The choice of topics, 
and the standpoint from which they are treated, shows the influence of the author's upbringing as a soldier and courtier 
(…). It is an aristocratic moralist that he writes, concerned only with les honnêtes gens"52. 

  

                                                
45 Carta de 20 Janeiro 1676, in, Correspondance politique – Angleterre (vol. 117, fol. 132). Apud, Idem, p. 111.  
46 Op. Cit.: Saint-Évremond en Angleterre, pp. 37-38.   
47 WILMOTE, Maurice, Critique Littéraire, Paris, Editions Bossard, 1921, pp. 15-16. 
48 Op. Cit.: Saint-Évremond: A Voice from Exile, p. 13. 
49 SAINT-ÉVREMOND, Entretiens sur toutes choses, David Bensoussan (présent.), Paris, Desjonquères, 1998, p. 7. 
50 DANIELS, Walter Melville, Saint-Évremond en Angleterre, Versailles, Imprimerie Louis Luce, 1907, p. 128.  
51 Esta classificação é corroborada por David Bensoussan quando afirma que "Certains esprits (...) n'ont pas hésité à placer 
Saint-Évremond au premier rang des moralistes du XVIIe siècle". Op. Cit.: Entretiens sur toutes choses, p. 7. 
52 Op.Cit.:  Saint-Évremond and seventeenth-century "Libertinage", p. 160. 



 

Acerca desses textos de imanência aristocrática, Emmanuel Bury observa-os segundo dois 

traços, considerando que Saint-Évremond também os procurou pôr em evidência: "l'écriture est liée à 

une expérience, et sa subtilité est directement issue d'une pénétration acquise au contact des affaires"53, 

escreve este crítico acrescentando que a escrita aristocrática relevava duma cultura elitista, a dos 

intelectuais, e a qual cada moralista propunha radicalmente às classes ignorantes54. Sobre a ligação 

entre o carácter avulso e o traçado moralizante dos seu textos, tal facto era a prática naquela época: 

 

"Il n'y a pas de liaison rigoureusement organique entre cette forme [celle d'une organisation textuelle] et les 
morales du temps, puisque quelques bons écrivains – Méré, Nicole et surtout Saint-Évremond – n'y recourent pas."55,  

 

escreveu Jean Laffond, ficando-se a conhecer que afinal a autoridade literária do próprio autor também 

contribuiu para ditar essa tendência epocal.  Mas se de autoridade literária agora se fale sobre Saint-

Évremond, estamos convencidos de que tal atributo nunca tivera estado na sua mira. Aliás, o autor 

definiu-se por um ecletismo que sempre oscilou entre prática e reflexão segundo as vicissitudes que a 

vida lhe ia oferecendo. A dedicação à carreira política quando ainda em França, e às actividades 

intelectuais na segunda metade da sua vida, definem uma forçosa mudança de atitude que permitiu a 

Victor Convert caracterizar o autor como "à la fois un moraliste et un homme public, autrement dit en 

même temps un homme de réflexion et un homme d'action"56.  

No momento em que se exila na Holanda pela segunda vez, Saint-Évremond confiou os seus 

escritos à guarda do amigo e poeta inglês Waller, gesto pontualmente infeliz para lamento dos 

vindouros, porquanto o incêndio de Londres veio a devorar este legado: "À son retour hélas! Notre 

émigré ne les retrouvera plus: le grand incendie de Londres les aura changés en cendres."57. Para 

agravamento desta perda, o carácter isolado com que os seus textos circulavam de mão em mão 

proporcionou peripécias várias, desde a cupidez editorial à adulteração duma escrita que o autor nunca 

se preocupou em organizar. Numa carta para o editor Barbin, publicada por este em 1700, Saint-

Évremond chega mesmo a depreciar os seus textos: "Je vous suis fort obligé, Monsieur, de la bonne 

opinion que vous avez des bagatelles qui me sont échapées et qu'on a la bonté de nommer 

Ouvrages."58. Chegados aqui, diremos nós, que melhor momento do prólogo que não este para 

introduzir a intemporal captatio benevolentiae, qual adjectivação de "bagatelles" aos textos que são 

particularmente reconhecidos pela sua qualidade!... Mas de bagatelas não se tratariam com certeza, pois 

reconhecido e apreciado em Inglaterra como figurino social francês – culto, mordaz, dotado duma 

conversação brilhante59 - a condição de exilado nunca o impediu de continuar a participar e fruir 

                                                
53 BURY, Emmanuel, Saint-Évremond et l'Humanisme: une culture dans le siècle, in, Saint-Évremond: entre Baroque et 
Lumières, Caen, PUC, 2000, p. 37. 
54 Idem, Ibidem. 
55 LAFFOND, Jean, Moralistes du XVIIe Siècle, Paris, Ed. R. Laffont, 1992, p. II. 
56  CONVERT, Victor, Ouverture, in, Op. Cit: Saint-Évremond: entre Baroque et Lumières, p. 11.  
57 Op. Cit.: La Fontaine et Saint-Évremond ou la Tentation de l' Angleterre, p. 123. 
58 SAINT-ÉVREMOND, A Monsieur Barbin, in, Op. Cit.:Lettres, t. II, p. 354. 
59 Op. Cit.: Écrits Philisophiques, p. 16.   



 

assiduamente dos círculos aristocráticos dos anais da corte inglesa. Curiosamente, gozava ainda de um 

status internacional de tal ordem demarcado que o tornou objecto de atracção turística para visitantes 

estrangeiros60. E em Inglaterra, os últimos quinze anos da vida de Saint-Évremond foram mesmo 

apoteoticamente coroados pela fama: foi estimado enquanto crítico literário e, dado o seu talento a par 

de uma invejável longevidade, foi também admirado pelos outros exilados franceses 61.  

Pesem embora as naturais adversidades do exílio, o balanço dos estudiosos de Monsieur de 

Saint-Évremond regista-o, incondicionalmente, como uma personalidade que foi bem acolhida e muito 

respeitada na Ilha, de resto, país que é apontado como devedor de vários contributos sócio-culturais: 

 

"The transformed, intellectually and sexually freer, Parisian milieu generated a new type of 'gentleman', for 
which the freethinker Saint-Evremond was often seen as the prototype – the elegant talker who disdains war, politics, 
and religion and seeks distinction among his fellow men"62. 

 

Suzanne Guellouz classificou a estada de Saint-Évremond no estrangeiro como um exílio 

dourado63, nimbo que o autor soube gerar para que hoje, nos círculos da crítica literária inglesa, se agite 

uma manifesta gratidão pela sua presença em terras anglo-saxónicas. No prefácio de Oeuvres, J. 

Hayward não deixa quaisquer dúvidas a este respeito:  

 

"His exile, which was France's loss, was England's gain; for his influence was spread far beyond the confines 
of the Court by the many English translations of his works and by his association with the literary figures of his time, 
contributed to the refinement of English life and letters, and in so doing insensibility drew England closer to the 
traditional centre of western civilization."64. 

 

Porém, a implacável passagem do tempo foi esbatendo impiedosamente esta notoriedade, 

circunstância que entretanto o séc. XX já soube contrariar por uma inegável revitalização e estudo da 

sua obra. É que, se na Inglaterra do séc. XVII este autor foi a sepultar no Canto dos Poetas na Abadia 

de Westminster no seio do Capitólio literário inglês, em Saint-Denis-le-Gast, sua terra natal, até há 

pouco tempo o seu nome apenas constava inscrito num fontanário público, menção tão despretensiosa 

que levava os habitantes a uma ingénua conjectura de se dever tratar de algum provável benfeitor do 

século XIX65.   

Jean-Pierre Jackson relembra-nos que Rémy de Gourmont escrevera um dia: 

"S'il y a des morts qu'il faut que l'on tue, comme le disait je ne sais quel fougueux romantique, il y en a 
d'autres qu'il faut ressusciter tous les trente ans: tel Saint-Évremond"66.  

 

Mesmo sem fazer contas ao tempo, que este estudo o traga de volta. 

                                                
60 Op. Cit.: Saint-Évremond: A Voice from Exile, p. 20. 
61 Op. Cit.: Saint-Évremond and seventeenth-century "Libertinage", p. 74.    
62 ISRAEL, Jonathan I., Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750, Oxford, OUP, 
2002 (2001), p. 91. 
63 GUELLOUZ, Suzanne, Avant-Propos, in, Op. Cit.: Saint-Evremond: entre Baroque et Lumières, pp. 7-8. 
64  SAINT-EVREMOND, Œuvres, John Hayward (introd.), Roland de Margerie (trad.),t. I,  s/l, Imprimerie Nationale, 
1954, pp. 13-14. 
65 Op. Cit.: Saint-Évremond: A Voice from Exile, p.22.   
66 Collection des plus belles pages. Saint-Évremond, Rémy de Gourmont (notice), Paris, Mercure de France, 1908, p.V. 
Apud, Op. Cit.: Écrits Philisophiques, p. 25.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definição de objecto e método 



 

 

 

 

 

 

Narram testemunhos críticos que as comédias de Ben Jonson foram contadas a Saint-

Évremond pelo Duque de Buckingham e por M. d'Aubigny67. Nada de mais natural. Exilado na Ilha 

num momento histórico em que a corte inglesa falava francês, Saint-Évremond poderia facilmente 

dispensar-se de dominar o vernáculo local. Segundo a mesma voz crítica, seria por este convívio 

que Saint-Évremond tomara conhecimento com o texto dramático Volpone, a partir do qual surgiria 

o texto epigonal Sir Politick Would-Be, de sua pena. 

Por estas razões, e à priori, logo este texto dramático se nos anunciou com francas 

potencialidades de preencher os requisitos exigidos por um trabalho que se queria comparatista, já 

que no decorrer da nossa investigação fomos observando uma forte comunhão de opções dramáticas 

com o outro texto, o de Ben Jonson. O nome da personagem que o título indicia – Sir Politick 

Would-Be – decorrera, como verificamos, de outra com a mesma designação em Volpone; do texto 

saint-evremoniano não existiam certezas quanto à sua representação, mas do jonsoniano 

constatamos que foi representado durante décadas consecutivas; ainda o facto do distanciamento 

temporal de sessenta anos entre ambas as produções suscitou marcas que nos pareceram 

interessantes de vir a desenvolver. Perante este leque de ofertas, entre muitas outras que entretanto 

foram surgindo ao longo do trabalho, conforme se verificarão fundamentalmente nos capítulos II e 

III, de entre os três textos dramáticos que o autor escreveu reconhecemos em Sir Politick Would-Be 

a obra dramática indicada para o nosso estudo. 

Consideramos importante esclarecer de imediato uma rubrica sempre limitadora à 

investigação. O estudo de um autor menor do séc. XVII, – classificação que apenas nos ajudará à 

compreensão do nosso raciocínio –, deixa antever algumas dificuldades logo à partida. O facto das 

suas obras não terem sido recorrentemente editadas, já que o interesse pelas mesmas só foi sendo 

pontualmente suscitado ao longo dos tempos, levantou de imediato problemas da ordem da 

dispersão dos textos, circunstância que se viu agravada ao constatarmos que este autor quase não 

faz parte dos arquivos literários nacionais68. Numa moldura deste tipo, a nossa metodologia iniciou-

                                                
6767"Cette comédie serait, donc, en 1662, écrite à plusieurs mains: d'Aubigny et Buckingham composent las caractères et 
Saint-Evremond «la forme»". BIET, Christian, "Sir Politick Would-Be, ce que la politique ne peut pas être ou peut n'être 
pas: Comédie et conversation sur le project de réformer le monde". Não concordamos inteiramente com esta atribuição 
da crítica literária, o que explanaremos no capítulo II.1.1. 
68 Nas principais bibliotecas do nosso país (Porto, Braga, Coimbra, Lisboa e Évora) não encontramos as obras de Saint-
Évremond; apenas as conseguimos descobrir na Biblioteca do Palácio Nacional de Mafra. Trata-se da edição SAINT-
EVREMOND, Oeuvres; avec la vie de l'Auteur par Mr. des Maireaux. Novelle edition ornée de figures e vignetes, s/l., 
s/n, 1740, 10 vols. Falta o 1º vol.  



 

se por uma busca de materiais franceses e ingleses de forma a possibilitar uma estabilidade 

documental que nos permitisse um desenvolvimento objectivo, coerente e favorável. Iniciada a 

investigação, fomos tomando consciência dum facto do qual, à partida, estávamos alheios: o texto 

dramático Sir Politick Would-Be não tinha ainda recebido tratamento que o fizesse acompanhar 

dum corpo crítico solidamente constituído – e salvaguardamos algum desacerto. Tal facto levantou-

nos, naturalmente, sérios embaraços do ponto de vista da recolha de textos teórico-críticos de 

suporte ao nosso modus faciendi, tal como já fizemos notar. Não obstante, e ainda assim, o conjunto 

de textos que reunimos é consideravelmente bem estabelecido, mesmo que fundamentalmente 

circunscrito a questões biográficas, religiosas ou filosóficas sobre o autor. Concretamente sobre a 

análise do texto dramático Sir Politick Would-Be, para além do aparato crítico que acompanha a 

edição que o publica em 197869, apenas recolhemos algumas páginas que lhe dedica a obra Saint-

Évremond and his friends de Quentin Hope, o texto "Sir Politick Would-Be, ce que la politique ne 

peut pas être ou peut n'être pas: Comédie et conversation sur le project de réformer le monde "duma 

comunicação de Christian Biet70, bem como a monografia "Une Curiosité Littéraire: Le Sir Politick 

Would-Be de Saint-Évremond" de Nicole Bonvalet71. Todavia, nestes quatro excelentes trabalhos, a 

presença comparatista com o texto Volpone é francamente esbatida, donde, e fundamentalmente nos 

já referidos capítulos II e III, o nosso trabalho será maioritariamente suportado pela nossa própria 

crítica e análise.  

Quanto à teorização orientadora da estrutura interna da dissertação, conforme se poderá 

observar na Bibliografia Passiva desta tese, as orientações foram várias. Referiríamos apenas que as 

obras seleccionadas se circunscreveram às que se ocupam da literatura comparada, e que 

recolhemos de alguns especialistas como Pierre Brunel, Didier Soulier, Wladimir Troubetzkoy, 

Álvaro Manuel Machado, Henri Pageaux, Francis Claudon, Claudio Guillén, Susan Bassnett, entre 

outros. 

No momento em que começamos a desenvolver este estudo verificamos que Monsieur de 

Saint-Évremond não era um autor do conhecimento generalizado, pelo que se imporia uma 

abordagem consideravelmente alargada à sua apresentação biográfica conforme, de resto, já se pôde 

observar na Introdução do presente texto, o que complementamos ainda pela exposição do seu 

agregado literário no capítulo I.1. O estudo comparatista dos textos Sir Politick Would-Be e 

Volpone, porque emergentes em momentos sócio-culturais duplamente distintos, – um do início e o 

outro de meados do séc. XVII, respectivamente de autores francês e inglês –, suscitaram-nos ainda a 

necessidade de promovermos um esboço do contorno histórico da esfera teatral, o que fizemos em 

                                                
69 SAINT-EVREMOND, Sir Politick Would-Be, FINCH, R., JOLIAT, E. (présent. et notes), Genève, Librarie Droz, 
1978. 
70 Proferida no âmbito de um colóquio que integrou as manifestações do Tricentenaire Saint-Évremond 2003, organizado 
na Universidade de Caen. 
71 BONVALET, Nicole, Une Curiosité Littéraire: Le Sir Politick Would-Be de Saint-Évremond, in, "Revue de Littérature 
Comparée", Paris, Didier-Érudition, ano 54, nº 1, Janvier-Mars 1980. 



 

I.2. Esta opção impôs-se-nos pelo facto do alcance do teatro ter carismas diversos nos países em 

questão, procurando desta forma criar um quadro minimamente facilitador à exegese do nosso 

raciocínio ao longo do texto. A partir do capítulo II.1 vão-se definindo laços de afinidade entre o 

pensamento de ambos os autores e/ou analogias verificadas nos textos, progredindo-se na segunda 

parte do mesmo capítulo para a observação de pontos de convergência e/ou ruptura dos 

pensamentos autorais, também dos retratos sócio-culturais espelhados em ambos os públicos. 

Finalmente, e porque na comédia estão implícitos vício e loucura, tentamos sumariamente 

conjecturar – (com a humildade que nos cabe nesta matéria) - sobre os ditames filosóficos que nos 

pareceram intrínsecos a cada autor na sua relação com as respectivas obras dramáticas.   

É, pois, chegado o momento de nos referirmos com algum detalhe ao grande tema desta 

investigação, desenvolvimentos que ocorreram ao longo dos mencionados capítulos II e III: neles 

aprofundamos nexos que tínhamos identificado em ambos os textos dramáticos, os quais 

ressumamos pontos de análise vária conforme se verificará na sua leitura. Quando imediatamente 

observamos os seus conteúdos, notamos que ambos os textos dão um considerável tratamento ao 

aparelho de desenvolvimento comercial, este protagonizado nas quimeras políticas do comum Sir 

Politick Would-Be, e cujos projectos vão reclamando uma dinâmica modernizada, global e 

politicamente apoiada, ainda de âmbito internacional. São colocadas em palco questões inerentes ao 

progresso económico, que se configura universal, necessidade que se vai afirmando – 

fundamentalmente no texto francês – a par da emergência do pensamento científico do séc. XVII. 

Ouro e circulação, – esta de informação, de pessoas e de bens materiais –, recebem demorado e 

comum tratamento em ambos os textos, pesem embora especificidades próprias que também os 

distinguem. A partir de Veneza, as viagens são outro tema que estas obras dramáticas levantam 

vigorosamente. Também reflexões de carácter ontológico estão patentes nas páginas francesas e 

inglesas, ou por discussões acaloradas, ou por relatos jocosos transportados para o transcendental. 

Nem tudo são, naturalmente, pontos de convergência, e os de afastamento apresentam-se, 

sobretudo, como inequívocos indicadores temporais. O texto de Jonson, se tinha preocupações em 

corresponder aos horizontes de expectativas de um público que ia ao teatro, já do de Saint-

Évremond admite-se a probabilidade de ter adornado alguns dos espaços cénicos de serões 

aristocráticos. Tais exigências terão, obviamente, marcado diferenças na montagem da química 

dialógica dos dois cadinhos, cujos elementos constituintes dessa preparação – ainda retóricos ou ao 

nível de paratextos – se misturam diversamente. 

Neste quadro, foi primordial objecto do nosso estudo relevar a ponte construída por juízos 

críticos entre ambos os textos dramáticos de forma a permitir, através dum enfoque nas múltiplas 

propostas de máscara, humor, ironia, perfídia e outros, uma leitura denunciadora de 

posicionamentos sócio-culturais mas, e muito particularmente, patentear o sentimento autoral e suas 



 

sensibilidades à roupagem de "se ser estrangeiro", manifestamente presente no texto do exilado 

francês.  

Finalmente, o registo de algumas notas de carácter prático. Quanto às citações com que 

pontuamos o texto, cientes da inconveniência que se poderá reconhecer numa leitura permeada por 

extractos em línguas estrangeiras, foi contudo nossa opção manter o discurso linguístico de origem 

pelas razões que a seguir enumeramos. Primeiro, porque indubitavelmente asseguramos a 

autenticidade do texto citado; segundo, pela impossibilidade de frequentemente encontrar a palavra 

justa, equivalente a outra do séc. XVII e de igual carga de significação; ainda porque entendemos 

que num estudo comparatista, e no âmbito de literatura estrangeira, será de esperar que o leitor não 

encontre por isso estranhamento e embaraço na progressão da sua abordagem ao texto. Ainda se 

traduzidos vocábulos ou expressões como "honnête homme", "bon sens", "gentilhomme", "esprit", e 

outros, estes perderiam certamente o seu verdadeiro sentido, pelo que também os utilizamos na 

língua de origem, mesmo no interior do nosso texto. Mantendo a máxima fidelidade às fontes, quer 

dos textos dramáticos em análise, quer pontualmente de estudos críticos, foi também por consciente 

determinação que conservamos anomalias gráficas no interior das citações, bem como em notas de 

rodapé, a saber: irregularidades lexicais, itálicos, arcaísmos, espaços, aspas, etc., etc. Mais ainda, 

dispensamo-nos igualmente de sobrecarregar o texto com a formulação [sic] após qualquer 

anomalia gráfica verificada, excepto em casos muito particulares quando aquela já fazia parte 

integrante dos excertos que então citávamos. Confrontámo-nos ainda, e algumas vezes, com a 

necessidade de extrair citações que já integravam, enquanto tal, os textos consultados, situação à 

qual nos vimos obrigados dada a impossibilidade de acesso a essas obras no decorrer do nosso 

trabalho.  

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte I 
 
 

Saint-Évremond e a esfera teatral do século XVII  
 
 



 

 

 

I.1 – A escrita evremoniana: um corpus sincrético 

 

 

 

 

Refira-se, antes de se avançar para uma abordagem mais articulada sobre o agregado 

literário de Saint-Évremond, o facto de no séc. XVII a variedade tipológica de escritos ser uma 

prática quase comum a cada autor. A par das obras estruturadas pelos prestigiados géneros – 

epopeia, tragédia e comédia –, coexistia um mesclado de textos estabelecidos por poesia, ensaios, 

cartas, máximas, pensamentos, canções, e outros. Esta multiplicidade de escritos era uma 

experiência recorrente na caneta de cada autor, praxis que, conforme se perceberá, igualmente 

caracteriza o corpus literário de Saint-Évremond.   

Alain Niderst refere o facto de as últimas décadas do séc. XVII, bem como os primeiros 

anos do séc. XVIII, serem consideradas incertas do ponto de vista dos registos autorais, um período 

em que grande parte dos nomes apenas se afigura residualmente. E prossegue referindo que a 

própria História literária tradicional se mostra indiferente a Saint-Évremond: "Il ne reste de lui que 

quelques pages de la Conversation du Maréchal d'Hocquincourt, et, pour certains, mieux informés, 

une confuse renommée de «bon vivant», d'agréable causeur et d'épicurien délicat."72.  Quanto ao 

renome de bom conversador e epicurista sensível, esta adjectivação é, de facto, um lugar comum na 

crítica que aborda o autor. Quanto a uma imagem redutora do seu acervo literário, qualquer 

desatenção que entretanto a tenha feito sobreviver terá certamente sido abalada a partir dos anos 

sessenta do séc. XX, (para além de múltiplos outros esforços73), pela última publicação das obras 

completas de Saint-Évremond coligidas, apresentadas e comentadas por René Ternois. Constituídas 

por seis volumes de porte considerável - sem incluir o drama -, quatro de Oeuvres en Prose e duas 

de Lettres, a publicação de cada tomo precedido de competente aparato crítico contribui para a 

excelência desta edição, (ainda) uma referência incontornável ao estudo de Saint-Évremond.  

Em 1753, numa caracterização do modus operandi de Saint-Évremond, M. Silvestre escreve 

no prefácio às Oeuvres de Monsieur de Saint-Evremond, avec la Vie de l'Auteur:  
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"Il écrivoit avec facilité. Quoique son stile fente le travail & l'étude, il s'étoit fait une si grande habitude 

d'écrire, que cela ne lui coûtoit rien. Ce n'est pas qu'il ne corrigeât ses ouvrages. Il les reprenoit au bout d'un certain 
temps; il ajoûtoit, quelques fois il retranchoit; mais assez souvent du premier coup, il réussissoit mieux que dans 
ses corrections."74. 

 

Partindo deste tipo de labor que Saint-Evremond aplica à sua escrita, Quentin Hope faz 

ressaltar um novo género na sua época, - o ensaio crítico informal -, atribuindo àquele autor a sua 

criação. Acerca desta, Hope refere-a como: "the first to bring l'art de plaire into literary criticism, a 

field where it was habitual to pursue the truth with little regard for the reader’s capacity to remain 

interested in the pursuit."75. A crítica literária em geral não esconde, antes salienta, esta espécie de 

preocupação saint-evremoniana em relação ao seu leitor, a qual considera pulsar latente em toda a 

sua escrita: "Saint-Évremond gave as much thought to the role of the reader as he did to that of the 

writer. There is an art the lire which is a heuristic activity that mirrors that of writing"76, escreve 

Denys Potts, complementando com o facto de que a experiência de leitura se torna mais gratificante 

se o escritor adoptar um estilo que permita ao leitor nele obter um espaço para se auto-descobrir. 

Esta conjugação da arte de agradar com o prazer da leitura, numa aliança facilitadora por um 

desejado jogo de espelhos entre criador da obra literária e seu destinatário, terá sido, naturalmente, 

em boa parte, o factor responsável pela excitação editorial dos textos de Saint-Évremond.  

Esta pose, se teria estimulado a avidez de um público, traria, no mercado editorial, alguns 

espinhos à sua rosa. De entre eles, François Moureau inclui a "simples" fraude de fazer passar pela 

obra dum autor uma produção apócrifa, ou até uma imitação, como artifício comercial favorecedor 

do êxito de um livro. E procura exemplificar este tipo de artimanha: "L'une des plus célèbres est la 

diffusion par le libraire parisien Claude Barbin, dans des recueils publiés sous le nom de Saint-

Évremond, de textes dont il n'était pas l'auteur."77. E realce-se uma obra paradigmática deste 

desaforo editorial – Saint-Evremoniana, ou Dialogues Des Nouveaux Dieux78 -, páginas perante as 

                                                
74 DES MAIZEAUX, Oeuvres de Monsieur de Saint-Évremond, avec la Vie de l'Auteur, prefaciado por M. Silvestre, 
Membre de la Société Royale, t. I, 1753,  pp. 277-278. 
75  HOPE, Quentin, Saint-Évremond: the honnête  Homme as critic, Bloomington, Indiana U. P., 1962, pp. 3-4.  
76 POTTS, Denys, Saint-Évremond: A Voice From Exile, Oxford, European Hum. Research Centre, 2002, p. 23. 
77MOUREAU, François, Illustres Anonymes: auteurs feints et clandestinité au XVIIIe siècle, in, La Lettre Clandestine, nº 
8, Paris, PUF-Sorbonne, 1999, p.57. 
78 SAINT-ÉVREMOND, Saint-Evremoniana, ou Dialogues Des Nouveaux Dieux, Paris, Michel Brunet, 1800. No texto 
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aussi peu attribuables à Saint-Évremond, dont la «Traduction d'une lettre italienne, écrite par un Sicilien à un de ses 
amis»", p. 58. No Pref. assinado por T.A., (sem qualquer acrescento), na obra SAINT-ÉVREMOND, Mélange Curieux 
des Meilleurs Pièces attribuées à Mr. De Saint-Évremond, et de quelques autres Ouvrages Rares ou Nouveaux,  
Amsterdam, Cóvens & Mortier, 1739, ainda sobre a falaciosa atribuição autoral, pode-se ler na pág. XV: "On y a ajouté à 
la fin, une petite Pièce intitulée: Lettera d'un Gentiluomo sieguace della Duchessa Mazarina ad un'Amico (…) j'ai de 
violens soupçons que cette Lettre est supposée. Ces sortes de fourberies sont si communes, qu'on ne sauroit avertir le 
Public de se tenir sur ses gardes.". Numa edição posterior arquivada na Biblioteca Real do Palácio de Mafra, por tal 
acrescentada de "Nouvelle Edition Ornée de Figures & Vignettes en taille-douce", de 1740, reescreve-se a mesma 
advertência no t. VI, p. xix. 



 

quais nós próprios experimentamos imediata desconfiança pela sua autenticidade autoral. Saint-

Évremond não estava alheio a esta reiterada prática na época, chegando a ponto de algumas das 

obras que lhe foram atribuídas tão-pouco lhe pertencerem79. O autor ficava-se por uma indiferença 

de raiz epicurista, pois admiração e aplauso pareciam aspectos que pouco teriam a dizer-lhe. Uma 

das suas cartas a Ninon de Lenclos intitulada Sur la morale D'Épicure inicia-se assim:  

 
"Vous voulés sçavoir si j'ay fait cette Morale d'Epicure qu'on m'attribuë ; je pourrois m'en faire honneur, 

mais je n'aime pas à me donner un merite que je n'ay point, et je vous diray ingenument qu'elle n'est pas de 
moy."80.  

 

Em 1705, ainda sobre a questão editorial, prefaciando uma edição post-mortem das obras de 

Saint-Évremond, Pierre Silvestre escreve:  

 

"Ceux qui n'ont pas connu Monsieur de Saint-Évremond, doivent savoir qu'il n'a jamais rien fait imprimer, 
et que les Livres qu'on a publiés sous son Nom, ont été imprimés sur des copies qui couroient dans le Monde; 
copies souvent tronquées, et d'ordinaire très peu exactes."81.  

 

Ainda em vida do escritor, esta linhagem literária, avulsa e desordenada, é publicamente 

referida em 1700 por Claude Barbin quando publica as Nouvelles Oeuvres Meslées de Monsieur de 

Saint-Évremond: "j'ay ramassé prose, vers, sentences, maximes, lettres & toutes les autres sortes de 

pieces que j'ay pû trouver à Paris entre les mains des personnes, à qui Monsieur de Saint-Évremond 

les avoit envoyées."82. Este desinteresse do autor face a uma (in)correcta atribuição das suas obras 

deixa notar – num primeiro momento - uma clara indiferença da busca de prestígio. Mas uma leitura 

outra poderá também encontrar a sua justificação nesta recusa permanente de revisão das suas obras 

para fins editoriais, se atentarmos no facto de o autor ter um dia respondido da seguinte forma a 

Pierre Silvestre: "Il se mêle, peut-être, un peu de vanité dans ma conduite."83. Tipicamente irónico, 

também libertino84, neste discurso de Saint-Évremond transparece a ambiguidade esnobista, afinal 

tão caracterizadora dessa figura do libertino erudito francês, ainda claramente marcada por uma 

volúpia comportamental. E, por modéstia ou displicência, a ambiguidade continua assinalada numa 

outra carta em resposta ao editor Claude Barbin. Repare-se como o autor se afirma em tom de 

humildade em relação à sua criação literária:  
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Paris, Ed. Minuit, 1987, p. 21. 



 

"Je vous suis obligé de la bonne opinion que vous avez des bagatelles qui me sont échapées et qu'on a la 
bonté d'appeler mes Ouvrages. Si j'étois d'un âge où l'imagination m'en pût fournir de pareilles, telles qu'elles 
pourroient être, je ne manquerois pas de vous les envoyer ; la beauté de l'impression les feroit valoir. (…) Si j'étois 
jeune et bien fait, je ne serois pas fâché qu'on vît mon portrait à la tête d'un livre : mais c'est faire un mauvais 
présent au Lecteur que de lui donner la vieille et vilaine image d'un homme de quatre-vingt-cinq ans."85.  

 

Noutra carta, de novo dirigida a Ninon de l'Enclos, é inequívoca a consciência do autor 

perante o momento da vida em que já se encontrava, factor ainda de preponderância na sua atitude 

autoral:  

 

"J'ay un grand desavantage en ces petits Traitez qu'on imprime sous mon nom. Il y en a de bien faits que 
je n'avouë point, parce-qu'ils ne m'appartiennent pas; (...) A l'age où je suis, une heure de vie bien menagée m'est 
plus considerable que l'interêt d'une mediocre reputation. Qu'on se défait de l'amour-propre dificilement! Je le 
quitte comme autheur, je le reprens comme philosophe; sentant une volupté secrette à negliger ce qui fait le soin 
des autres."86.  

 

No momento em que já contava com um invejável percurso existencial, o autor enfatiza o 

enorme apego à sua vida, pose que ultrapassa uma preferência pelo estatuto da proeminência 

humana em exercício social. Bem mais importante do que sentir-se alvo do reconhecimento 

público, pelo contrário, Saint-Évremond protege-se dele segundo uma filosofia de distanciamento, 

rejeitando mesmo incómodos trazidos pela batalha da importância social, preferindo claramente 

uma vida calma às lutas do clubismo editorial. Certamente que terá sido esta opção que o levou a 

afastar-se dos olhares inquisitivos, porque nem sempre aconchegados, duma imagem abrilhantada 

pela ribalta. "Je ne veux être ni Critique ni Auteur", recupera Quentin Hope das palavras de Saint-

Évremond, após enumerar atributos como: "intelligence, penetrating psychological analysis, 

independence, originality, verve, humor, concision, and a fine sense of the ridiculous. He did not 

like to think himself as an author at all, however, major or minor."87. Este é o unânime 

reconhecimento da crítica actual, como o da do seu tempo – que a cupidez editorial não permite 

denegar. Com tais declarações concluir-se-à que o autor deu corpo a uma requintada volúpia que o 

subtraísse de auras organizadas pelos seus observadores, ainda que esperadamente lhe pudessem ser 

favoráveis. A preservação do seu ego, como explicitamente deixou escrito, fez-se no abandono do 

homem-autor e no resguardo do homem-filósofo. Ficamos perante alguém que terá criado um 

modus vivendi emancipado, socialmente descomprometido, alistado no conforto duma vida 

modesta, uma autonomia vivencial que lhe conferiu o espaço que entendeu necessário ao adequado 

exercício de livre-pensador.  

Neste preciso momento de análise sobre registos em que Saint-Évremond escreve sobre si, 

reconhecemos ter chegado o instante exacto para retomar, e dar continuidade, à sua caracterização 

feita no auto-retrato com o qual o apresentamos em Introdução. O seu leitor, o de qualquer época, 
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sentir-se-á colocado perante uma voz que revela e simultaneamente esconde a individualidade – factor 

para o qual o uso sintáctico da terceira pessoa do singular francamente contribui – "Il vit dans une  

 

condition méprisée..., il a haï la dissipation..., il a de la peine à souffrir...,Il se contente de la nature..., 

etc., etc." –, um "eu" que, desta forma se demarca de si para se assumir num "ele". A assunção desta 

molduragem da impessoalidade expressa no seu retrato permite-lhe não apenas demarcar-se da sua 

própria identidade, mas ainda do tempo em que viveu. Se repararmos, não encontramos nesse texto 

qualquer elemento que o identifique no espaço diacrónico que lhe coube por nascimento e morte, o que 

faculta de novo conjecturar que o retratado pretendeu assumir-se tão-somente como uma partícula 

integrante dum colectivo ontológico universal. Este afastamento, que num primeiro impacto poderá ser 

lido como um tímido (ir)reconhecimento de si, pelo contrário, logo se configura de enorme cuidado e 

profunda honestidade em matéria de auto-apreciação, rigor que, puxado ao limite, poderá insinuar que 

Saint-Évremond, ao definir-se, simultaneamente se interroga. Tratar-se-á do seu lado desconhecido 

assim prudentemente fixado por essa severa indeterminação. A utilização ambígua da dupla negação de 

pares qualificativos que vai utilizando ao longo do texto não nos parece uma inaptidão pessoal, ou 

mesmo o uso deliberado dum véu ocultante da sua identidade, mas antes uma profunda noção da 

fragilidade do Ser. Desta forma, Saint-Évremond terá optado por deixar a imagem de si enquanto uma 

individualidade implicada num total, daí que, qual quadro de pintura e retoques de cores esbatidas que 

o seu auto-retrato oferece ao leitor! Assim estruturada, toda a descrição que o auto-figura é 

visivelmente organizada em torno de antíteses imperfeitas com as quais o autor vai definindo o seu 

objecto psicológico por uma simultânea negação dum conceito e do seu contrário. Ficamos perante 

uma exposição em que o autor não nos diz como se considera ser; antes nos diz como se considera não 

ser. Resumidamente, somo levados a crer que Saint-Évremond se expôs na pardacenta ambiguidade, 

sem quaisquer certezas, antes com todas as dúvidas, porque também consciente da polaridade do 

potencial humano. 

É ainda um lugar comum na crítica literária reconhecer-se o traço da prudência epicurista nos 

seus escritos, cunho que o seu auto-retrato afinal deixa ainda transparecer. Mas, talvez mais do que do 

factor prudência se possa ainda reconhecer o registo da virtude aristotélica, filosofia reconhecidamente 

cara ao pensamento daquele século. Os intelectuais subscreviam essas disposições ancestrais em que o 

meio-termo está associado à virtude, podendo-se então identificar a indeterminação saint-evremoniana 

ao falar sobre si, porque: "todo conocedor rehuye el excesso y el defecto, y busca el término médio y lo 

prefiere; pero el término no de la cosa, sino el relativo a nosotros."88. Assim, o autor opta por um 

modus operandi meândrico ao usar a incerteza do raciocínio para se definir. Percebe-se uma 

demarcação que assim se vai apresentar à hermenêutica, cabendo a esta, se quisermos, defini-lo por 
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exclusão das pistas que lhe são dadas. A indeterminação assumida no seu retrato permitirá ainda 

entendê-la como: por um lado, o autor esconde-se para proporcionar ao leitor o prazer duma 

descoberta; por outro, o autor não se revela pelo seu próprio prazer de esperar que alguém o venha a  

 

definir; tudo apontará ainda para que não tenha pretendido incorrer em riscos de excesso ou defeito, 

porque colocada em presença a prudência epicurista; por outro lado ainda, porque afirmado na virtude 

do "honnête homme", o autor não é afinal distraidamente obscuro na sua abordagem – é-o, ciente de o 

ser, porque prefere o tal meio termo filosófico "relativo a nosotros". Desta orientação intelectual poder-

se-á ainda fazer ressaltar a aura inovadora do momento em que este autor viveu. O séc. XVII estava 

abalado por descobertas científicas que negavam anteriores certezas, e os pensadores, imersos numa 

permanente dubiedade, naturalmente que se questionariam sobre o rigor das definições, também das 

ontológicas. Consciente de todo este esquisso de perfil psicológico, calculamos que o seu leitor 

facilmente se reconciliará no imediato estranhamento experimentado pelo ensombrado da repetida 

negação de conceitos. 

Reflexão e acção, – modos imediatamente antitéticos –, combinam-se nos escritos saint-

evremonianos numa parceria sugestiva de progressivas aproximações ao objecto em análise, porquanto 

não raras vezes se reconheçam num discurso questionador dos limites. É um facto que, no julgamento 

da crítica literária, encontramos uma invariável no entendimento de que os textos de Saint-Évremond 

se arquitectam segundo um estilo privilegiador de antíteses. Todavia, esta figuração de estilo não 

surpreenderá se a encararmos segundo duas vertentes, uma da ordem da periodologia literária, a outra 

da caracterização do próprio autor. Quanto à primeira, de puro truísmo, porque o artifício ornamental 

fazia parte das tendências da época; relativamente à segunda, porque ponderar com flexibilidade era 

um pilar mestre na estrutura da sua personalidade, ao que os jogos antitéticos são sempre facilitadores. 

Sendo Saint-Évremond um escritor moralista, apesar disso, no seu pensamento serpenteavam 

hipóteses, depurando-as sucessivamente sem lhe impor formas axiomáticas, nunca pungentes, 

espelhando-se sempre o reflexo do multifacetado. Porque rejeitava dogmatismos, toda a sua escrita 

denota a flexibilidade dum raciocínio permeável à multiplicidade de opções, por tal sempre levado a 

estreitar-se nessa tensão de uma ideia e do seu oposto. 

Esta linha de tradição intelectual saint-evremoniana que temos vindo a referir, em articulação 

com factores de vária ordem – sentido de independência, modéstia social, prudência, denúncia, livre-

pensador – contribuiu para que o escritor se tivesse fixado na linhagem literária como um libertino. 

Miguel Benítez, numa conferência recentemente proferida nesta Faculdade89, classificou os 

escritores libertinos do séc. XVII em escritores "de costumes" e "de pensamento", não hesitando em 

colocar Saint-Évremond nesta última categoria. De aparente subtilidade, a sua veia criadora, porque 
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também libertina, impôs-se então nalguma desobediência a um entendimento estreito das normas 

vigentes ao tempo. Abordamos já este aspecto enquanto criador dum novo género – o do ensaio 

crítico informal. Na mesma perspectiva, J. Atkins considera que este autor, para além de ter 

rompido com o princípio clássico da regra das três unidades90, também gerou uma nova 

metodologia na abordagem crítica literária: "His approach to critical matters was also something 

new; for he makes, pratically for the first time, a notable use of historical, comparative and 

psychological methods of criticism."91. Esta disposição de livre-pensador plasma-se na organização 

avulsa e desapegada dos seus escritos a que já nos referimos, circunstância que frequentemente os 

levava a nem tão pouco estarem identificados com a sua assinatura. Neste mesmo âmbito, para além 

do anonimato, da máscara e do pseudónimo, Antony Mckenna considera a falsa atribuição de 

escritos a um determinado autor como um dos traços característicos dos manuscritos filosóficos 

clandestinos92. Ou seja, poder-se-à até aventar, e porque não?, que Saint-Évremond terá 

opcionalmente elegido um curso de escrita frequentemente anónima, por tal clandestina, porque 

facilitadora de um exercício filosófico de livre pensamento93, assim desimpedido de punições 

censórias, porque não identificado. Mas o anonimato poderá ainda legitimar outra leitura, aquela em 

que a caneta de Saint-Évremond não o identificando, remete-se a responsabilidade da sua escrita 

para a impessoalidade de um pensamento que se terá querido isento, irrepreensível e, nesse sentido, 

modelarmente colectivo. Seguindo esta linha apreciação, seremos levados a aduzir que as 

estratégias narrativas da sua criação poderão ser encaradas enquanto força ecoante de uma voz e 

pensamento que privilegia o enfraquecimento do individual, e assim se conjuga num sistema 

indissolúvel, porque global. Pese embora a presença de marcas temporalmente episódicas nos seus 

textos, dir-se-ia então que autor e textos, na recusa de um sentido de propriedade, se sublimam 

reivindicando libertinamente uma posição na intemporalidade.  

Referindo-nos agora a outra das suas veias, a poética, Saint-Évremond não conquistou 

grande assento no Capitólio das musas, constatação que todo o corpo crítico-literário nunca infirma. 

Na opinião de M. De Lescure:  

 

"Les Oeuvres de Saint-Évremond se composent à ne les distinguer que par genres, d'une comédie 
satirique, d'un assez grand nombre de poésies légères et fugitives qui ne sont ni d'un grand poète, ni d'un grand 
versificateur, mais d'un rimeur agréable et spirituel"94,  
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93  Sobre a prática do anonimato, François Moureau escreve: "Depuis la fin du XVIIIe siècle, la règle de l'édition 
française est de porter le nom de l'auteur sur la page de titre. Auparavant, la règle était de ne pas l'indiquer. L'anonymat, 
même théorique, est donc le cas général (…) et l'indication d'auteur l'exception.", informação que introduz relativa 
consistência para se falar de libertinagem em Saint-Évremond com base nesta instância. MOUREAU, François, Illustres 
anonymes: auteurs feints et clandestinité au XVIIIe siècle, in, Idem, p.55. 
94 Op. Cit.: Oeuvres Choisies, p. XVIII.                                                                  



 

e, no prefácio à edição de 1705 de Oeuvres meslées, P. Silvestre refere de forma contundente que "Il 

y a entre autres des Pieces de Poësie, qui sont au-dessous du médiocre."95. Dominique Roulland diz-

nos que La Harpe, no seu curso de literatura, apresenta o autor como: "un homme de beaucoup 

d’esprit, un écrivain agréable, délicat et ingénieux, du moins en prose (car il ne faut pas même 

parler de ses vers)"96. Estas menções parecem-nos já suficientes para percebermos que Saint-

Évremond não foi lá grande poeta. Contudo, é curioso notar-se que o exercício poético não deixa de 

ter alguma recorrência na sua obra. O próprio autor, em 1698, numa carta escrita a Mme Mazarin, 

desinibida e divertidamente confessa a sua pálida capacidade de versificador, terminando-a com um 

poema do qual extraímos alguns versos: "Un jeune Duc de sa grace, / Craignant que je ne 

manquasse / De rime à vos carpillons / M’envoya des perchillons. / Ils étoient bons pour la rime, / 

Poëte je les estime / (...)"97. Parece-nos estar perante os tais factos contra os quais não há 

argumentos, podendo-se apenas imaginar que o deleite da escrita poética tenha sido factor de 

suficiência para uma razoável insistência no género. Ou seja, ficamos perante uma prática de 

exercício literário em que o prazer impõe liberdade, espelhando-se uma declarada atitude de mera 

indiferença face a preocupações estéticas ou de recepção. Pela linguagem poética, métrica, ou 

mesmo de organização sintáctica, figura-se uma poesia que, e sem inverdade, não raras vezes 

apenas se reconhecerá pelo efeito sonoro marcado pela rima98. Assim, dir-se-á que a sua actividade 

bárdica nos legou um conjunto de versos em livre prática, os quais mais não exprimem do que o 

fluir dum pensamento espontâneo e cujo conteúdo coexiste em perfeito divórcio com regras e 

imposições formais de rigor poético.  

Dominique Roulland avalia ainda que não se encontram em Saint-Évremond domínios de 

tratamento privilegiado na prosa, ou mesmo na versificação. Ambos os géneros acolhem temáticas 

tão variadas como a vida pública ou privada, o quotidiano ou manifestações sociais, a cultura ou a 

política, para além de uma variedade de motes submetidos a reflexões de ordem moral, religião ou 

literatura. A maior parte das suas composições estão então ligadas aos temas da vida, e o verso 

celebra ainda, com alguma frequência, acontecimentos como a morte do rei, o aniversário da rainha, 

a paz, a guerra ou a prosperidade de Inglaterra99.  

Maioritariamente constituído por ensaios e cartas, o corpus sincrético da escrita saint-

evremoniana compreende ainda uma novela, Le Prophète Irlandois, a tradução de uma peça de 

teatro de Sir John Vanbrugh, The Provoked Wife, com o título francês La Femme Pousée à Bout100, 

                                                
95 Op. Cit., Œuvres en Prose, t. I, p. XX. 
96 ROULLAND, Dominique, Saint-Évremond et la Poésie, in, Saint-Évremond, entre Baroque et Lumières, Caen, 
Presses Universitaires de Caen, 2000, p. 85.  
97 Op. Cit.: Lettres,  t. II, p. 204. 
98 Op. Cit.: Saint-Évremond et la Poésie, in, Op. Cit.: Saint-Évremond, entre Baroque et Lumières, p. 91. 
99 Idem, p. 86. 
100 SAINT-ÉVREMOND, La Femme Poussée à Bout, traduite de la pièce Angloise intitulée The Provokd Wife, Jan Wite, 
Londres, 1700.  



 

e três textos dramáticos, todos comédias: La Comédie des Academistes101, Les Opéra e Sir Politick 

Would-Be.  

Sobre a novela Le Prophète Irlandois sabe-se que, e por palavras de Saint-Évremond, "A 

certains agrémens près, nécessaires pour la narrative, il n’y a rien dans cette nouvelle qui ne soit 

vrai à la lettre."102. Sobre o referido "profeta" desta novela, na edição de 1705 Desmaizeaux relata-

se que:  

 

"Il [le guérisseur irlandais, surnommé de prophète] s’appelloit Valentin Greaterick. Après avoir assez 
longtems abusé l’Irlande, il vint se produire en Angleterre, au commencement de l’année 1665. Il pretendoit guerir 
toutes sortes de maladies par le seul attouchement..."103.  

 

O apreço pelas virtuosidades deste stroker (como então era chamado) tinha-se de tal forma 

propagado pela sociedade londrina que os doentes acorriam massivamente em busca dos seus 

serviços104. A investigação de R. Ternois vai mais longe e permite-lhe acrescentar: "Mais il se 

trouva enfin que toutes ces prétendues guérisons étoient imaginaires, et on remarqua même que cet 

imposteur touchoit les femmes avec plus d’attention que les hommes."105. O rumor social 

provocado pelo venturoso foi tal que, numa associação da charlatanice à deferência prestada pelo 

curandeiro segundo o género do paciente a tratar, despertou em Saint-Évremond um mote para 

escrever uma novela ridicularizando a situação.  

Os três textos dramáticos de Saint-Évremond foram comédias. Não obstante nos 

debruçarmos sobre Sir Politick Would-Be, acerca dos restantes ficam entretanto aqui umas 

brevíssimas notas para elucidação do leitor. Saint-Évremond escreveu Les Opera em 1676, texto 

que lhe permitiu ser "le premier Français à exprimer de façon suivie des idées critiques sur la 

grande nouveauté musicale de son temps, l'opéra."106. Nesta peça, o autor criou para a personagem 

Crisotine, filha de um magistrado, a caracterização psicológica duma jovem que, de tanto apreciar a 

ópera, respondia a todos a cantar. La Comédie des Académistes surge em 1638 e, decorrendo do 

próprio título, parodia a Academia Francesa, instituição ao tempo recém-criada enquanto aparelho 

regulador da linguagem. As suas personagens chegam mesmo a receber o nome próprio dos 

membros da Academia, os quais eram considerados como "pédants".  

                                                
101  SAINT-EVREMOND, Écrits Philosophiques, Jean-Pierre Jackson (préface et notes), Paris, Editions Alive, 1996, p.9,  
onde se refere que: "Les Académistes, pièce de théâtre satirique sur l'Académie Française qui circule sous forme de 
manuscrit clandestin portant comme nom d'auteur «Des Cavenets», puis en 1650 de livre imprimé sans mention d'auteur 
ni d'imprimeur; et enfin sous le titre Les Académiciens, remaniée en «une pièce toute nouvelle» attribuée au seul Saint-
Evremond, dans l'édition de ses œuvres parue chez Claude Barbin en 1680.". 
102 Op. Cit.: Oeuvres en Prose, t. IV, p. 56. 
103 Idem, Ibidem. 
104 Idem, pp. 57-58, passim. Nas mesmas páginas, ficamos ainda a saber que a crença no curandeiro era tal que grupos de 
médicos escreviam asseverando que as curas eram verdadeiras e miraculosas, aval que tornava o charlatão procurado por 
nomes como lord Convay, M. Boyle ou mesmo o Duc de Buckingham para se curar duma dor num ombro. Mas nem 
tudo contou para o sucesso do bem-aventurado: "Il passa quelques mois dans Lincoln’s Inn Fields et guérit un grand 
nombre de gens, mais il échoua à Whitehall, devant le roi et la cour". 
105 Idem, p. 57. 
106 SAINT-EVREMOND, Les Opéra, R. Flinch e E. Joliat (ed.), Genève, Droz, 1979, p.1. 



 

A escassa produção de texto dramático saint-evremoniano será matéria de lamento, 

porquanto o subaproveitamento dum potencial de que a Humanidade ficou credora. Mas talvez 

nesse défice se possa reconhecer uma das vertentes reveladoras do profundo equilíbrio deste autor, 

fundamentalmente após se ler o texto onde se inclui o excerto seguinte:  

 

"A la vérité [se référant à la comédie anglaise], ces fourberies, ces simplicitez, cette politique et le reste de 
ces caracteres ingenieusement formez, se poussent trop loin à nôtre avis, comme ceux qu’on voit sur nôtre Théatre 
demeurent un peu languissans au goût des Anglois; et cela vient peut-estre de ce que les Anglois pensent trop, et de 
ce que pour l'ordinaire, nous ne pensons pas assez. (...) quand il s’agit de bien entrer dans la nature des choses, ou 
dans le naturel des personnes, on m’avoüera que ce n’est pas toûjours avec facilité qu’on [les français] y 
réüssit."107.  

 

Estas são palavras reflectoras de uma enorme sinceridade de pensamento e profunda consciência 

sobre diferentes capacidades inerentes à psicologia de ambos os povos.  

Nas suas abundantes cartas deixam-se perceber conversas imaginadas com amigos – "his 

writings, into which he often incorporated fictional conversations with the friends from whom he 

was separated."108.  A prosa organiza-se então enquanto resposta a possíveis diálogos que vão sendo 

suportados por interlocutores, ora inventados, ora revisitados na memória: "The characters are 

sketchy and caricatural, the conversations are telescoped and reshaped and seem to be as dependent 

on invention as on memory."109, assevera Quentin Hope. Configura-se uma aliança entre o prazer da 

imaginação e um desdobramento intelectual da identidade, resultando na hábil capacidade duma 

aparente diluição do fictício no factual. A personalidade deste autor poder-se-á distinguir a partir da 

sua acuidade de ensaísta, onde se evidencia o seu temperamento – "They [the critical essays] are 

short, stimulating, and idiosyncratic."110. Diríamos mesmo que uma focalização no carácter quase 

confessional proporcionado pelos seus escritos convidará o exegeta a uma quase inevitável 

associação do autor empírico ao autor real. Considerando que esses mesmos textos resultaram de 

uma tessitura de clave ficcional, somos tentados a sugerir que os nomes próprios que as cartas 

registam terão afinal sido emprestados ao texto no sentido único do seu leitor lhes conferir 

verosimilhança. Por outro lado, conjecturar que o autor não se tenha preocupado minimamente com 

a presença do leitor, leva a pensar que esses mesmos escritos (referimo-nos particularmente às 

cartas) terão surgido, uma vez mais, como resultado do prazer da escrita. Mitigar-se-ão todas estas 

perspectivas se tivermos presente que afinal a escrita destas cartas era uma forma de Saint-

Évremond passar o seu tempo quando refugiado pela segunda vez na Holanda, entre 1665 e 1670111. 

Relativamente à questão das obras evremonianas serem arquitectadas segundo uma 

estratégia de duplicidade e dissimulação, Jean-Pierre Cavaillé diz-nos que os textos deste autor 

                                                
107 Op Cit.: Oeuvres en Prose, t. III, pp. 56-57. 
108 Op. Cit:  A Voice from Exile, p. 6. 
109 Op. Cit.: Saint-Évremond and His Friends, p. 229. 
110 Op. Cit.: Saint-Évremond: the honnête Homme as critic, p. 3. 
111 Vd Op. Cit.:  A Voice from Exile, p. 6. 



 

"associent une liberté de vue très audacieuse à ce qui peut apparaître comme des positions de repli 

ou des rétractations opportunistes"112. Entretanto, questionando a hipótese de uma leitura de duplo 

sentido, este crítico refere que os seus textos não deixarão de ser subversivos se atentarmos no 

explícito "esprit de finesse" e "délicatesse" neles harmonizados, ao que lhes poderemos juntar o 

enorme sentido de prudência. Sobre este, René Ternois observa que: "il est prudent, comme étaient 

les «libertins érudits» de la première moitié du siècle, et il use comme eux du procédé de 

l’anecdote"113, considerações que  complementamos com um raciocínio de Jean-Pierre Cavaillé:  

 

"Cela ne veut pas dire [une exégèse selon l’esprit de finesse et délicatesse] que Saint-Évremond ne tient 
aucun compte des règles de prudence auxquelles sont soumis les auteurs de son époque, ni qu'il ne laisse rien 
deviner au-delà de son propos explicite, ni même qu'il n'ait recours à la ruse pour glisser ses idées les plus 
hétérodoxes."114.  

 

Diante da página, o leitor de Saint-Évremond sente-se chamado ao texto numa intimidade 

que se estabelece quase ingenuamente dialógica, criando-se uma relação bilateral em que os 

sentidos se vão prudentemente escondendo e revelando. É nosso entendimento que é nesta estrutura, 

– no dizer de Cavaillé, "de repli ou des rétractations" –, que se organiza o já referido jogo que o 

autor proporciona ao seu leitor. Reflectir sobre a vida e ultrapassar-se a si mesmo, diz-nos Jean 

Pierre Jackson, são duas teorias intelectuais opostas, acrescentando: "Conscience de soi et plaisir de 

l’autre sont deux moments d’un même mouvement, celui de la personne"115. Na verdade, Saint-

Évremond reflecte sobre a vida, só que aplica frequentemente a sua experiência a essas reflexões. E 

ainda para além da auto-fruição enquanto escritor, reconhecemos derramada nos seus escritos a tal 

consciência de si e prazer do outro de que nos fala o crítico, em torno de uma inquestionável 

diversidade formal e de debate de ideias. Ainda assim, diríamos mais: em perfeita consonância com 

Dumont, o corpus sincrético da escrita saint-evremoniana regista um autor que é: "un génie 

universel, qui écrit également bien sur toutes sortes de sujets, & dont la capacité est encore plus 

étenduë que les diverses matières qu'il traitte."116.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
112 CAVAILLÉ, Jean-Pierre, Libertinage et Dévotion chez Saint-Évremond, in, Op. Cit.: Saint-Évremond: entre Baroque 
et Lumières, p. 193.  
113 Op. Cit.: Oeuvres en Prose, t. IV, p. 64. 
114  Idem, p.193. 
115 Op. Cit.: Écrits philosophiques, p.24. 
116  DUMONT, Dissertation sur les Oeuvres Meslées de Monsieur de Saint-Évremont, Paris, 1718, Pref, p. s/ nº.  



 

 

 

 

I.2 – Entre França e Inglaterra: 

         Breves contornos históricos do teatro seiscentista 

 

 

I. 2. 1 - De 1580 a 1642: The English Golden Age 

 

 

 

A partir das últimas décadas do séc. XVI e primeiras do séc. XVII, período considerado 

como o da Idade de Ouro do teatro em Inglaterra, o ciclo de representações dramáticas afirma-se 

pelo enorme entusiasmo popular, agitação que a monarquia reconhece na eficácia dum elemento 

balsâmico social, e por tal lhe concede apoio. Herdeiras dum legado atávico medieval, as raízes do 

teatro neste período já se vão, contudo, ressentindo consideravelmente desvitalizadas das práticas 

dramáticas anteriores. Cruzavam-se ainda reminiscências dos Interludes representados nas casas 

senhoriais entre refeições; dos Pageants, palcos ambulatórios onde geralmente se interpretavam 

cenas bíblicas; e das Moralities que proporcionavam o chamado drama alegórico o qual, reagindo 

contra uma certa indisciplina que se foi verificando nas representações dos palcos móveis, 

procurava introduzir funções moralizantes através de um esforço intelectual mais doutrinado. É 

com este espólio sócio-cultural que se inicia o ciclo do drama isabelino que, numa frequente 

recuperação dos pensamentos clássicos de Séneca, Juvenal, Plauto, Terêncio ou Plutarco, e ainda 

dos renascentistas Bocaccio, Castiglioni ou Petrarca, vai conhecer representações que destilam em 

palco um leque de acções da dinâmica quotidiana. O drama isabelino tornou-se ainda expressivo 

da liberdade criadora segundo a vontade do dramaturgo - quer em relação à variedade temática, 

quer à qualidade do texto dramático: "the drama drew on a vigorous non-dramatic literature, and 

literature in general was in close relation with non-literary interests and a rich common 

language."117; ou seja, coincidiam matizes de textos literários – a exemplo, as fontes do 

classicismo – com textos que resultavam da observação e crítica da atmosfera social do momento. 

Os motes da comédia isabelina serviam-se, frequentemente, de personagens-tipo 

exibidoras de marcas de conduta ontológica e social censuráveis. O clássico castigo das 

inquietações do público resultava no auto-reconhecimento desses estigmas perturbadores que, 

                                                
117 KNIGHTS, L. C., Restoration Comedy: The Reality and the Myth, in, Restoration Drama, LOFTIS, John (ed), New 
York, OUP, 1966, p.3. 



 

apesar de escondidos, o espectador queria senti-los resgatados. A crítica social em palco, enquanto 

agente de promoção pedagógica, ainda que suavizada pela fruição de momentos de lazer que o riso 

propunha, nem sempre era aceite com agrado. O espectador, pressentindo-se retratado, não raras 

vezes se assumia mesmo difamado, fronteira entre abuso e ultraje que só ele próprio estabeleceria: 

"where does ridicule shade into personal abuse, and abuse into criminal libel?"118, problematiza 

Richard Dutton ao referir-se à exposição dos vícios e loucuras nas comédias de Ben Jonson119. No 

mesmo texto, este crítico refere-se ao facto daqueles constrangimentos terem muito mais expressão 

em palco do que no livro:  

 

"Jonson's shifting critical positions suggest a degree of unease, indeed of tension about these matters, 
which become more disturbingly immediate in the live medium of theatre than they are in cold print."120. 

 

 Não surpreenderá assim o grau de nervosismo do dramaturgo, ou talvez antes, o pouco à-

vontade no momento da representação, porquanto estaria consciente duma possível instabilidade 

na recepção, ora pela resistência dos espectadores, presença altamente dinâmica naquela época, ora 

pela interferência censória do Master of Revels. E Ben Jonson tinha desse incómodo a exacta (e 

antecipada) percepção, ou a experiência não o tivesse levado algumas vezes à prisão e, 

frequentemente, a responder perante as autoridades. Pese embora um eventual tom provocatório 

dos seus prólogos, sempre declamados em palco, com eles Jonson lá se ia protegendo no seu efeito 

sedativo. Salientamos algumas citações em The Induction a Bartholmew Fayre, as quais, neste 

contexto, são francamente expressivas: 

 

"I'le be judg'd by you, Gentlemen, now, but for one conceit of mine! (...) Bartholmew Fayre, merry, and 
as full of noise, as sport: made to delight all, and to offend none. Prouided they haue either, the wit, or the 
honesty to thinke well of themselues."; "It is also agreed, that euery man here, exercise his owne Judgement, and 
not censure by Contagion, or vpon trust, from anothers voice, or face, that sits by him"121. 

 
 
Este excerto convidaria, naturalmente, a uma análise mais alargada, mas referiremos 

apenas ser bem evidente o temperamento irreverente e arrojado do seu autor. Desculpa-se, acusa-

se, chegando mesmo a vituperar-se, não deixando por isso de endossar a responsabilidade de 

possíveis interpretações insultuosas ao próprio espectador, atitude que lhe vai criar espaço para 

continuar a escrever num tom que, afinal, procura ser inocente. 

Quanto às tragédias deste período, estas faziam ascender ao palco cenas violentas, duelos, 

gestos de perfídia, estados de loucura, vinganças, toda uma constelação de recursos de destruição e 

                                                
118 DUTTON, Richard, Jonson's satiric styles, in, Ben Jonson, Richard Harp e Stanley Stewart (eds.), Cambridge, CUP, 
2000, p. 59. 
119 Ao longo desta breve abordagem periodológica optamos por tomar o escritor Ben Jonson como referência, dado 
tratar-se do autor inglês em estudo neste trabalho comparatista. 
120 Op. Cit.: Ben Jonson, Richard Harp e Stanley Stewart (eds.), p. 59. 
121 HERFORD, C. H., SIMPSON, E., Ben Jonson, vol. VI, Oxford, At the Claredon Press, 1954 (1938), p. 13-16, passim. 



 

comprometimento do equilíbrio existencial enquanto factores geralmente associados à perturbação 

do âmbito psicológico. A título exemplificativo, relembrem-se as arquétipas tragédias da tinta dW. 

Shakespeare. A engenhosa confecção das suas tramas pragmatiza-se no encadeamento sucessivo de 

mortes e horrores, na defesa de honras e desonras, nos jogos de deslealdade e dissimulação, sempre 

enredadas por pulsões humanas de instinto mórbido e obscuro. De notar que esta articulada e 

estonteante concepção da tragédia, também o perfil crítico e enérgico da comédia, foram de grande 

influência na posterior configuração dos mesmos géneros literários no período da Restauração122.  

Além das representações públicas por companhias de actores, – Lord Chamberlain’s Men, 

Lord Admiral’s, King’s Men, e outras –, o teatro isabelino representava-se também na corte, mas 

geralmente em momentos celebratórios e festivos. Entretanto, dada a arreigada tradição das práticas 

teatrais no povo inglês, representava-se ainda e com grande frequência em ambientes particulares, 

nomeadamente estalagens onde um público seleccionado também acedia. Mas eram esses 

auditórios de carácter particular que, embora menos numerosos, se revelavam habitualmente mais 

exigentes. Constituídos por um público intelectualmente mais rigoroso, requeriam uma especial 

subtileza de estilo na intriga e também nos discursos, para além de adereços mais elaborados. 

Curiosamente, sendo a corte isabelina de algum entusiasmo pela prática dramática, nunca se 

empenhou em mandar erigir um edifício para seu uso exclusivo, donde a aristocracia 

frequentemente se deslocava aos referidos espaços privados para assistir às representações. O 

primeiro edifício público especificamente construído para o efeito foi The Theatre, seguido por The 

Curtain, The Rose, The Swan, The Globe, The Fortune e The Hope, todos situados na margem sul 

do Tamisa e já fora dos limites da cidade. Esta remissão dos teatros para terrenos além-fronteiras 

da Londres isabelina decorria do facto de, na Inglaterra, como na restante Europa, o teatro ser uma 

actividade socialmente mal considerada. Quanto aos actores "were still classed officially as rogues 

and vagabonds"123 e às mulheres era-lhes vedado o acesso ao palco. Como solução possível, certos 

actores assumiam papéis femininos para o que, obviamente, se requeriam de voz efeminada, sendo-

lhes ainda exigido conhecimentos gerais de dança e canto, e não raras vezes a execução de vários 

instrumentos.  

Infelizmente, nenhum dos teatros isabelinos resistiu ao tempo; antes lhe sucumbiram à 

erosão, também das chamas, e o conhecimento que hoje se tem sobre eles decorre sobretudo de 

cartas e ensaios que desta forma os eternizaram124. Também autores como Christopher Marlowe, 

William Shakespeare e Benjamim Jonson ditaram essa perpetuação, cujas glórias contribuíram para  

                                                
122 Ainda sobre estes textos dramáticos: "As a result [the fact that there were only two theatrical companies for buying 
the plays] playwrights were forced to write plays with the particular characteristics of the actors and actresses in mind, 
and this gave rise to a certain similarity of characterisation both in tragedy and in comedy throughout the period [the 
Restoration].". HUNT, Hugh, Restoration Acting, in, Restoration Theatre, Edward Arnold (ed.), London, Edward 
Arnold, Ltd, 1973 (1965), p. 181. 
123 HARTNOLL, P., The Theatre: A Concise History, New York, Thames & Hudson, 2001, p. 80. 
124 Vd, p. ex.:  ZWICKER, Steven N. (ed), English Literature: 1650-1740, Cambridge, CUP, 1998, pp. 82-88;  RICKS, 
Christopher, English Drama to 1710, London, Sphere Books, 1988, pp. 1-7; YATES, Frances A., Theatre of the World, 



 

 

que a História da Literatura viesse a reconhecer "The English golden Age".   

Ao longo das primeiras décadas do séc. XVII, já no período jacobiano, o teatro inglês foi 

registando um crescente exagero ao nível da violência, também moral, representando-se no estrado 

em total ausência de decoro125, daí advindo, consequentemente, uma inevitável contaminação da 

psiqué pública. O mito isabelino tinha ficado para trás e erguia-se uma forte convicção de perda 

duma era dourada, em relação à qual não havia esperança de a recuperar. Citamos um registo de P. 

Hartnoll: 

 

 "After the age of Shakespeare the English theatre, perhaps inevitably, suffered a decline. There were 
good actors, but none as good as Burbage and Alleyn; good playwrights, but none as good as Shakespeare and 
Jonson. There were no innovations in public-theatre design (...) The buildings were getting shabby"126,  

 

evidências de uma decrepidez do mundo dramático desse período. Este estado de definhamento, 

acrescido a um somatório de múltiplas descrenças durante os anos que se seguiram, viu-se 

agravado, em 1642, com a Guerra Civil. De facto, os teatros foram das suas primeiras vítimas. 

Todavia, uma prática de carácter transgressor não permitiu, entretanto, que a actividade teatral 

tivesse ficado completamente obturada: "Companies played before the Cavalier court at Oxford, 

and in London illicit performances continued to be staged at the Fortune, the Red Bull, and other 

locations, including the great London fairs."127. Apesar desse esforço, a verdade é que o teatro 

sucumbia às ordens de Cromwell. Silenciaram-se textos e actores. Perderam-se hábitos de ir ao 

teatro. A geração mais velha de actores foi desaparecendo. Os actores mais novos dispersaram-se, 

também para o estrangeiro. Em 1660, quando iniciado o período da Restauração, os teatros 

reabrem portas. Porém, não existia já o necessário sentido de continuidade assegurado por uma 

tradição nacional de teatro. Este desmembramento identitário socorre-se da absorção de estéticas e 

tendências dramáticas várias, quer de França, como através desta, de Espanha, numa amálgama de 

grande influência na nova cena inglesa.128.  

                                                                                                                                                      
London, Routledge, 1978 (1969), pp. 92-111; NICOLL, Allardyce, British Drama, London, Harrap, 1973 (1925), pp. 67-
72; GIBBONS, Brian, Jacobean City Comedy, London, Rupert Hart-Davis, 1968, p. 222, apendices. 
125 Sobre a violência das tragédias inglesas em palco, Saint-Évremond escreve: "Mourir est si peu de chose aux Anglois, 
qu'il faudroit pour les toucher des images plus funestes que la mort même.". SAINT-ÉVREMOND, Œuvres en Prose, 
René Ternois (introd., notices et notes), t. III, Paris, Didier, 1966, p. 30. 
126Op. Cit.: The Theatre: A Concise History, p. 88. 
127 MUNNS, Jessica, Theatrical culture I: politics and theatre, in, Op. Cit.: English Literature: 1650-1740, p. 82. 
128 Op. Cit.: The Theatre: A Concise History, p. 90. 



 

 

 

 

I. 2. 2 -  Em França : "Divertir nos peuples de diverses occupations mauvaises" 

 

 

 

 

O teatro francês do séc. XVII conheceu uma evolução considerável no sentido de 

afirmação não apenas estética, mas também formal. Foram vários os factores que terão contribuído 

para tal motivação. A saber, contou com diferentes modos de produção dramática, o 

reconhecimento de estatuto a autores e actores, a fixação ao local das companhias teatrais, e ainda 

um público que começava a interessar-se pelo teatro129. Sobre o séc. XVII, considerado a grande 

época da representação em todos os domínios, Eugène Green acrescenta mesmo que: 

 

"c'est la période la plus riche dans l'histoire du théâtre européen: le théâtre était alors la forme de 
représantation par excellence, et servait de référence pour tous les autres arts"130. 

 

Segundo análise própria, repartiríamos em três grandes momentos a vida teatral deste 

século em França: o de Richelieu, o de Mazarin e o do Luís XIV. E passamos a explicar-nos.  

Em 1629, nomeado ministro de Estado por Luís XIII, o cardeal Richelieu investe numa 

política de unidade do reino segundo uma autoridade monárquica. A sua predominância 

governativa faz-se também passar pelo protectorado das Letras e das Artes, abrindo mão de um 

mecenatismo a artistas e escritores, para o que não só recorre a atribuições pecuniárias como à 

distribuição de cargos de diversa ordem. O teatro vai assumir uma função instrumental, política, e 

são criadas oficinas de escrita colectiva onde participaram Boisrobert, Colletet, L’Estoile, Rotrou e 

Corneille. As representações tinham fundamentalmente lugar na corte mas, entretanto, em 1637, 

constrói-se a primeira sala destinada a representações dramáticas - Le Théâtre du Palais-Cardinal, 

mais tarde chamado Le Théâtre du Palais-Royal. Em 1634, Richelieu funda a Academia Francesa, 

órgão instituído pelo ministro para regular o bom uso da língua francesa, e ainda como agente 

estabilizador das regras da arte dramática131. O interesse do Cardeal pelo teatro é manifesto:  

 

"Réorganisation des troupes parisiennes, réhabilitation du théâtre et du métier de comédien, le Cardinal 
mettant lui-même la main à la plume, si l'on ajoute que les lettres patentes instituant l'Académie Française sont 
signées le 15 janvier 1635, on voit l'importance de cette année dans notre histoire culturelle."132. 

                                                
129 JOMARON, Jacqueline de, Le Théâtre en France, Paris, Armand Colin, 1992, p.163. 
130 GREEN, Eugène, La Parole Baroque, Paris, Desclée de Brouwer, 2001, p. 29. 
131 Op. Cit.: Le Théâtre en France,  p. 164. 
132 COUTON, George, Richelieu et le théâtre, Lyon, PUL, 1986, p. 12. 



 

Na verdade, Luís XIII não partilhava com Richelieu um entusiasmo tamanho pelo teatro,133 

embora lhe reconhecesse sentido utilitário na condução da sua política. Ainda assim, em 1629 

converte os Confrères de la Passion na Troupe des Comédiens du Roi, passando também a 

subsidiar as companhias teatrais do Hôtel de Bourgogne e do Marais. Na esteira deste investimento 

real, estes "Hôtels" passam a ser frequentados por um público aristocrático. Contudo, é um facto 

que nem sempre os soberanos objectivos foram atingidos. 

É do conhecimento comum que o cumprimento das "bienséances" era uma condição sine 

qua non ao exercício dramático francês. Segundo Jacques Scherer, esta imposição correspondia a 

uma exigência moral porquanto a peça não deveria chocar o decoro público134, ao que bastará 

recordar-se, a este respeito, a enorme querela suscitada por Le Cid de Pierre Corneille. 

Considerado um texto polémico e infractor das regras da ética, esta obra dramática levou ao 

estrado um verdadeiro atentado ao espaço moral vigente: em total desobediência às práticas do 

exigido decoro e verosimilhança em cena, a jovem heroína corneilleana casa com o assassino de 

seu pai. Com esta feição, decididamente que o teatro francês estava a deseducar. Tornando-se 

preocupação régia, em 16 de Abril de 1641, uma declaração de Luís XIII torna pública a seguinte 

declaração: 

 

 "la crainte que nous avons que les comédies qui se représentent utilement pour le divertissement des 
peuples soient quelques fois accompagnées de représentations peu honnêtes, qui laissent de mauvaises 
impressions dans les esprits. (…) nous voulons que leur [des comédiens] exercice, qui peut innocemment divertir 
nos peuples de diverses occupations mauvaises, ne puisse leur être imputé à blâme, ni préjudicier à leur 
réputation dans le commerce public."135. 

 

Esta inquietação monárquica não será de estranhar se considerado que o espectador de teatro da 

França seiscentista era essencialmente aristocrático. O povo privilegiava o lado espectacular de 

qualquer outro tipo de diversão pública, gostava de espectáculo, mas não especialmente de teatro. 

É Jacques Scherer quem escreve assim sobre esta questão: 

 

"La passion du spectacle est essentiellement populaire. Le peuple de Paris est badaud. Le peuple de 
province, au XVIIe siècle, s'ennuie et cherche au théâtre un divertissement. Le peuple français dans son ensemble 
est à l'époque classique amoureux des bals, des ballets, des carroussels, des fêtes, des feux d'artifice, des défilés, 
des uniformes, des habits brodés d'or, de tout ce qui peut constituer un spectacle. Si le théâtre est capable de lui 
offrir les mêmes agréments, tant mieux pour le théâtre, et tant mieux pour le public."136. 

 

                                                
133 Citamos, a este propósito, um excerto de curiosa caracterização psicológica e dos interesses pessoais do monarca: "il 
[Louis XIII] était timide, parlait difficilement. Ses distractions préférées étaient la chasse et la danse («il dansait assez 
bien un ballet » dit Tallemant). Pour chasser l’ennui, il apprit toutes sortes de petits métiers (…) : faire des canons de 
cuir, des lacets, des filets, des arquebuses, de la monnaie; il était bon confiturier, bon jardinier» (…) il  «composait en 
musique et ne s’y connaissait pas mal.". DESCOTES, Maurice, Le public de théâtre, Paris, PUF, 1964, pp. 59-60. 
134 HUBERT, Marie-Claude, Le Théâtre, Paris, Armand Colin, 1988, p. 96. 
135Op. Cit.: Le Théâtre en France, p.165.  
136 SCHERER, Jacques, La Dramaturgie Classique en France, Paris, Nizet, 1966, p. 160.  



 

Entretanto, até à morte de Richelieu em 1642, o teatro ia sendo simultaneamente 

usufrutuário do mecenato real e dos favores de alguns nobres, pelo que em França, tal como na 

Europa em geral, espelhava-se na ribalta o prestígio duma monarquia que assim se ia exibindo no 

aparelho da cultura nacional, e internacional. 

Num segundo instante, o percurso dramático muda de trajectória com o cardeal Mazarin 

que sucede a Richelieu em 1643, mas com funções de Estado mais alargadas. Morto Luís XIII, é 

Mazarin quem conduz politicamente a França em nome da regente Ana de Áustria, mãe do futuro 

Luís XIV, então com cinco anos. A França vivia um desgaste económico considerável: a nível 

interno, provocado por La Fronde, no plano externo, pela participação na Guerra dos Trinta Anos. 

A consequente corrosão financeira foi responsável por uma mudança de atitude político-cultural. 

Segundo opinião de Jacqueline de Jomaron, este novo posicionamento do governo francês parece 

não se justificar por si só, isto por considerar a nova administração avarenta: "La suppression des 

gratifications est communément attribuée à l’indifférence de Mazarin, d’origine italienne, à l’égard 

des auteurs français, à sa ladrerie également."137. A adopção de medidas de contenção económica 

que afectariam as produções dramáticas parece, por outro lado, colocar-se num plano que excede o 

da simples retracção de despesas – "Si Mazarin ferme sa bourse aux auteurs français, il protège et 

favorise les artistes en provenance d’Italie."138. A preferência pelo novo espectáculo à italiana 

trouxe faustosas óperas à ribalta dos palcos franceses, arte que se oferecia ao espectador parisiense 

com o encanto e sedução da aliança entre música e texto dramático, aparatosamente coadjuvada 

por cenários elaborados onde a maquinaria, de efeito inovador, erguia no estrado uma completude 

estética nunca anteriormente fruída. A continuada presença do compositor italiano Luigi Rossi nos 

palcos parisienses veio rapidamente a entusiasmar o compositor Jean-Baptiste Lulli que, 

recebendo o cargo de superintendente da música e adaptando as linhas da tradição operática às 

características culturais do povo francês, veio a afirmar-se como o verdadeiro fundador da ópera 

em França. 

Em 1661 morre Mazarin e é Luís XIV, então com vinte e dois anos, quem assume a coroa 

de orientação política absolutista. Defensor inigualável das artes, com ele entramos naquele que 

consideramos o terceiro momento de feição teatral, e que irá preencher as últimas quatro décadas 

do século. O objectivo dramático proposto era único: exaltar a glória do Rei. Sem nunca perder tal 

noção, o ministro Colbert incumbe Chapelain, – escritor e membro da Academia Francesa –, de 

reunir um grupo de "plusieurs trompettes des vertus du roi" 139, artistas que se queriam talentosos e 

submissos às ordens e vontade do monarca. Esta espécie de consagração a alguns dramaturgos vai 

integrar nomes como Mairet, Rotrou, Corneille, Molière e Racine, sendo ao penúltimo exigido que 

escrevesse peças dramáticas para divertimento da corte, não raras vezes com desabrida rapidez, e 

                                                
137 Idem, p.166. 
138 Idem, p. 167. 
139 Idem, p. 168. 



 

ao último textos laudatórios à honra e glória do soberano. De notar, entretanto, que as peças 

representadas nos círculos aristocráticos nem sempre faziam, e apenas, reflectir a apologia do rei, 

criticando frequentemente figuras e comportamentos do quotidiano em geral. Como exemplo 

disso, e pesem embora os abundantes discursos panegiristas ao mecenas régio, temos os textos de 

Molière que não deixam de se centrar reiteradamente na satirização de um leque de figuras sociais. 

Sobre esta opção molieresca, Marie-Claude Hubert tece o seguinte comentário: 

 

 "C’est toute la société de son temps que Molière fait défiler sur la scène. Nul échappe à la satire : 
médecins et apothicaires, hommes de loi véreux et usuriers, pédants et précieuses bornés, entremetteuses, 
professeurs et faux dévots…(…) il convient d’entrer comme il faut dans le ridicule des hommes et de rendre 
agréablement sur le théâtre des défauts de tout le monde."140. 
 

Tirando também partido destas apostas de envolvimento dramático, o exuberante reinado 

de Luís XIV reuniu as condições que permitiram ao soberano ser caracterizado na e pela 

sumptuosidade dos seus festins delirantes. Ostentava-se um fulgurante espectáculo político em que 

o rei era o herói e o expoente duma concepção de poder regida pelo luxo e prestígio, – ele próprio 

foi também actor –, tal era a ambição de ser iluminado pelas velas da ribalta que, apesar da maioria 

das peças dramáticas subirem ao estrado da corte, mesmo assim Luís XIV não hesitava em 

incursões aos teatros públicos, fazendo questão de assistir a outras peças que entendesse dever vê-

las141. As representações dramáticas acompanhavam a corte para Vincennes, Saint-Germain, 

Fontainebleau, Chambord, numa cumplicidade de espectáculo, divertimento e adulação. Uma vez 

a corte definitivamente fixada em Versalhes, o rei começa progressivamente a desinteressar-se 

pelo teatro. Em 1680, surgem mesmo medidas reguladoras radicais: um decreto real proíbe as 

companhias de qualquer representação dramática em Paris, concessão que passou a ficar 

exclusivamente atribuída à Comédie Française142. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
140 Op. Cit.: Le Théâtre, p.80. 
141"Ainsi note-t-on sa présence au Marais pour Tomocrate de Thomas Corneille, (…) à l’Hôtel de Bourgogne pour 
Aedipe de Pierre Corneille, au Palais-Royal pour L’École des femmes.". Op. Cit.: Le Théâtre en France, p. 169. 
142 Idem, p. 170. 



 

 

 

I. 2. 3. O Teatro inglês da Restauração 

 

 

 

Em Inglaterra, após a queda do governo republicano de Cromwell em l648, inicia-se um 

processo político de recuperação monárquica o qual, com o regresso de Carlos II ao trono em 

1660, deu início à Restauração. Vindo do exílio em França, este rei estava aculturado nos gostos e 

pergaminhos dramáticos "à la française"143. É nesta aura de entusiasmo pelas representações 

dramáticas que o monarca vai autorizar em 1662 que os teatros reabram portas em Inglaterra. 

Os traços caracterizadores do teatro da Restauração apresentam-se, grosso modo, em 

contraste com o grande momento que o antecedeu, o já referido teatro isabelino, quer do ponto de 

vista do instante cultural e social, quer das próprias tendências do texto dramático. A comédia, por 

exemplo, é frequentemente acusada da agudeza dos códigos de linguagem, e particularmente a 

chamada comédia de costumes – designação que Hugh Hunt considera eufemismo da "comédia de 

sexo": 

 

"The Comedy of Sex, which has been more genteelly called the Comedy of Manners, and which, almost 
without exception, is the theme of all Restoration comedy from Dryden to Farquhar, was played in a realistic 
style, not an artificial one."144.  
 
 

Esta explosão temática do erotismo nos palcos emergiu em reacção ao decoro que os vinte 

anos de repressão puritanista do regime então deposto tinham vigorosamente implantado. Contudo, 

este impudor em palco não se demarcou neste período por um traço absolutamente inovador, 

reatando-se antes laços avatáricos ao teatro do início do século. Uma das condições inovadoras, 

essa sim, ainda de favorecimento à cedência a representações de menor pudor, era o factor de, tal 

como em França, as cenas femininas passarem a ser representadas por mulheres:  

 

"Bawdry and sensual situations were nothing new to English drama; the plays of Jacobean and Carolean 
stages had exploited every aspect of situations which might be expected to stimulate the jaded palates of their 
patrons. What was new was the realism given to sensuality by the appearance of real women on the stage."145. 

 

                                                
143 "(…) sous Charles II qui témoignait d'un goût très marqué pour le théâtre, deux troupes furent établies, celle du roi et 
celle dite de l'Opéra.". SAINT-ÉVREMOND, Sir Politick Would-Be, FINCH, Robert e JOLIAT, Eugène (présent. et 
notes), Genève, Librairie Droz, 1978, p. 2. 
144 HUNT, Hugh, Restoration Theatre, Edward Arnold, Ltd. (ed.), London, 1965, p. 184.  
145 Idem, p. 182. 



 

Apesar de algum choque causado pela pungente mudança de tendências146, o sub-género 

da comédia marcou-se pelo enorme aplauso que recebeu: "The comedy written between 1660 and 

1710 is the greatest achievement in English drama outside the Elizabethan and Jacobean 

period."147, ilustra assim John Barnard. Entretanto, L. C. Knights investe numa opinião que nos 

parece mais consensual com a restante crítica, ao referir que os textos da comédia de costumes são 

pobres e inexpressivos, e que este é um dos factores responsáveis pelo enfraquecimento deste 

período dramático inglês:  

 

"the comedy of manners exhibits a parallel attenuation and enfeeblement of what the age, taken as a 
whole, had to offer (...) the prose in which Restoration comedy is written – select which dramatist you like – is 
poor and inexpressive in comparison with the staple non-dramatic prose."148.  
 

 
Num período de acentuada instabilidade ao nível da ordem social, política, cultural e 

mesmo da célula familiar149, as já referidas comédias de sexo cumpriam no estrado uma 

importante função social, também segundo F. W. Bateson. Este crítico divide ainda as comédias 

do séc. XVII inglês em dois tipos: comédia "vulgar" e comédia "culta", ambas para satisfazer as 

exigências de dois géneros de público para os quais a gargalhada tinha funções diferentes:  

 

"The seventeenth century distinguished between low comedy, which was merely meant to make the 
audience laugh, and high or “genteel” comedy, which used the laugh as a form of social comment – ridendo 
corrigere mores. A defence of Restoration comedy must demonstrate that its sex jokes have a serious social 
function."150. 

 

No seio da multiplicidade de opiniões parece inequívoco o entendimento sobre uma forte 

dinâmica de pendor dramático neste período. Contam-se inovações ao nível da arquitectura dos 

teatros, e mais concretamente dos palcos, elaboradas tramas sobre acontecimentos políticos e 

sociais, e ainda o entusiasmo de um público de todos os quadrantes151. Ao abandono dos teatros 

durante os dezoito anos de governação republicana, seguiu-se uma prosperidade construtiva a 

partir de espaços cobertos já existentes. Tal como em França, assumiu-se a preferência por áreas 

mais pequenas instaladas em locais de boa frequência, aspecto que decorre da preocupação em 

despertar o interesse num público aristocrático, cujo número nunca encheria grandes espaços e que 

naturalmente se sentiria mais integrado em ambientes limitados. Pressente-se nesta dinâmica a 

                                                
146 "The pursuit of sex which dominated the stage was followed with equal in the auditorium (…) that it was almost 
impossible for a virtuous woman to visit the playhouse without her intentions being suspect.". Idem, p. 183. 
147 BARNARD, John, Comedy from the Restoration till 1710, in, RICKS, Christopher (ed.), English Drama to 1710, 
London, Sphere Books, 1988, (1971), p. 382. 
148 Op. Cit.: Restoration Drama, p. 6. 
149 "Gender, sexuality, and marriage emerge as comically or tragically disordered states whose permutations must be 
worked through in order to achieve personal goals, to consolidate families, to re-establish social order to restore political 
stability, and to secure cultural cohesion.". GILL, Pat, Gender, sexuality, and marriage, in, English Restoration Theatre, 
Deborah P. Fisk (ed.), Cambridge, CUP, 2000, p. 191. 
150 Idem, p. 25. 
151 Op. Cit.: English Restoration Theatre, p.xv. 



 

influência dos "Hôtels" parisienses onde se exibiam representações que acolhiam um público 

igualmente aristocrático, distinguindo-se o caso francês por estes espaços serem salas pequenas no 

interior de enormes e luxuosas casas senhoriais. Perante uma constelação de reavaliações acerca do 

processo dramático neste período da Restauração inglesa, não se poderá ainda ficar alheio ao 

crescente demográfico em flecha que registou, e apenas na cidade de Londres, uma alteração de 

200.000 habitantes em 1605 para 500.000 em 1660152. Todavia, a resposta do público frequentador 

do teatro não foi nem aproximativa, nem directamente proporcional a este crescimento, conforme 

seria de esperar. Pelo contrário, diz-nos E. Langhans que o potencial de espectadores terá 

inclusivamente baixado durante este período da Restauração153. Sentida a premência de uma 

revitalização neste domínio, Carlos II favoreceu-a com o seu mecenato, apoio que fortificou ainda 

pela sua presença em representações dramáticas noutros locais que não na corte, – afinal, ainda à 

semelhança de Luís XIV –, e também, curiosamente, com uma oferta de bilhetes de ingresso a 

custos simbólicos:  

 

"The active patronage of King Charles II and his brother James, Duke of York, assured that the court 
attended performances mounted beyond its confines and open, at a somewhat steep cost of one to four shillings, 
to any who could afford admission."154.  

 

De gosto social e mundano de condimentos parisienses, esta aculturação, afinal típica dos 

exilados, fez do rei "a monarch more familiar with French than English entertainements."155. Daí 

que, à maneira continental, Carlos II importou ainda de França uma plurimoda da esfera teatral: os 

anteriores teatros em espaços abertos tornam-se áreas cobertas; introduziu-se a iluminação 

artificial por velas e lamparinas; os papéis de representação feminina, que em França desde sempre 

foram atribuídos a mulheres, tornaram-se, conforme já referido, uma prática que se estreou em 

Londres em 1660; as companhias teatrais deixaram de ter o suporte real em exclusivo, adquirindo 

o perfil de empresas de gestão própria; desenvolveu-se o gosto pela prática de canções e dança nos 

entreactos (recorde-se que Luís XIV tomava parte na dança das comédie-ballets); nasceu a 

atracção aristocrática pela ópera, género investido por Mazarin e já com décadas no palco francês; 

cenários e deslumbrantes efeitos de maquinaria apareceram também nos palcos concebidos para os 

espectáculos de ópera, exuberância que se começa a conhecer no Lincoln’s Inn Fields Theatre a 

partir de 1660.  

Quanto ao público, habituado a interagir com os actores, para o bem e para o mal, chegava 

a ditar a fortuna da peça:  

 

                                                
152 LANGHANS, Edward A., The Theatre, in, FISK, Deborah Payne (ed.), English Restoration Theatre, p.2. 
153 Idem, Ibidem. 
154 SANDERS, Andrew, The Short Oxford History of English Literature, Oxford, OUP, 2000, p. 268. 
155 Idem, p. 4. 



 

"The audience, more than the physical features of theatres, affects the course of drama, determining whether, 
in a given age, it is mostly serious or comic, frivolous, melodramatic, spectacular, lofty, or what have you."156.  

 

Para uma boa parcela de público, ir ao teatro era tão usual que não carecia de uma 

motivação específica: "Many theatre patrons went to playhouses for lack of anything better to do 

or to impress others or to search for sexual game."157, ao que Edward Langhans acrescenta que o 

teatro era observado por muitos dos seus espectadores como um jogo de imitação de imoralidades, 

afinal, porque era esse mesmo jogo que praticavam nas suas vidas. Este sentido de devassidão, dir-

se-ia mesmo obscenidade, comummente atribuído à comédia da Restauração, é no entanto 

contestado por alguns críticos que concedem a esta adjectivação uma vocação desviante de outros 

tipos de análise. John Barnard, alega que "there is the notorious red herring of the comedies’ 

obscenity and immorality"158, factores de intencionalidade dissuadora sobre os quais L. C. Knights 

comenta: "The criticism that defenders of Restoration comedy need to answer is not that the 

comedies are immoral, but that they are trivial, gross and dull."159. Mas de grosserias dramáticas o 

público inglês muito dificilmente se desagradaria, pois lidar com cenas de sexo e violência ia 

sendo, afinal, uma prática de reconhecida banalização no seu quotidiano160. E um aparte para 

referir que em França, muito pelo contrário, "Au XVIIe siècle, les bienséances interdisent 

notamment de représenter le sang sur la scène."161; exigia-se decoro, mesmo que se de tragédias se 

tratasse.  

As dramaturgias do período da Restauração eram ainda geralmente reguladas pela 

taxinomia dos géneros e regras aristotélicas, embora evidenciando esparsos sinais de cedência. 

Quanto às temáticas, essas eram seriadas de acordo com a opção do dramaturgo: as tragédias, ou 

tragicomédias, ocupavam-se de argumentos historicistas de casas reais temporalmente remotas; as 

comédias tinham enfoque em temas do dia-a-dia da sociedade londrina. Relatavam-se 

factualidades expressas em uniões amorosas dificultadas por razões sociais, infidelidades de vária 

ordem, fraudes, adultérios, intrigas, vinganças, exibindo e ridicularizando ainda psicologias e 

comportamentos através de figuras-tipo, estas fazendo geralmente subir ao estrado uma pintura 

social de valores morais perversos. Recorrentemente envolvidas em considerações de carácter 

ontológico, as tramas associavam masculino e feminino, macho e fêmea, ou faziam ainda ressaltar 

a androginia, uma organização estética que se estruturava na essência dos contrários, nem sempre 

em conflito162.  

                                                
156 Idem, p. 13. 
157 Idem, p.14. 
158 Op. Cit.: English Drama to 1710, p. 381.  
159 Op. Cit.: Restoration Drama, pp. 18-19. 
160 "What happened behind the scenes, on the stage, and in the auditorium was no different from what happened in the 
Mall, in the parks, in the coffee-houses and in the court itself." Op. Cit.: Restoration Theatre, p. 183. 
161 Op. Cit.: Le Théâtre, pp. 96-97. 
162 DOODY, Margaret A., Gender, literature, and gendering literature in the Restoration, in, ZWICKER, Steven N., 
English Literature: 1650-1740, Cambridge, CUP, 1998, p. 58. 



 

Os efeitos de execução extravagante conseguidos nas intrigas e cultivados quer na prosa 

quer no verso eram servidos por vários procedimentos estratégicos. Um realce para os artifícios 

retóricos – de grande acolhimento à antítese, ironia, paradoxos, contradições –, bem como para as 

escolhas temáticas que acentuavam a evidência (ou não) de estados psicológicos alterados. Nessas 

escolhas incluíam-se comportamentos subversivos sempre dissimulados pela poderosa máscara 

social; obsessões e loucura; delação de condutas desviantes de profissões carismáticas; em suma, 

toda uma imbricada panóplia argumentativa que, na sua mordacidade, se preocupava com a 

explosão do riso. 

 

 

Quer em Inglaterra, quer em França, a segunda metade do séc. XVII exibiu, pelo 

pensamento e caneta dos seus dramaturgos, uma declarada perda de inocência daqueles povos. 

Para esse colectivo, ir ao teatro era também a possibilidade de ver publicamente expressas as suas 

preocupações, amarguras, ultrajes ou desencantos duma sociedade injuriada pelas orientações 

monárquicas de ditame absolutista. Os dramaturgos eram simultaneamente críticos e porta-vozes 

por excelência, não apenas de descontentamentos dos povos, como de comportamentos 

reprováveis que iam detectando na sociedade em geral, e frequentemente nos ambientes mais 

populares: "It is just possible to claim that Restoration comedy contains «social criticism» in its 

handling of « the vulgar»."163, assim se escreve sobre a comédia deste período inglês. 

Desta sumariada abordagem aos contornos históricos dos planos teatrais do séc. XVII 

inglês e francês ressumam algumas marcas comuns a ambos. Quer porque herdeiros do 

investimento em políticas marciais de grande aniquilamento social; quer pela destruição das 

Guerras Civis; quer porque os sistemas feudais iam cedendo à finança comercial; quer porque os 

valores morais praticados não espelhavam aqueles que as Igrejas sermonavam (e se calhar também 

não dava deles o melhor exemplo); ainda porque os povos presenciavam silenciosamente excessos 

cometidos por monarquias que se reviam em festins e luxos incomportáveis, ambos os povos, 

impotentes para ultrapassar a situação, serviam-se do entretenimento dramático para dela se rirem 

no palco, e afinal, também de si mesmos. Exaltava-se a condição humana da época, denunciavam-

se vícios, virtudes, loucuras, ambições, sonhos (ir)realizados, orgulhos (feridos), trapaças, 

(i)modéstias, utilizando para tal toda uma combinatória de material discursivo de grande persuasão 

e efeito. Não eram inócuos o teatro isabelino ou o jacobiano, tão-pouco o da Restauração inglesa, 

tal como não eram, em França, e em plena corte, as concomitantes comédias de Molière.  

Foi neste quadro dramático que se movimentou Saint-Évremond. Nos capítulos seguintes 

demorar-nos-emos nos necessários desenvolvimentos da sua escrita dramática, lugar primordial 

onde jogaremos questionações e conjecturas. 

                                                
163 Idem, p. 11. 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte II 
 
 

Sir Politick Would-Be: do hipotexto Volpone, The Fox, de Ben Jonson 
 



 

 
 

II.1 – Da génese dramática 

 

 

II.1.1 - Analogias dramáticas:   le génie de leur(s) Nation(s)  

 

 

 

 

É já do nosso conhecimento que Sir Politick Would-Be foi escrito entre 1662 e 1665. A sua 

publicação ocorreu postumamente, em 1705, e por iniciativa de Desmaizeaux em Oeuvres 

Meslées164. Ben Jonson escreveu Volpone em 1605 – em apenas cinco semanas, recorde afinal 

ameaçador da sua reputação de enorme vagareza165 –, texto que sobe ao estrado no The Globe em 

1606166. A sua primeira edição conheceu um quarto em 1607 e a segunda foi coligida em Works em 

1616167. Também um dado já avançado, embora algo impreciso, é de que Saint-Évremond nunca 

aprendeu a língua inglesa, razão pela qual Pierre Desmaizeaux em Vie de M. De Saint-Évremond 

escreve que o duque de Buckingham e M. d’Aubigny lhe terão explicado vários textos dramáticos – 

entre eles Volpone, naturalmente. Contas feitas, Sir Politick Would-Be conhece as páginas cerca de 

um século após Volpone ter subido à cena, e daquela não existem, inclusive, dados exactos sobre a 

sua provável representação168. Contudo, considerando-se os círculos aristocráticos frequentados por 

Saint-Évremond é provável que a peça tenha sido exibida na corte, pois a monarquia de Saint-James 

– que com Carlos II era toda francesa169 – tornou-se acérrima adepta do teatro. A justificar o 

entusiasmo do rei inglês temos o facto de este ter passado a admitir ao seu serviço um grupo de 

comediógrafos franceses logo a partir de 1662 – os Comediógrafos do Rei de Inglaterra170 –, 

excitação que o levou posteriormente a criar a Companhia da Ópera de Londres. 

Parece-nos haver, entretanto, dados que permitam admitir a possibilidade de contra-

argumentar que Sir Politick Would-Be tenha assim tanto dependido duma tríplice colaboração – o  

                                                
164 Cf. SAINT-ÉVREMOND, Sir Politick Would-Be, R. Finch e E. Joliat  (present. et notes), Genève, Librairie Droz, 
1978, p. VIII. 
165 "Jonson wrote the play in only five weeks, a remarkably short time for anyone, but particularly for Jonson who was 
notorious for his slowness". JONSON, Ben, Volpone, or the Fox, B. Parker (ed.), Manchester, MUP, 1999 (1983), p. 10. 
166 JONSON, Ben, Volpone, Robert N. Watson (ed.), London, New Mermaids, 2003 (1968), p. xxvi. 
167 Idem, p. xxxi. 
168 "Sir Politck (qui, d'après Desmaizeaux, n'a pas été écrit pour être jouée) n'aurait été destiné que pour l'amusement d'un 
petit groupe d'amis, autant anglais que français". Op. Cit.: Sir Politick Would-Be, "notes sur l'Introduction" nº 3, p. 7. 
Porém, Christian Biet sugere que houve uma representação: "dans la mesure où Saint-Évremond s'en tient à une 
représentation à la cour, éphémère et sans publication ". BIET, Christian, Sir Politick Would-Be, ce que la politique ne 
peut pas être ou peut n'être pas: Comédie et conversation sur le project de réformer le monde. 
169 SAINT-ÉVREMOND, Textes Choisis, Alain Niderst (ed.), Paris, Editions Sociales, 1970, p. 20. 
170 "A partir de 1662, cette troupe, jusque-là celle de Lavoy et Alcidor, s'appelait les Comédiens du Roy d'Angleterre." 
Op. Cit.: Sir Politick Would-Be, "Notes sur l'Introduction" nº 1, p. 1.  



 

 

dramaturgo, Buckingham e d'Aubigny. É recorrente a adjectivação de "Parodies à trois plumes"171 

atribuída pela crítica literária ao texto dramático Sir Politick Would-Be - que exemplificamos com o 

trabalho de Christian Biet por o julgarmos o mais recente neste âmbito -, ou de "paternité 

tricéphale"172, assim designada por Nicole Bonvalet. De forma alguma pretendendo negar essa 

possibilidade, contudo, francamente questionamo-la. Vejamos então. Se Saint-Évremond não sabia 

inglês173, tal factor não terá sido impeditivo para que a sua comunicação em Inglaterra se tivesse 

processado adequadamente no meio. As guerras internas em França tinham levado muitos dos seus 

cidadãos a exilar-se em Inglaterra, donde a língua francesa era comummente falada nas ruas de 

Londres. Suportado por uma notícia em Le Pays, Walter M. Daniels refere que não se distinguia 

Londres de uma cidade francesa, porquanto "L'un et l'autre sexe y est habillé comme à Paris, et à 

peu près l'on y vit de même"174, acrescentando que os relacionamentos de Saint-Évremond lhe 

foram proporcionados mais em Francês do que em Inglês, chegando ele próprio a introduzir na Ilha 

as cobiçadas modas à francesa. Usando o texto de Saint-Évremond, W. Daniels escreve que "tous 

cherchent à se faire valoir par l'imitation des modes françaises"175 e, partindo de asseverações de 

Butler, que nos meios aristocráticos era mesmo meritório "arranhar" a língua francesa, pelo que 

Saint-Evremond "n'avait pas à s'embarasser d'apprendre l'anglais pour pouvoir vivre facilement à la 

Cour."176.  

Agora perguntamos: será que Saint-Évremond não saberia tão-pouco alguns rudimentos da 

língua inglesa? Na opinião de R. Finch e E. Joliat, a noção de ignorância de Saint-Evremond sobre a 

língua inglesa decorreu em grande parte, por um lado da sua modéstia, e por outro de uma única 

frase de Desmaizeaux, segundo a qual: "Monsieur de Saint-Évremond n'entendoit pas l'anglois"177. 

Ainda segundo aqueles críticos, Saint-Évremond admirava particularmente a poesia de Waller, 

vindo este inclusivamente a cantá-lo no seu poema On St. James's Park, as lately improved by his 

Majesty178. Sobre esta poesia, ainda Finch e Joliat interrogam: "Peut-on croire que Saint-Évremond, 

lui même poète, ne s'intéressait pas à ces vers-là?"179, acrescentando que a amizade entre Saint-

                                                
171 Op.Cit.: Sir Politick Would-Be, ce que la politique ne peut pas être ou peut n'être pas: Comédie et conversation sur le 
project de réformer le monde. 
172 BONVALET, Nicole, Une curiosité littéraire: Le Sir Politick Would-Be de Saint-Évremond, in, "Revue de Littérature 
Comparée", nº 1, Paris, Didier, Janvier-Mars 1980, p. 85. 
173 "Tous les critiques, à partir de Voltaire et jusqu'à John Hayward, nous disent que Saint-Évremond ne connaissait pas 
la langue anglaise. " Op. Cit.: Sir Politick Would-Be, "Notes sur l'Introduction" nº 9, p. 8. 
174 Apud, Le Pays, Lettre 36, cf. COSMO, p. 369, in, DANIELS, Walter Melville, Saint-Évremond en Angleterre, 
Versailles, Imprimerie Louis Luce, 1907, p. 3.  
175 Idem, Ibidem. 
176 Idem, Ibidem. 
177 Op. Cit.: Sir Politick Would-Be, "Notes sur l'Introduction" nº 9, p. 9. 
178 "Lorsque Charles II fit réformer l'art des jardins d'après des dispositions de Le Nostre, la restauration du parc de Saint-
James, où Saint-Évremond, par décision royale, était gouverneur de l'Île des «Canards» (…) fut chantée par Waller dans 
son célèbre poème (…) (Voir Waller, Works, ed. Samuel Johnson, 1790, 152-157)." Op. Cit.: Idem, Ibidem. 
179 Idem, Ibidem. 



 

Évremond e Waller vinha já dos seus tempos em França e que prolongada em Inglaterra permitiu 

mesmo que entre eles tivesse havido colaboração180. 

Mutati mutandis, sabe-se entretanto que Ben Jonson andou por terras do hexágono 

continental. Assíduo frequentador dos círculos da sociedade parisiense, é de conjecturar, com uma 

forte crença, que a estada de Jonson181 não tenha passado desapercebida a Saint-Évremond. Por 

outro lado, W. Daniels relata ainda que as obras de Jonson eram conhecidas em França:  

 
"Ses œuvres avaient pénétré en France, et l'on cite dans l'inventaire de la bibliothèque de Fouquet les 

Comédies de Jason (sic) en anglais, 2 vol., London, 1640, évaluées à 3 sols."182. 
 

Mas de notar ainda que, em França, desde sempre Saint-Évremond foi afinal conhecedor das 

comédias inglesas: 

 

"what he liked most about English comedy was its radical improvement upon the comedies that had 
irritated or bored him when he had seen them in France as a young man."183. 
 

 Montando o esquema: Saint-Évremond, um homem da corte francesa; tendo mantido boas 

relações com Fouquet184 e estando as obras de Ben Jonson na biblioteca deste ministro; tendo 

Volpone sido escrito em 1605 e com imediato e estrondoso êxito de representação; sendo Saint-

Évremond atento ao mundo da escrita e ainda frequentador do teatro185; tendo Sir Politick Would-Be 

sido escrito logo após dois anos do autor chegar a terras insulares, -  tudo se conjugará para admitir 

que Saint-Évremond possa já ter levado consigo, de França para Inglaterra, um (razoável?, bom?) 

conhecimento da peça jonsoniana. Por outro lado ainda, esta peça manteve-se permanentemente em 

cena durante cerca de cento e oitenta anos (sem considerar, obviamente, o período de encerramento 

dos teatros entre 1642-1660)186, dado por si só indiciador de que possa ter sido (re)vista em palco 

por Saint-Évremond, dúvida igualmente colocada por Quentin Hope: "There were performances of 

Epicoeme, Bartholomew Fair, The Alchimist and Volpone during the first year or two of his 

residence in London which he may well have seen."187. Finch e Joliat chegam mesmo a sugerir que 

Saint-Évremond assistiu à representação de Volpone na Corte de Saint-James: "Il est à noter que 

                                                
180 "M. Waler et lui on fait chacun quelq. Scene de Pompée traduit en Anglois.Com. Philosophique, conscience errante, 
etc.". Idem, Ibidem. 
181 "Ben Jonson en personne était même allé en France, laissant surtout aux Parisiens le souvenir d'un ivrogne «promené 
par les rues dans une charette... comme un Silène endormi». Apud JUSSERAND, Shakespeare en France, p. 56, 138, in, 
Op. Cit.: Saint-Évremond en Angleterre p.140. 
182Idem, Ibidem. 
183 HOPE, Quentin, Saint-Évremond and His Friends, Genève, Librairie Droz, 1999, p.240. 
184 "Mazarin sait que Saint-Évremond ne l'aime pas et connaît ses liens avec le surintendant Fouquet.". SAINT-
ÉVREMOND, Écrits Philosophiques, Jean-Pierre Jackson (ed., préf. et notes), Paris, Ed. Alives, 1996, p. 12. 
185 Em Sur les Operas, Saint-Évremond escreve: "J'ai vû des Comédies en Angleterre où il y avoit beaucoup de 
Musique". SAINT-ÉVREMOND, Œuvres en Prose, René Ternois (introd., notices et notes), t. III, Paris, Didier, 1966, p. 
158. 
186 Op. Cit.: Volpone, Robert N.Watson (ed.), p. xxvi. 
187 Op. Cit.: HOPE, Quentin, Saint-Évremond and His Friends, p. 240. 



 

Saint-Évremond aurait même pu voir jouer Volpone dont deux séries de représentations furent 

données devant le roi au cours de l'année 1662."188, asserção que decorre de outra, de H. Herford e 

E. Simpson, quando escreveram que:  

 

"The company [King's Company] played Volpone at Court on 28 August 1667 and received £29 for the 
performance. They also played on 17 January 1676, when the King was present and they received £10."189. 

 

As referências a Buckingham e d'Aubigny, tanto quanto o nosso estudo pôde apurar, não 

permitirão considerá-los para além dum nível de participação limitada às tertúlias de que os três 

intelectuais assiduamente fruíam. Não causa qualquer espanto esse interesse comum pelo teatro, a 

notar pelo comentário de R. Finch e E. Joliat: 

 

"L'abbé d'Aubigny, acteur né, savait contrefaire les personnages de la cour, y compris les étrangers qu'il y 
rencontrait. Le duc de Buckingham (…) paru comme acteur de troupe privée en 1653. En 1661, il avait mis en 
scène The Chances, pièce adaptée d'une comédie de Beaumont et Fletcher."190. 

 

Concomitantemente, Buckingham trabalhava os primeiros esboços de cenas mordazes duma peça 

que veio a celebrizar-se: The Rehearsal191. Apesar destas empatias comuns sobre a possível 

colaboração dos dois amigos de Saint-Évremond no seu texto dramático, Quentin Hope é claro 

quando levanta a questão nestes termos: 

 

"Saint-Évremond admired Jonson too. But how well can you know a play if you do not understand the 
language it is written in? His friends cannot have actually taken the time to translate more than a few passages for 
him. Yet they did give him a fairly good idea of what several of Jonson's comedies were about. (...) Nonetheless, 
Saint-Évremond inevitably views Jonsonian comedy from a certain distance and of course from a French 
perspective."192. 
 

Quanto a esta questão, estamos perfeitamente de acordo com Quentin Hope. 

Saint-Évremond deixou-nos vários ensaios nos quais pondera sobre a arte de representar193. 

Considerado um "railleur", não admira o seu interesse pelas produções dramáticas de Ben Jonson – 

"He [Saint-Evremond] says that English comedy will appeal to the taste of all those who enjoy 

making fun of fools and fakers."194. Não seria apenas o carácter idiossincrático do autor inglês, mas 

também a sua favorável reputação, – culto, rigoroso na escrita, conhecedor e razoavelmente 

cumpridor das regras clássicas, além de inteligentemente engenhoso no malabarismo da palavra –, 

                                                
188 Op. Cit.: Sir Politick Would-Be, "Notes sur l'Introduction" nº 19, p. 10.  
189 HERFORD C. H., SIMPSON, E., Ben Jonson, vol. IX, Oxford, At the Clarendon Press, 1950, p. 197. 
190 Op. Cit.: Sir Politick Would-Be, pp. 2-3. 
191 Idem, p. 3. Em "Notes sur l'Introduction" nº 12, p.9, ficamos ainda a conhecer que The Rehearsal  foi representada em 
1671 e publicada em 1672, e que a partir desse momento Buckingham passou a ter o seu próprio teatro, privado, onde o 
rei e os seus amigos se deslocavam para assistir às representações. 
192 Op. Cit.: Saint-Évremond and His Friends, p. 240. 
193 São de sua autoria: De la tragédie ancienne et moderne; Sur Les Caractères des Tragédies; Sur les Tragédies; Sur les 
Comédies; De la Comédie Angloise; De la Comédie Italienne; Sur Les Opéras; Défense de quelques pièces de théâtre de 
M. Corneille. Vd Op. Cit.: Oeuvres en Prose, tt. III e IV. 
194 Op. Cit.: Saint-Évremond and His Friends, p. 241. 



 

qual rol de contributos para criar afinidade e simpatia em Saint-Évremond. Refira-se, curiosamente, 

e segundo D. H. Craig, que o próprio dramaturgo inglês revelava essa plena consciência sobre os 

seus méritos, chegando mesmo a declará-la:  

 

"he has discovered the true literary values, and by that discovery has attained a true, and perfect merit, has 
qualified himself as a classic artist and even as a literary dictator."195, 

 

apreciação à qual poderemos aqui acrescentar outra de A. Sanders:  

 

"Ben Jonson, who boldly printed his poems, plays, and masques in 1616 as his Works, went to 
considerable lengths to demonstrate that his plays were to be considered as serious literature and that the actable 
word deserved the distinction of being transmitted as the readable word."196.  
 

Uma vez mais, e insistimos, também por este verdadeiro sentido de auto-marketing, é de crer que o 

escritor inglês muito dificilmente passaria desapercebido, desde cedo, à vigilância atenta e 

empenhada de Saint-Évremond. No início do ensaio De la Comédie Angloise são múltiplas as 

referências às comédias do autor inglês, facto prontamente expressivo de que Saint-Évremond tinha 

um profundo conhecimento da escrita jonsoniana. Citamos um excerto desse texto: 

 

"Il n'y a point de Comedie qui se conforme plus à celle des Anciens, que l'Angloise, pour ce qui regarde 
les moeurs. (…) c'est la representation de la vie ordinaire, selon la diversité des humeurs, et les differens caracteres 
des hommes. C'est un Alchimiste, qui par les illusions de son art, entretient les esperances trompeuses d'un vain 
curieux1; c'est une personne dont la sotte facilité est éternellement abusée1; c'est quelquefois un Politique ridicule, 
grave, composé, qui se concerte sur tout, misterieusement soupçonneux, qui croit trouver des desseins cachez dans 
les plus communes intentions, qui pense découvrir de l'artifice dans les plus innocentes actions de la vie2; c'est un 
amant bizarre3, un faux brave4, un faux sçavant5; l'un avec des extravagances naturelles, les autres avec des 
ridicules affectations."197.  

 
 
Apesar das diferenças culturais entre a sociedade inglesa de Ben Jonson e a francesa de 

Saint-Évremond, o conhecimento deste sobre a fortuna literária do autor inglês tê-lo-à levado a 

descobrir, bilateralmente, imensas analogias do fazer dramático, apreciando-o naturalmente ainda 

porque "thinking about life was considered to be an English speciality"198, escreve Quentin Hope. 

Além de se revelar informado sobre o corpus literário de Ben Jonson, naquele excerto Saint-

Évremond deixa claramente perceber que o dramaturgo inglês foi objecto da sua admiração. Da 

refinada acuidade do pensamento dramático inglês, e sobretudo da facilidade discursiva a par de 

uma invulgar articulação de pensamento, Saint-Évremond deixou ele próprio registos:  

                                                
195 JONSON, Ben, The Critical Heritage, D. H. Craig,  London, Routledge, 1995, (1990), p. 4. 
196 SANDERS, A., The Short Oxford History of English Literature, 2ª ed., Oxford, OUP, 2000, p. 146. 
197 Op. Cit.: Oeuvres en Prose, t. III,  pp. 55-56. Em nota, R. Ternois aclara acerca das remissões que propõe: nota 1, 
p.55: The Alchemist; nota 1, p.56: Sir Epicure Mammon em The Alchemist, Fitzdottrel em The Devil is an Ass, ou ainda 
Easy em Michaelmas Term de Middleton (1604); nota 2: Sir Politick Would-Be em Volpone; nota 3: Morose em 
Epicoeme, or the Silent Woman; nota 4: Captain Bodadill em  Every man in his Humour; nota 5: talvez Sir John Daw em 
Epicoene, or the Silent Woman. 
198 Op. Cit.: Saint-Évremond and his Friends, p.324. 



 

 

"Ils [les anglais] deviennent maîtres de la chose à quoi ils pensent (...) possedez de leurs esprits, quand ils 
possedent leur sujet, ils creusent encore où il n'y a plus rien à trouver, et passent la juste et naturelle idée qu'il faut 
avoir, par une recherche trop profonde (…) je n'ai point veu de gens de meilleur entendement que les François qui 
se donnent l'attention de considerer et les Anglois qui peuvent se détacher de leurs trop grandes meditations, pour 
revenir à la facilité du discours et à certaine liberté d'esprit qu'il faut posseder toûjours, s'il est possible."199. 

 

Esta leitura relativamente ao perfil psicológico do povo inglês, ainda comparativamente ao do 

francês, poderá ser observada como a síntese do juízo crítico do pensamento francês sobre o seu 

vizinho estrangeiro. Afinal, também La Fontaine parecia partilhar de análoga leitura sobre o povo 

inglês. Apenas a título ilustrativo, e muito breve, referiremos um extracto duma fábula 

lafontaineana - Le renard anglais200 - escrita à francesa Elisabeth Montagu, viúva do ex-embaixador 

de Inglaterra em França Daniel Harvey: 

 

"(...) Les Anglais pensent profondément; 
Leur esprit en cela suit leur tempérament. 
Creusant dans les sujets, et forts d'expériences, 
Ils étendent partout l'empire des sciences. 
Je ne dis point ceci pour vous faire la cour. 
Vos gens à pénétrer l'emportent sur les autres; 
Même les chiens de leur séjour 
Ont meilleur nez que n'ont les nôtres. 
Vos renards sont plus fins. Je m'en vais le prouver. 
(…)"201. 
 
 

Falar sobre Volpone é falar de um dos ex-libris da literatura inglesa seiscentista. O 

continuado interesse que o texto desperta, segundo Brian Parker, prende-se com uma tensão de 

didactismo, ainda de execução moralizante que texto e autor simultaneamente organizam. Todavia, 

dado que a obra dramática foi escrita num momento em que Jonson lutava vigorosamente pela 

reconstituição da sua imagem pública – "in 1606 he was scrambling to make a place for himself in a 

society that he had good reason to know was venal and treacherous"202 –, as opiniões críticas 

dividem-se quanto às referidas forças didáctica e moralizante de Volpone. Da mesma forma, Sir 

Politick Would-Be também não foi escrito num momento de conforto social do seu autor. Saint-

Évremond sofria ainda muito de perto os efeitos da recente ostracização que o tinham levado ao 

exílio. E chegamos aqui para agora podermos opinar de que não nos parece, de facto, que o texto 

francês pretenda cumprir-se em finalidades pedagógicas. A grande moral de Sir Politick Would-Be, 
                                                
199 Op. Cit.:Oeuvres en Prose, t. III p.57. 
200 "[Le] Renard Anglais de La Fontaine (où il loue l'Angleterre, les Anglais, et «même» les renards anglais qu'il trouve 
plus avisés que les renards français»), lui est parvenu, peut-on croire, par l'intermédiaire de Saint-Évremond.", facto que 
não fará pasmar atendendo à linguagem libertina organizada pela ambiguidade. Op. Cit.: Saint-Évremond en Angleterre, 
p. 137. Sobre o facto de Saint-Évremond  passar para França nomes da literatura inglesa, este crítico refere: "(…) 
l'invasion intellectuelle de l'Angleterre en France, invasion qui va prendre des proportions considérables dans l'histoire 
littéraire du XVIIIe siècle. Un des premiers, Saint-Évremond a fait passer en France les noms de Waller, de Hobbes et de 
Locke. La Fontaine a probablement reçu de lui l'idée première de sa fable: L'Animal dans la Lune, tirée du poëme de 
Butler: L'Eléphant dans la Lune". Idem, Ibidem. 
201 LA FONTAINE, Le renard anglais, in, Oeuvres Complètes, Paris, Seuil, 1965, p. 173.  
202 Op. Cit.: Volpone, or the Fox, Brian Parker (ed.), p.10. 



 

se mesmo assim de poderá chamar, será a denúncia da ingratidão que, reconhecidamente, espreita 

por perto em todas as páginas da obra. Consideramos antes que a auto-estima do autor estava muito 

ferida, facto que lhe provocou a necessidade de expurgação das suas mágoas, comunicando ao 

mundo, através da sua peça, como as boas intenções eram tantas vezes mal acolhidas. Todavia, do 

abalo da boa imagem pública de Saint-Évremond a crítica literária nunca lhe faz referência, tão-

pouco o próprio dramaturgo a ele se refere nos seus escritos em momento algum.  

Em ambos os textos dramáticos lateja um esforço promotor de uma metamorfose social, 

num convite à reflexão no sentido da melhoria dos comportamentos. Mas a aventura crítica dos 

textos de Jonson chega a ser observada como descomedida e deturpada: "Jonson presents a 

exagerated and distorted image of human behaviour because he shares the common English trait of 

thinking too hard, digging too deep, going to far."203. O tratamento de traçado psicológico 

concedido por Jonson ao povo inglês, atitude que fez dele um dramaturgo controverso, encontra-se 

eventualmente neutralizado em algumas páginas de análise crítica pelo facto de o autor ser também 

observado pelo seu lado conservador: "Behind all this [Jonson's concerns] there lies the kind of 

conservatism innate in a satirical outlook, a conservatism based on fear of change"204, escreve G. 

Parfitt. Sobre a necessidade de reajustamento da sociedade inglesa, Parfitt refere que Jonson não 

acreditava que tudo estivesse bem nos reinados de Isabel I e Jaime I, e que estaria consciente de que 

a remodelação de pensamento teria de se estender amplamente: "that reform (pressingly necessary) 

depended upon men stripping themselves of new fangled ideas and opening themselves to the truths 

which would render the actual of the ideal."205. Assim configuradas as condições para este novo 

ideal de pensamento colectivo, e "in the sense that the ideals are substancially models from the 

past"206, esse mesmo ideal, acrescenta Parfitt, é sempre conservador. Estas razões jonsonianas de 

fundo reformador terão estimulado Volpone a apontar a corrupção, a indisciplina, o desregramento, 

a hipocrisia, a desonestidade, a estultícia, o ardil, toda uma galeria infinda de atributos humanos de 

contaminação maligna. Porém, na medida em que no texto tais vícios aparecem paramentados de 

virtuosidade, exibia-se ainda que as aparências em nada tinham a ver com as essências. Entre a 

audácia e alguma prudência, a escrita de Volpone revela-se desinibida e não denota grandes 

hesitações em fazer aclarar as fraquezas duma sociedade desvirtuada, abrindo-se as suas páginas à 

desmistificação duma máscara social de engenhos matreiros. De notar ainda que, em Inglaterra, o 

corpo censório centralizado na figura do Master of Revel interditava no estrado qualquer crítica 

incómoda à governação nacional pelo que, não obstante o enorme entusiasmo com que o público 

acolhia as peças de Jonson, este não escapou a algumas condenações207. Nas suas dramaturgias, o 

                                                
203 Op. Cit.: Saint-Évremond and his Friends, p. 325. 
204 PARFITT, George, Ben Jonson:Public Poet and Private Man, London, J. M. Dent & Sons, 1976, p.146. 
205 Idem, Ibidem. 
206 Idem, Ibidem. 
207 Em 1597, pela sua participação na peça The Isle of Dog, e em 1603, porque satiriza os escoceses na peça Eastward 
Ho! no momento em que Jaime (da Escócia) ascendia ao trono inglês deixado por Isabel I.  Ainda as peças Poetaster, 



 

dramaturgo foi grave e acutilante no derrame de contrastes negros duma obscura paisagem social. 

Não esconde que o Homem estava a ser traído. Que grassava a irresponsabilidade. Que não se sabia 

onde começavam e onde acabavam deveres e obrigações. Interroga-se acerca do espaço para a 

virtude. Para a moral. Para o respeito pelo outro. Tudo era afinal trompe-l'oeil e parecia chegado o 

tempo de deixar cair a máscara de tantos fingimentos. Também em Volpone, Jonson questiona em 

voz alta a sociedade em que vive, coragem que lhe confere elogios de Thomas Shadwell por ser "the 

onely person that appears to me to have made perfect Representations of human life"208, e ainda de 

John Oldham considerando-o informado da "universal vast Idea of Mankind"209. Este tipo de juízos 

críticos têm vindo a arrogar-se ao longo dos tempos. Observem-se mais dois exemplos: 

 

"I think [Jonson] the most learned and judicious Writer which any Theatre ever had. He was a most severe 
Judge of himself as well as others. One cannot say he wanted wit, but rather that he was frugal of it."210,  

 

escrevia John Dryden em 1668; ainda Samuel Coleridge, cerca de um século depois: 

 

"he [Jonson] was a very accurately observing man; but he cared only to observe what was external or 
open to, and likely to impress, the senses.(…) In all his works, in verse or prose, there is an extraordinary opulence 
of thought"211. 

 
 

A dinâmica de pensamento impregnada de auto-reflexão e perspicácia na auscultação social 

são condições bastantes para não espantar que Volpone tenha recebido a necessária atenção saint-

evremoniana. Aliás, é sintomático o facto de Saint-Évremond o ter colocado em equivalência a 

Molière. E as palavras foram escritas por Saint-Évremond: 

 

"Nôtre Molière à qui les Anciens ont inspiré le bon esprit de la Comedie, égale leur Benjanson à bien 
representer les diverses humeurs et differentes manieres des hommes, l'un et l'autre conservant dans leurs peintures 
un juste raport avec le genie de leur Nation."212. 
  

Num artigo publicado in honorem a Óscar Lopes, Rui Carvalho Homem escreve assim: "O 

culto da sátira ao tempo em que Jonson produz o melhor da sua obra não deixará de ser articulável 

com aquilo a que se convencionou chamar «pessimismo jacobiano»"213. Diríamos que se mesmo 

pessimismo se sente difusamente plasmado em Volpone. Escrito quando já se poderiam adivinhar 

alvores da Guerra Civil, todas as cenas do texto estão permeadas por um requintado e impiedoso 

                                                                                                                                                      
Sejanus, Epicoeme e Devil as an Ass, causaram-lhe incómodos junto das autoridades. Op. Cit.:  Volpone, Robert N. 
Watson (ed.), pp.vii-viii, passim. 
208 SCHADWELL, Thomas, On Jonson's humor comedy, in, Op. Cit.: The Critical Heritage, p. 263. 
209 MAUS, Katharine E., Ben Jonson and the Roman Frame of Mind, N. Jersey, Princeton, 1984, p. 22. 
210 DRYDEN, John, Of Dramatick Poesie, An Essay, 1668, in, HOLDSWORTH, R. V. (select.,ed. and introd.), Jonson: 
Every Man in his Humour and The Alchemist, London, Macmillan, 1978, pp. 48-49. 
211 COLERIDGE, Samuel Taylor, Literary Remains, 1836, in, Idem, p. 51. 
212Op. Cit.: Oeuvres en Prose, t. III,  p. 60. 
213 HOMEM, Rui Carvalho, Retórica do Riso: Comédia, Sátira e Um Dia na Feira com Ben Jonson, in, "Revista da 
Faculdade de Letras do Porto: Línguas e Literaturas ", in Honorem Prof.Oscar Lopes, vol. XII, 1995, p.311.  



 

recorte de clichés da corrupção humana, onde a mea culpa rodopia na cupidez de riquezas. E o facto 

de Volpone se insinuar severamente punitivo no rebaixamento dos valores essenciais da moral 

humana deixa, através dele, transparecer o tal pessimismo de uma sociedade que se sentia estafada, 

cansada de si mesma, quase sem sugestões214. A sociedade de Jonson, definindo-se pela supremacia 

da materialidade, pela mercenarização de todos os actos e vontades, correspondendo a formas 

degradadas dos valores e conceitos de um quadro ético posto em causa pelas práticas do 

quotidiano215, pauta-se por circunstâncias que espevitam a percepção de Jonson que então as leva ao 

palco da comédia através de um produzido grupo de excêntricos. Neste instante, começamos a 

sentir arquitectada uma das principais pontes de travessia para Sir Politick Would-Be: requeria-se 

uma viragem para a Modernidade e ambos os dramaturgos afirmam-na através de ambiciosos 

projectos que, embora imediatamente sejam suportados por um carácter economicista, deixam 

claramente perceber que era urgente e importante a mudança de mentalidades, e comportamentos.   

Num momento em que em França, nem a comédia, nem a tragédia, se debruçavam sobre 

nexos de ordem política, em que o grande heroísmo parecia ter-se esfumado quando já estavam 

esgotados os grandes temas e se começam a perceber, em palco, sinais de deterioração, nada mais 

havia a fazer senão brincar à política quando falar dela era praticamente interdito216. Em Sir Politick 

Would-Be joga-se aos projectos económicos na concepção quimérica de um pretenso político. 

Sobressaindo a iniciativa individual, prometia-se riqueza para o bem comum das nações, algo de 

surpreendentemente inovador numa sociedade cuja economia permanecia nas mãos do Estado de 

feição inquestionável – "l'État c'est moi", dizia Luís XIV diante do Parlamento. A partir daí, Saint-

Évremond expia as suas preocupações: era exilado, teve de peregrinar no mundo, teria de viver 

(filosoficamente) a pele de um estrangeiro, o que veio a verificar-se durante mais de quatro décadas. 

É esse o material temático entregue às personagens Sir Politick Would-Be e Mr. De Riche-Source: 

homens sonhadores, de pensamentos filantropos, propunham-se desobstruir os canais de circulação 

no mundo para nele o Homem se expandir. Mas também para eles tudo desaguou no mar das 

expatriações – personagens e escritor encontraram-se assim num fundo comum que os unificou. 

Não há avaros em Sir Politick Would-Be. Ridiculariza-se outra figura-tipo, – também presente em  

 

                                                
214 Ainda Rui Carvalho Homem esclarece que este pessimismo jacobiano decorre: "em certa medida, de circunstâncias 
histórico-políticas específicas: a transição dinástica do reinado de Isabel I para o do primeiro dos Stuart, Jaime I, sendo 
pacífica e geradora mesmo de um entusiasmo inicial, vem, pela inabilidade do rei na gestão dos difíceis equilíbrios que 
tinham caracterizado a sua predecessora, a alimentar alguma desilusão e um sentimento de declínio, ao mesmo tempo 
que se definem tensões que eclodirão décadas mais tarde nas guerras civis. Mas esse pessimismo será também resultado 
de desenvolvimentos mais amplos no tempo e no espaço, na medida em que Jonson escreve após um século no qual 
tiveram lugar, ou se intensificaram, transformações que contribuíram para definir a Europa Moderna.". Idem, pp. 311-
312. 
215 HOMEM, Rui Carvalho, Entre o Juiz e o Louco: Percursos da Comédia de Ben Jonson de Volpone a Bartholmew 
Fayre, Lisboa, 1986. 
216 Op. Cit.: Sir Politick Would-Be, ce que la politique ne peut pas être ou peut n'être pas: Comédie et conversation sur 
le project de réformer le monde. 



 

Volpone –, a do homem de negócios217 em aliança com o homem político. Afinal, sempre a 

representação de um jogo recíproco entre sociedade e soberania. 

Sir Politick Would-Be e Volpone enunciam a ânsia por um jorro de abundância, de lucro, 

mas em comunicação para lá das fronteiras. Para cá da cena, vivia-se num momento governativo 

com muito de comum numa França e Inglaterra em que o povo, sentindo-se esquecido, se limitava a 

observar esbanjamentos nas suas faustosas Coroas. Quanto a estes descomedimentos, poder-se-à 

talvez considerar a monarquia de Carlos II devedora dos hábitos franceses, segundo o tal processo 

de aculturação, porquanto a gestão monárquica de Saint-James percebia-se harmonizada nos gostos 

de excessos da governação régia luisiana. 

Sempre numa linha de total desregramento que chega a mergulhar na loucura, Volpone, 

ainda o texto francês, brincam desinibidamente aos arrojados projectos e, não fosse o autor inglês 

reconhecido pelo seu conservadorismo, a proposta para lanços tão audazes formataria uma estética 

de todo inovadora. Existe nas peças uma tensão entre tradicionalismo e modernidade e, 

fundamentalmente no que se refere às atitudes éticas do autor inglês, G. Parfitt coloca a questão nos 

seguintes termos:   

 

"Jonson is a conservative in ethical attitudes – but who, in this period, was not? There were, of course, 
creative writers who were anything but conservative in their aesthetic positions – but in this area Jonson was one of 
the chief revolutionaries."218. 

 
 

Se se pode então falar de insubmissão na caneta de Jonson, na verdade Volpone parece-nos um 

texto de investida perversa ao jogar-se em palco, altissonante, a demonstração seiscentista de 

incompatibilidades várias, mas fundamentalmente entre economia e política. Mas Jonson tem 

soluções para criar riqueza: sugere-se outro jogo, este entre a avareza e a perfídia. Sir Politick 

Would-Be não se abre a esta última possibilidade de fortuna propondo, em vez de jogadas ilícitas, o 

esforço e empreendimento pessoal. E porque, provindo deste autor francês, um texto dramático de 

concepção libertina seria francamente de esperar, a esse nível, Sir Politick Would-Be empatiza-se 

com Volpone sem por isso introduzir novidade. A rebeldia de Jonson e o ressentimento nacionalista 

de Saint-Évremond encontram-se na (ir)resolução de problemáticas que fazem ascender aos 

estrados, para as quais, em ambas as dramaturgias, o fim último é o da expatriação das suas 

personagens. 

Numa análise imediata, dir-se-ia destes textos que a estrutura de Sir Politick Would-Be se 

afasta substancialmente da de Volpone. Afinal, sem fins didácticos, sem intenções de subir ao palco, 

não se propondo a sua publicação, a peça francesa flecte-se descomprometidamente a concepções 

                                                
217 "multiple figure, en la présentant généralement sous la manière d'un bourgeois qui souhaite conquérir, par des moyens 
moralement discutables, un pouvoir qui ne lui est pas dû (...)", definição do homem de negócios que introduz a 
problemática entre a associação de comércio e poder.  BIET, Christian, Droit et Littérature sous l'Ancien Régime: le jeu 
de la valeur et de la loi, Paris, Honoré Champion, 2002, p.292. 
218 Op. Cit.: Public Poet and Private Man, pp. 146-147. 



 

de pura fantasia organizadas por diálogos que não dão mostras de interesses individuais, apontando 

sempre, com segurança, para um benefício de âmbito comunitário. Revisitando o texto de Christian 

Biet, ficamos a saber que as personagens principais e as suas mulheres são notavelmente exóticas 

do ponto de vista de um idealismo reformador: "Sir Politick Would-Be, M. De Riche-Source, 

réformateurs de la politique et de l'économie, la femme de Sir Politick Would-Be, Mme de Riche 

Source, réformatrices de la condition féminine."219. É com esta proposta de reformar o mundo, 

também para além-fronteiras, alicerçada no desejo de aperfeiçoamento social, que o texto francês 

avança não incidindo com especial veemência sobre cogitações em torno de condutas ou 

estereótipos sociais, com excepção para uma invulgar cena em que se confrontam países e suas 

culturas (S.P.W-B, pp. 53-66). Assim se justificará que a acção do texto francês não apresente um 

dinamismo de tão rebuscada maquinação ao ponto de criar no espectador o anseio por assistir a um 

imprevisível desenlace, tal como acontece em Volpone. A tónica acentua-se antes sobre as 

personagens que se figuram estrangeiras, exibidoras das suas sabedorias e que, nos sonhos dos seus 

projectos, pretendem ainda intervir em núcleos sociais a que não pertencem. Envoltas por uma 

bonomia de pensamentos, vão satirizando o presente e insinuando o futuro que se reclama 

renovado. Não parece ser este o pretexto dramatúrgico de Volpone. As ambições da sua personagem 

política visam o lucro individual e não se enunciam nunca para o bem colectivo. A sátira inglesa 

recai antes sobre cada personagem, sempre em gestos individuais de ganância, perfídia e 

imoralidades várias.   

Penetrando um pouco mais profundamente nos textos, são inúmeros os pontos de contacto 

entre Sir Politick Would-Be e Volpone. Um para ser (eventualmente) representado em ambiente de 

Corte, o outro para ser exibido em público; um brincando com jogos de imaginação estulta mas de 

rigor (quase) premonitório, o outro brincando com a severidade de vidas quotidianas e 

extravagantes; um satirizando sobre pretensões políticas e económicas quando já se davam passos 

comerciais além-fronteiras, o outro expondo e criticando as ambições de figuras-tipo quando já se 

davam passos em direcção ao gregário citadino; um conhecendo a transição conturbada pela retoma 

régia em terreno minado por raízes republicanas, o outro tendo por pano de fundo uma sociedade de 

avisada instabilidade de governação monárquica, etc, etc. Há, enfim, todo um leque de condições 

governativas, sociais, culturais e até filosóficas de vincado relevo operativo no momento em que 

estes textos dramáticos foram escritos para que entre eles haja muito mais que os aproxime, do que 

as afaste. Mas de que estamos perante dois autores de assento clássico e de simultâneo espírito 

alado para voos literários reformistas parece ser uma evidência, o que aqui avalizamos com uma 

asseveração de D. H. Craig, e relativamente ao dramaturgo inglês: 

 

                                                
219  Op. Cit.: Sir Politick Would-Be, ce que la politique ne peut pas être ou peut n'être pas: Comédie et conversation sur 
le project de réformer le monde. 



 

 "the figure of the classic poet that Jonson constructed for himself could be seen as innovator and as 
reformer. His rigorously constructed plays (...) supported the idea that his was a learned drama which would bring 
some standards at last to the theatre of his day."220. 
 

Observa-se, também no dramaturgo francês, um firme posicionamento de ajuste aos tempos, uma 

modernidade que repensava os cânones segundo as imergências do momento, não deixando que 

incorressem em obsoletismo. Jonson e Saint-Évremond inscreveram-se como dois escritores da 

charneira clássica do século XVII, mas de tintas actualizadas. E, num ensaio em que aborda os 

poemas homéricos, este raciocínio está absolutamente explícito pela própria caneta de Saint-

Évremond:  

 

"Tout est changé: les Dieux, la nature, la politique, les moeurs, le goût, les manieres. Tant de changement 
n'en produiront-ils point dans nos ouvrages? (…) nos poëtes en font des mauvais, ajustez à celuy des anciens, et 
conduits par des regles qui sont tombées avec des choses que le tems a fait tomber."221. 
 

Ambas estas obras dramáticas convidam os seus espectadores, ou leitores, a um percurso de 

descoberta de outros sentidos para além dos que se aprontam em qualquer texto de comédia, 

geralmente aqueles que propulsionam o riso imediato. Tratar-se-à do lado subversor autoral e à luz 

do qual, obrigatoriamente, ambos os textos deverão ser observados. Particularizados nas ousadias 

dos bem-aventurados estrangeiros Sir Politick Would-Bes, estes ainda fadados com desígnios 

comuns, a restante parentela em desfile nos palcos sente-se aglutinada por uma eufonia de 

pensamento, ora contaminado de corrupção, ora de simplicidade, o que permitirá afirmar-se que 

estes textos dramáticos estão muito mais constituídos em torno de analogias do que dissemelhanças. 

Verificaremos, no passo seguinte, os múltiplos cruzamentos que se estabelecem entre ambos os 

autores a partir das questões de ordem formal dos seus textos. 

 
 

                                                
220 Idem, p.5. 
221 Op. Cit.: Oeuvres en Prose, t. III, pp. 357-358. 



 

 

 

 

II.1.2 – Afinidades estéticas:  

             paratexto, locus literário, unidade de acção e de tempo 

 

 

 

 

Ao nível do paratexto, Ben Jonson era elaborado: "He constructed a theory in the prefaces, 

prologues, and epilogues (...) that put his own style of composition at the centre of the literary 

system."222, opção dramatúrgica que afasta vertiginosamente os dois textos em estudo. Saint-

Évremond dispensa-se de qualquer prefácio, prólogo ou epílogo em Sir Politick Would-Be e parte, 

sem qualquer acrescento, tão pouco didascálico, para a fala de Mr. De Riche-Source a quem cabe 

inaugurar a peça. Ben Jonson, contrariamente, cumpre os ditames de cor epocal. Em jeito clássico, 

satisfazendo a convenção literária isabelina junto do seu público, o prólogo de Volpone não é uma 

fantasia metateatral in medias res, mas antes um manifesto dos propósitos artísticos do seu autor, no 

qual: "His stance is neoclassical; his tone is defensive, outspoken, even arrogant"223. Jonson justifica 

o seu trabalho e pede a indispensável protecção às musas, prometendo cumprir a fórmula utile dulci, 

pacto modelarmente horaciano de utilidade e didactismo. Protecção recebida, os deuses estariam 

mesmo zangados: esmeraram-se no vício e na loucura e desprezaram a virtude e a sensatez. 

Promete-se cumprir a comédia. Salientamos alguns passos do prólogo de Volpone: 

 
"Now, luck God send us, and a little wit 
Will serve, to make our play hit, 
According to the palates of the season: 
Here is rhyme, not empty of reason. 
This we were bid to credit, from our poet 
Whose true scope, if you would know it,  
In all his poems, still, hath been this measure: 
To mix profit, with your pleasure;".  

                                                (Volp., p.6, vv: 1-8) 
 

Procurava-se eficácia da representação e assegurar o êxito dramático. Garantindo a oferta de 

verosimilhança aos horizontes de expectativas do seu público, Jonson procurava ainda evitar que o 

auditório se sentisse melindrado e, consequentemente, minimizar a indesejável interacção que nem 

sempre trazia prosperidade à peça. Note-se, curiosamente, que a súplica de inspiração e fortuna não 

foi dirigida a Lira ou a uma qualquer outra musa, mas directamente a Deus, sob promessa de 
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cumprimento das regras dramáticas segundo os matizes epocais. Prometia o poeta à Divindade 

(realçando a dúvida se tal Lhe interessaria) reunir no texto prazer e utilidade, numa declarada 

subscrição aristoteliana. Todavia, a ambiguidade daquelas palavras poderá sempre encaminhar o 

espectador para outras cogitações: não terá Jonson pretendido, com esta tão pronta e elevada 

súplica, proteger-se de futuras acusações das quais já ia afinal estando habituado? Admite-se o 

receio à severidade da censura, mas também a susceptibilidades de recepção relativamente a 

infracções ao decoro diante de um público que, embora habituado a crueldades, não deixava de se 

tornar circunstância de matéria sensível ao pressentir a ameaça de se ver retratado de forma 

incómoda. Por outro lado, não terá também Jonson pretendido ganhar a confiança do seu 

espectador, preparando-o assim com a solidez de um tão elevado juramento? Há, sem dúvida, um 

enorme espaço de auto-defesa do seu dramaturgo no preâmbulo desta comédia. E, na medida em 

que a comédia pretendia criticar o quotidiano, o prólogo procura ainda introduzir força e crença à 

representação, o que se poderá sentir na leitura dos versos seguintes:  

 

"Yet, thus much I can give you, as a token 
Of his play's worth: no eggs are broken; 
Nor quaking custards with fierce teeth affrighted, 
Wherewith your rout are so delighted; 
Nor hales he in a gull, old ends reciting,  
To stop gaps in his loose writing,". 

 (Volp., pp. 6-7, vv:19-24) 
 

Promete-se uma peça em que o riso não resulta da piada fácil, a troco de ovos quebrados ou ainda 

como resultado de discursos para simplórios. O riso, como "gesto social, que sublinha e reprime 

uma certa distracção especial dos homens e dos acontecimentos"224, não aparecerá em Volpone nos 

atalhos da desatenção bergsoniana, onde movimentos automáticos ou acontecimentos inesperados 

quebram uma esperada rigidez de gestos, mas antes nos atalhos da reflexão sobre trejeitos duma 

sociedade abjecta.  

Poder-se-à imaginar que Saint-Évremond não tenha sido indiferente ao requintado conteúdo 

deste prólogo. Ben Jonson suplica, justifica-se, ataca e defende-se, num esforço escudado contra 

ofensivas censórias porque essas, afinal, já quase se esperavam. Será de supor que o autor tenha 

desta forma criado o necessário espaço que lhe permitisse uma escrita de eficácia perturbadora, uma 

investida dramática da qual se soube escudar ao abrigo de um juramento segundo os códigos da 

ética do poeta, também do seu fazer dramático.  

Entretanto, se atentarmos no brilhante discurso do saltimbanco notavelmente proferido por 

Volpone que, disfarçado de charlatão, vende na praça pública os seus unguentos Ogli del Scoto 

(Volp., II-II), verifica-se que o autor parece romper completamente com a promessa prologada. É 

sabido que tais vendas inauditas, as de feira, são preferencialmente dirigidas às mentes mais planas 
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da cultura popular. Não deixa de ser verdade, porém, e se repararmos nas múltiplas referências ao 

conhecimento nele contidas, que este arrazoado cómico de praça pública em jeito de commedia 

dell'arte225 poderá ser apreciado como um discurso que não apenas convence simplórios mas ainda 

entretém eruditos. Toda a ambiguidade perversamente gerada pelo saltimbanco ir-se-á ver a seguir 

desmontada (ou reafirmada...) através da personagem Sir Politic Would-Be quando informa 

Peregrine sobre a excelência dos saltimbancos italianos, identidades a quem atribui todos os 

méritos: 

 

"Pity his ignorance. 
They are the only knowing men of Europe! 
Great, general scholars, excellent physicians, 
Most admired statesmen, professed favourites, 
And Cabinet counsellors, to the greatest princes! 
The only languaged men of all the world!". 

(Volp., II-II, vv: 8-13) 
 

Perante tamanho panegírico, Peregrine responde: "And, I have heard, they are most lewd 

impostors" (Volp., II-II, v.14) - (este verso aqui em sinédoque de toda a fala). O contraste entre a 

imagem que todos reconhecem no impostor de feira e aquela que Sir Politic lhe molda, comparando 

essa figura de negócio duvidoso a um acervo de excelsas classes sociais, mais não poderia 

contribuir para um efeito inverso – o aviltamento dos vendedores de praça pública. Aliás, pressente-

se, por um lado, o cuidado do autor em neutralizar a força elogiosa da fala de Sir Politic com a de 

Peregrine; por outro, a prudência de uma estratégia dramática que, convenhamos, não deixa de se 

sentir provocatória em relação aos ilustres e dignos representantes sociais.  

Toda a fala do Scoto Mantuano está magistralmente semeada por uma refinada comicidade 

discursiva, hilariedade que, segundo R. Dutton lhe advém igualmente "by our knowledge that 

Bonario is waiting in the wings, concealed, but even so Volpone's display of charm and apparent 

sexual potency is not to be taken lightly."226. Excelente momento de teatro dentro do teatro, esta 

longa prelecção do vendedor mantuano, responsável ainda por um elaborado momento dramático 

que fez dele um clássico da literatura seiscentista inglesa, poderá não ser finalmente encarado como 

um discurso para simplórios se o espectador o observar a partir das promessas do autor no seu auto 

de fé inicial.  

Das longas tiradas verificadas em Volpone, particularizadas ainda na cena de feira, não as 

encontramos em Sir Politick Woudl-Be. No esforço de reconhecer falas de razoável extensão no 

texto francês, talvez as pudéssemos, quando muito, encontrar no Acto V, Cena II, no espaço criado 

                                                
225 Vd  CRAVEIRO, Maria José, Do passado para o presente: a Commedia dell'Arte em Shaskespeare e na cultura 
popular, in, "Dedalus, Revista Portuguesa de Literatura Comparada", nº 9, Chamusca, Ed. Cosmos, 2004, p.333. De 
entre as marcas que a autora atribuiu a esta actividade teatral de tradição italiana, o charlatão de Volpone exibe no texto 
algumas delas: apresenta-se como um profissional, usa a máscara, o discurso é oral e aparenta ser improvisado, 
privilegiando-se ainda o cómico.  
226 DUTTON, Richard, Ben Jonson: to the First Folio, Cambridge, CUP, 1983, p. 67. 



 

para o desenlace ao escutarem-se os discursos proferidos pelos quatro senadores no tribunal 

dramático. Mesmo assim, estes revelam-se muitíssimo aquém da comparativa verbosidade do Scoto 

Mantuano de Volpone, neste texto ainda o único momento dramático cedido à prosa. A ênfase 

causada por esta mudança de registo no interior do texto inglês assume um reforço subversivo que 

já se reconhecia implícito, afinal, no discurso. Volpone ao declarar "I cannot endure to see the 

rabble of the ground ciarletani" (Volp., II-II, linhas 48-49, p.48), demarca-se do grupo dos seus 

homólogos, afastando de si o artifício dessa arte verbal sustentada pela impostura. Mas esta 

afirmação de fundo perverso nunca faria sentido se, em boa verdade, as suas intenções fossem 

transparentes, possuídas de uma inócua autenticidade. Assim, a declaração do vendedor e também o 

impacto causado pela mudança de registo - de verso para prosa -, tornam rapidamente clara a 

presença de tácticas embusteiras. Pelo contrário, em Sir Politick Would-Be a escrita flúi em todo o 

tecido dramático unicamente em prosa, escorreita, elegante, sem distinções que permitam qualquer 

indício perturbador ao nível da impostura. 

Um elemento de convergência estética entre os dois textos dramáticos é a escolha do lugar 

da representação: ambas as acções decorrem em Veneza. Quanto a esta opção, num período de 

raízes ainda vigorosas no terreno renascentista, a cidade italiana aparece enquanto um locus literário 

afinal de somenos originalidade, já que de grande recorrência do fazer literário do séc. XVII. 

Veneza abre-se à possibilidade do heterogéneo, da diversidade, da corrupção, das aparências, assim 

caracterizada em Sir Politick Would- Be pela voz de Antonio: 

 

"En ce Pays; tout est Esprit, Gentillesse, Invention. S'il faut manger, par une nécessité naturelle que nous 
avons commune avec les Bêtes, on mange chacun chez soi, pour cacher les imperfections où la Nature nous 
assujetit: mais en public, ce ne sont que Subtiles Apparences, Figures ingénieuses, & délicates Representations; car 
vous devez savoir que tout dépend du bel Art, & de la belle Cérémonie.". 

(S.P.W-B., IIV, p. 33) 
 

 Esta visão da cidade veneziana no texto dramático francês expõe uma obrigatória elegância 

de comportamentos que salvaguardem as aparências no espaço público, pelo que as pessoas só se 

definem tal como são se integradas nos seus ambientes privados. Ou seja, na obra francesa Veneza é 

inquestionável sinónimo de máscara social, visão que em Volpone se faz acompanhar da corrupção, 

ignomínia, embuste, toda uma panóplia de atributos que levaram R. Dutton a caracterizá-la como "a 

ready-made city of scavengers and parasites"227. Porta comercial entre o Ocidente e o Oriente, 

Veneza era ainda "the archetypal mercantile city, the site of the kind of exchange in which London 

had only recently begun to specialise"228. A adopção desta cidade italiana como locus literário 

comunga pela preferência de um local longínquo e extrínseco ao sangue de cada povo, opção dos 

dramaturgos que logo se reflecte a partir dos títulos escolhidos. Os nomes Volpone e Sir Politick 

Would-Be vieram a intitular os seus trabalhos e, em ambos os casos, foram uma selecção de nomes 
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estrangeiros, ideia que se perceberá como ilibadora dos sentimentos nacionais, sequentemente com 

funcionalidade dramática de alguma desinibição. A preferência por uma cidade estranha aos seus 

países veio abrir portas à passagem da crítica social para identidades estrangeiras, acusação que se 

quereria inócua em relação à nacionalidade dos povos a que os autores pertenciam. Por outro lado, a 

consciência que as personagens têm de serem estrangeiras em Veneza, e até o conhecimento que 

frequentemente revelam entre si sobre este facto, auxilia aos desenvolvimentos da representação, 

suavizando ainda o ponto de vista do espectador pois todo o enredo a que estavam a assistir era 

remetido para paragens além das suas fronteiras. No caso inglês, - e não esquecendo que a peça foi 

escrita para subir ao palco -,  aquela opção de solo estrangeiro torna-se ainda confortável para que o 

texto recebesse aprovação do corpo censório. No caso francês, este posicionamento autoral poderá 

ser mais entendido como uma máscara de prudência face à desejada elegância nos relacionamentos 

sociais, de resto, o perfil da "honnêteté" intrínseco ao carácter do "gentilhomme" do autor francês. 

Esta possibilidade oferecerá à imaginação a hipótese de que Saint-Évremond adoptou essa máscara 

no cumprimento do máximo respeito pelas diferenças ontológicas, "parce qu'il [le masque] suppose 

une parfaite maîtrise de soi et de la stiuation, est considérée par les théoriciens de l'honnêteté 

comme la forme suprême de l'altérité" 229.  

O passo dramático a que nos referiremos de seguida é por si só evidenciador do à-vontade 

experimentado em práticas dirigidas a estrangeiros, mesmo que reconhecidas como incorrectas. Em 

Sir Politick Would-Be, num dos momentos de alto simulacro em que os jogos de ser e parecer 

tomam conta do palco, as mulheres dos Doges de Veneza iriam ser convidadas para um baile pelas 

Senhoras Would-Be e Riche-Source, não tivessem as italianas sido substituídas por um grupo de 

prostitutas que por elas se fizeram passar. Estratégia montada, num dos diálogos entre os dois 

intervenientes encarregues de a pôr em prática e à perplexidade manifestada por Antonio quando 

refere:  

 

"Une Entremetteuse & des Filles, pour représenter la compagnie qu'elles demandent: mais...", 
(S.P.W-B, III-VII, p.79) 

 
Pamfilino, recorrendo a factos gravados na memória, serve-se deles para encorajar o seu 

interlocutor:  

 

"Mais que rien ne vous en empêche: cela se peut faire des Etrangers. Il me souvient qu'étant à Paris  fort 
jeune, on me faisoit essuyer souvent de ces tours-là: on me produisoit des Princesses, qui se trouvoient des Filles 
de la meme nature que celles-ci. Ne quittez pas une Entreprise si heureusement commencée, je prens la chose sur 
moi.". 

(S.P.W-B, III-VII, p.79) 
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O facto de Pamfilino ter tolerado mal o gracejo recebido quando esteve em Paris, deixa transparecer 

uma expressiva vontade de ajuste de contas. Para além de um nítido propósito de vingança, 

sobressai a probabilidade de estar internacionalmente estabelecido um acordo tácito, porquanto é 

dito que "cela se peut faire des Etrangers". Mas não é uma aceitação plácida desses desafios 

aleivosos que ali está a pisar o palco. Patenteia-se antes a excessiva sensibilidade que se 

experimenta perante desinteligências em relacionamentos com membros de etnia estrangeira, um 

sentimento que espontaneamente parece gravar-se e perdurar até que possa ser resgatado. 

Do ponto de vista da recepção, e ainda pelo facto de toda a acção decorrer em Itália, - "the 

Paradise of the earth and the Epicures heaven"230 -, o texto surtia três efeitos que se crêem de grande 

simpatia. Quanto ao primeiro, temos Veneza como um dos locais-berço do Renascimento, espaço 

mítico, porque uterino de um dos elevados momentos da Humanidade. A ânsia de conhecer a cidade 

italiana era de tal modo nutrida pelo público inglês que Jonson soube satisfazê-la inteligentemente 

em Volpone, quando os espectadores se revêem no público formado pelos actores que assistem ao 

discurso de charlatão de feira. Assim, colocado o imaginário do seu público no seio da trama, 

permite-lhes ouvir, embevecido, o que vinha das terras mediterrânicas: 

 

"At the centre of the play we see the Englishmen as spectators of the mountebank performance; more 
generally, they are spectators of Venice, thus replicating on the stage the position of the theatre audience as 
English spectators of a Venice that is realized by means of performance."231. 

 

Na verdade, a curiosidade sobre Veneza de que se alimentariam os espectadores conferia especial 

importância e interesse ao desenvolvimento dos enredos. Relativamente ao segundo efeito, o espaço 

italiano era também facilitador, conforme já referido, de um aliviar de consciências dos públicos, 

igualmente factor de suavização dos incómodos proporcionados às mentes ao ouvir apregoar tanto 

vício humano – no qual, enfim, lá se iriam reconhecendo uns de cada vez – já que era ali desnudado 

em corpos de outras paragens. Como terceira consequência, a cobro de uma teatralidade remetida 

para Veneza, outra teatralidade lhe estava sobreponível naquele estrado de Londres – aquela com a 

qual o público se identificava, porque palco quotidiano do seiscentos das ruas londrinas: 

 

"(...) o teatro, a considerar nas particularidades conhecidas dos primeiros recintos que o acolhem em Londres 
(lúdicas ou não) que lhe são culturalmente paralelas e que com ele entram em mútuas apropriações da teatralização 
da cena do poder às manhas histriónicas do charlatão de esquina de rua na Londres de fins de quinhentos e inícios 
de seiscentos."232. 
 

Veneza era ainda o terreno fértil a enredos obscuros, porque uma cidade cosmopolita onde a 

multiplicidade racial sempre permite espaço às práticas sombrias. Na cidade italiana representava-se 
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ainda, metafórica e literalmente, o local denotado com o uso da máscara, artifício por excelência 

privilegiador do simulacro, da corrupção, do embuste e da dupla identidade, propósitos de 

plasticidade a que a justaposição de outra face sempre propicia. Sendo a cidade mediterrânica o já 

tradicional locus da representação carnavalesca, a grande alegoria do theatrum mundi, promove-se 

nestes textos dramáticos uma Veneza de considerável expressão metonímica das cidades de Paris e 

Londres, – para além de outras de geografia europeia. O texto de Saint-Évremond chega mesmo a 

organizar um baile de máscaras (S. P. W-B, IV-IV), tradição festiva onde vai caber o disfarce, o 

político e o ridículo na mais pura forma do burlesco. Veneza insinuava-se também numa excelente 

promessa de trazer à luz as tão apelativas viagens, filão que particularmente o autor francês explora 

dedicando o Acto III, Cena II do seu texto a um julgamento sobre diversas propostas acerca da 

melhor maneira de viajar, temática à qual voltaremos no capítulo que lhe corresponde neste 

trabalho.  

Considerando agora o aspecto formal das duas obras dramáticas, ambas as peças são 

igualmente constituídas por cinco actos, dentro dos quais se compõem várias cenas. A construção 

do texto francês estabelece-se, intencionalmente, à la manière des Anglois:  

 

"At exactly this period (1666-7) a Frenchman, Saint-Evremond, was conceding the point, declaring 
Jonson's deeply considered, loosely unified comedy a model for the French."233, 

 

investimento em cinco actos que se opõe ao princípio formal das comédias francesas, estas 

geralmente compostas por três actos. No respeitante às didascálias, encontrámo-las bastante mais 

presentes em Volpone do que em Sir Politik Would-Be onde esse tipo de informação ao espectador é 

mesmo bastante rara. Diremos ainda que ambas as obras se encontram atravessadas por música e 

dança, em Volpone entregue aos histriões, em Sir Politick Would-Be convidando praticamente todo 

o elenco dramático a dançar num baile. Apenas Volpone integra um prólogo, e um epílogo.  

Tomando por comparação as acções das duas peças, o facto de terem sido escritas com 

propósitos que as distinguem remete-as para conteúdos temáticos cujos objectivos dramáticos as 

afastam. O trabalho de Jonson, num primeiro momento concebido para ser levado a palco, e que só 

mais tarde conheceu a página, era exibido perante um público que se desdobrava entre o povo e só 

eventualmente o aristocrático, donde aquele estaria sempre em expressiva vantagem numérica. E 

sendo Ben Jonson um londrino, escrevia sobre o quotidiano da cidade onde estavam os potenciais 

consumidores dos seus textos: "Jonson is very much an urban writer (like many of his 

contemporaries) and he lived an active life"234. Eficazmente servido por um micro núcleo de 

figuras-tipo com responsabilidades sociais várias, em Volpone Jonson focalizou a sua preocupação 

num leque de comportamentos que a avareza consegue motivar, ridicularizando a distensão social a 
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que a ganância é capaz de induzir. O teatro, brincando aos comportamentos que entrelaçava com 

gargalhadas de humor, subia ao tablado para divertir mas também para repreender, dependendo do 

espectador querer-se por tal deixar sensibilizar e educar – "The most important implication of all is 

that the audience should think about the ending of the play and not simply accept it."235. Assim, 

acaso no final da peça o público de Volpone reflectisse sobre tanta ignomínia; acaso a repreensão 

dramática no desenlace tivesse como efeito fazê-lo pensar sobre consequências pessoais que não se 

desejariam; acaso a peça não fosse observada placidamente sem dela serem tiradas ilações de 

vantagem individual e/ou colectiva, então o teatro educava e cumprir-se-iam os objectivos das 

Poéticas. Considerações desta natureza não parecem ter de todo inquietado Saint-Évremond. 

Bastará observar que a acção do seu texto dramático se envolve mais em considerações filosóficas 

do que em exibições de fórmulas socialmente activas. Sabe-se que a partir do momento em que o 

dramaturgo passa à condição de exilado a sua vida se passou a cumprir-se em conversas e 

ponderações, tal como nas páginas de Sir Politick Would-Be se vai reflectindo, aqui não perdendo 

nunca de vista o sentimento de quem é estrangeiro. Entretendo-se e fruindo dos prazeres mundanos, 

Saint-Évremond filosofava sobre motes diversificados, preferência pela qual o tempo veio a 

considerá-lo um filósofo precursor das Luzes, avant-la-lettre: "Ce grand seigneur épicurien, déiste 

et tolérant, est déjà du siècle suivant, comme Bayle et Fontenelle, dont il convient de rattacher 

l'étude à celle du XVIIIe siècle."236.  

Relativamente ao cumprimento da unidade de acção, reconhece-se uma constante coerência 

entre ambos os textos, que semelhantemente infringem as normas clássicas:  

 

"Better to follow the example of Ben Jonson [Saint-Évremond], abandon unity of action, and show the 
many tricks pulled off by one central character, or the various things that happen to different people in a public 
place as in Bartholomew Fair (or, he might have added, in his own Sir Politick Would-Be.) Yet he does not want to 
suggest that a real comedy requires no more than freedom from constraint and a «luxuriant Fancy.» Its purpose is 
to represent «les diverses humeurs et differentes manieres des hommes.» Thus Plautus and Terence, and Jonson, 
who like them understands the true spirit of comedy, present «avares, prodigies, humeurs douces et accommodées 
à la société, naturels chagrins et austeres»"237, 
 

comenta e cita Quentin Hope a propósito do texto Sur les Comédies do autor francês, pelo que não 

seria então de capital importância a unidade de acção quer para Saint-Évremond, quer para Jonson, 

privilegiando antes temáticas que se centralizavam numa personagem. O dramaturgo francês quebra 

essa unidade com o episódio entregue às Mmes Would-Be e Riche-Source no Acto IV, e Jonson a 

Sir Politic Would-Be que se despede do texto no Acto V Cena IV. Barnwell considera que a 

unidade da peça francesa reside na diversidade que se desenvolve em torno duma personagem 

pivotante, – Sir Politick Would-Be –, originalidade decorrente do facto de "Saint-Évremond ne 

pense qu'aux comédies du XVIIe siècle, celles surtout de Jonson et de Shadwell, car il ne trouverait 
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pas d'unité pareille chez leurs précurseurs du XVIe siècle."238. E para René de Planhol, Sir Politick 

Would-Be, "malgré le manque d'unité d'action, une manière de chef-d'œuvre"239 , voz crítica que se 

reconhece comum.  

A operatividade dramática de Sir Politick Would-Be confia-se, fundamentalmente, aos 

projectos de Sir Politick Would-Be e M. De Riche-Source. A de Volpone inicia-se e acaba em torno 

do comportamento de Volpone e dos daqueles que o rodeiam. No texto saint-evremoniano sabe-se 

que a acção decorre em Veneza, mas não temos qualquer indicação em detalhe sobre locais 

específicos, excepto uma sala de baile que uma didascália dá a conhecer: "On leve le Rideau, & on 

voit la Sale du Bal" (S.P.W-B, IV-IV, p. 90), e ainda a partir do Acto V, um tribunal que se imagina 

pelo conteúdo da acção, mas sobre o qual nada nos é especificamente referido. Do drama inglês 

sabe-se igualmente desenrolar-se em Veneza, mas as cenas integram, maioritariamente, um 

qualquer lugar comum de uma qualquer família, de um qualquer país, pois representam-se no quarto 

de dormir de Volpone. Sobre a permanência de cenário no texto inglês, Holdsworth reconhece que 

"his [Jonson] principal aim is to exhibit the characters in their typical mental attitudes"240, donde 

acredita-se que em Volpone tenha sido factor de menor importância ou, noutra óptica, de 

importância suprema para que as personagens recebessem o realce desejado. Ainda sobre a 

articulação dramática J. Barish considera que "Volpone's life (...) is bounded by the scene in which it 

is played; (...) the life of the character is inseparable from the life of the drama"241, ou seja, na 

medida em que o cenário é bastante estável ao longo de toda a peça, a vida do texto torna-se 

inseparável, diríamos mesmo conciliada na vida de Volpone. Sobre o efeito emocional da peça 

inglesa, Barish entende que o mesmo "is given by the way in which the characters fit in with each 

other."242. Para obtenção desta simbiose entre personagens requerer-se-ia, necessariamente, evitar a 

dispersão da atenção dos espectadores que efeitos cénicos pudessem ocasionar. E apenas a título de 

curiosidade neste estudo comparatista, observe-se o que escreveu D. H. Craig sobre as 

preocupações de melhoramento dramático (se assim se puder chamar) sobre poderosas estéticas em 

França como em Inglaterra: 

 

"(…) details as Jonson's skilful liaison des scenes, his keeping one or more characters on stage after a 
scene to link it to the next. Dryden declares Jonson to be the equal of the French in regularity, and their superior in 
variety."243, 

 
ou ainda, 
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"Jonson's energetic thoroughness as an artist, the measured care of his composition, offer powerful 

assistance in establishing  the claims of English drama against its French rival."244, 
 

donde o drama francês seria então observado pelos seus vizinhos ingleses como algo que se 

quereria igualar, senão mesmo optimizar. 

Já a unidade de tempo parece ter sido bilateralmente respeitada e Robert Adams, a este 

propósito e sobre Volpone, acresce dizer que:  

 

"Plays [Volpone and the Alchemist] were performed in the afternoon (...) and Jonson is careful (far beyond 
the wont of his contemporaries) to confine the time of the action to a single day: thus the sun would be setting in 
stage time just as it was in real time."245.  

 

Este respeito pela unidade de tempo nos textos dramáticos jonsonianos é factor de grande apreço 

nas suas comédias, e nesta matéria W. Gifford é mesmo elogioso:  

 

"This prise, whatever be its worth, is enhanced by the rigid attention paid to the unities; to say nothing of 
those of place and character, that of time is so well observed in most of his comedies, that the representation 
occupies scarcely an hour more on the stage than the action would require in real life."246. 

 

Cremos ter deixado minimamente claro quanto ao rigor inglês sobre a unidade de tempo, elemento 

sobre o qual não dispomos de dados críticos que permitam uma comparação relativamente ao 

tratamento francês, tudo levando a crer que estas regras pudessem ser afins, ainda pela simpatia de 

Saint-Évremond pelas comédias à maneira das inglesas. Por outro lado, se reflectirmos acerca da 

incerteza quanto à possibilidade de representação, ainda de que o texto dramático tenha surgido 

como resultado do puro prazer da escrita, então aí dir-se-ia que a unidade de tempo francesa não 

teria sido condição meritória de particular cuidado. Segundo observam os críticos literários, a 

originalidade da escrita de Saint-Évremond reside exactamente também nesse seu lado desprendido 

e independente: "dans l'art difficile d'écrire, sans prétendre à rien, sans se piquer de bien faire, Saint-

Évremond a laissé des pages inimitables, tant elles ont de naturel et de grâce."247, asseverou A. 

Gidel no seu discurso proferido na Academia Francesa em 1866. Esta foi uma opinião que 

sobreviveu ao tempo. Noutro discurso, em 1998, o de abertura de um colóquio em Cerisy-la-Salle, 

Victor Convert afirma: "c'est la liberté de ton dont témoigne son auteur. (...) Saint-Évremond s'est 

forgé un art de vivre et de juger en toute indépendance. Libre de tout préjugé, il se fie à son seul 

discernement"248.  
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II.1.3 – Personagens: a figura do estrangeiro 

 

 

 

 

As personagens, quer em Sir Politick Would-Be, quer em Volpone, são simultaneamente 

ridículas e vítimas: no primeiro texto, da sua boa fé, no segundo, das suas más intenções. São 

personagens do quotidiano seiscentista, mais fantasiosas no caso francês, mais práticas no inglês, 

surgidas na tinta dos seus dramaturgos pela observação e registo de temperamentos, hábitos e 

costumes. William Congreve prescreve uma espécie do fazer dramático de uma personagem da 

comédia:  

 

"For the Poet has nothing to do, but to collect a few proper Phrases and terms of Art, and to make the 
Person apply them by ridiculous Metaphors in his Conversation, with Characters of different Natures."249.  

 

Neste estereótipo estão então constituídas as ambições autorais para colocar uma qualquer 

personagem em cena, não descurando nunca o efeito do bizarro para que se proporcione o prazer do 

riso ao seu público. E essa capacidade em Jonson de angariação de elementos para este tipo de 

amálgama de exigência dramática é considerada por John Dryden como ao nível da genialidade, 

quando refere:  

 

"pleasure is essential to it [laughter], as the imitation of what is natural. The description of these humours, drawn 
from the knowledge and observation of particular persons, was the peculiar genius and talent of Ben Johnson."250, 
 

 - e diremos nós aqui que, com análoga genialidade, assim consideramos terem também sido 

concebidas as personagens de Sir Politick Would-Be, às quais não faltou voz crítica e oferta de riso. 

Porque os títulos de ambos os textos foram recuperados a partir do nome de personagens 

que os integram, ainda porque uma opção de recurso à língua estrangeira, cumpre-se analisá-los 

com alguma minúcia. Logo à partida, em nosso entender, são uma bilateral preferência que não 

deixa de se revelar surpreendente, mas nada isenta de inocência. Saint-Évremond escolheu o inglês 

Sir Politick Would-Be, eleição que lhe permitiu satirizar a classe política, talvez ainda alguma 

burguesia em ascensão social dados os interesses daquele político em matéria de negócio – afinal, 
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fenómenos comuns na época ao espaço parisiense e londrino. Elevando a honras de título para o seu 

texto uma personagem ressuscitada por empréstimo de outro texto, de Ben Jonson, talvez se possa 

aduzir que Saint-Évremond pretendesse desta forma (porventura?) prestar uma destacada 

homenagem ao seu homólogo inglês. Quanto a Ben Jonson, este dramaturgo adoptou para título do 

seu texto o nome da personagem Volpone, um italiano com funções centralizantes em relação ao 

restante elenco dramático e cuja representação dos comportamentos são o grande princípio 

organizador de quase toda a intriga. Ou seja, verifica-se que ambos os títulos assumem o nome da 

personagem de charneira de cada um dos tecidos dramáticos. Um primeiro contacto com estes 

títulos convidaria o espectador, ou o leitor, a tecer diferentemente o seu horizonte de expectativas. 

Num dos casos, preparar-se-ia para assistir a uma peça francesa, mas em puro vernáculo inglês; no 

outro, erguer-se-ia uma forte probabilidade de uma qualquer recriação jonsoniana composta dum 

dialecto italiano miscigenado de inglês – porque não?, seria até um elemento propulsor do ridículo, 

efeito pretendido pela comédia. E referimos esta possibilidade de mestiçagem lexical porquanto a 

peça intitula-se Volpone, or The Fox, e não apenas Volpone como simplificadamente é comum ser 

referida, também por nós neste trabalho. Se os títulos fossem atribuídos às obras nas línguas 

correspondentes aos países de cada escritor, seria mais provável relacionar-se a trama de cada um 

dos textos com o país que lhe correspondesse, razão pela qual os títulos em língua estrangeira vêm 

introduzir, em nossa opinião, uma primeira grande máscara dramática. O texto inglês sugerindo-se 

ser italiano, e o francês insinuando-se ser inglês, dispersam a atenção do espectador e afastam 

implicitamente as identidades de cada povo das inconveniências (factor sempre desaconchegante) 

das acções que irão ver representadas. Assim, vileza e fatuidade, tudo se tornará sugestivo de 

pertencer a sociedades outras, extrínsecas à terra-mãe.  

Reconhecemos então, na aplicação dos títulos, a primeira e grande ironia do texto de cada 

dramaturgo. Acreditamos ter sido uma escolha premeditada, criteriosa, porque atraentemente 

sarcástica e capaz de suscitar, num primeiro contacto, um malicioso piscar de olho à curiosidade 

dos seus públicos. Nesta perspectiva, dir-se-à até que os autores utilizaram uma subtil opção 

indutora da clássica captatio benevolentia. Outro laivo de ironia subjacente aos títulos de ambas as 

peças é a sua semantização. E se em francês Saint-Évremond talvez lhe pudesse ter chamado Le 

Soi-disant Politique ou, na acepção de R. Flinch e E. Joliat, Le prétendu Politique251, qualquer uma 

destas possibilidades prepararia antecipadamente o espectador para enfrentar uma personagem com 

ambições de chefia política, com apetências pelo exercício de poderes sociais, decisórios. Contudo, 

e porque pretender não significa ser, o espectador será simultaneamente remetido para a 

configuração antecipada de uma personagem intelectualmente duvidosa, talvez mesmo impostora. 

Sobre a opção do condicional "would-be", ainda por empréstimo de Ben Jonson, diz-nos Christian 

Biet que ultrapassa largamente o campo do gramatical para se orientar em direcção aos domínios 
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estéticos e políticos252. Mas acrescentaríamos que este condicional propõe não tão-somente o irreal 

implícito, mas um irreal que reclama elevar-se à potência, porque acompanhado do título honorífico 

"Sir" a anteceder a palavra "Politick". A distinção fidalguesca que o título confere fica assim, 

também ela, no condicional. Logo, e a partir do título, arquitecta-se no texto francês uma 

desvalorização nobiliárquica pela ironia do efeito modal com que "Politick" é adjectivado, 

remetendo por arrastamento para juízos pouco abonatórios à classe social que lhe corresponde. Sir 

Politick vai também introduzir, e mais especificamente no texto evremoniano, um alargado elenco 

estrangeiro – francês, inglês e alemão -, porque externo à pátria. Em torno da galeria de personagens 

de várias nacionalidades, onde ainda se inclui a italiana, ocorre um movimento que circula pelas 

culturas que lhes correspondem, ainda outro que pretende promover a circulação do ouro enquanto 

ícone de uma almejada fortuna a qual "enrichira tous les Pays par où il passe" (S.P.W.B.II-II, p. 48). 

Cedo se irá erguer a descrença nas propostas do plano económico pela subjugação ao condicional 

que o título confere, mais tarde agravada pela extravagância dos projectos observados como fruto 

da estultícia de Sir Politick e M. De Riche-Source. A partir do título do seu texto, Saint-Évremond 

faz habilmente circular todo um plano de teatralização no palco – o palco teatralizando a escrita, a 

escrita teatralizando o pensamento do autor253 –, levando o teatro a impor-se enquanto o espaço 

primordial onde reina um triplo esforço de verosimilhança. Explicando-nos: sendo a teatralização a 

representação no estrado (ou na página) do mundo real, segundo aquelas declinações de 

verosimilhança, o palco obedece ao esforço de teatralização pela acção da dramaturgia a partir do 

texto escrito; o texto escrito obedece à construção arquitectada pelo pensamento do seu dramaturgo; 

e o pensamento deste terá obedecido à observação, e respectiva crítica, do mundo real. Logo, o 

condicional que este texto dramático projecta a partir do título, não apenas recai sobre o estrado, 

como sobre o pensamento do seu autor e ainda, e finalmente, sobre o mundo real. Poder-se-à 

conjecturar que o dramaturgo observou o mundo no condicional, pensou sobre ele e transmitiu-o às 

páginas segundo esse condicional pelo qual o observou, e das páginas passou (eventualmente) ao 

estrado como reflexo último dessa mesma condição. Resumindo a origem da conjectura, a 

sociedade do séc. XVII perfigurava-se em palco no irreal do condicional, mundivisão que 

originalmente foi do "rare" Ben Jonson, e que Saint-Évremond a reconheceu, lha pediu emprestada, 

e a condimentou com a tinta libertina francesa. 

Sobre o título de Volpone, este abre-se a uma leitura que se realizará mais consentida com a 

personagem que se irá encontrar em palco: o "Raposão" conjuga a adjectivação do artificioso, 

estulto, hipócrita, ardiloso, pérfido, e quejandos. Jonson manipula Volpone no sentido de explanar o 

exercício dos todo-poderosos pela ilusão do uso da autoridade que tão simplesmente se desmorona e 
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vê remetida para o âmago da fragilidade, quanto facilmente manuseado pelo ardil de Mosca, um 

simples súbdito. Jonson parece ainda servir-se do nome Volpone para chamar à reflexão sobre as 

práticas desenfreadas do poder económico que se poderão ainda distender ao poder político. Todas, 

ou quase todas as personagens de Volpone são reveladoras de um carácter vigoroso, de grande 

tenacidade na persecução duma eficácia sempre moralmente contaminada à qual nem o poder 

judicial se isenta. "Jonson has also invested the character with wit, passion and, above all, energy, 

which is difficult not to admire"254, escreve Richard Dutton sobre Volpone que, deleitado no 

engenho das suas trapaças, assume uma personalidade que se afirma por apetências fraudulentas, 

egoístas, despidas de qualquer escrúpulo, fazendo cintilar a cena pelo egotismo de puro 

refinamento. Ou seja, à partida, de Volpone, o seu espectador só poderia esperar o envolvimento de 

uma personagem, e literalmente, vulpina.  

Saint-Évremond criou também estrangeiras as duas personagens principais – Sir Politick 

Would-Be e Mr. De Riche-Source –, oriundas respectivamente de Inglaterra e de França. 

Sustentando um ideário de enquadramento utópico organizado por projectos políticos e científicos 

que, pese embora terem sido reconhecidos no desenvolvimento do próprio texto enquanto um 

derrame de ditosas imaginações - tão excêntricas que consideradas estultas255, - são personagens 

que entretanto se afirmaram num contínuo de propósitos honestos e cumpridores. Passados três 

séculos e meio de Sir Politick Would-Be ter sido escrito, o tempo teimou em conferir o necessário 

reconhecimento aos projectos então utópicos: na verdade, reconhece-se toda uma actualidade nas 

concepções quiméricas daquelas personagens – à época inconcebíveis – que então se anunciavam 

numa visão globalizante à transposição das fronteiras geográficas. Contudo, falar-se de 

modernidade nos projectos da pena de Saint-Évremond, terá de se falar em modernidade de outras 

raízes, analépticas, as que irromperam sessenta anos antes e em Volpone. Ainda o facto de o autor 

francês enfatizar a sub-intriga de Sir Politic Would-Be em Volpone, – afinal, desde o nome da 

personagem à sua extravagante, quimérica e futurista acção no seio da trama –, confirma que "il 

[l'auteur] impose une lecture politique de sa propre pièce qui lui confère une certaine modernité."256, 

desta vez a modernidade do próprio texto dramático.  

Em Sir Politick Would-Be o autor tanto defende o país que lhe deu a vida, como o país que o 

recebeu na morte, uma simbólica expressão de gratidão ao acolhimento que bilateralmente recebeu 

não escondendo, portanto, os seus dois amores matriciais. Entre autóctone ou estrangeiro, maugrado 

o paladar amargo de um processo de expatriação, o seu orgulho de paridade patriótica era do 

conhecimento generalizado. Regista-se o exemplo numa carta de La Fontaine ao autor, na qual, 

tecendo divagações parnasianas, o fabulista escreve os seguintes versos: 
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"Vous possédez cette science; 
Vos jugements en sont les règles et les lois, 
Outre certains écrits que j'adore en silence, 
Comme vous adorez Hortense et les deux rois257", 

 

referindo-se a Luís XIV e Jaime II, inequivocamente, a França e a Inglaterra258. As consequências 

de um exilado, do ponto de vista do acolhimento por parte dos membros de uma sociedade que não 

lhe pertence, estão aclaradas no texto dramático. Num diálogo em que personagens de representação 

francesa, inglesa e alemã trocam elementos definidores de comportamentos e costumes, e por tal de 

caracterização dos seus países, o francês Le Marquis de Bousignac desabafa com Tancrede sobre a 

forma como é observado no seu quotidiano, e fundamentalmente pelo povo: 

 

"Vous me parlez des Gens de Qualité! Il n'y a rien de si civil: mais le Peuple, qu'en dites vous? Avoüez 
qu'il est furieux. Comment! Je ne pouvois faire deux pas dans la ruë, sans entendre à mes oreilles, Francheman; 
c'est un Francheman. Ah! Monsieur, qu'on nous hait!". 

(S.P.W-B, II-I, p. 40)  
 

Este tipo de animosidade provocada a alguém que é estrangeiro tornar-se-á responsável por óbvios 

ressentimentos, os quais a mesma personagem complementa e autentica sob juramento: 

 

"Si j'avois l'honneur d'étre connu de vous, vous croiriez que je ne suis pas menteur. Sur la perte de mon 
Salut, j'entendois Francheman à droit; Francheman à gauche; Francheman par tout. En quelque lieu que j'aye été, 
Dieu merci, on ne m'a dit guere d'injures." 

(S.P.W-B, II-I, p. 40) 
 

Os próximos versos do "old" Ben Jonson introduzem, a este respeito, consensualidade de 

pensamento com o do autor francês, num claro ponto de contacto dramático. Num diálogo entre 

Peregrine e Sir Politic Would-Be, este constrói o seguinte raciocínio: 

 

"Sir, to a wise man, all the world's his soil. 
It is not Italy, nor France, nor Europe, 
That must bound me, if my fates call me forth."  

(Volp., II-I, vv: 1-3) 

 

Esta declaração traz a evidência de um enorme pathos de pensamento entre ambos os 

dramaturgos. Define-se que o pátrio-lar é também o outro espaço racial onde desfralda uma outra 

bandeira que não aquela a que se estará ligado pelo cordão umbilical. Define-se que o lugar ao qual 

se aprendeu a chamar de estrangeiro antes de se ser expulso do solo que nos deu o berço passará, 

por apropriação, a ser noutro momento a nossa pátria. Esta atitude de metamorfoseamento racial, e 

até identitário, vê-se vincada em ambas as obras que sublinham, para tal, a necessidade de saber 
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fazer particular uso da inteligência. Frisa-se que o despeite de um cidadão, de uma qualquer 

nacionalidade, quando provocado por imposições de ostracismo, deverá ser resgatado por uma 

filosofia de adequação ao novo meio, apenas conseguida pelo esforço individual. Tal apropriação de 

novos espaços geográficos e sociais obrigará então o expatriado a um articulado mental de grande 

firmeza para que não se permita sentir desagregado no novo conjunto formado por outras gentes. 

Jonson articula esta questão na base da hipótese – "if my fates call me forth" (Volp., II-I, v. 3); Saint-

Évremond confirma-a pela experiência – "Quand j'étois en Angleterre, j'accommodois mes pensées 

& mes discours au Génie de son Peuple" (S.P.W-B, I-IV, p. 34). 

Observando a parte final do último excerto francês, – "En quelque lieu que j'aye été, Dieu 

merci, on ne m'a dit guere d'injures" –, somos ainda tentados a reflectir sobre os momentos da 

estada de Saint-Évremond em terras holandesas, onde aí foi também frequentador da Corte e da alta 

sociedade local. Regressado a Inglaterra a pedido de Carlos II, e posteriormente convidado por Luís 

XIV a regressar a França, estas circunstâncias testemunham que, onde quer que Saint-Évremond se 

encontrasse era bem acolhido. Abrindo portas à fantasia, dir-se-ia que o primeiro verso de Jonson 

que acima citamos – "Sir, to a wise man, all the world's his soil" – se afigura escrito para retribuir 

ao francês, antecipadamente, a homenagem que igualmente este lhe proporcionou em Sir Politick 

Would-Be. 

Lançando um olhar algo pormenorizado sobre a restante tribuna de personagens que 

compõe ambos os textos dramáticos, rapidamente nos aperceberemos que domina a figura do 

estrangeiro. Sobre esta questão, bem como sobre os papéis que lhes foram atribuídos, gostaríamos 

de nos deter um pouco mais demoradamente. Começaríamos por La Femme de Sir Politick e Me. 

De Riche-Source, em Sir Politick Would-Be, a representação do feminino inglês e francês. Estas 

são, tal como os respectivos maridos, duas bem intencionadas senhoras, fiéis aos laços dos seus 

princípios culturais, para quem Saint-Évremond pensou um desempenho de alicerce claramente 

futurista, e reformista. Todavia, acções de perfídia por parte de intermediários no projecto por elas 

montado virão entretanto a conferir-lhes o malogro. Estas senhoras não alcançarão o desejado êxito 

de interferência na libertação do mundo feminino veneziano, onde a subjugação das mulheres 

italianas aos seus maridos leva La Femme de Sir Politick a declarar que "Les Esclaves de Tunis & 

Alger sont libres, si on compare leur Captivité aux fers de ces misérables Femmes" (S.P.W-B, III-III, 

p. 67), e sobre o que Me De Riche-Source exclama: 

 

"J'admire la cruauté de ces méchans Hommes, qui tirannisent de pauvres Dames sans aucun fruit: car j'ai 
assez bonne opinion de nôtre Sexe pour croire qu'elles ne laissent pas de faire l'Amour; tant bien gardées qu'elles 
puissent être." 

(S.P.W-B, III-III, p. 67) 
 

 



 

Atribuímos um propositado destaque a esta última fala que não à anterior pela sua clareza 

discursiva, a fim de estabelecermos uma ligação ao texto de Jonson. É Célia, mulher de Corvino, 

quem em Volpone se encarrega de representar a esposa retocada por comportamentos próximos dos 

de um quadro do eterno feminino – perfeição puritana que se quereria na época, e que o autor leva 

ao palco num grito ressentido porque "Jonson was anti-puritan, and his dislike of puritans is often 

linked with the fact that many of them were hostile to the stage."259. No cumprimento das desejadas 

regras sociais ditadas pela ética, isento de mácula, o perfil de Celia contrapõe-se ao entendimento da 

personagem francesa em matéria de convivências mundanas, pois é perfeitamente acomodada no 

seu (anti-)feminismo: é subjugada, submissa, ludibriada e "eternamente" fiel – da atribuição das 

aspas ao advérbio, pronunciar-nos-emos em breve. Mas vejamos de passagem como Volpone, em 

diálogo com Mosca, não esconde as suas lascivas simpatias por Celia, e a partir de um distanciado 

encontro de praça pública, momento que o fez ressurgir para o mundo das sensualidades: 

 

"But angry Cupid, bolting from her eyes, 
Hath shot himself into me, like a flame; 
Where, now, he flings about his burning heat, 
As in furnace, some ambitious fire, 
Whose vent is stopped. The fight is all within me." 

(Volp., II-IV, VV: 3-7) 
 

A partir desta inclinação do velho moribundo por Celia, quando em momentos anteriores Corvino 

dela se revelava ciumento260 e insurgindo-se implacavelmente contra sua mulher, logo de seguida, 

instigado pelo interesse na fortuna de Volpone, propõe a Mosca que promova o encontro de sua 

mulher com o velho-rico: ""We'll make all sure. The party you wot of, / Shall be mine own wife, 

Mosca" (Volp., II-VI, vv: 80-81). Celia vem a ser triplamente vítima do seu próprio marido: é 

maltratada pela fúria do ciúme por a ter observado à janela enquanto assistia ao discurso de venda 

na praça pública, seguidamente ver-se-á lisonjeada para servir os prazeres do velho-rico, e num 

momento ulterior "ameaçada de uma denúncia pública como prostituta por se recusar a sê-lo"261. A 

queda do lenço como sinal de interesse na compra do fantástico unguento "that made Venus a 

goddess", ainda vendido na corte de França "wherewith the ladies now colour their hair" (Volp., II-III, 

p.55), é um gesto que, se por um lado vem sublinhar a ingenuidade feminina de quem apenas 

apostaria no melhoramento da sua auto-produção, por outro lado, na época, era simbolicamente 

                                                
259 Op. Cit.: Ben Jonson: Public Poet and Private Man, 144. G. Parfitt acrescenta ainda que Jonson "was not wrong to 
identify puritanism, the seeming-pragmatism of Machiavelli, the venality of the mercantile class and the neglect of the 
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docilidade dos Inglezes, a respeito de suas mulheres, não são homens que se costumem ás inconstâncias de uma amante, 
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HAMILTON, Memórias do Cavaleiro Grammont, versão de Fernandes Costa, vol. I, 19ª serei, nº 74, Lisboa, A Editora, 
1891, p. 75. 
261 HOMEM, Rui Carvalho, Entre o Juiz e o Louco: percursos da Comédia de Ben Jonson de Volpone a Bartholomew 
Fair, Lisboa, 1986, p. 42. 



 

revelador de alguma fragilidade à sedução masculina, daí a nossa perplexidade em caracterizar 

Celia como uma esposa eternamente fiel. Vejamos o que escreve R. Dutton a este propósito: 

 

"There is some excuse for Celia; she has indeed been restricted to a «cloistered virtue» by her jealous 
husband, but we notice just how fragile that is when she sees the mountebank Volpone from her window and lets 
her handkerchief fall."262.  
 

O sinal do lenço cria expectativas da hipótese de vulnerabilidade quer na personagem Volpone, 

quer eventualmente nos espectadores, e ainda de esperanças que se verão frustradas quando o 

encontro com Volpone se vem a concretizar263. Mas naquele momento do sinal de Celia, tamanho 

foi o furor desencadeado em Corvino que, enraivecido, é assim levado asperamente a vituperar: 

 

"Get you a cittern, Lady Vanity, 
And be a dealer with the virtuous man: 
Make one; I'll but protest myself a cuckhold, 
And save your dowry. I am a Dutchman, I! 
For, if you thought me an Italian, 
You would be damned ere you did this, you whore: 
Thou'dst tremble to imagine that the murder 
Of father, mother, brother, all thy race, 
Should follow, as the subject of my justice." 

(Volp., II-V, vv: 21-29) 
 

Este ríspido investimento de clamor pela legitimidade matrimonial, no mínimo levado a intitular 

Celia de "Lady Vanity", irá entretanto ser rápida e profundamente abalado quando Corvino, movido 

pelo interesse de recolher a herança de Volpone, cede à vilania humana e não hesita em 

disponibilizar Celia à volúpia do velho rico e pseudo-moribundo, conforme já referimos.   

Repare-se com curiosidade no espaço criado por Jonson para fazer saber através da fala da 

própria personagem que Corvino era, em Itália, também uma figura estrangeira. Na citação acima, 

num dos momentos de alto aviltamento, Corvino diz: "I am a Dutchman, I!". A ignomínia do 

comportamento de Corvino molda-se num palco de caboucos ingleses, mas em atmosfera italiana, e 

apressadamente endossada a um marido holandês. A informação surge retoricamente reafirmada 

pela repetição do pronome pessoal "I", seguido de um ponto de exclamação - recursos indiciadores 

não apenas da ênfase de que a personagem era estrangeira, mas simultaneamente sinais de surpresa 

elocutória e dramática. Este recurso retórico pretenderá, em nosso entender, ser muito mais dirigido 

ao espectador ou ao leitor do que enquanto efeito dialógico no interior da cena. Desta última 

circunstância, calculamos poder dizer-se não passar da articulação própria de um diálogo em tom de 

voz elevado, porque exaltado, muleta de loquacidade própria duma ausente acalmia matrimonial. 

Segundo Quentin Hope, ao referir-se a peças dramáticas vistas por Saint-Évremond em Haia – Le 
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Tartuffe de Molière, e Le femme juge et partie de Montfleury, entre demais –, Saint-Évremond terá 

referido que os auditórios holandeses tinham alguma dificuldade em entender as peças francesas:  

 

"The problem was the cultural not the linguistic barrier. Since there are no cuckholds and no religious 
hypocrites in Holland, they were confused and desoriented. Fortunately the presence amongst them of a few 
cuckolds who came running over from France and Germany to attend the performance permitted them to 
appreciate the link between Montfleury's play and what they could observe in the world around them."264. 

 

Também nós, igualmente confusos e desorientados em entender tais razões, deixamos passar esta 

constatação sem comentário e desafiamo-la para estudo noutra área. Aproveitaremos dela apenas o 

facto de se justificar que Corvino tenha tido a preocupação de se anunciar holandês, porque afinal... 

qual paraíso de fidelidade celestial!... Após a reivindicação nacionalista da personagem, infere-se 

ainda na hipótese de que, se afinal Corvino não fosse holandês, o opróbrio nunca seria de origem 

anglo-francófona, desta feita, porque o dito seria veneziano. Ou seja, resulta deste circular 

raciocínio a reafirmação de mais uma configurada necessidade de se isentar a pátria das 

inconveniências. O quotidiano subia ao estrado ressumando, a cada instante, um dado inequívoco: 

um particular cuidado na defesa do solo – francês ou inglês –, uma vontade comum a dois autores 

de isentar ambos os povos do confronto com situações inflamadas, porque sempre indesejadas. 

Corvino levanta a voz à sua mulher, também à ignomínia de um marido que, animado pela ânsia de 

uma rápida ascensão social que o recebimento duma herança rendosa sempre (?...) tenta, assim se 

revela num completo investimento contra as generalizadas preocupações do cavalheiro que deseja 

proteger a sua mulher da cobiça alheia. Corvino, sob juramento, na sua "cupidez calculista"265 – 

expressão de Rui Carvalho Homem, – bloqueia astutamente o lado emocional de Celia, 

convencendo-a, com ardil, não apenas a tolerar-lhe os acessos e excessos de mau carácter, mas 

ainda a aceder no cumprimento do convite a uma visita a casa do velho Volpone: 

 

"Come, dry those tears. I think, thou thought'st me in earnest? 
Ha? By this light, I talked so but to try thee. 
Methinks the lightness of the occasion 
Should ha' confirmed thee. Come, I am not jealous.". 

(Volp., II-VII, vv:2-5) 
 

O interesse de Corvino na riqueza do velho Raposão leva-o a dissimular os ciúmes e testemunhar 

um voto de manifesta confiança no seu matrimónio. Assim, quererá maliciosamente ostentar o 

figurino de uma esposa bonita, elegantemente vestida e ornamentada para que agrade aos sentidos 

lascivos de um velho endinheirado e agonizante, razões que o levam muito longe nos pedidos 

calorosos à sua mulher: 

 

                                                
264 HOPE, Quentin, Saint-Évremond and his Friends, Genève, Droz, 1999, p.321. 
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"It is poor, unprofitable humour. 
Do not I know, if women have a will, 
They'll do 'gainst all the watches o' the world?";  

 (Volp., II-VII, vv:7-9) 

" Come, kiss me. Go, and make thee ready straight, 
In all thy best attire, thy choicest jewels,  
Put 'em all on, and, with 'em, thy best looks". 

(Volp., II-VII, vv:13-15) 

 

Nestes passos do texto, o ouro é elemento de grande aliciação. O ouro de Celia vai assumir "a pedra 

de toque e o elemento máximo de sedução, detonador sublime e climático da imaginação 

erótica"266, e o ouro de Volpone, enquanto análogo elemento de máxima sedução, só que "uma pilha 

metálica e palpável tornada arma de corrupção"267. A infecção que o ouro contamina nas 

personagens volponianas explode pacificamente a partir de uma ganância de riqueza que sucumbe à 

mais vil das imoralidades. Elemento de adorno, em Celia pretende-se que o ouro suscite e estimule 

a atenção de Volpone, num cruzamento de luxo e atracção sexual. Factor de opulência, o ouro de 

Volpone desencadeia em Corvino o desiquilíbrio total, desaguado na infâmia de oferecer a sua 

própria mulher à prostituição. De notar ainda que o pérfido voto de confiança manifesto por 

Corvino a Celia nos três primeiros versos introduz o reforço de uma conveniente percepção de que 

afinal as mulheres só agem segundo, e tão-somente, o cumprimento das suas próprias vontades.  

No texto de Saint-Évremond esta mesma compreensão é colocada em voz alta na fala da 

feminista Mme de Riche-Source, indiscutível marca de cor epocal da sociedade francesa. A 

convivialidade dos pares nos circuitos da alta sociedade francesa do séc. XVII não estava envolta 

em tabus, embora a exigência da "honnêteté" permita acesas discussões nesta matéria. J. Mesnard, 

debatendo e analisando esta questão, socialidades a que chama de relações interindividuais, enuncia 

a dado passo: "la société semble établir une inégalité entre l'homme et la femme en limitant pour 

cette dernière une liberté indispensable à son plein épanouissemente", após ter referido "Lorsque 

règne cette amitié, les deux sexes se retrouvent à égalité."268. Abrindo-se a um pensamento de 

alguma modernidade relativamente às relações sociais entre ambos os sexos, Sir Politick Would-Be 

desvela já esse quadro de comportamentos. Num diálogo entre o casal De Riche-Source, quando o 

marido refere a sua impressão sobre um primeiro encontro que tivera com Sir Politick, é pronta e 

desinibida a resposta de sua mulher "C'est le premier homme que j'aye vû de ma vie" (S.P.W-B, I-II, p. 

20), ambiguidade elocutória que facilmente destila a admiração pelas aptidões pessoais, mas 

também um profundo e imediato apreço por uma compleição elegante e atraente. Nesta linha de 

afirmação, a construção evremoniana avança mais: enquanto que a personagem inglesa La Femme 
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de Sir Politick não toma parte directa no baile oferecido às mulheres dos Senadores (substituídas 

por prostitutas à revelia das organizadoras da festa), a francesa Me. De Riche-Source não apenas 

toma parte activa na dança como exibe e demonstra a eficácia da sua mestria nos meandros festivos, 

mesmo em insinuações eróticas:  

 

"Me.DE RICHE-SOURCE. 
Ce balancement de corps vous plaît-il? Parlez, Mesdames! 

LA DOGESSE. [une entremetteuse] 
A ravir. 

Me. DE RICHE SOURCE. 
Et ce mouvement de bras; qu'en dites-vous? Cet Air est-il Espagnol?". 

(S.P.W-B, IV-IV, p. 95) 

 

Ressalta no texto a liberdade da mulher francesa por contraste com a contenção da mulher inglesa, 

facto sobre o qual, obviamente, nem sempre ambas as personagens vão estando completamente de 

acordo. A abertura da mulher francesa à vida social e até mundana do séc. XVII – e relembramos 

que no caso francês estamos na análise de circuitos aristocráticos – sobressai na voz de Me De 

Riche-Source que vê no jogo social e amoroso um alimento tão indispensável quanto vital à sua 

própria existência: 

 

"Cependant, il est bien rude de n'avoir ni Jeu, ni Promenades, ni Collations, ni Assemblées: j'aimerois 
autant mourir, pour moi, que de ne joüir pas de tous les divertissements que peut donner un Honnête-homme." 

(S.P.W-B, III-III, p.68) 
 
 

Não admirará uma disparidade de pensamento, e posicionamento no contexto, destas duas 

entidades femininas. As duas sociedades seriam muito diferentes neste âmbito, o que se poderá aqui 

superficialmente exemplificar com o excerto de uma carta do autor francês ao cavaleiro Grammont, 

também este francês:  

 

"No teu paiz [França] as mulheres são muito ligeiras antes do casamento, e muito mais depois; mas, por 
aqui [Inglaterra], é um milagre uma rapariga dar ouvidos a quem lhe fale em tom que não seja o do 
sacramento."269. 

 

Mas retomando o texto, é todavia interessante observar-se que a inglesa La Femme de Sir Politick, a 

dado momento, não se colocando inteiramente de acordo com a sua interlocutora, porventura não 

deixa de ser ambígua na sua resposta: 

 

"Frivoles amusements de personnes oisives! Je ne plaindrois pas, moi, celles qui pourroient employer 
solidement certaines heures sans danger: mais j'ai horreur des accidens déplorables que nous voyons arriver ici 
journellement; & il n'y a rien que je n'entreprenne, pour sauver des fureurs de la jalousie ces innocentes Victimes.". 

(S.P.W-B, III-III, p.68) 

                                                
269 Op. Cit.: Memórias do Cavaleiro Grammont, p. 75. 



 

 
A expressão "certas horas" faz passar ao entendimento a fruição de alguns momentos fugazes em 

encontros ilícitos, certamente nunca se referindo àqueles que um casamento poderá propor num 

convívio diário. O facto da personagem inglesa afirmar que não lamentaria todas aquelas mulheres 

que fizessem uso dessas horas, mas sem perigo – e sublinhe-se "sans danger" –, torna-se equívoca e 

permite à análise entender cedência à sua parcialidade sobre a aceitação de um relacionamento 

ocasional, desde que não incorresse no dito perigo – admoestação física e reputação social, bem 

entendido. Ou seja, o não-lamento desses relacionamentos fortuitos introduz sobre eles uma 

manifesta aprovação, oferta que depressa se vai encontrar com a condenação num outro nível: o do 

medo. Enquanto que a personagem francesa, já em tom de conclusão, assume uma posição de 

nitidez – "j'aimerois autant mourir, pour moi, que de ne joüir pas" – e na esteira de uma outra 

orientação em que o pronome "il" generaliza o lamento – "il est bien rude de n'avoir ni Jeu, ni 

Promenades, ni Collations, ni Assemblées" –, mantendo assim o seu firme posicionamento de 

abertura à vida mundana, a personagem inglesa, expondo-se num primeiro instante em tom de 

discordância com a sua homóloga francesa, logo parece acordar-se com ela, embora mascarada pelo 

refúgio na alusão às mulheres italianas. A coerência que assim se vai organizando relativamente à 

infidelidade conjugal, em momento ulterior na fala da personagem inglesa logo se vê desconstruída 

e reforçada pelo uso do deítico "ces" – "sauver des fureurs de la jalousie ces innocentes Victimes"; 

parecendo que, na sua ambiguidade, pretendeu esclarecer que era mesmo às mulheres venezianas a 

quem se ia referindo, e que nunca poderia então estar ali a assumir o pensamento feminino inglês. 

Estas indeterminações vêm afastar, de todo, a hipótese de que tais atitudes pudessem ser acolhidas 

nos meandros sociais ingleses. Tal como através de outros e variados recursos da comédia inglesa, 

esta estratégia do pensamento dramatúrgico francês (aqui exposto no feminino), insere nestas obras 

dramáticas: 

 

"A transformação das mentalidades em direcção a outras formas modernas de pensar o Homem nas suas relações 
com a sociedade e o mundo [a qual] efectiva a ruptura com mundividências tradicionais, envolvendo, 
nomeadamente, tendências tão inovadoras quanto disruptivas sobre a capacidade do Homem para conhecer – para 
apreender o Real"270,  
 

também o ontológico, diremos nós.  

O texto francês gera uma razoável distorção particularizada no pensamento da personagem 

inglesa. E dizemo-lo porquanto a fala de La Femme de Sir Politick constrói-se em tonalidades 

francamente confusas, de grande opacidade, não se ficando a perceber com nitidez os conceitos que 

nela se estabelecem. Com tamanha indefinição surge, enquanto acréscimo à leitura dessa falsa 

exemplaridade, uma imagem de hipocrisia que facilita ainda perceber-se no seu discurso uma 

emoldurarem de medo do particular (do marido) e de horror do geral (da sociedade). 
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Persistindo nestas cumplicidades, note-se que em Volpone estas circunstâncias se realizam 

no pensamento masculino e em Sir Politick Would-Be no feminino, uma harmonia quase andrógina 

sobre uma condição ontológica só parcialmente (ir)reconhecida – e dizemos parcialmente porquanto 

o primeiro texto se fecha a uma igualdade de condutas sociais. A mulher francesa define-se 

independente, experimentada, insubmissa às leis impostas pela aliança matrimonial, revela-se uma 

mulher livre e assumidamente integrada na fruição dos circuitos sociais mundanos. Pelo contrário, a 

representação feminina inglesa desenha-se em torno de uma consciência de fidelidade conjugal, 

também de cumprimento às normas religiosas. A sua referência à ociosidade – "personnes oisives!" 

– trará à colação outro reparo. A ociosidade era uma prática altamente combatida e reprovada pela 

teoria reformista Puritana, segundo a qual a salvação só se atingiria pelo trabalho, e nunca pelo 

ócio. Uma excessiva austeridade no interior das leis da Igreja anglicana, cimentada no séc. XVI 

pelo movimento religioso da Reforma e prorrogada nos tempos seguintes, não deixava espaço para 

o divertimento e nunca para os prazeres de ofertas várias. A mudança de atitude das mentalidades 

inglesas não seria fácil. Pelo contrário, impunham-se horizontes de perfil assustador, facto sobre o 

qual G. Parfitt certifica "we may feel strongly that Jonson's refusal to show generosity to puritan 

thought is a mark of inflexibility and of blindeness to the possible benefits of change."271. Jonson, 

consciente dessa pouca flexibilidade do pensamento colectivo inglês, não investe declaradamente 

contra a corrente das massas, circunstância que aquele crítico reconhece alicerçada pelo factor do 

medo que, de resto, diz ainda que o próprio escritor dele se justifica na elaboração das suas tramas: 

"the fundamental reason for Jonson's caricature of puritanism was probably fear, and to note that 

from Jonson's angle of vision events were to prove his fear justified."272.  

Apesar de tudo, Saint-Évremond parece ter partilhado do mesmo receio jonsoniano. 

Conforme se veio a analisar, a construção da personagem La Femme de Sir Politick reflecte uma 

posição de grande prudência relativamente a determinações comprometedoras na sua exposição ao 

social, embora, como se viu, deslizando para uma incerteza revestida de aparente segurança e 

alguma firmeza. Ficou já claro que a pintura deste quadro decoroso sobre tela puritanista está 

exposta no texto de Jonson na pincelada que pressupõe Celia. Mas repare-se, contudo, que esta 

devotada esposa não deixa de receber no texto uma subtil denúncia dessa imagem feminina 

imaculada, suscitando a R. Dutton a entendê-la como "not totally innocent"273. No emblemático 

momento em que Celia deixa cair o lenço, que numa elementar exegese não passa do gesto 

associado à compra do produto, descobrir-se-à a tal possibilidade de aceno malicioso, se convertido 

ao entendimento de uma proposta diversa para além da mera transacção de feira. Consideramos ser 

neste momento que Jonson levanta, de forma muito prudente mas eficaz, um dos véus que 

escondem o outro lado de uma sociedade que se proclamava moralmente organizada em torno do 
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trabalho e da oração, doutrina que o texto também argumenta na voz ainda de Célia ao defender-se 

das agressões difamatórias do seu marido:  

 

"Why, dear sir, when do I make these excuses? 
Or ever stir abroad but to the church? 
And that, so seldom".  

(Volp., II-V, vv: 45-47) 
 

Reconheça-se, com rigor, que a naturalidade destas abordagens jonsonianas não se 

identificam em Sir Politick Would-Be, onde antes lateja um cuidadoso respeito (ou prudência...) no 

tratamento atribuído à inglesa La Femme de Sir Politick. E isto não apenas pela delicadeza de que 

esta matéria se reveste, mas ainda talvez pelo facto de La Femme de Sir-Politick ser no texto, afinal, 

uma sinédoque da mulher inglesa, introduzindo uma vez mais a consciência da figura do 

estrangeiro, facto sobre o qual o texto dá provas do autor nunca ter perdido tal lucidez. Apesar das 

especulações que fomos tecendo, a imagem primeira de La Femme de Sir Politick é a de uma 

senhora inglesa que anui facilmente a um entusiástico projecto da sua homóloga francesa, bem 

como uma identidade a quem é entregue uma elegante funcionalidade do cómico. Aqui tipicamente 

exemplificada com a sua última tirada neste texto dramático, a personagem feminina inglesa dirige-

se a Tancrede pedindo-lhe que apresente os seus cumprimentos de despedida à honesta senhora 

(uma das prostitutas): 

 

"Mylord, si vous demeurez en cette Ville après nous, je vous supplie de faire mes Complimens à la 
Dogesse. Cette honnête Dama [la entremetteuse...] n'a point de part à nôtre disgrace, assurément.", 

(S.P.W-B, V-V, p.111) 
 

deixando-se no palco francês um tom de cumprimento do dever, regular ingenuidade e escorreita 

delicadeza da mulher inglesa. Comparativamente ao tablado inglês encontramos, como já se 

observou, significativa equivalência dramática na atitude de Celia. Se referida outra personagem 

feminina em Volpone, Lady Would-Be, esta demonstra um tipo de mulher que evidencia: a 

preocupação em ser palavrosa – na visita que faz a Volpone, este, enfadado e em aparte, solta o 

desabafo: "Another flood of words! A very torrent! (Volp., III-IV, v.63); elegância no vestir e no 

pentear para que não digam "What will they [the Italians] say of me? / The English lady cannot 

dress herself': / Here's a fine imputation, to our country." (Volp., III-IV, vv: 33-35); preocupação ainda 

em exibir cultura literária e filosófica; todo um conjunto de tributos e competências de 

exemplaridade, manifestando ainda um particular cuidado e preocupação por se estar a expor à 

crítica de estrangeiros. Tal como afinal La Femme de Sir Politick, Lady Would-Be é uma figura que 

se limita à comicidade em palco. Todavia, Jonson arrisca incomparavelmente mais além do que 

Saint-Evremond, facto ao qual a consanguinidade britânica terá facilitado ao processo dramático do 

autor inglês. Assim, repare-se na destreza de Jonson no tratamento desta personagem inglesa 



 

quando, recuperada dum qui-pro-quo no reconhecimento da identidade de Peregrine, e mergulhada 

num desdobramento de pedido de desculpas, leva Lady Would-Be a promover o seguinte diálogo:  

 

"LADY WOULD-BE 
I hope y' ha' not the malice to remember 
A gentlewoman's passion. If you stay 
In Venice here,  please you to use me, sir – 
MOSCA 
Will you go, madam? 
LADY WOULD-BE 
'Pray you, sir, use me. In faith, 
The more you use me the more I shall conceive 
You have forgot our quarrel.". 

(Volp., IV-III, vv: 15-19) 
 

Entre o eclodir do riso, a duplicidade de sentidos da fala feminina induz uma (desinibida) oferta de 

Lady Would-Be a Peregrine, à qual Mosca prontamente reagiu ao convidá-la a afastarem-se. 

Sozinho em palco, Peregrine exclama expeditamente: "Sir Politic Would-Be? No, Sir Politic Bawd! 

/ To bring me, thus, acquainted with his wife!" (Volp., IV-III, vv: 20-21). Nesta cena, Jonson não 

parece ter concedido benefícios à integridade moral, antes terá desembaciado afoitadamente o 

submundo da infidelidade de género feminino. Num outro momento em que Lady Would-Be se 

dirige às suas duas aias mostrando inquietação acerca do penteado, o autor entrega à voz de Nano, 

em aparte, o seguinte comentário: "More carefully, than of your fame, or honour." (Volp., III-IV, v. 

27), colocando o arranjo pessoal em pé de igualdade da (des)honra. A compostura do cabelo, aqui 

entendido como um processo de cosmética parece, afinal, uma prática que o dramaturgo associava 

recorrentemente à (i)moralidade feminina: "Jonson's treatment of women (...) would often bring 

cosmetics together with moral failings"274 . Nesta compreensão, este será mais um despertar de um 

adormecimento – a salvaguarda de aparências - em relação a comportamentos sociais que a máscara 

da hipocrisia inglesa aspirava ocultar. Ainda que esta fala tenha sido remetida para um aparte, 

introduz a cumplicidade não apenas da personagem Nano em relação à delicadeza da acusação que 

proferia diante do acusado, mas pela conotação dos sentidos que lhe são implícitos. Porém, e apesar 

da pungência, Jonson deixa o residual e necessário espaço para a dúvida, porque, afinal, a acusação 

foi proferida por um bobo. E aí a perplexidade no espectador ergue-se não propriamente na 

apreensão da fala, mas pelo facto de quem a enunciou: à estultícia do bufão ninguém fará juízos 

sérios.  

Noutro passo dramático anterior a este a que nos temos vindo a referir, Sir Politick-Would-

Be informando Peregrine sobre a morte de Mass Stone, um bobo da corte inglesa, refere-se-lhe nos 

seguintes termos:  
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"I knew him one of the most dangerous heads 
Living within the state, and so I held him."; 

(Volp., II-I, vv: 65-66) 
"While he lived, in action. 
He has received weekly intelligence, 
Upon my knowledge, out of the Low Countries,"; 

(Volp., II-I, vv: 67-69) 
"But he could read, and had your languages, 
And to't as sound a noddle".  

(Volp., II-I, vv: 86-87) 
 

Esta avaliação vem paradoxalmente inserir crença na figura típica do bobo, esse retrato-alegoria do 

descrédito social, do desconceito, da imbecilidade, a presença nunca levada a sério e em cada 

momento desprezada. A surpresa causada pela inversão da imagem outramente definidora do bobo 

remeterá aqui o raciocínio para a possibilidade de reconsiderar a afirmação supra citada de Nano, se 

calhar, já lhe conferindo credulidade. A apreciação feita a uma figura socialmente menor, tida como 

néscia e sempre promotora do ridículo, ficará salvaguardada dos juízos de atribuição imbecil 

porque, pelo contrário, naquela fala é considerada como capaz de propor uma oferta reflectida. 

Porém, a autoridade de pensamento interroga-se em palco porque Sir Politic não irá revelar-se, 

também ele, uma personagem a quem se deva atribuir grandes créditos. Nesta base interpretativa de 

avanços e recuos críticos segundo o desafio do texto, as falas do bobo poderão finalmente abrir-se, 

ou circunscrever-se, a uma leitura grave, estruturada pela firmeza e rigor do enunciado. 

Promovendo habilmente uma avaliação sempre indeterminada, Jonson leva-nos a considerar ser este 

um dos momentos de escrita em que a delicadeza duma tessitura textual de aparente simplicidade, 

finalmente se evidencia de engenhosa e rebuscada concepção, tipicamente subversiva e de grande 

efeito em palco275.  

Conforme já mencionado, em Volpone, satélite à acção principal, temos a presença do casal 

Would-Be, a quem também foi dado algum destaque a Lady Would-Be. A microestrutura de 

considerada focalização na personagem feminina que exibe eloquências, opondo-se ao seu marido 

cujos lances de inteligência vêm a revelar-se merecedores de pouco apreço, e pese embora a 

comicidade, Jonson encaminhou de alguma forma a presença masculina para um ensombramento. 

Tal desequilíbrio, numa sociedade regida pelos códigos de raiz patriarcal como os da inglesa, cria 

algum estranhamento de recepção pelo seu processo contra-natura que elegerá ainda um sentido do 

mundo às avessas tão caro ao mundo literário da época276. Se por um lado o espaço concedido ao 

casal no seio da acção é correlativamente insignificante, contraditoriamente, a intriga dentro da 

intriga que as suas presenças formatam vai ajudar a que este investimento assuma um lugar de 
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destaque, arrastando consigo uma reiterada demonstração do exagero, do fútil e do eventual. A 

intervenção deste casal, não tendo dado mostras da necessária dignidade junto de Volpone, também 

no emaranhado ridículo dos projectos economicistas, exibe-se socialmente ridícula e, por tal, 

postula-se duvidosa, adjectivação senão imputada às classes que ali representam. De Sir Politic 

Would-Be seremos convidados a encará-lo como a representação de um rosto político e 

aristocrático, enquanto que Lady Would-Be apenas a conduziremos para a nobreza pelo título 

nobiliárquico que ostenta, já que, puxado ao limite, a palavra Politic está oculta no seu nome - 

embora se reconheça que também facilita à estética da elocução. Estes pressupostos poderão assim 

levar-nos a encarar essas duas classes, - a aristocrática e a política –, socialmente exponenciadas ao 

hipotético. Insistindo em extremar o raciocínio, o que agora agradecemos aos cânones gramaticais, 

se se observar o tempo verbal do condicional como o futuro do passado, aí até seremos remetidos 

para a gravidade duma sociedade jonsoniana projectada no obsoleto, no antiquado, cristalizada, 

porque condicionada pelo empedernido das mentalidades que tinham parado no tempo, resultando 

daí numa visão futurista de parco optimismo já que postulada no retrógrado. Mas isto não passam 

de divagações da heurística, porque o palco jonsoniano deu seguimento à oferta de "uma imagem 

ancorada no quotidiano isabelino da grande urbe comercial e das novas da aventura marítima, (...) 

simbiose da riqueza e do poder, afinal aberto ao emblemático policy"277. 

No texto evremoniano, esta utopia do futuro no passado considerar-se-á de patente registada 

na ostentação de vários projectos políticos, reconhecida ousadia na época. Porque conseguem fazer 

alarido da sua duvidosa exequibilidade, já que ninguém neles acreditou, tornam-se, no texto 

dramático, uma excêntrica proposta inovadora que se estampa e contrapõe na recusa do arcaico. 

Sugere-se a instabilidade do real empírico que sonha substituir-se pelo irreal reformador. É uma 

mundivisão que se insinua na mudança do presente estático para o futuro dinâmico, do acomodado 

para o irrequieto, do regressivo para o actualizado, das Trevas de herança medievalista para as 

Luzes que em breve se ergueriam a montante. Aliás, quando Sir Politick Would-Be foi escrito, em 

Inglaterra tinham-se já dado passos largos para o "império mercantilista suportado pela grande 

aristocracia fundiária e pela alta burguesia comercial e financeira, que se traduz fundamentalmente 

num domínio comercial do mundo"278, aspecto que o autor francês leva comparativamente à página 

num possível convite à reflexão política por alturas do recém-extinto governo de Richelieu. E 

diremos apenas, antes de passarmos para outra questão, que a inclusão do casal Would-Be, quer na 

intriga jonsoniana, quer na evremoniana, persiste em nos remeter o juízo crítico para a análise dum 

outro grau do condicional, se aquelas personagens ainda forem entendidas como representantes 

sociais. No caso de se pretender erguer essa possibilidade de tomar a parte pelo todo, aí somos 
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drasticamente colocados perante fantasias dramáticas que montam sociedades regidas pelo fortuito, 

configurando-se um mundo que gira no absoluto das hipóteses. Outros graus ainda desse mesmo 

condicional já estavam implicitamente assumidos por circunstâncias indissociáveis e axiomáticas, 

porque intrínsecas ao teatro: o da representação dramática e o da teatralidade da representação. 

A causticidade de Ben Jonson, o escritor inglês mais profundamente empenhado em criticar 

o quotidiano subversivo da sua sociedade – "The urban comedies of Ben Jonson are at once more 

exuberant, more aggressive, and more subversive than those of his contemporaries and 

imitators."279, – justificará, talvez, o facto do autor em Volpone atribuir uma expressiva permanência 

no estrado às personagens do criado e dos bobos, aposta que nos parece de interpretação 

francamente subversiva.  Curiosamente, a fatia de capital importância que estes arrecadam em 

termos de tempo no uso da palavra, sugere-se-nos a representação do povo na cena, porque figuras 

comuns da plebe, sem o mínimo estatuto ou graduação, contrapondo-se às restantes cujas 

disposições de alguma importância na sociedade o texto nos ia dando a conhecer. Nesta base, se 

repararmos na alargada actuação de Mosca, também na dos histriões, somos levados a admitir que 

um desnivelamento entre povo e classes de extracto social mais reconhecido – Sir Politic, político; 

Voltore, advogado; Corvino, comerciante; Avocatori, magistrados –  tivesse sido exactamente o 

princípio axial da organização do texto. A (des)proporção quantificada pelo tempo no estrado e 

exercício discursivo, porventura encontrará a sua justificação se dela esperarmos o cumprimento 

dos preceitos de factor didáctico da comédia. Explicando-nos: se aos aristocratas, burgueses e 

políticos Jonson não foi generoso na atribuição de tempo, talvez simplesmente lhes reconhecesse 

que, enquanto representantes de uma profissão determinada pouco ou nada teriam ali a ensinar. 

Diria que se o dramaturgo privilegiou aqueles que então aqui estamos a considerar como o povo, 

talvez o tivesse feito porque esse colectivo, partindo da sua modéstia, assumisse os vícios e loucuras 

– esses sim, de grande impacto – com maior naturalidade, criando ao autor um espaço de auto-

defesa que não seria de negligenciar. Contudo, todas as personagens saem vexadas do estrado 

volponiano porquanto, através do processo punitivo do desenlace, Jonson a todas desencantou pelo 

castigo que não perdoava. Nesta afirmação de psicologias e atitudes dramáticas, Jonson acabou por, 

desta forma, promover em palco o esbatimento da diversidade de classes sociais.  

No período jacobiano vivia-se o desencanto em geral, e pronunciadamente o político. O 

tempo tinha levado consigo o esplendor isabelino, apagava-se o mito que tinha aportado à Ilha um 

estádio de alguma segurança. A instabilidade gerada pela falta de descendência ao trono à morte de 

Isabel I promoveu uma nova dinastia – a dos Stuarts – que não veio a conhecer glórias. O início do 

séc. XVII inglês configurava-se ensombrado e receoso dos dias que se avizinhavam: aproximava-se 

a passos largos a Guerra Civil, a Revolução e, com esta, a experiência republicana280. Adivinhavam-
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se dias problemáticos e talvez por isso a classe aristocrática e política pudesse não merecer melhor 

tratamento em palco. O que restava afinal? Esta foi também a pergunta de Christian Biet sobre Sir 

Politick Would-Be, e acerca do concomitante momento em França em que a comédia, e também a 

tragédia, tinham entrado em profundo silêncio relativamente às grandes questões de Estado. Que 

mais haveria a fazer senão brincar aos políticos para aceder a um argumento que se tornara 

inabordável? Tudo eram brincadeiras nos palcos destas comédias. Mas como a brincar se dizem 

coisas muito sérias, foi numa mesa de humor e aparências que se jogaram os dados da teatralidade. 

Após a governação de Richelieu, as políticas em França transformaram-se em propriedade 

exclusiva do soberano e do Estado, pelo que somente poderiam ser abordadas nesse quadro de 

aparências281, as quais o texto francês, ironicamente, se apronta a exibi-las ilustradas por uma 

consciência profundamente patriótica: 

 

"MR DE RICHE-SOURCE 
Monsieur, je ne suis pas importun; mais je vous demande en grace, 

quelqu'un de vos Secrets pour la Guerre. 
SIR POLITICK 
Quant à cela, vous m'en dispenserez, s'il vous plaît. Vous étes 

Français & je suis Anglais: nos Nations ont eu autrefois de grands Differens; 
ils peuvent recommencer, & je ne vous donnerai pas des Armes pour nos battre. 

(...) 
SIR POLITICK 
bref, Monsieur, n'esperez pas que je vous donne rien, qui puisse aller 

un jour contre le bien de ma Patrie.". 
(S.P.W-B., I-III, p.28) 

 

 

É implícita a aturada prudência e simultânea elegância do dramaturgo ao expressar-se a honra de 

um sentimento cívico – fidelidade à pátria –, numa fala de exclamação inglesa. Reconhece-se mais 

um momento em que o estrangeiro é aproveitado com enorme sentido de utilidade, uma 

funcionalidade dramática francesa que privilegia a paixão pátria na voz da personagem inglesa 

denotando, calcula-se, o sentimento do seu autor.  

 Mas relativamente às personagens inglesas, ficamos acima sem resposta para a pergunta 

que colocamos. O que restava afinal? – parecia perguntar-se. O povo, essa enorme mancha informe 

constituída por avarentos, oportunistas, corruptos, traidores, todo um séquito social exibidor de 

panóplias de comportamentos desregulados pela falta de norte, onde outros poderes (expõe-se 

também o afadigado judicativo) se revelam fragilizados, senão pervertidos. E porque o Terceiro 

Estado ganhava em expressão numérica, Ben Jonson terá talvez cedido a palavra à doxa articulando 

uma intriga em que as personagens são seres humanos a quem Volpone atribui epítetos de animais. 

Espelhou-se a absurdez da natureza humana assistida por uma fisicidade na qual se moviam 

sentimentos de pulsões irracionais, configurando-se um hibridismo de construção quase mitológica. 
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le project de réformer le monde.  



 

Jonson fez subir ao palco a representação inversa da fábula – é o humano que se apropria de 

conceitos de animais e que se revela comportar de forma muito próxima da irracionalidade. Autor 

de admirável perspicácia e espantosa intrepidez – "Jonson's plays reveal him to be an unthinking 

respecter neither of persons nor of authority"282 – e, com uma ressalva para as virtuosidades de 

Celia, o texto volponiano verá desvalorizar o Homem e privilegiar o animal283 num enquadramento 

de humor e verosimilhança em impiedosa satirização do social. O texto de Saint-Évremond não 

revela este tipo de preocupações, conforme já vimos. É um texto que se abre de forma mais regular 

a todo o tipo de exposição da massa humana: do político ao homem de negócios, do nobre ao 

viajante, da mulher socialmente bem considerada à meretriz, quase todos animados por impulsos de 

carácter benigno, sensibilidades venturosas e empenhadas num misto de bem-estar e redenção. 

 A representação das maneiras e costumes sociais permite ao espectador, ou leitor, sair 

razoavelmente elucidado quanto à cor local que estes textos dramáticos sugerem. De maior impacto 

no inglês do que no francês, o espectador ia tomando consciência da verosimilhança com que era 

confrontado, ou não se fosse ele próprio, aqui e além, identificando com as desmistificações a que 

ia assistindo. No final do seu convívio com a peça, assistir-lhe-ia a legitimidade de descobrir outras 

leituras que a mesma pudesse ter querido denunciar mas que, porque escondidas, passavam 

inobservadas à semelhança de quem vislumbra o curso de um rio, geralmente dando pouca ou 

nenhuma importância aos seus afluentes. Só espíritos mais atentos e curiosos – especialmente os 

eruditos284 - repensariam sobre os sentidos outros que pudessem estar para além dos indutores 

daquela gargalhada ou sorriso que se aprestava. E deste factor calcula-se que os dramaturgos tinham 

a exacta percepção. Jonson, defendendo-se de julgamentos censórios e alertando o espectador para 

os riscos dessas múltiplas propostas de interpretação, em The Induction a Bartholmew Fayre tem o 

cuidado de referir: "It is also agreed, that euery man heere, exercise his owne Judgement, and not 

censure by Contagion, or vpon trust, from anothers voice, or face, that sits by him", ou ainda 

"Bartholmew Fayre, merry, and as full as noise, as sport: made to delight all, and to offend none"285. 

Sem dúvida alguma que Volpone se expõe, de forma até provocatória, a essa possibilidade de 

análise comprometedora da caneta do seu escritor. As personagens preenchem a cena com o ridículo 

de um avarento, de um criado infiel e interesseiro, de um marido ignóbil, de uma teia de amigos em 

filamentos de falsidade, de um juiz que se corrompe à possibilidade de enriquecer um familiar, 

transpondo-se das simples figuras-tipo maioritariamente constituintes do povo para outras com 

responsabilidades reguladoras da sociedade. Sugere-se, num primeiro instante, uma censura fácil do 
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social que combina a artimanha de jogos de uma sociedade decadente286 com julgamentos 

estabelecidos a partir do riso. Noutro momento de observação mais recuada (ou avançada), o texto 

abre-se aos olhares e ouvidos de entendimento menos ingénuo, mais penetrador, logo, passível de 

ferir susceptibilidades. Sob uma imponente teatralidade dirigida à ética do cidadão comum 

denotam-se comportamentos e intrigas, afinal, ainda igualmente de gosto tão palaciano; desvela-se 

o exercício do poder político orquestrado pelos interesses económicos; rasga-se o véu da autoridade 

judicial eivada pela vulnerabilidade a conveniências pessoais; e até o poder religioso é 

contundentemente espelhado pela imagem desobediente dos seus fiéis. A tribuna de personagens 

volponianas funde-se numa única imagem do cidadão, aquele que imerge em todo o género de 

imoralidades.  

Não são despidas de profundo artifício as personagens de Volpone: "The Language & 

Characters of Ben Jonson (...) are much more difficult than those of any other writer"287. As 

personagens afirmam-se pungentes instrumentos de crítica social e resultam num extraordinário 

legado construtivo ao enquadramento histórico da sociedade jacobiana, sendo ainda reconhecido 

que "Jonson's artistic concern was very much with the wellfare of man in society, specially in 

Jacobean society."288. A preocupação com a realidade que se articulava entre o texto dramático e o 

público ia-se inseminando ao longo das páginas, o que G. Parfitt justifica como um esforço de "to 

make art seem an extension of nature and nature an expansion of art."289. Será esse sentido de 

natureza na arte que nos interessa particularizar, ainda que palidamente, com Volpone. Esta obra 

dramática parece retratar com segura fidelidade no mundo da arte literária a natureza humana do seu 

tempo: a existência que se expõe em perda de dignidade, na qual qualidades infectas de perjúrio 

aproximam o ser humano à bestialidade dos comportamentos. Talvez por essa razão os nomes das 

personagens não terão sido pensados inocentemente, pois foram atribuídos segundo a cartilha do 

léxico de propriedade animal: Volpone, o raposão; Mosca, a mosca; Voltore, o abutre; Corbaccio o 

corvo; Corvino, o corvo, toda uma família de irracionais onde aves de mau agoiro, rapinas e de 

gosto parasitário são tão expressivas de uma comunidade improdutiva e inconveniente na qual, e 

reiteramos, se pode apreciar a inversão da fábula290. Esta é uma auréola inquietante que o autor 

propõe na arte literária, enegrecida pela possibilidade de conotação com uma irracionalidade 

comportamental própria das espécies que compõem as comunidades de animais selváticos, nas 

quais vence aquele que mostre as armas perversoras de gume astutamente mais afiado. Nesta 

consideração, a comédia aproxima-se, inevitavelmente, da tragédia. 
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As personagens de Sir Politick Would-Be demarcam-se pela sua particular extravagância, 

também intelectual, que resultam em "représenter la circulation des caractères à l'intérieur d'un 

cadre suffisamment lâche pour qu'on entende une conversation sur différentes thématiques", analisa 

Christian Biet291. As personagens neste texto desfilam no princípio estruturante da revista – 

acrescenta ainda C. Biet – cujas representações se cruzam e distinguem pela excentricidade que as 

vai caractarizando. O espírito liberal de Saint-Évremond, não tendo feito dele um homem 

conformado, fê-lo igualmente denunciador de (in)verdades dominantes, e sobretudo duma gestão 

régia que se reconhecia disfarçada por hipocrisias de conveniência pontualmente palaciana. Este seu 

perfil afirma-se também no facto de Sir Politick Would-Be ter sido considerada uma peça que 

contribuiu para o preenchimento do fundo documental da história do teatro inglês. Na opinião de 

W. N. Daniels, Dryden e Saint-Évremond inauguraram a era da crítica moderna ao trabalharem 

segundo um método comparatista292. O crítico defende ainda que, quer Dryden, quer Saint-

Évremond, não aceitam os fundamentos aristotélicos enquanto regras do teatro moderno, isto numa 

época ainda submissa à escravatura das mesmas293. Esta autonomia técnica afastada de avatares 

normativos, não surpreenderá o leitor de Saint-Évremond, tão-pouco o de Ben Jonson, como se 

comentou anteriormente. Ser-se-á tentado a acrescentar que afinal o modus faciendi literário 

pragmatizado por estes dois escritores põe tão-somente em relevo os seus próprios carácteres. 

Reflectindo sobre o bom senso no ensaio Sur les Comédies, Saint-Évremond afirma a sua lucidez 

relativamente à Poética Aristotélica ao escrever que: "Aristote même dans sa Poëtique a mis 

quelquefois la perfection en ce qu'on croioit de mieux à Athènes, et non pas en ce qui est 

veritablement le plus parfait."294. Defensor da herança clássica dos Antigos, este autor, tal como 

Jonson, revela um pensamento emancipado que assegura nas suas personagens. Noutro ensaio, este 

intitulado Sur les Anciens, a recusa saint-evremoniana relativamente à aceitação cega de disposições 

impositivas de regras é francamente evidente, e em especial no que tange à obediência a raciocínios 

anacrónicos:  

 

"Je sçay qu'il y a de certaines regles eternelles, pour estre fondées sur un bon sens, sur une raison ferme et 
solide qui subsistera toûjours; mais il en est peu qui portent le caractere de cette raison incorruptible. Celles qui 
regardoient les mœurs, les affaires, les coûtumes de ces vieux Grecs, ne nous touchent gueres aujourd'huy."295. 

 

E deixamos conscientemente para o final deste capítulo um pormenor que certamente já foi 

objecto de reparo por parte do nosso leitor. Referimo-nos ao facto do nome da personagem política 

ser escrito diferentemente nos textos dramáticos francês e inglês, ou seja, no primeiro grafando-se 

Politick e no segundo Politic. Nuno Ribeiro aclara que as conotações de "político" e "política" 
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consagradas a partir do séc. XVI são, respectivamente, "enganoso" e "artimanha"296. Tal sinonímia 

introduz a seguinte e possível leitura de ambos os procedimentos autorais: Saint-Évremond adoptara 

"Politick" que, informa o dicionário, é um lexema cuja significação o converte naquele que faz ou 

discute política; quanto ao "Politic", o de Ben Jonson, a mesma fonte conota o termo com o político 

ou diplomata. Observa-se então alguma diferença. Numa França do séc. XVII, politicamente 

questionável, concordar-se-à que o significante de "Politick" se realize mais consentâneo com o 

imaginário político deste povo, pois a personagem mais não pretendia do que fazer política, 

discutindo-a, talvez numa consciência de anunciada reprovação de planos estadistas. No caso 

inglês, é provável que o autor estivesse persuadido de que o significado de "Politic" fosse mais 

propositado no seu contexto epocal, quando essa figura era já um diplomata em exercício de 

funções numa organização monárquica com ecos de vozes parlamentares. É por demais evidente 

que estas diferenças de significação de ambos os lexemas só poderiam ser saboreadas nas páginas, 

porquanto a condição de homofonia não lhes permite tais juízos exegéticos quando proferidas no 

palco.  

Entrevisto este rol de apreciações, verifica-se que as personagens de ambas estas 

dramaturgias reflectem, naturalmente, pontos de convergência e pontos de ruptura. Aproximam-se: 

pela abundante atribuição de nomes estrangeiros; pela recriação em solo dramático estrangeiro 

(italiano) onde pecado e alienação tinham lugar cativo; pela observação directa e atenta dos defeitos 

da sociedade envolvente, já que raras foram as virtudes; pela exposição no estrado nunca de forma 

gratuita, mas antes reclamando alerta e mudança; ainda pelo disfarce que não lhes ficou alheio, 

coadjuvado pela baixeza da perfídia. Afastam-se: umas porque exibiam com elegância a 

loquacidade da arte de bem conversar, as outras porque faziam uso de uma linguagem mordaz, 

complexa, mas aparentemente do vulgar da grei; umas porque conotadas com os ambientes 

maioritariamente aristocráticos, outras porque emolduradas num quadro em que se sobreporiam 

tendências populares; umas porque eram bem intencionadas, outras porque eram viciosas. Para 

todas, procurava-se ora ambição, ora absolvição, uma loucura exposta em santuário e vernáculo 

sempre estrangeiros. 
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II. 2 – Jogos e viagens circulares:  

          “un tour & un retour éternel” 

 

 

 

II. 2. 1 - Ironias e isotopias: imagens rumo ao progresso 

 

 

Ambos os textos em estudo abrem-se ao papel de intermediário que faz circular imagens do 

mundo verosímil na mente de quem os lê (ou escuta), tal como os canais fazem circular os líquidos 

que os contêm. Esta imagem dos rios e demais artérias de mediação entre locus distantes sabe-se 

que não é nossa, mas do texto saint-evremoniano. Abunda em Sir Politick Would-Be um 

geografismo latente nas propostas do sistema de circulação, afinal um novo nicho também científico 

da inteligência do séc. XVII. Quer se tratasse do já referido processo sistémico sanguíneo que 

William Harvey em 1628 afirmou e fez moda, quer do da circulação metereológica das grandes 

correntes de ar na atmosfera, quer do da circulação económica e política em que riquezas e moeda 

cumpriam a necessária rota comercial a que se submetiam, quer do tão rebatido ciclo da água na 

Terra, o novo pensamento lançava-se numa inevitável viagem rumo ao progresso. No séc. XVII é 

reconhecida "a centralidade no domínio da filosofia e da ciência que a Inglaterra detivera 

(geralmente partilhada com a França)"297, avanços de charneira a que estes dois autores estariam 

atentos, também à forma como os novos saberes eram observados. 

A escalada em serpentina de súbitas actividades originou "o emergir de um novo conceito e 

ideal de Homem: o Homem como ser dinâmico, confrontado – numa conjuntura assinalada pelo 

crescimento de uma civilização comercial e por uma fluidez de classes que facilita a mobilidade 

social"298. Estas novas fontes de energia social promoviam inevitáveis transferências de um para o 

outro lugar, uma dinâmica que se ia estruturando circularmente numa justiça quase poética às leis 

do retorno. Entrelaçamos estes comentários para, obviamente, nos situarmos nos nossos textos. Se 

Ben Jonson na sua comédia tece juízos argumentativos que montam o "espelho satírico de uma 

sociedade dominada pela vontade aquisitiva e apresentada (...) como ferida da miséria e do crime", 

decadência quase modelar do espírito ainda fin de siècle, Saint-Évremond, em meados do séc. XVII, 
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já herdeiro de uma teoria científica de considerável estrutura e marcadamente abaladora das 

consciências, explora o processo desse dinamismo social com outra clarividência. E este será um 

dos aspectos que reconhecemos como revelador da fronteira temporal dos, aproximadamente, 

sessenta anos que separam ambos os textos dramáticos. 

A teia montada pela necessária movimentação de pessoas, bens materiais, riquezas, e outros, 

cumpriam programas de circulação que nos textos estão esquissados sob a forma de projectos. Esta 

noção de projecto, por si só, já nos remete para um quadro de impositiva vontade de mudança na 

medida em que, quando se projecta pretender-se-á ver executado, e o que é executado implica 

sempre, em maior ou menor grau, um forçoso metamorfismo. Em Volpone, Sir Politick Would-Be 

traz à luz a enunciação de um movimentado projecto-modelo de Mass Stone, bobo real entretanto 

falecido, exemplificando no texto procedimentos inerentes à espionagem do seu tempo. Em diálogo 

com Peregrine, conta-lhe acerca do seu fazer investigativo:  

 

"While he lived, in action. 
He has received weekly intelligence, 
Upon my knowledge, out of the Low Countries, 
For all parts of the world, in cabbages; 
And those dispensed again t' ambassadors, 
In oranges, musk-melons, apricots, 
Lemons, pome-citrons, and such-like; sometimes, 
In Colchester oysters, and your Selsey cockles." 

(Volp., II-I, vv: 67-74) 
 

Retoricamente subsidiado por uma isotopia de alimentos vegetais, Jonson constrói nesta fala 

e através desta personagem – virtual, já que em ausência no palco – um quadro de trânsito de 

informação que, para além de conotado com o movimento circular, introduz a imagem subversiva e 

de perfídia de um subalterno nas lides aristocráticas contra uma esperada lealdade. As informações 

recebidas e passadas para todas as partes do mundo eram matéria e instrumento de outras acções, 

projectos adivinhadamente económico-políticos. Este vai-e-vem de informação alimentava 

interesses que se fariam sentir, concomitantemente, em várias partes do globo, sinal de que se 

interpenetrava e partilhavam experiências comuns entre culturas diversas, porque interesses que a 

todos já iam dizendo respeito. Os regimes políticos monolíticos, geralmente despóticos, 

evidenciavam cicatrizes indesejáveis e pareciam não mais fazer sentido num mundo que ansiava 

respirar além-fronteiras. Jonson satiriza-as pela voz de um pretenso político, um imaginado homem 

de Estado que, pese embora ninguém o acreditar – era a tal figura sujeita a interrogação porque 

apelidada no condicional... - num primeiro momento revelava-se mais atento e informado do que se 

poderia pensar, ou que até ele próprio imediatamente deixaria transparecer: 

 

"PEREGRINE 
[Aside] 'Heart! This Sir Pol will be ignorant of nothing. 
[To Sir Politic] It seems, sir, you know all? 



 

 
SIR POLITIC 
Not all, sir. But, I have some general notions; I do love 
To note, and to observe; though I live out, 
Free from the active torrent, yet I'd mark 
The currents, and the passages of things, 
For mine own private use; and know the ebbs, 
And flows of state.".  

(Volp., II-I, vv: 98-104) 
 

Facilmente se depreende que esta fala de Sir Politic poderá ser maliciosamente transposta para a 

leitura do pensamento do próprio autor: "I do love / To note, and to observe; (...) For mine own 

private use;" - seria, de facto, uma das circunstâncias do intento quotidiano de Ben Jonson. Mas, 

antes disso, destaca-se a premente necessidade epocal de conhecer o que se passava no mundo, 

"though I live out". A sagacidade deste desafio de Sir Politic, reclamado para seu uso privado, não 

deixava de, ironicamente, se derramar num quadro colectivo e na medida em que presenciava, 

anotava e escrevia após "know the ebbs, / And flows of state". Pesem embora os receios que uma 

aura de mudança social sempre introduz, e à qual Jonson não ficou obviamente inócuo, o facto é 

que nas suas propostas dramáticas parece respirar-se essa necessidade de movimento, diríamos até 

emancipação. E esta ânsia do tal "Homem como ser dinâmico"299 surge nesta fala através de uma 

nova isotopia, esta ligada à energia da água nos seus movimentos planetários: torrentes, correntes e 

flutuações de marés, imagem de cursos e movimentos de fluxo e refluxo duma panóplia 

meteorológica que compõe o percurso circulatório da água no planeta. São as mesmas forças 

naturais que também estão representadas por análogas manifestações metereológicas no texto de 

Saint-Évremond. Observem-se no seguinte diálogo:  

 

"SIR POLITICK 
La France est la grande Mer où s'élevent les Tempêtes. 
MR. DE RICHE SOURCE 
Chaque Paîs a ses Tempêtes: la Vertu a des Envieux par tout; 

& la vôtre assûrément n'en a pas été exemte. 
SIR POLITICK 
J'ai vû quelques Orages en ma vie; mais j'ai sû m'accommoder 

aux Vents, & me servir assez bien des Voiles. Graces à la Politique, je pense 
être arrivé au Port présentement.". 

(S.P.W-B, I-I, p.18)  

 

A ilustração deixada por dificuldades provocadas em clivagens governativas em cada país - a 

França assumirá o exemplo – é alegorizada por violentas agitações atmosféricas onde participam 

ventos fortes e águas revoltas, complementada ainda por dois elementos do aparelho navegador: 

velas e portos. É interessante observar-se a ironia que o factor político assume neste diálogo. Sir 
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Politick Would-Be, referindo que a França é o grande mar onde se erguem as tempestades, logo a 

seguir refere que, graças à política, chegou a bom porto. Ora: subentendendo-se que as tempestades 

eram políticas, a política assume a causa maléfica e simultaneamente salvífica pois, graças à 

tempestade (política), a personagem estava a são e salvo no estrangeiro. Perdoe-se chamar o autor 

ao texto mas, nesta fala, há de facto uma irresistível tentação de ver reflectida a experiência de 

Saint-Évremond na sua personagem Sir Politick. Ainda sobre a noção da chegada a bom-porto, 

lugar comum na imagética literária, verifica-se que esta produz uma imediata associação às viagens 

enquanto trilho proporcionador de mudança, circulação, movimento que se insinua para o 

estrangeiro. 

Segundo Katharine E. Maus, a carga de impetuosidade de vocábulos ligados a intempéries 

profundas está metaforicamente ligada a outra carga, a dos excessos contida no vício:  

 

"Not only the violence of (...) floods, torrents and tempests, but also their frightening unpredictability, 
makes them apt metaphors for vice. For the Roman moralists, vice is radically unstable.300.  
 

Chegados aqui, e tendo-se já tornado um lugar comum neste estudo falar de instabilidade 

nos momentos em que ambos os textos foram escritos, de facto tudo ia sofrendo uma (in)esperada 

metamorfoseação no séc.XVII. Além de algumas referências já apontadas, acrescentem-se outras, 

talvez de banda mais alargada: a determinação de estados nacionais organizados por máquinas 

estatais, a Reforma insinuando-se no domínio eclesial e teológico e ainda concorrendo para as 

políticas europeias, também a demolição das estruturas feudalistas e o espoletar de uma economia 

monetária301, todo um conjunto inovador que veio a tornar precário um desejado equilíbrio e que 

assim competiu para que se pudesse falar de desestabilização.  

Num passo seguinte ao acima referido do texto saint-evremoniano, na fala de Antonio e 

referindo-se a Inglaterra, assistimos a outra isotopia perseverando-se no carácter metereológico: 

 

"ANTONIO 
Les Armes d'Angleterre sont des Roses en peinture, mais en 

effet des Tonneres si redoutables sur les ondes, que les Foudres de Terre-ferme 
en comparaison, à peine sont des Eclairs. 

TANCREDE 
Monsieur, je ne sait que répondre là-dessus. 
ANTONIO 
Les Rivéres les plus profondes sont le moins de bruit, & les 

petites Torrens nous étourdissent: de même les Esprits vains & legers ont plus 
de langage; les solides moins de paroles & de discours.". 

(S.P.W-B, I-IV, p. 29) 
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Antonio, discursando elogiosamente acerca do país insular, revela-se conhecedor do que é 

estrangeiro e avança no palco francês com uma imagem do Homem já mais modernizado. Pese 

embora a elegância desta teia de imagens sobre fenómenos atmosféricos, mesmo assim Saint-

Évremond dá-nos ainda a possibilidade, através do complemento da fala seguinte, de poder admirar 

o seu charmoso perfil de "honnête homme", pois imediatamente a seguir àquele diálogo logo 

António dele se apronta a desculpar-se pela " bassesse de mes Termes" (S.P.W-B, I-IV, p. 30). Calcula-

se que o dramaturgo possa ter sentido alguma grosseria ao comparar, alegoricamente, as armas de 

Inglaterra e os seus cidadãos a uma figuração meteorológica, na qual o sol se substitui pelo trovão e 

a acalmia das águas pelas torrentes desenfreadas. Assim, as comparações utilizadas, não sendo 

propriamente agressivas, não deixarão de se tornar um pouco desagradáveis na sua significação, e 

ainda porque, diz António na mesma fala, "ne peuvent s'élever à la grandeur de mon Zele" (S.P.W-B, 

I-IV, p. 30). Pressente-se que o autor se desculpabiliza na voz da personagem sobre adjectivações 

ofuscantes, porque recusaria imputá-las ao país estrangeiro em questão. Mas prosseguindo na 

análise do excerto citado, nas comparações entre um suave sussurro provocado pelos grandes rios 

tal como os espíritos mais sensatos poupam palavras em longas prelecções, e do acentuado ruído 

dos pequenos cursos de água conotados com os pensamentos aligeirados que utilizam as palavras 

copiosamente, subjaz uma mordaz referência ao silêncio dos comedidos por oposição à atroada dos 

imponderados. Esta mesma reflexão está presente em Volpone. Na cena que organiza o discurso do 

charlatão Scoto of Mantua, no momento em que Peregrine faz uma caracterização dos saltimbancos, 

declara-os "Made all of terms, and shreds (...) Which they will utter upon monstruous oaths," (Volp., 

II-II, vv: 15 e 17), ao que Sir Politic lhe responde: "Sir, calumnies are answered best with silence." 

(Volp., II-II, v.20). Ainda no texto inglês, num momento em que Lady Would-Be visita Volpone 

maçando-o com discursos despropositados e exibindo sabedoria para satisfação dos interesses da 

comédia, o velho moribundo socorre-se do clássico Plauto para, mostrando as suas garras 

misóginas, dizer que "The poet / As old in time as Plato, and as knowing, / Says that your highest 

female grace is silence" (Volp. III-IV, vv: 76-77), neste caso ridicularizando o sexo feminino que, salvo 

situações pontuais era iletrado e por isso não merecedor de qualquer crédito intelectual. Esta é uma 

abordagem comum de ambos os autores à sábia importância do uso da palavra ou de saber silenciá-

la. Ambas as obras dramáticas estabelecem uma irónica tensão entre oximoros – o bom-senso e a 

imponderação, a prudência e o desaviso, a conveniência e o despropósito – espelhados no uso 

linguístico.  

Desta vez, sem grandes efeitos prolixos, mas antes de recursos quiméricos, Sir Politick 

Would-Be eleva à quintessência uma audaciosa proposta de fazer circular a riqueza à volta do 

mundo. Mas a exequibilidade do projecto de Mr. De Riche-Source passaria, incondicionalmente, 

pela imperatividade da colaboração de Sir Polick Would-Be: 

 



 

"Mr. DE RICHE-SOURCE 
C'est bien mon dessein de faire une bonne Liaison avec lui 

[Sir Politick]: mais me conseilleriez-vous de lui découvrir nôtre grande 
Affaire? 

Me. DE RICHE-SOURCE 
Quoi? La Circulation? 
Mr. DE RICHE-SOURCE 
Oüi, la Circulation; qui est, comme vous savez, le plus beau 

Project du monde.". 
 

(S.P.W-B, I-II, p.21) 

 

 

Aconselhando-se com sua mulher, Mr. De Riche-Source opina sobre a necessidade de fazer uma 

parceria de trabalho com Sir Politick Would-Be, ironia sistémica duma qualquer realização quando 

se está consciente de que terá de "lui découvrir nôtre grande Affaire". Esta construção arrasta 

consigo outro conceito – o do trabalho em coligação. Emerge uma nova fórmula social prescrita 

pela inevitabilidade de trabalhar em parcerias, investimento que entrará em tensão com as propostas 

solitárias que até aí se iam desenvolvendo. Temos como referência o trabalho dos artesãos ou 

mesmo dos trabalhadores rurais que, como já se disse para o caso inglês, iam já dando passos 

consideráveis no sentido gregário de aglomerações que ocorriam nas grandes cidades, e 

fundamentalmente nas capitais dos reinos. Bem mais recortado este processo em Inglaterra do que 

no hexágono francês, neste último ia-se formatando num quadro de sintomas análogos, só que aqui 

grassando uma maior instabilidade social. Jean-Marie Apostolidés faz dela o relato: 

 

"Une partie du peuple se voit dépossédée non seulement de ses terres (remembrement en faveur des 
grandes propriétés), de sa culture (ridicularisation et interdiction des fêtes populaires), de son langage (imposition 
de la langue de cour [par l'Académie Française]), de son rythme de vie (aménagement d'un espace et d'un temps 
nouveaux par le travail pré-industriel), mais également de son savoir"302. 

 

Paralelamente a todo este número de condicionantes responsáveis pela vertigem de mudança rumo à 

urbanidade, havia um factor de capital importância e entrave à afirmação de propostas inovadoras. 

A França seiscentista conhecia uma organização política intransigente e a própria voz do seu 

monarca fazia saber que "La nation ne fait pas corps en France, elle réside tout entière dans la 

personne du roi."303. O progresso reclamado por este país num século que entreabria portas ao 

mundo, contrapõe-se ironicamente ao ensimesmamento do próprio país na figura de Luís XIV. 

Qualquer esforço individual ou colectivo, mas extrínseco às iniciativas ditadas pelo monarca, 

resultaria interdito pelo regime político porquanto tudo apenas decorreria a partir do soberano. Só 

restava ir mimetizando políticas em palco, ridiculamente enunciar o propósito de "vouloir être le 
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professionnel de la politique et aller de pays en pays pour réformer le monde"304 e ainda, 

compreender que "la politique est sérieuse et nécessaire, mais en fait une profession"305. Ou seja, se 

empreendidas estratégias políticas, estas quase não passariam de uma aproximação a um processo 

de maiêutica e sempre favorecedor do espectáculo monárquico, mas cujo jorro de ideias, se 

assumido individualmente, resultaria facilmente na expatriação por sentença judicial. 

Observemos agora uma concepção saint-evremoniana para a circulação de informação, 

análoga à já referida construção de Ben Jonson para Mass Stone, um engenho ao serviço de uma 

trajectória para o trânsito de mensagens – mas desta vez através de pombos-correio: 

 

"SIR POLITICK 
Vous devez savoir que la République a de grands Interêts à la Porte, & 

qu'il lui est nécessaire d'être bien informée de cette Cour-là; (...) J'ai trouvé le 
moyen de lui [l' Ambassadeur] faire tenir des Nouvelles en deux jours, & de 
recevoir des siennes en aussi peu de tems; sans aucun danger. 

Mr. DE RICHE-SOURCE 
Comment, Monsieur, il faut être Magicien pour cela! 
SIR POLITICK 
(...) il n'y a pourtant rien de surnaturel; écoutez seulement. J'ai des 

relais de Pigeons chez mes Correspondans....... 
Mr. DE RICHE-SOURCE 
De Pigeons !". 

(S.P.W-B, I-III, p.24) 
 

Repare-se que nestas paradas e respostas, além da franqueza de Sir Politick ao colocar a descoberto, 

sem quaisquer restrições, o seu projecto de troca de informação, é de notar que o autor especifica a 

quem a linha de pombos-correio iria trazer e levar notícias: ao embaixador, diplomata do corpo 

republicano. Este plano do texto francês idealizado pela personagem inglesa, motivado a servir os 

interesses de uma organização política de vertente republicana, destinar-se-ia, implicitamente, mais 

a servir os interesses de uma Inglaterra e menos de uma França, esta ainda poderosamente 

monárquica. A inferência deste raciocínio permite facilmente avaliar o carácter político-social dos 

países em questão, a Inglaterra já de atitude mais descontraída face a uma abertura ao 

relacionamento externo e a França ainda seguramente recolhida aos seus jardins e labirintos 

palacianos. Satisfazendo a curiosidade do seu interlocutor, põe-se a descoberto todo o plano: 

 

"SIR POLITICK 
Cela vous surprend! Oüi, de Pigeons. Je voi bien que vous n'étes pas profond 

dans les Affaires du Levant; écoutez. J'ai à Venise des Pigeons de l'Istrie, à qui 
j'attache une Lettre pour l'Ambassadeur; mon Correspondans de l'Istrie la prend, & 
l'attache au Pigeon de Dalmatie; celui de Dalmatie l'attache au Pigeon de la Bossine; 
un autre Venitien dépêche ce dernier qui porte ma Lettre à l'Ambassadeur. Voila des 
Nouvelles de Venise à Constantinople en deux jours: cela est-il extraordinaire & utile? 

Mr DE RICHE-SOURCE 
Rien au monde ne le sauroit être plus.".                                                   (S.P.W-B, I-III, p.24) 
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Este circuito que conhece Veneza como ponto de partida e de chegada, após uma série de 

percursos em escala, pulveriza no palco essa urgente necessidade de intercomunicação. É um 

conhecimento manifesto que com a queda do Império bizantino se dá uma transferência da elite 

social de Constantinopla para Veneza e outras cidades italianas, reatando-se fortes laços de fundo 

comum: político, religioso, intelectual e mesmo económico, donde não admira que aquela cidade 

tenha arrogado o centro nevrálgico da largada columbófila. Não apenas os pombos-correio 

assumem com grande ironia a representação do percurso iniciático tendente aos modernos (de todos 

os tempos) meios de transmissão, - deixando desacreditada a funcionalidade dos mensageiros da 

época -, mas asseguram ainda a agitação de uma almejada renovação no processo, a qual, 

inevitavelmente, implicaria a transponibilidade de fronteiras geográficas. Do itinerário estabelecido 

não se poderá dizer que Saint-Évremond o tenha feito surgir de forma que nos pareça 

infundamentada. Bem pelo contrário, ressuma a persistência em se comunicar entre pontos 

geográficos, estrangeiros entre si, deixando-se ainda perceber outra urgência epocal nos processos 

de trabalho que se quereriam integrados num organismo sistémico. Despontavam novos métodos 

como resultado de uma racionalização de tarefas que jamais dispensaria a participação do grupo, 

tudo isto no advento da era pré-industrial e a caminho de uma preconizada agremiação económica, 

se quisermos. A retoma de dois pontos geográficos fulcrais do período renascentista, – Veneza e 

Constantinopla –, não deixa de se oferecer no texto com estatuto provocatório. E dizemo-lo 

porquanto surge-nos à interpretação como desafio à necessidade de um novo desabrochar em jeito 

de apelo a renovadas linhas de pensamento, ou ainda de aceno a uma reapreciação do papel do 

Homem no mundo, qual ironia pós-renascentista da conjuntura então vigente que se sentiria 

socialmente incumprida, logo, estafada. Quer no início de século, quer já em meados do mesmo, 

experimentava-se insegurança quando sensibilidades reconheciam "a cisão entre o mundo ideal ou 

espiritual, interior ou supra-sensível, e o mundo dos factos, temporal, analisável de acordo com os 

dados dos sentidos,"306 após verificados os efeitos do materialismo instalado pelos esforços 

económicos e consequentes inquietações que uma nova amoralidade começava a fazer ressaltar no 

pensamento político307.  

Se o século carecia de propostas de renovação rumo ao progresso, o texto francês obstina-se 

em promovê-las. Sempre em franco entusiasmo pela participação nas reformas estadistas, os 

excêntricos traçados de carácter economicista de Sir Politick Would-Be vêem-se, num dado 

momento, substituídos por outros que os intitula de "Especulação militar". Estimulado pela ânsia de 

obter segredos de guerra, o ardente político aspira a uma real-politick, assim de conveniência à sua 

pátria. Defensor da política de gabinete, o engenhoso estadista de Saint-Évremond mostra-se 
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conhecedor das estratégias militares e atesta que "Dans le Cabinet, on conduit une Guerre de sang 

froid;" (S.P.W-B, I-III, p.26), e à interrogação do seu interlocutor: "Mais il me semble qu'on prendroit 

des mesures bien plus justes en voyant les Troupes?" (S.P.W-B, I-III, p.26), a resposta é asseverativa: 

"Point du tout: à un Homme d'Esprit, voyez-les, ne les voyez pas; c'est la même chose." (S.P.W-B, I-

III, p.26). Recapitulando, e breve: no séc. XVII, antes de ser guerreiro, um bom estadista deveria ser 

um bom dirigente. Embora devesse ser perito nas montagens e desmontagens de estratégias, em 

estreita atenção sobre o desenrolar dos factos no terreno, este político entendia que as guerras 

também se ganhavam nos gabinetes. Na defesa implacável dos seus argumentos, Sir Politick 

Would-Be dá um exemplo que, ainda que sucinto, deixa perceber como efeito a importância da 

aliança entre o burocrático e o pragmático: 

 

"Or ma supputation faite; j'envoye ordre à un Lieutenant de donner 
Bataille; je défais les Ennemis, & voilà un Pays que j'ai conquis: si je me 
trouble foible; Ordre de demeurer dans les Retranchemens; l' Armée ennemie 
se dissipe, & voilà un Pays que j'ai sauvé.". 

 
(S.P.W-B, I-III, p.26) 

 
Desta irónica simplicidade adaptada ao laconismo, ou vice-versa, na revelação dos 

processos desta guerra permite-se recolher segurança num plano que se revelou infalível, deixando 

até o entusiasmo pela facilidade da sua execução – "voilà un Pays que j'ai conquis (...) voilà un Pays 

que j'ai sauvé". Afinal de contas, qual exaltação às aptidões político-governativas de qualquer 

"homme d'esprit", também já citadas no texto: "à un Homme d'Esprit, voyez-les, ne les voyez pas; 

c'est la même chose" (S.P.W-B, I-III, p.26). E voilà!, diremos nós.  

Organiza-se uma (obviamente ridícula) estrutura didáctica no texto sobre a negociação entre 

política e guerra, sobretudo apontada no sentido da distribuição de tarefas e no seu encontro com 

competências, deixando claro, tal como a seguir Christian Biet refere, que as negociações não eram 

matéria do âmbito militar, tão-pouco do monárquico: 

 

"Puisque la guerre, question épique, est hasardeuse et chère, il convient d'abord négocier, et puisque l'art 
de négocier est plus celui des négociants que celui des militaires et des rois "308. 

 
 
Mas afinal, leia-se a ironia saint-evremoniana quando refere que "la guerre étant, comme on le sait, 

la continuation de la politique par d'autres moyens"309, não perdendo de vista o seu sentido de 

"railleur" ao observar do outro lado do mar o continuado despotismo do "Roi Soleil". 

Nicole Bonvalet expõe a seguinte dúvida: "On est parfois tenté de se demander si la 

propension au dilettantisme intellectuel de notre auteur ne l'entraîne pas plus à se divertir des travers 
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humains qu'à les fustiger."310. Se esboçada uma tentativa de resposta diríamos que Saint-Évremond, 

conhecido nos meios intelectuais pela sua capacidade de ridicularizar, levanta neste texto questões 

que, de facto caricatas, são acompanhadas por ilustrações de fundo historicista, o que lhes vem 

conferir laivos de seriedade. E esta sua preocupação parece vir a convencer-nos de que não o tenha 

feito por puro auto-prazer de diversão, mas pressentimos antes nessa atitude um forte sentido de 

intervenção a caminho de uma almejada reforma de pensamentos e procederes.  

Assim, e ainda sobre o relato de traçado militar poderá, sem esforço, encontrar-se uma 

referência histórica. Trata-se do confronto da Inglaterra com a Invencível Armada de Espanha. 

"l'Armée ennemie se dissipe" (S.P.W-B, I-III, p. 26), para resfolgo do ego inglês que contou com uma 

estrondosa vitória, entusiasmo pela factualidade que o texto também deixa perceber enquanto 

orgulho no sentimento do autor. Contando para as glórias de Inglaterra, este facto arrastou a 

excitação saint-evremoniana para outro relato exemplificado com Filipe II de Espanha e o 

imperador Carlos V:  

 

"Mr. DE RICHE-SOURCE 
Philippe II. Vous m'étonnez. Il a toûjours passé pour un grand 

Politique, & jamais pour un Guerrier. 
SIR POLITICK 
Autre Erreur populaire. Il a toûjours eu dans la tête d'être plus grand 

Capitaine que son Pere; & voyant l'erreur où Charles-Quint étoit tombé, de se 
trouver aux Occasions, il prit le parti de faire la Guerre, du Cabinet. Qu'en 
arrive-t-il? Philippe II. Projette une Bataille; le Duc d'Albe la donne; à votre 
avis, qui la gagne? Philippe II. Assûrément; & n'en doutez pas.". 

(S.P.W-B, I-III, p. 27) 
 

Mais um episódio de tonalidade professoral em que são apontados os erros comummente 

cometidos. Da linearidade com que é relatado o âmago do fazer militarista poder-se-á entender 

enquanto uma forma de satirização das orientações governativas do monarca. Cioso de afirmar a 

sua infalibilidade no desempenho dos mais altos poderes, ironiza-se a autoridade absoluta numa 

qualquer frente de batalha – a da política, inclusive. Desta exposição sardonicamente burlesca de 

acontecimentos que compõem a História das Nações, julgamos que Saint-Évremond terá pretendido 

chamar à colação, não de forma acrítica, as consciências para duas questões. Quanto à primeira, 

instalando no texto e no palco a apologia desses guerreiros de gabinete, indispensáveis presenças 

em qualquer circuito, evidencia, paradoxalmente a raciocínios já apontados, que as guerras não se 

ganham apenas com as teorias, mas também nos campos de batalha. A segunda decorre da anterior: 

imposta a necessária complementaridade do saber intelectual e do fazer prático, ergue-se de novo a 

imperatividade de reconhecer, como imprescindíveis, desempenhos conjuntos na prossecução de 

uma qualquer tarefa, mesmo ao mais alto nível de Estado. Clamava-se humildade e recusa da 

arrogância quando estivessem em causa a comunhão de interesses e esforços nacionalistas. 
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Continuando naquela linha de cogitações filosóficas, Antonio tem a oportunidade de chamar a 

atenção de Tancrede sobre o cruzamento de estratégias que se querem bilateralmente repartidas: 

 

"La même difference que je trouve dans les Arts, entre la Théorie & la 
Pratique ; la même se rencontre en fait de Services, entre l'Office & l'Exécution.". 

(S.P.W-B, I-IV, p.30) 

 

Infelizmente, para o nosso raciocínio, Antonio não se debruça sobre a explicação dessas diferenças, 

pelo que se deixa a pairar uma óbvia hipótese: a de que haveria algo a corrigir no relacionamento 

entre a teoria e a prática no sentido de uma harmonização e optimização dos resultados. No que se 

refere ao investimento marcial, o texto reclama a mecanização de acções conjuntas, num vai-e-vem 

de energias a complementarem-se em recíproco movimento de troca que se desmontará a partir de 

programas de acção única. Ou seja, isto mais não é, afinal, do que uma concepção da actividade 

politico-bélica de pragmatismo circular, preocupação que o teatro exibe reiteradamente.  

Numa Era em que a França respirava a fragilidade e o desgaste das sequelas que a Fronde e 

as Guerras Religiosas tinham sulcado no seu terreno, reconhecer-se-á de grande pertinência crítica 

esta perseverança sobre questões ligadas à ordem do marcial no texto de Saint-Évremond. Noutro 

momento, relatando um episódio de trâmite social, Le Marquis de Bousignac desvela outro 

percurso, também este de um contínuo que terminará fechando-se em círculo, não prescindindo 

ainda da presença lexical associada às forças militares neste "fait-divers":  

 

 

"LE MARQUIS 
(...) Monsieur de Montmorency, l'honneur de nôtre Nation, (cela se peut dire;) 

ayant sû que j'allois en Angleterre, me donna une Lettre pour Mylord Duc vôtre 
[Tancrede] Parent ; & me chargea de lui témoigner la joye qu'il avoit de l'heureux 
Accouchement de Madame sa Femme, & de la Naissance de Monsieur son Fils. C'étoit 
une pure civilité : Monsieur de Montmorency étoit Amiral de France; Monsieur de 
Buckingham Amiral en Angleterre : d'Amiral à Amiral il n'y a que la main.". 

(S.P.W-B, II-I, pp. 36-37) 

 

A última frase – "d'Amiral à Amiral il n'y a que la main" – é significativamente expressiva dum 

percurso social de pura civilidade em que trocas de algo se realizavam de mão em mão. O 

relacionamento social cumpre-se aqui através de favores de intermediários, dependência que se 

torna indiferente a tipologias sociais: no exemplo em presença, coloca-se ao nível de um nobre e de 

um oficial superior da armada. Mas gostaríamos de chamar vincadamente à reflexão o facto de algo 

aparentemente tão simples quanto a mão de alguém se tornar indispensável à execução de um 

projecto, tão elementar como apertar outra mão para felicitar pelo nascimento de um filho. Marcas 

de um tempo passado, mas que Saint-Évremond complementa soberanamente nesta fala, dela se 

derramando a necessidade de uma organização em linha, só assim facilitadora do cumprimento de 



 

algo, ainda que tão despojado de materialidade quanto uma simples saudação. Repensa-se sobre as 

necessidades e o papel do Homem no Mundo: o da célula que se complementa num todo sistémico.  

Em boa verdade, sendo o género dramático da comédia construído sobre relações retóricas 

de paradoxo, humor e ironia, nestes textos dramáticos mais não se poderá reconhecer do que um fio 

irónico e jocoso que envolve as condutas humanas de que os enredos se alimentam. Segundo as 

determinações aristotélicas, "L'ironie est plus digne de l'homme libre que la bouffonnerie; par le 

rire, l'ironiste cherche son propre plaisir; le bouffon, celui de l'autrui"311, condições que 

simultaneamente se poderão encontrar reconhecidas numa imaginada auto-satisfação recolhida por 

ambos os autores durante o fazer (irónico) das suas escritas, ainda no riso que as personagens 

ofereceram aos públicos pelo humor das suas exclamações. É que mais do que um sentido de 

"boufonnerie", no texto francês reconhece-se a "raillerie"; ou seja, mais do que uma simples piada, 

expõe-se também o ridículo, este reconhecido aqui e além pelos próprios actores durante a 

representação, também pelo público. Se bem observadas nos excertos de texto que temos vindo a 

registar, as personagens têm frequentemente perfeita consciência acerca do ridículo das situações 

que relatam, daí estabelecer-se uma constante ironia entre elas. Se tomado um exemplo do texto 

inglês, a presença dos bobos ostenta o tal plano aristotélico que procura ofertar o riso aos que 

escutam, decorrente de falas nas quais os truões revelam uma aparente seriedade elocutória. E com 

este reparo pretendemos passar da irónica bizarria dos projectos do texto francês para o tom 

ostensivamente jocoso construído em Volpone por esses mesmos bobos. Num dos momentos em 

que Volpone lhes ordena as suas presenças para que se possa divertir, Nano, um anão, começa o seu 

discurso da seguinte forma: 

 

"Now, room for fresh gamesters, who do will you to know, 
They do bring you neither play, nor university show; 
And therefore do entreat you, that whatsoever they research, 
May not fare a whit the worse, for the false pace of the verse." 

(Volp., I-II, VV: 1-4) 

 

Não apenas pela representação dos bobos perante uma das personagens da peça – Volpone -, como 

pela denotação referencial da fala que particularizamos com "room for fresh gamesters", arroga-se 

no texto uma declarada imagem do teatro dentro do teatro, outro lance dramático de interessante 

circularidade. A representação dos bobos remete-nos para um espaço que se distingue: aquele em 

que um único público assiste a uma dupla representação – a da intriga em geral e a que lhe cai em 

abismo pela representação dos bobos, ainda que complemento da anterior. Estabelecem-se dois 

níveis de teatralidade, ambos suportados pelo vórtice comum do estrado. Nesta interessante 

construção jonsoniana, os bobos assumem-se numa dupla personagem: a de actores perante o 

público, e a de actores perante Volpone. Quanto a Volpone, este adopta um duplo fingimento: o de 
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actor perante o público, e o de um rosto do público diante do bobo-personagem, ficando o palco 

simultaneamente povoado pelos actores Volpone e Nano, e pelo espectador Volpone. Mergulhados 

nesta eficácia de desdobramento dramático, para que não ficassem dúvidas de que estávamos 

perante uma representação que fazia do estrado o palimpsesto de outra representação, estes quatro 

versos jonsonianos assemelham-se, ironicamente, ao tom de um prólogo em que o actor explica e 

pede compreensão para a qualidade do desempenho das personagens, as quais não trariam "neither 

play, nor university show". Quanto ao espectáculo de qualidade universitária, eis que se ergue dupla 

a ironia de Jonson, agora dirigindo-se aos "university wits", academicistas que na sala se 

confrontariam com a imediata simplicidade de encenações histriónicas. Salienta-se ainda o facto de 

ser declarado que não se trataria de uma peça dramática - tripla ironia, afinal -, pois que à dimensão 

burlesca e de minguada constituição – da personagem (Nano), e do tempo de representação -, outra 

coisa não se iria passar no palco de Volpone. Encontramos análogo procedimento dramático em Sir 

Politick Would-Be, quando, após terem escutado os projectos de La Femme de Sir Politick e de Me 

De Riche-Source, em atitude de grande deslealdade, Tancrede e Antonio tecem um novo projecto 

para combater destrutivamente os sonhos augurados pelas duas bem intencionadas senhoras. 

Tancrede interroga António desta maneira: 

  

"Mais, dites-moi, que ferons-nous de ceci, & comment finir la Comédie?" 
(S.P.W-B, III-VI, p.77) 

 

Perante esta pergunta de Tancrede não restam dúvidas de que as próprias personagens revelavam 

uma atinada cognição de que estavam ao nível da representação. Mas para além deste facto, regista-

se ainda nas personagens saint-evremonianas o reconhecimento de que o enredo no qual elas 

intervêm estava no âmbito da comédia. É com aquela comédia, – não a da perfídia, mas a da 

substituição de dignas senhoras por prostitutas –, que Tancrede se debate e interroga. Temos, neste 

caso francês, não apenas formatada a imagem do teatro dentro do teatro, mas ainda um curioso 

pormenor textual que possibilita falar-se com alguma propriedade de comédia dentro da comédia. 

Criou-se, com estes feitos dramáticos de pensamento autoral comum, um irónico movimento 

circulatório no qual o teatro rodopia sobre si mesmo, ainda abundantemente envolto por ironias e 

isotopias que ridicularizam os tempos e procuram espreitar novos caminhos rumo ao progresso. 

 



 

 

 

 

II.2.2 – Projectos e metamorfoses ad infinitum 

 

 

 

 

No seguimento da fala de Nano, já abordada no capítulo anterior, dirigindo-se ao 

hermafrodita Androgyno chama à reflexão outro movimento em círculo, este de diâmetro infinito. 

Referimo-nos à transmigração humana para diferentes entidades, multiplicidade de vidas que ambas 

as personagens divulgam ser conhecedoras. São momentos de clarividência trazidos à luz pela 

comédia, desfiando-se em rosário um conhecimento tão inquietante quanto sempre duvidoso – o de 

metamorfoses existenciais – mas a que, afinal, a teoria cristã da unicidade bipartida entre corpo e 

alma, bem como a promessa de ressurreição no fim dos Tempos, permitirá fantasiar. Não 

resistiremos a transcrever a tirada de Nano, talvez aqui excessiva, mas de forma a proporcionar a 

nossa crítica: 

 

"If you wonder at this, you will wonder more, ere we pass,  
For know, here [Indicating ANDROGYNO] is enclosed the soul of 
Pythagoras, 
That juggler divine, as hereafter shall follow; 
Which Soul (fast, and loose, sir) came first from Apollo, 
And was breathed into Aethalides, Mercurius his son, 
Where it had the gift to remember all that ever was done. 
From thence it fled forth, and made quick transmigration 
To goldy-locked Euphorbus, who was killed, in good fashion, 
At the siege of old Troy, by the cuckold of Sparta. 
Hermotimus was next (I find it, in my charta) 
To whom it did pass, where no sooner it was missing, 
But with one Pyrrhus of Delos, it learned to go a-fishing: 
And thence did it enter the Sophist of Greece. 
From Pythagore, she went into a beautiful piece, 
Hight Aspasia, the meretrix; and the next toss of her 
Was, again, of a whore, she became a philosopher,  
Creates the Cynic (as itself doth relate it); 
Since, kings, knights, and beggars, knaves, lords and fools gat it, 
Besides, ox, and ass, camel, mule, goat, and brock, 
In all which it hath spoke, as in the cobbler's cock. (...) But I 
Would ask, how of late, thou hast suffered translation, 
And shifted thy coat, in these days of reformation?". 

(Volp., I-II, vv: 5-30) 
 

 

Descreve-se, de forma clara e explícita, o trajecto dum contínuo regresso da alma humana a vidas 

sucessivas e diversas. A heterogeneidade de existências experienciadas por Androgyno, através da 



 

leitura de Nano "in my charta" (v.15), convida-nos a aproximar esta fala duma ilustração paródica, 

ainda que mergulhada no puro grotesco, do mito platónico do destino.  

No final do Livro X de A República, Sócrates, em conversa com Gláucon, relata o renascer 

da alma servindo-se da mensagem de Er, homem valoroso que, morto numa batalha, ao fim do 

décimo segundo dia recupera a vida e conta o que tinha visto no Além. Narra então que Láquesis, 

uma das três Mouras, filhas da Necessidade, tocando nos oito fusos – todos eles em permanente 

movimento circular (o exterior em sentido contrário aos restantes) –, dirige-se às almas distribuindo 

destinos e modelos de vida, para o que exclama: "Almas efémeras, ides começar uma nova carreira 

e renascer para a condição de mortal. Não é um génio que vos tirará à sorte, vós mesmos escolhereis 

o vosso génio. (...) A responsabilidade é daquele que escolhe, Deus não é responsável."312. Havia 

modelos de vida de toda a espécie: todas as vidas dos animais e todas as vidas humanas; tiranias; 

vidas de homens famosos; vidas obscuras em todos os aspectos; ainda todos os elementos da 

existência estavam misturados com riqueza, pobreza, doença e saúde. Segundo Er, a escolha da 

condição das almas, num cruzamento de todas as espécies, oferecia um espectáculo de dó, ridículo e 

estranho: tinha visto Orfeu escolher a vida de um cisne; Tâmiras, a de um rouxinol; um cisne trocar 

a sua condição pela de homem; Ájax optar por ser um leão; Epeu passar a mulher industriosa; o 

bobo Tersites revestir a forma de macaco; e muito mais.313 Reconhecemos tornar-se aqui já 

excessivo este relato platónico mas, se calhar, já um pouco justificado na sua intenção porquanto 

introduz-nos a possibilidade de lhe assemelhar a atitude dramática de Jonson ao projectar uma visão 

perscrutadora da alma e relatar a coexistência e interpenetração do mundo animal terreno e do 

mundo das divindades mitológicas.  

Com aquele relato de metamorfoses humanas Ben Jonson faz rir os mortais, mas não deixa 

de inquietar as almas. Harmoniza o real com o quimérico, o profano com o místico, o conhecido 

com o imaginado, bipolaridades que se vêem assentes numa aliança mítica colocada ao serviço da 

existência. Tudo parece ali cruzar-se de forma incontornável através de um circuito elíptico de vai-

e-vem em torno do eixo traçado pela eternidade. Estes momentos dramáticos de concepção 

avatárica nos quais Nano expõe e condensa um passado transcendental, expõem um circuito de um 

alargado itinerário de viagens ao eterno da entidade humana, revelando partes de um percurso que 

não se explica onde ou quando começou, nem onde e quando terminará. Fala-se de uma contínua 

viagem da travessia que cinde dois mundos celebrados, o real e o concebido, este último porque 

talvez nele possamos acreditar. São versos que vêm proporcionar uma risonha seriedade, já que nos 

transportam para o nosso lado insondado e por tal sempre incómodo, ainda porque incontrolado. No 

palco jonsoniano erguem-se momentos de grande perplexidade dentro de uma estrutura cómica – 

qual ironia de destinos dramáticos – pelo constrangimento face a essências e finitos numa 

                                                
312 PLATÃO, A República, 3ª edição, Mem Martins, Europa América, 1987, pp: 373-374. 
313 Idem, Ibidem. 



 

atemporalidade de fundo comum. Mais do que em qualquer outro instante em Volpone, reconhece-

se, nesta cena de suporte aos fundamentos da História da Humanidade, o movimento de carácter 

cíclico por excelência. Esta longa tirada de Nano estabelece para a existência humana, em tom 

altissonante, mais do que a inquietação de nos reconhecermos num mundo indeterminado, 

porquanto acorrentado à tal circularidade que os fusos das três Parcas (ou Mouras) platónicas 

promovem no fabuloso instante de cada recomeço existencial. Elege-se um movimento perpétuo da 

vida, factor rejeitado pela razão, mas ali definida pelo auto-conhecimento dum iluminado que, 

mesmo a brincar, deixará os espectadores mais cépticos (diríamos todos...) com a sua avaliação no 

mínimo elevada à grandeza das hipóteses. O palco jonsoniano define-se implacável e remete a 

Humanidade para o grande condicional da vida. Mas a perturbação que se (des)monta não fica por 

aqui: 

 

"NANO 
Now 'pray thee, sweet soul, in all thy variation, 
Which body wouldst thou choose, to take up thy station? 
ANDROGYNO 
Troth, this I am in, even here would I tarry. 
NANO 
'Cause here, the delight of each sex thou canst vary? 
ANDROGYNO 
Alas, those pleasures be stale, and forsaken; 
No, it is your fool wherewith I am so taken, 
The only one creature that I can call blessed, 
For all other forms I have proved most distressed.". 

(Volp., I-II, VV:51-58) 

 

Calcula-se que, perante este diálogo, o espectador minimamente atento se terá sentido confrontado 

com o maior dos embaraços. Primeiro, porque ouve ainda pela viva voz de Androgyno dizer que 

não apenas conheceu existências que não se desejam, como experimentou vidas desde sofistas a 

prostitutas e deidades. Segundo, porque num momento de balanço, ao ser perguntado também a 

Androgyno, este um hermafrodita, em que corpo gostaria de permanecer, a personagem responde 

ser aquele em que estava de momento – e qual provocação jonsoniana –, colocando ainda na fala do 

bobo que todas as anteriores formas existenciais as considerava deploráveis. Mais ainda; não 

apreciava a sua preferência pela condição andrógina pois se, avaliada ao nível do prazer advindo da 

concentração dos dois sexos, refere-se-lhes em tom desprezível remetendo a circunstância para a 

banalidade de tudo quanto é efémero. Após Androgyno revelar esse seu conhecimento ad infinitum, 

declama em palco ser a condição de bobo a que mais o realizou, porque "The only one creature that 

I can call blessed", lê-se naquele excerto. Calcula-se, neste momento, que de novo o espectador 

desperto tenha petrificado de sobressalto. A tragicidade humana estava desnudada e a Humanidade 

ria-se dela, por não saber superá-la. Consideramos este diálogo uma oferta de invulgar reflexão 



 

ontológica que a pena de Jonson soube eufemizar, porque inserida na comédia, dramaticamente 

quintessenciada pelo dramaturgo num irrepreensível jogo do trágico do cómico. 

Mas Ben Jonson não era menos atento às sensibilidades dos que o escutariam. Todo o tecido 

volponiano é garantido pelo investimento de inegáveis recursos cómicos, e toda a complexidade 

desta cena se reconhece por eles substancialmente suavizada, ainda porque colocada em 

personagens de pouco crédito. A acutilância dramática de Jonson ironiza-se na complexidão de um 

universo que sabe colocar de feição ténue em palco, para tal providenciado ainda uma canção 

interpretada pelos dois bobos, Nano e Castrone:   

 

"Fools, they are the only nation 
Worth men's envy, or admiration; 
Free from care, or sorrow-taking, 
Themselves, and others merry making; 
All they speak, or do, is sterling 
 (...) 
His very face begetteth laughter, 
And he speaks truth, free from slaughter;". 

(Volp., I-II, vv: 66-70 e 74-75) 

 

Mas o verdadeiro esforço autoral no sentido de atenuar toda esta cena repousará, em nossa opinião, 

fundamentalmente na entrega da sua representação à figura de bobos. Para além de estarmos no 

âmbito da comédia, esta atitude permite colocar-se uma marca de imprudência exegética se 

atribuídos juízos sérios a personagens que representam comportamentos insanos. Por outro lado, a 

consciência que as próprias personagens revelam de serem observadas pelo seu estado psíquico 

próximo do da loucura investe no conforto de alguém que, com à-vontade, se pode despir de 

responsabilidades enunciativas já que, afinal, sabe que tudo lhe é permitido. Ao ouvir-se "And he 

speaks truth, free from slaughter;" (Volp. I-II, v:75), a personagem reclama-se em total liberdade de 

pensamento e elocução, porque a sua condição histriónica, intrínseca ao porte da máscara da 

alienação, a isentará de incómodas e indesejadas sanções. Este passo do trabalho convida-nos a 

chamar à colação outra personagem, esta de Erasmo no Elogio da Loucura, a qual começa assim a 

falar sobre si: "Os vulgares mortais dizem mal de mim, mas não sou tão néscia como os 

estultíssimos me julgam, pois ninguém é capaz como eu de divertir tanto os homens e até os 

deuses."314. A adjectivação de estultíssimos que a Loucura atribui aos – vulgares mortais –, os que 

em pleno uso da razão tecem apreciações de valor sobre os que consideram como loucos, vem 

subverter provocatoriamente o processo de loucura e, no limite, atribui-la a todos, sem distinção. 

                                                
314 ERASMO, Elogio da Loucura, Lisboa, Guimarães Ed., 13ª edição, 2001, p. 13. Imediatamente a seguir, a Loucura 
refere: "A razão por que me revesti hoje de aspecto tão insólito ireis sabê-lo se me quiserdes ouvir, não com a atenção 
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saltimbancos. (...) Praz-me agir diante de vós como um sofista" (p. 14.). Este destaque para a presença da loucura 
comparada à das figuras tidas como estultas, revelando a sua sabedoria, reencontra-se no texto em análise e atribui um 
lugar comum ao crédito e ao fingimento dos bobos jonsonianos, bem como um alerta (talvez aqui mais dirigido ao leitor) 
para o entusiasmo do público que os escutaria. 



 

Esta distribuição gratuita de fatuidade, ainda o facto dos bobos revelarem tão livremente a noção de 

que são observados como loucos, abona à probabilidade de se encaminhar os seus discursos para 

uma hipótese próxima afinal, e paradoxalmente, da da credibilidade. Puxado o discurso a este 

extremo, no texto dramático volponiano todos escarneceriam já que: "o insano ri-se do insano e 

mutuamente se divertem"315. 

Mutatis mutandis, com verdade ou inverdade, interessa-nos agora fazer realçar o efeito de 

traçado circular na articulação desta cena. Se o espectador assume aqueles discursos enquanto 

produto de mentes estultas – e coloque-se de lado a caracterização que Erasmo lhe atribui -, nega-se 

o carácter de verosimilhança do material elocutório; se entendidos segundo uma apreciação de 

quem tem consciência do conforto da máscara que os bobos estão a usar, objecto facilitador da 

verdade altissonante, então reconhecer-se-á nessas figuras imbecis a necessária descontracção para 

levar a realidade aos quatro cantos da sala. Qual será, afinal, a proposta de Ben Jonson? Calculamos 

que sejam várias: a da diversão (a mais acessível); a da auto-reflexão num mundo de diversidade e 

incertezas; a da leitura nas entrelinhas que levará o espectador à auto-descoberta; a da circularidade 

entre autor, personagem e público, numa eterna tensão de inquietante burlesco. Esquematizando, a 

circunferência desenhar-se-á entre actores e espectadores, ambos a bordo da louca viagem 

transatmosférica. Em jeito de secante estará o autor que, sabendo ter construído uma circunferência 

que se cumpriria tantas quantas vezes o seu texto dramático fosse lido ou representado, penetrou 

então no circuito mas rápida e ironicamente dele saiu quando a caneta se despediu de Volpone. 

Pressente-se o efeito espectáculo que balança no movimento caleidoscópico entre a 

reprodução do real e a recriação da fantasia. Este labirinto dramático reconhecer-se-á facilmente na 

pergunta (que ficou sem resposta) da passagem que acima citamos: "how of late, thou hast suffered 

translation / And shifted thy coat, in these days of reformation?" (Volp., I-II, vv:29-30). Aparece 

implícita a referência a outro mundo que se mistura com o metafísico, desta vez o de carácter sócio-

político já que, reconhecidamente, a Inglaterra também atravessava uma profunda metamorfose: a 

social. Neste período, reconhecido como um novo momento de indefinição ética em que novos 

valores podem ser observados como inadequados às novas situações316, satiriza-se a figura de todos 

os tempos – a do vira-casacas -, aquele que sempre se adapta, nunca se distraindo relativamente ao 

conforto advindo da adequação a qualquer momento político em que se situe.  

De contornos diversos, retomando o grande projecto de circulação dos pergaminhos saint-

evremonianos, este assegura-se por um perfil não ontológico mas, em vez disso, económico-

político. O projecto de Grande Circulação, assim intitulado pela personagem Mr. De Riche-Source, 

embora não pretenda extravasar os limites do planeta, não deixa, todavia, de se reconhecer um 

pathos com a circularidade da proposta de exploração metaempírica jonsoniana. Ambos os textos 
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comungam de argumentos megalómanos: por um percurso que vai conhecer o seu termo no ponto 

de partida, a construção inglesa arquitecta-se sobre pilares metafísicos e a francesa sobre pilastras 

terrenas. Destas diferenças construtivas faremos a oportuna referência após abordagem ao projecto 

de Saint-Évremond, ao qual passamos de imediato. 

Animado em levar a cabo um empreendimento para o bem geral de todos os povos, Mr. De 

Riche-Source conta a Sir Politick Would-Be as suas ambições: 

 

"Mon dessein est d'établir la Circulation: tout mon Projet aboutit à cela; & voici ce 
que c'est. Vous connoissez le prix de l'Or, communicable entre les hommes; qui doit couler 
par des Canaux libres, & suivant un mouvement qui ne soit jamais interrompu, maintenir son 
cours, jusqu'à ce qu'il ait accompli sa Circulation. Je n'aurai pas de peine à vous persuader 
qu'il enrichira tous les Pays par où il passe; qu'il n'y a rien d'ingrat, rien de sterile chez les 
Nations où l'on en connoît l'usage. L'affaire est que cet Or si nécessaire au Monde, n'a plus 
son passage libre. Ma Circulation est empêchée; trouvons le moyen de déboucher les canaux, 
& je verrai bien-tôt la fin de mon ouvrage. C'est en ceci, Monsieur, que j'ai besoin de vôtre 
Politique.". 

(S.P.W-B, II-IV, p.48) 

 

Antes de mais, uma chamada de atenção para o pendor universalizante deste projecto: delineia-se 

uma ousada estratégia para a circulação do ouro por todo o mundo, elemento que "enrichira tous les 

Pays par où il passe" (S.P.W-B, II-IV, p.48). Assim, logo à partida, os interesses que a personagem 

representa no estrado não serão para servir o povo francês, mas para servir o mundo em geral. É um 

dos interessantes momentos dramáticos em que o palco francês deixa de fazer a representação da 

defesa do estrangeiro para se converter à unidade dos povos. Profetismo da Globalização? Quem 

sabe! Afirma-se neste texto seiscentista um inegável sentimento de prestação de serviço ao Homem 

em geral, independentemente de raças ou confissões. É afinal um traçado saint-evremoniano de 

favorecimento ecuménico, uma representação do Homem ao serviço do Homem, esse Ser racional a 

quem o Renascimento devotara toda a atenção mas que, passados dois simples séculos, já se ia 

sentindo esquecido. 

A vontade de fazer circular o ouro entre os homens, "qui doit couler par des Canaux libres, 

& suivant un mouvement qui ne soit jamais interrompu" (S.P.W-B, II-IV, p.48), surge no trilho do 

abalo científico trazido à luz por William Harvey, o qual se irá ver homenageado317 quando, numa 

fala seguinte, a personagem detentora do projecto confessa ter-se nele inspirado:  

 

"MR. DE RICHE-SOURCE 
Je l'ai prise sur la consideration du Corps humain ; & à vous dire le vrai, la 

Circulation du Sang nouvellement découverte m'a beaucoup servi à former l'idée de mon 
         Projet.".                                                                                                                 (S.P.W-B, II-IV, p.49)    

                                                
317 "Il devient donc intéressant, pour Saint-Évremond, de faire dire à un apparent ridicule des choses modernes et 
parfaitement sensées, en tout cas fondées sur une découverte scientifique extrêmement récente, a fortiori parce que cette 
découverte n'a pas l'honneur d'être considérée, ni par l'Église, ni par la France".  BIET, Christian, Sir Politick Would-Be, 
ce que la politique ne peut pas être ou peut n'être pas: Comédie et conversation sur le project de réformer le monde. 



 

                                                          
Concebe-se uma imagem político-económica de dinâmica mundial, mas de infra-estrutura  humana: 

"C'est donc un corps universel, mondial, ou économiquement mondialisé, que Riche-Source fait 

état; un corps où le flux de l'or circule sans entraves, comme le sang dans le corps"318. Afigura-se 

uma nova fisicidade da crosta terrestre ao ser rasgada por uma actividade circulatória de intentos 

comerciais, a qual levará um novo e dourado bater cardíaco a todas as partes do globo. É outra 

compreensão do processo circulatório, uma energia emergente que atribuía à rede global o encargo 

de gerir a vitalidade de todos os países, factor que obrigaria a um consentido esforço conjunto. Para 

tal, carecer-se-ia apenas de desimpedir veias e artérias, ou antes, rios e afluentes, e então teríamos o 

mundo em perfeita intracomunicabilidade. Quais canais verdadeiramente convertidos em cadinhos 

alquímicos na preparação de uma nova ideologia dourada, dos quais se exigia que - "l'Or, 

communicable entre les hommes; qui doit couler par des Canaux libres" (S.P.W-B, II-IV, p. 48) -, 

trouxessem afinal um novo tipo de sangue, este metalizado, e do qual a própria sobrevivência 

humana parecia já não se poder dispensar. 

Num outro momento, Mr. De Riche-Source explica-se melhor sobre o processo a 

desenvolver e exemplifica-o: 

 

"Les Canaux étant ouverts, mon Or à l'instant reprend son cours, & repassant 
d'Orient en Occident, ma Circulation se fait sans empêchement pour le bien de l'Univers. 
Voyez comment la chose ira. Tout l'Argent qui va de Marseille dans les coffres du Grand 
Seigneur, passera dans ceux du Roi de Perse; de la Perse dans ceux du Mogol, où ne 
s'arrêtant plus comme il avoit accoûtumé; il repassera en Europe par le moyen des Anglois & 
des Hollandois qui trafiquent aux Indes: d'Angleterre & de Hollande il retournera en France; 
où après une petite Circulation particuliére, il reviendra à Marseille, d'où est parti, par le 
moyen du Canal qui joint les deux Mers. Chaque Nation à ses Canaux, & il suffit de savoir 
que les obstacles étant levés, l'Or & l'Argent auront un tour & un retour éternel.". 

(S.P.W-B, II-IV, p.51) 

  

Neste relato episódico o enfoque da França como país de partida e último de destino, configura-se-

nos de leitura outra para além do simbólico e explícito processo de circulação de ouro e dinheiro. 

Pressente-se uma satirização ao corpo político do Grand Seigneur, inequivocamente Luís XIV. O 

texto referencia a centralização do poder monárquico logo no primeiro passo que o sistema de 

Riche-Source aponta: "Tout l'Argent qui va de Marseille dans les coffres du Grand Seigneur"; ou 

seja, Marselha não negocia directamente com o estrangeiro, e não gere ainda os proventos do seu 

esforço de actividade económica, mas sim o rei, corpo e alma da França, afinal uma consciência 

monárquica proclamada altissonante por Luís XIV quando exclama: "«la nation ne fait pas corps en 

France, elle réside tout entière dans la personne du roi»"319. Seria então, na visão do dramaturgo, 

uma política governativa que já se iria considerando ultrapassada no tempo, se tomado por natural 
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termo de comparação a Inglaterra que, inclusivamente, já tinha conhecido (para o bem e para o mal) 

um governo republicano. Por outro lado, as últimas palavras que compõem a elocução de Mr. De 

Riche-Source – "l'Or & l'Argent auront un tour & un retour éternel." (S.P.W-B, II-IV, p.51) – anunciam 

libertinamente, agora sem espanto, a lei do retorno que, na circunstância, formataria uma visão 

subversiva de um pressentido desmantelamento da centralidade régia que os meados do séc. XVIII 

francês drasticamente vieram a conhecer. A própria monarquia francesa não o ignorava: "Après 

moi, le déluge", celebrizou um dia Luís XV prevendo, em tom divinatório, a derrocada da coroa 

após a sua retirada. Sendo ouro e prata320 dois metais que emprestaram o seu nome a duas das 

quatro Idades da Terra, pode-se daí subentender que a viagem de "l'Or & l'Argent " a Marselha n' 

"un tour & un retour éternel", pretendesse traduzir na pena libertina do seu dramaturgo uma ventura 

francesa de fixação ao movimento circular nas Idades do Ouro e da Prata. Na medida em que o 

fausto e glória do "Roi Soleil" só poderiam representar um período de enquadramento áureo, então 

o referido retorno das Idades anunciava-se para lá do governo de Versalhes, pelo que o grau de 

importância atribuída aos metais propor-se-ia comparativamente sugestivo de uma clivagem 

adivinhada nas futuras soberanias, afinal, tronos de onde o Capitólio régio francês já começaria a 

avistar a rocha Tarpeia. Nesta dimensão, o projecto saint-evremoniano foi - e porque os factos não o 

desmentiram - profético. 

Estes delírios hermenêuticos (os do autor francês) não causarão qualquer espanto se 

considerada a fascinante solidez da escrita do período clássico, a qual se permitia dizer, não 

dizendo. Nesta matéria a França arrolou grandes nomes dos chamados escritores libertinos321, entre 

os quais o nome de Saint-Évremond aparece à cabeça. De facto, no início dos anos sessenta do séc. 

XVII, período em que foi escrito Sir Politick Would-Be, a França ainda exibia sumptuosidades 

monárquicas que contracenavam com um país profundamente vitimado por sucessivos lutos de 

desinteligências marciais, factos que não passariam imunes a escritores de tinta erudita. O Sol não 

poderia brilhar por muito mais tempo e divisava-se a força vital da Roda de Fortuna, iniciando já o 

seu movimento descendente. Saint-Évremond estava exilado, mas informado.  

Ainda sobre o conteúdo das últimas citações, observe-se, com curiosidade, a intelecção 

dramática sobre uma espécie de apelo às consciências no sentido da união. Na medida em que o 

mundo ia já dando fortes sinais de fervência, seria necessário, insistimos mais uma vez, não perder 

de vista a premência de organizações do tipo sistémico. À luz desta percepção, poder-se-à entender 

a Science de la Circulation, & la Doctrine des Canaux (S.P.W-B, II-IV, p.48) como uma necessária 

aliança entre o despontar científico e as várias doutrinas já instaladas. Tratar-se-ia, enfim, de 

sublinhar a execução dos projectos como tarefa comum a todos os países. Paralelamente, o 
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C.N.R.S. 



 

desentupimento dos canais implicaria um esforço de mudança de mentalidades, ideia que o texto 

não explicita mas que quererá parecer-nos aquela que o autor talvez mais tivesse pretendido 

disseminar em toda a peça. O natural círculo da água no planeta deveria ser encarado enquanto 

elemento de propriedade comum e a ser utilizado com vantagem como veículo à melhoria das 

condições económicas em geral. Pulsa, inquestionavelmente, a noção de acessibilidade à 

transposição de fronteiras, à interpenetração de geografias estrangeiras, o que deveria realizar-se 

com tanta naturalidade como o precioso líquido flui nos canais. Se sintetizados os elementos da 

preparação alquímica para a circulação deste projecto seriam quatro os componentes em 

laboratório: sangue (a ideia), água (o meio), ouro (o objecto), mentalidades (o contexto). 

Agora um reparo para o nome De Riche-Source atribuído àquela afortunada personagem, 

também por implicação com as funções que lhe são distribuídas. Percebe-se neste nome um 

interessante gracejo saint-evremoniano pois, se traduzido literalmente, "Da Rica-Fonte", estabelece-

se uma ligação a um local donde brote um líquido rico, no caso uma mente que imana propósitos 

com características nobres. Assim se pretenderia que fosse a personagem: na riqueza implícita do 

seu nome fazia parte a fortuna intelectual contida na sua industriosa proposta, porque esta 

pretender-se-ia para o Bem das Nações. Tudo se inspirava num outro precioso líquido, este fonte de 

vida (o sangue), ainda por irmanação a outro valioso líquido, porque Fons Vitae -, totalizando-se 

uma abundância de material fluído que só um nome como aquele inventado por Saint-Évremond 

para a sua utópica personagem poderia minimamente caracterizá-la.  

Talvez neste momento já possamos entender a nossa sugestão expressa algumas páginas 

atrás, relativamente à construção que no texto inglês se sentia arquitectada sobre pilares metafísicos 

e no francês sobre pilastras terrenas, arriscando-nos a estabelecer uma taxinomia para ambos os 

projectos de traço circular. O inglês Nano, enunciando as sucessivas identidades de Androgyno 

segundo uma burlesca teoria da reincarnação, ofereceu-nos uma imagem que proporcionou à nossa 

fantasia exegética algo comparável à fragilidade construtiva de um edifício que se imagina assente 

sobre um esteio central único, apenas alicerçado na inconsistência do subjectivo, porque tratando-se 

de um enunciado que não apresentava contrapartidas – era composto de crença e imaterialidade (a 

da alma). Quanto ao projecto de circulação de Mr. De Riche-Source, este proporcionou-nos 

configurá-lo firmemente assente sobre múltiplas pilastras de caboucos telúricos, porque revestido da 

solidez de uma sempre possível exequibilidade – era constituído de vontade e materialidade (a do 

ouro). 

Perpassando todas estas empresas, Sir Politick Would-Be e Volpone continuam a exibir a 

figura do estrangeiro. Androgyno era italiano e sabe-se já ter sido grego; Mr. De Riche-Source era 

francês e queria a aproximação económica de todas as nações. No primeiro, reconhecer-se-á a 

representação do estrangeiro transcendental, no segundo, a do estrangeiro imanente, mas ambos 



 

preconizando um movimento circulatório: o inglês ad infinitum da luz à sombra, o francês ad 

infinitum do Ocidente ao Oriente. 

  Passando a Volpone, também Jonson propõe extravagantes projectos comerciais. De 

profundo ridículo – especificidade que, segundo Fielding, Jonson sabia fazer melhor do que 

ninguém322 –, Sir Politic segreda-os da seguinte forma a Peregrine: 

 

"SIR POLITIC 
One is – and that 
I care not greatly who ksnows – to serve the state 
Of Venice with red herrings, for three years, 
And at a certain rate, from Rotterdam, 
Where I have correspondence. There's a letter, 
Sent me from one o' th' States, and to that purpose; 
                                                                         [Shows a letter] 
He cannot write his name, but that's his mark. 
PEREGRINE 
He is a chandler? 
SIR POLITIC 
No, a cheesemonger."  

(Volp., IV-I, VV: 49-57) 

 

Tratava-se então de uma ligação comercial a um negociante de queijos de Roterdão, o qual 

lhe iria vender arenques fumados. Empenhara-se no negócio porquanto "For, 'tis thus, / I'll do't with 

ease" (Volp., IV-I, vv: 59-60), evidenciando-se que Jonson procurou para as suas personagens o 

negócio fácil, com proveito próprio, e ainda rendoso: 

 

"SIR POLITIC 
I have, at y free hours, thought upon 
Some certain goods unto the state of Venice, 
Which I do call my cautions; and, sir, which 
I mean (in hope of pension) to propound 
To the Great Council, then unto the Forty, 
So to the Ten. My means are made already – 
PEREGRINE 
By whom? 
SIR POLITIC 
Sir, one that though his place be obscure, 
Yet, he can sway, and they will hear him. He's 
A commandatore." 

(Volp., IV-I, vv: 70-78) 

 

 

A. Sanders caracteriza uma atitude social veneziana de que este diálogo nos dá dela o seu 

parcial testemunho: "The Venice of Volpone is anything but serene. Its merchants are unscrupulous 

and selfseeking, its husbands mercenary and violent, its lawyers mendacious and corrupt, and even 

                                                
322 SANDERS, A., The Short Oxford History of English Literature, 2ª ed., Oxford, OUP, 2000 (1994), p. 312. 



 

visitors to it mistake its dissimulation for sophistication"323. Sir Politic, um visitante estrangeiro em 

Itália, pretende investir em projectos a favor de Veneza mas, contudo, fa-lo-á "in hope of pension", 

ou seja, nunca de forma desinteressada e gratuita, mas esperando receber algo em troca, e se 

possível de três fontes: "Great Council", "the Forty" e "the Ten". Aliás, no texto Volpone, e segundo 

Rui Carvalho Homem, revela-se "o estado de espírito das personagens que colocam a si próprias a 

posse material como bem primeiro e meta última dos seus esforços"324, materialismo de proveito 

individual, obviamente defendido ainda nos trâmites comerciais. 

À especulação pouco lícita da rede mercantil junta-se outra face da corrupção: o favor das 

influências, exemplificado por um "commandatore"325 que, pese embora não se movimentar num 

lugar de destaque, tem as suas preponderâncias junto dos conselheiros. Entra-se num quadro de 

obscuridade, de perversão, de troca de interesses e influências em ausência de integridade – afinal 

uma constatação dos tais comerciantes "inscrupulous and selfseeking" que A. Sanders acima refere. 

Se enquanto denúncia, esta vai percorrendo todo o tecido dramático, e se com ela se pretender, 

como efeito, alguma moralização, na verdade não se consegue imediatamente reconhecer um traço 

definido que se distinga enquanto tal. Todavia, estamos no âmbito da comédia e a explanação dos 

vícios é exactamente o filão do quadro de moralizações, donde todo este emaranhado de 

comportamentos pouco recomendáveis resulta finalmente num outro quadro, este que se pretenderia 

preenchido de virtude. Aliás, C. H. Herford escrevendo que: 

 

"Of moralizing there is not a trace, but the moral accent is none the less pervading and intense, like a 
continuous burden accompanying all the variations of the music, never distinctly or separately heard"326, 

 
 

outra imagem não se estabelece que a de uma obra dramática que resulta numa amálgama de vícios  

que se pretenderão transmudados para virtude. 

No seio de uma desordem de opostos, os planos de Sir Politic revelam-se, entretanto, 

prudentemente delineados. O negócio não se queda na comercialização dos arenques a serem 

fornecidos por uma única fonte. Vai mais longe e promete ainda ganhos com o respectivo 

transporte. Vejamos a estratégia: 

 

                                                
323 Idem, p. 172. 
324 HOMEM, Rui Carvalho, Entre o Juiz e o Louco: percursos da Comédia de Ben Jonson de Volpone a Bartholomew 
Fair, Lisboa, 1986, p. 41. 
325 Observe-se a curiosidade desta corruptela criada por Jonson: "commandatore", em vez de "commendatore". Poder-se-
à interpretar como um efeito intencional da aglutinação do lexema "commendatore" com "comandante". O comendador, 
para além do destaque social que lhe confere o título honorífico, verá reforçado um desejado arbítrio se também assumir 
o exercício que a primeira autoridade dum comandante facilita. O mundo veneziano voltava costas a dificuldades e 
movimentava-se no sentido do facilitismo: "I'll do it with ease, I've cast it all" (Volp., IV-I, v. 60.). Uma vez mais Ben 
Jonson usa o estrangeiro – aqui linguístico – para subtil, mas subversivamente, denunciar comportamentos que 
naturalmente observaria como indesejáveis. 
326 HERFORD, C. H., Introduction to Volpone  (1925), in, JONSON, Volpone, Jonas A. Barish (ed.), London, 
Macmillan, 1972, p. 61. 



 

"SIR POLITIC 
There are some other too, with whom I treat 
About the same negotiation; 
And I will undertake it. For, 'tis thus, 
I'll do't with ease, I've cast it all: your hoy 
Carries but three men in her, and a boy; 
And she shall make me three returns, a year; 
So, if there come but one of three, I save, 
If two, I can defalk. But this is now 
If my main project fail". 

(Volp., IV-I, vv: 57-64) 
 

Expõe-se uma indubitável perspicácia de investimento mercantil. Neste intento tudo está pensado 

no sentido do êxito: "But this is now / If my main project fail" (vv: 63-64) – o que claramente certifica 

haver mais projectos, ainda que eventualmente de remediação. Configura-se uma Veneza 

volponiana de lucro fácil e êxito assegurado. Tudo é triplamente reforçado: o cargueiro que fará três 

viagens anuais a partir de Roterdão; a tripulação que não carece além de três homens, talvez ainda 

um rapaz; o negócio será apresentado à apreciação de três áreas administrativas: "To the Great 

Council, then unto the Fourty, / So to the Ten" (vv: 74-75). Todo este labirinto negocial está 

cautelosamente forjado no palco da italiana Veneza, "the wealthiest city in Europe, a civilisation of 

high, exotic culture, but also of alarming immorality and decadence"327, palco que ali desafiava os 

ingleses através dos paradoxos dramáticos. Aqueles projectos seriam uma amostragem ao 

estrangeiro da perspicácia comercial duma Inglaterra que já rasgava os mares na construção do seu 

Império. Aliás, os lucros não se anunciavam para o tal melhoramento social, para o bem das nações 

como em Sir Politick Would-Be, mas antes no intuito único de rendimentos pessoais: "So, if there 

come but one of three, I save," (v: 62), ficando inequívoco quanto ao destinatário do rendimento da 

transacção, o que o pronome pessoal "I" não desmente. Mas surge ainda uma enorme perplexidade 

na caracterização dos comportamentos de Sir Politic quando nesta fala diz ainda: "If two, I can 

defalk" (v: 63). O verbo "defalk" remete a exegese para uma dupla probabilidade: ou se entende 

como uma promessa de repensar o negócio no sentido de um encontro de contas de favorecimento 

bilateral – do fornecedor e do recebedor (este último, Sir Politic) –, ou literalmente entendido como 

desfalque, e aí a frase aumenta em carga de ambiguidade no sentido da perversão. Agravar a 

possibilidade de corrupção e até o baixo sentimento de espírito nacionalista não se faz esperar no 

diálogo, pois Sir Politic está prevenido na sua fúria comercial: tem mais projectos em carteira, 

nebulosos, imaginados para benefícios familiares mas sempre adaptáveis ao investimento terrorista 

contra o património da nação - e tudo isto, na perspectiva da infalibilidade do lucro. Observemos 

então aquele que considera o seu projecto principal: 

 

"SIR POLITIC 
My first is 
Concerning tinderboxes. You must know, 

                                                
327 JONSON, Ben, Volpone, or the Fox, Brian Parker (ed.), Manchester, MUP, 1999 (1983), p. 19 



 

No family is, here, without its box. 
Now sir,it being so portable a thing, 
Put case, that you or I were ill affected 
Unto the sate: sir, with it in our pockets, 
Might not I go into the Arsenal? 
Or you? Come out again? And none the wiser? 
PEREGRINE 
Except yourself, sir. 
SIR POLITIC 
Go to, then.". 

(Volp., IV-I, vv: 85-94) 

 

Calcular-se-á a perturbação causada no espectador ao ouvir-se confusa uma amálgama do homem 

sem escrúpulos e do cidadão honesto e zelador do património de herança comum. O palco 

jonsoniano faz estremecer as plateias ao mostrar o lado que não se deseja da força combativa do 

filão comercial: às insinuações retóricas lançadas por Sir Politic sobre comportamentos ignóbeis de 

quem pudesse visitar o Arsenal – dos quais se depreendem processos incendiários –, Peregrine 

responde-lhe: "Except yourself, sir." (v: 93). Parecendo encontrar-se pouca ou nenhuma graça na 

honestidade que lhe é atribuída, Sir Politic é pronto na resposta: "Go to, then." (v. 94). Num diálogo 

de mirrados versos, Jonson criou expeditamente a representação do comerciante corrupto na 

estrangeira Veneza, talvez a sinédoque de uma classe que ascendia vertiginosamente pelo lucro a 

qualquer preço. Trata-se de mais uma forte ironia em jeito dramático que exibe um impiedoso 

ataque àqueles que, mascarados de impolutos, exigem a total confiança de todos para garantir e 

optimizar o bem-estar próprio.  

Seguido àquele projecto de Sir Politic, o principal do rol entre os demais, explica-se o plano 

seguinte: 

 

"SIR POLITIC 
My next is, how t'enquire, and be resolved 
By present demonstration, whether a ship, 
Newly arrived from Soria, or from 
Any suspected part of all the Levant, 
Be guilty of the plague: and, where they use 
To lie out forty, fifty days, sometimes, 
About the Lazaretto, for their trial, 
I'll save that charge and loss unto the merchant, 
And, in an hour, clear the doubt.". 

(Volp., IV-I, vv: 100-108) 
 

 

Numa fala que então se segue chega-se mesmo a pormenorizar o modus faciendi deste memorável 

projecto que pretendia ver afastada a peste vinda de Oriente. Era assim, resumidamente: após o 

navio metido entre duas paredes de tijolos, promover-se-ia a reacção química de cebolas por ar 

injectado através de foles, as quais mudariam de cor no caso de infecção, sistema de manipulação 

pro-laboratorial que detectaria tão simplesmente o vírus. Rebuscando nesta imagem de oferta 



 

humorística, cogitar-se-á sobre a tentação dramática de nela se ter satirizado os recentes 

desenvolvimentos da Ciência, normalmente de grande eco junto das camadas mais populares, mas 

nem sempre recebidos com a seriedade que lhes cabe. Eram, afinal, alvos do quotidiano, sempre 

fáceis de ajudar à promoção do riso no tablado. Apesar do constrangimento que incêndios e peste 

provocariam no público londrino, dois flagelos sociais profundamente temidos, eram por isso 

mesmo temáticas de garantida atenção quando colocadas em palco. Poder-se-á depreender que 

Jonson, voltando costas ao mau gosto, quiçá não tenha aproveitado as calamidades para 

ridicularizar certas propostas, também elas calamitosas, que circulariam no país evidenciando 

corrupção e oportunismo. Nesta última citação mostra-se que Sir Politic está, uma vez mais, 

empenhado em moldes de eficácia absoluta e, anunciando a aposta no bem-estar da população em 

geral, esta noção rapidamente resvala, e de novo para o descrédito. No seio da fórmula para 

descobrir a peste, quando se lê: "First, I bring in your ship, 'twit two brick walls / (but those the state 

shall venture)" (Volp.,vv: 113-114), fica-se a saber que o projecto era autónomo e pessoal, mas 

esperava-se que o Estado nele comparticipasse. De resto, um gesto que reconheceremos de grande 

actualidade em atitudes operativas de natureza vária e, enquanto reconhecimento de modernidade à 

época, um ponto de toque com os projectos saint-evremonianos que auguravam um sistema de 

globalização. Entretanto, ainda a fala prescritiva de Sir Politic encerra-se com o seguinte verso: 

"Now 'tis known, 'tis nothing.", a que Peregrine responde "You are right, sir." (Volp., vv: 126-127). 

Levantam-se de novo enormes perplexidades na recepção destes dois versos: após se conhecer o 

resultado laboratorial, porquê "'tis nothing"? E porquê Peregrine concordar com Sir Politic? Tudo é 

nebulosamente denunciado no palco de Jonson. Aponta-se para negócios escuros pela falta de 

nitidez com que são relatados. A corrupção em terras de Itália fazia repensar alianças comerciais, 

ainda se irmanadas por um estadista. Os palcos de Sir Politick Would-Be e Volpone iluminam-se 

para exibir a comédia dos projectos que, falta de viabilidade, todos desaguam no mar das 

gargalhadas. E de entre tanta comicidade, Jonson parece ter-se associado, avant-la-lettre, ao autor 

francês, os quais outra forma não tendo encontrado para referenciar o mundo que os envolvia, 

deixaram uma imagem da arte dramática que se incapacita e niilifica perante os referenciais das 

suas épocas. Rir seria mesmo o melhor remédio. Christian Biet disse-o primeiro do que nós: 

 

 "(…) va établir [Saint-Évremond] un système dramaturgique de décalages successifs qui, esthétiquement 
et politiquement, amènent à penser que le théâtre, a fortiori lorsqu'il vire au comique, n'a rien à dire, en toute 
apparence, sur le monde comme il va."328 

 

Segundo esta perspectiva, ambos os textos dramáticos riam-se desabridamente dos comportamentos 

do seu século, porque afinal, não apenas o teatro se pautava pelo ridículo do mundo, o próprio 

mundo também por ele se regulava. Retomando um pouco mais a demonstração do ideário de Sir 
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Politic, repare-se nas suas preocupações quando se refere ao investimento do sofisticado 

laboratório:  

 

"SIR POLITIC 
Nay, sir, conceive me. 'Twill cost me, in onions,  
Some thirty livres – 
PEREGRINE 
Which is one pound sterling 
SIR POLITIC 
Beside my waterworks.".  

(Volp., IV-I, vv: 110-112) 
 

Cá teremos, de novo, o carácter dos investimentos unilaterais – "cost me", ou, "Beside my 

waterworks" –, não ficando claro como a personagem os iria recuperar. Se na sequência destes 

raciocínios que temos vindo a desenvolver, acrescentarmos outra asseveração de Sir Politic: "I 

should be loath to draw the subtle air / Of such a place without my thousand aims." (Volp., vv: 66-67), 

tudo fica em aberto no palco inglês. Não eram os ares de Veneza que atraíam Sir Politic, mas antes 

a oportunidade de pôr nela em funcionamento os projectos, sempre aos milhares. Daqueles que o 

texto deu a conhecer, navegava-se em navios empestados, ora por uma enorme turvação de 

interesses pessoais, ora por duvidosas benfeitorias comunitárias. Das intenções do seu promotor, 

desgarrava-se, aqui e além, um intento mistificado de altruísmo. Tudo era confusão e nada era o que 

parecia. Corrupção? Filantropia? Espionagem? A luz dos archotes que iluminavam o palco 

atravessava impiedosamente a máscara social inglesa, e Ben Jonson encarrega o espectador de, 

através dela, espreitar o que se ocultava. Finalmente, de outra questão parece não restarem dúvidas: 

uma ênfase, se quisermos, para a inevitabilidade das viagens, proposta a que daremos tratamento no 

capítulo seguinte.  

Após serpenteados já longos momentos dramáticos nas páginas dos textos em estudo, delas 

se tendo estabelecido cogitações comparatistas em avanço e recuo próprias da heurística, sugere-se 

como resultado, neste momento, algo já claro no pensamento do século XVII: um desejo ad 

infinitum da eterna demanda da pedra filosofal, não a dos alquimistas que deveria transformar em 

ouro todos os metais, mas a dos projectistas pela qual todos os esforços deveriam ser convertidos 

nesse mesmo metal precioso. Em Sir Politick Would-Be, uma amálgama de engenho comercial e 

intercomunicação entre fronteiras faria circular o ouro por canais, viagem que, fatalmente, acabaria 

sempre por regressar ao ponto de partida. Estava em causa a prosperidade do Homem da qual Sir 

Politick se orgulhou na barra do tribunal: "J'ai reçû beaucoup d'honneur de mes Devanciers: mais 

nous en laisserons un peu à nos Successeurs; & la Posterité nous fera justice, quand vous ne nous la 

ferez pas." (S.P.W-B, V-I, p. 101). A busca do ouro em Volpone conhece igualmente a condenação 

jurídica após desentendimento entre as próprias personagens que mutuamente se denunciam. 

Condenam-se os tais crédulos, segundo Rui Carvalho Homem, aqueles que acorriam à casa onde 

lhes acenava a quimera do ouro, identificando-se com a obsessão exclusiva de um lucro que 



 

pretendiam apenas seu329. Os processos meândricos desta demanda, que tinha lugar em casa de 

Volpone, afastavam diametralmente os propósitos das personagens de ambos os textos, porquanto 

os intentos jonsonianos investidos por Corbaccio, Voltore e Corvino nunca vacilaram relativamente 

a um investimento pessoal: 

 

"Longe de se traduzir num pragmatismo sinónimo de lucidez e atenção ao mundo circundante, a fixação 
dessas personagens na materialidade implica a cegueira absoluta em relação a tudo aquilo que pareça não ir de 
encontro à realização dos seus desejos, a incapacidade de divisar a verdade que se lhes passeia em frente (...)."330. 

 

No trilho dessa rota alquímica, em Sir Politick Would-Be, conforme já se viu, o texto 

intitula-a de "Grande Circulação", atribuição que em Volpone ousamos nomeá-la de "Pequena 

Circulação". E aclaramos: enquanto no projecto francês o ouro viaja pelo mundo, no caso inglês não 

excede um espaço físico confinado ao da casa de Volpone. Este, na sua avidez pela riqueza, faz-se 

retratar no velho avarento, ardiloso, embusteiro, capaz de cometer todo o tipo de investidas e 

perjúrios para aumentar ao seu espólio. O ridículo dos seus procedimentos a troco do deleite em 

possuir riqueza, – "acaba por autonomizar o prazer histriónico da intriga e dos estratagemas que 

cria, sobrepondo-o ao objectivo da posse material"331. Mesmo assim, tal era a sua obcecação que, no 

limite, se expõe a gestos de divinização do ouro. E é com este estádio patológico in extremis que, de 

pronto, Jonson coloca a personagem no primeiro lance dramático. Volpone, dirigindo-se ao criado 

Mosca, profere as seguintes palavras:  

 

"Good morning to the day; and, next, my gold:  
Open the shrine, that I may see my saint.". 

(Volp, I-I vv: 1-2) 

 

A saudação matinal em jeito de oração, dirigida em primeiro lugar ao dia, e imediatamente a seguir 

ao ouro, converte-se num cumprimento que permite, logo à partida, o reconhecimento de se tratar 

de uma personagem solipsista. A sua reverência ao nascer de um novo dia deixar-nos-ia uma 

atinada percepção de reconhecimento do seu lugar no universo, ainda uma consciência da sua 

fragilidade perante a grandeza insondável que também o alvor de um novo dia traz à reflexão, não 

fosse seguida pela vénia adulatória e ímpia que concede ao ouro. A partir daqui, entender-se-á o seu 

gesto não como uma graça às maravilhas da Criação, mas sim ao facto de estar vivo e de possuir 

riqueza. E dizemo-lo porque o cumprimento que faz ao novo dia (que assim poderemos admitir 

como à sua própria pessoa), deixou de se dirigir à Criação, porque se dirigia ao ouro. Dia e ouro vs. 

Volpone e ouro convertem-se em espelhos paralelos que reflectem infinitamente a imagem 

egocêntrica de Volpone, diagnóstico que, de resto, conduzirá com enorme fidelidade o espectador 

                                                
329 Op. Cit.: Entre o Juiz e o Louco: percursos da Comédia de Ben Jonson de Volpone a Bartholomew Fair, p. 152.  
330 Idem, pp. 152-153. 
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até ao final da peça. A situação ver-se-á agravada no segundo verso quando somos confrontados 

com a atribuição ao ouro do epíteto de santo, ainda colocado num templo. Em início de texto, cedo 

se configura um primeiro momento do teatro dentro do teatro. Ouro e santuário introduzem no palco 

uma mise en scène de tradição ainda medievalista, uma espécie de carro alegórico de proposta 

doutrinária à Festa-de-Deus. A heresia cedo falou alto no palco jonsoniano: padrão do avaro, o ouro 

é personificado e idolatrado. Assiste-se à hagiolatria dum elemento mineral ao qual a Criação não 

quis conferir atributos humanos. Com isto, o palco de Jonson abre-se ao reconhecimento do Grande 

Teatro do Mundo, no qual Pedro Calderón igualmente representava, entre outras, duas figuras 

arquetipais: a riqueza e o avaro332. A presença do ouro num dito sacro-espaço permitirá um esboço 

daquilo a que George Forestier chama de "justaposição" nas representações itinerantes da Idade 

Média. Este crítico, escrevendo sobre a duração das representações, refere que:  

 

"Quant aux inclusions de «scènes familières de la vie contemporaine» dans les mystères, elles relèvent de 
la technique de la juxtaposition (…) cette succession était perçue non pas comme un déroulement dans le temps, 
mais comme la juxtaposition des différentes étapes qui marquaient l'histoire de l'humanité, de la Création au 
Jugement dernier."333. 
 

O santuário no quarto de Volpone exibia, afinal, a representação de uma qualquer imagem de 

espaço familiar comum – tudo se passava no coração da casa de Volpone. Se pretendendo justapor-

lhe as várias etapas da história da identidade de Volpone em recolha da riqueza, estas estariam 

simbolicamente representadas na acumulação de ouro que ele próprio patenteia. Ainda a presença 

da Criação poderá ser admitida na Suprema Personagem Divina que sempre se reconhece diante de 

um santuário. Em total ausência parece ter ficado qualquer preocupação de Volpone em relação ao 

Juízo Final, e tão-somente porque os avarentos não herdarão o Reino de Deus334. Ainda se 

encarando a cena com o carácter de teatro dentro do teatro, em que o grande actor é o ouro na sua 

pose divinal, paradoxalmente solene e em local de culto sagrado, e ainda pela efemeridade com que 

permanece no palco - uma cena "en passant" -, poder-se-á aproximá-la, também por estas razões, à 

imagem do carro-sacramental a que aqui nos referimos vagamente. Misturava-se sagrado e profano, 

enfim, exactamente como no teatro de palcos móveis. Jonson levou ao primeiro plano do seu 

estrado a exibição do pecado descomprometido perante a sentença divina. Sabendo-se, todavia, da 

argúcia crítica do dramaturgo, tudo isto nos parece definir-se muito para além de uma elementar 

provocação: Jonson vexou profundamente o Homem pela fácil tentação e idolatria e 

responsabilizou-o com esta metáfora ad infitinum – para quem quisesse sobre ela reflectir. Em 

Volpone, exibiu-se o Theatrum Mundi logo ao erguer do pano, em Sir Politick Would-Be, mesmo 

antes de o baixar – "j'irai à Rome, ce grand Théâtre du Monde" –, diz Tancrede (S.P.W.B, V-V, p. 

111). 

                                                
332 CALDERÓN, Le Grand Théâtre du Monde, apr. e trad. François Bonfils, Paris, Flammarion, 2003, p. 16. 
333 FORESTIER, Georges, Le Théâtre dans le Théâtre, Genève, Droz, 1996, pp. 26-7. 
334 1 Coríntios, 6:9-11. 



 

O sermonear na fala de Volpone em tonalidades de um prosaísmo fetichista, ainda miscigenado de 

religioso pela adoração ao "santo-ouro" introduz, implicitamente, a ridicularização da classe clerical 

ali afigurada em total desobediência às questões da teologia sagrada, ou no santuário não estivesse o 

profano genuíno. Bonfils, escrevendo que "L'allégorie est bien plus qu'un procédé (…); c'est une 

façon d'être au monde, et de l'interpréter"335, vem aqui coadjuvar ao traçado psicológico de Volpone 

– a alegoria do santuário com o amontoado de ouro sobre o pedestal ditaram a única forma que a 

personagem tinha de estar no mundo. Alegoricamente representante do arquétipo do avarento, a 

atitude desta personagem perante o mundo e a forma como o interpreta, passando por uma 

insaciável vontade de posse de riqueza, ainda pela sua "pose fáustica, acentuada pela menção 

explícita (...) ao ouro como «preço de almas»"336, esbatia para Volpone qualquer possibilidade de 

aproximação a uma fronteira moral. O palco iluminava-se ao absoluto da decadência diante da 

sublimação do ouro, este arvorado à quintessência e observado como o único elemento de 

concepção edénica capaz de converter ad infinitum a severidade de espinhosos calvários numa 

bendita conformidade existencial. 

Estabelecendo o movimento circular da astúcia, da perfídia e da desonra entre as suas 

personagens, Volpone ridiculariza ainda a vileza humana animada pelo ganho fácil e pela ascensão 

gratuita através da impostura. Sir Politick Would-Be posiciona-se num eixo comum ao texto inglês 

relativamente à circularidade das suas propostas, ao desejo de obtenção de riqueza, mas num pólo 

que parcialmente se reconhecerá oposto. O ouro é ansiado no sentido de obtenção e rentabilização, 

da fertilidade para todos os países, implicando, em qualquer momento do seu circuito, trabalho e 

esforço de empreendimento individual que se conjugará num colectivo, e sempre desenvolvido para 

o bem-estar também comum. A causalidade dos projectos saint-evremonianos verga-se à normal 

relação do esperado efeito, não se podendo falar de agentes de subversão nos seus meandros. A este 

nível, falar de Volpone e Sir Politick Would-Be, tanto permite aproximar quanto afastar os textos 

entre si: reconciliam-se na ânsia de obter tesouro, afastam-se porquanto o primeiro contempla o 

singular, e o segundo o plural.  

Como referência que se esperaria, em ambos os textos dramáticos o ouro poderá ser 

considerado o "leitmotiv" organizador das duas tramas, uma espécie de efeito propulsor do fazer das 

suas páginas. Em Volpone, a posse do ouro irá circular, sem deixar espaço à dúvida, sob a forma de 

fermento de toda a massa teatral, levedura que, passados sessenta anos, da mesma forma circulou 

em Sir Politick Would-Be. Só que em Volpone, o ouro é o móbil da luta de cada Homem; em Sir 

Politick Would-Be, a luta é da Humanidade. Ainda assim, um circuito metamórfico muito comum. 

 

                                                
335 Op. Cit.: Le Grand Théâtre du Monde p.15. 
336 Op. Cit.: Entre o Juiz e o Louco: percursos da Comédia de Ben Jonson de Volpone a Bartholomew Fair, p. 39. 



 

 

 

 

II.2.3 – Viagens e viajantes nos estrados "venezianos" 

 

 

 

 

Saint-Évremond, homem de razoável experiência além-fronteiras, não deixou escapar a 

oportunidade em Sir Politick Would-Be de confrontar as suas personagens numa disputa sobre 

interesses e motivações gerados durante viagens a países estrangeiros, possibilitando ainda alguma 

caracterização de âmbito nacionalista. Ben Jonson refere-se igualmente às viagens num curto 

diálogo entre Sir Politic e Peregrine donde, de forma bastante mais breve e menos penetrante do que 

Saint-Évremond. 

Dardejando uma longa troca de impressões sobre a arte de bem viajar, a cena francesa 

conhece três personagens de origens diversas: um viajante alemão que o texto designa por 

l'Allemand, le Marquis de Bousignac de raiz francesa, e Mylord Trancrede, um inglês. Numa 

abordagem imediata ao texto, pressente-se que Saint-Évremond cedo faz distinguir o francês pela 

sua arte de bem conversar. A invulgar eloquência expositiva da personagem francesa é 

consideravelmente contrastante com a dos seus pares, chegando declaradamente a sugerir a 

l'Allemand "Un peu de Conversation". Se considerado que "Le procédé [l'ironie] est d'ailleurs si 

intimement lié à l'art de la conversation qu'il est possible qu'il ait été en usage depuis que les 

hommes parlent"337, poder-se-á entender naquela incitação uma profunda ironia francesa, senão 

altivez porquanto, se tal desafio é proposto numa área em que este povo tão bem sabia (e desde 

sempre soube) fazer, logo à partida contemplar-se-ia um jogo entre desiguais, e do qual a França 

poderia celebrar vitória antecipada. Rejeitada a moção, esse mesmo sentido de superioridade 

francesa vê-se sublinhado pelo desprezo conferido à proposição feita pela personagem alemã 

quando refere que não tinha vindo do seu país para ficar a conversar, relativizando assim, e de 

pronto, um argumento que para o seu rival era assegurado e de capital importância. E esta acalorada 

questão vê-se contemplada nas primeiras falas do encontro dos dois estrangeiros:  

 

"L'ALLEMAND. 
Ne perdons point de tems, je vous prie, & voyons aujourd'hui quelque chose 

de curieux. 
LE MARQUIS. 
Et moi: promenons-nous, je vous prie; nous n'aurons que trop de loisir à 

Venise pour voir qu'il y a de curieux. Un peu de Conversation. 

                                                
337 SCHOENTJES, Pierre, L'ironie socratique: la comédie, in, Poétique de l'ironie, Paris, Ed. Seuil, 2001, p. 31. 



 

L'ALLEMAND. 
Qu'appellez-vous Conversation? S'amuser à discourir! Je ne suis pas venu 

d'Allemagne pour ne faire que parler.". 
(S.P.W-B, II-I, p.35.) 

 

Confrontado com a presença de interesses bastante distintos em autóctones igualmente diversos, o 

espectador logo se apercebe de divergentes marcas de motivação nos povos que cada elemento 

metaforicamente representa na cena. Progredindo no diálogo, verifica-se o total esbatimento do 

representante alemão que jamais se faz ouvir nos primeiros momentos do encontro, e a interlocução 

passa assim a ficar totalmente assegurada pelo discurso francês – expositivo, elegante, persuasivo, – 

apoiado pelo inglês que se revela de forma próxima e interessada. No II acto, a cena III inaugura-se 

com a fala de l'Allemand dirigindo-se a le Marquis, com expressiva significação: 

 

"Vous avez dit tantôt bien des paroles oisives avec le Cousin du Duc de 
Buckingham: n'étoit-ce pas assez de la saluër? Si vous vouliez faire plus de 
connoissance, il faloit boire les uns avec les autres: c'est ainsi qu'on fait des Amitiés, & 
non pas dans les Places publiques à babiller. Sans vous, j'aurois vû plus de quatre 
Eglises, & plus de vingt Tombeaux avec les Epitaphes.". 

(S.P.W-B, II-III, p. 53) 

 

Exalta-se o sentido prático com que o viajante alemão investe nas suas incursões de reconhecimento 

a locais estrangeiros. Esta acepção de independência, incapaz de entender, e muito menos de 

empatizar com reflexões que o pensamento francês desenvolve a cada passo e mesmo não dispensa, 

assume no texto a força de um repto ao seu adversário. De alguma forma, a tensão acentua-se no 

texto, mas Le Marquis de Bousignac, mantendo o sentido diplomático de um "savoir faire" gaulês, 

obstina-se na exibição do requintado charme intelectual francês, assim sugestivamente sublinhado 

no excerto seguinte: 

 

"L'ALLEMAND. 
Je vous dirai, moi! Que vous étes plus entêté de vos Cabinets, que je le suis 

de mes Horloges (...) taisez-vous, & ne parlez pas de ma Nation. 
LE MARQUIS. 
Et moi, je vous abandonne la mienne: parlez des François tant qu'il vous 

plaira, pourvu que vous me teniez Honnête-homme, & vôtre Serviteur." 
(…) 
LE MARQUIS. 
Touchez-là: nous boirons encore ensemble; & je vous prie de croire que si 

vôtre maniere de voyager ne me plaît pas, j'ai du moins en vénération la gloire des 
Armes qui est commune à nos deux Nations. (…) Remettons nôtre different au 
jugement de quelque personne espirituelle. La Femme de Sir Politick, Femme de 
grand Esprit comme vous savez, l'en voulez-vous croire?". 

 
(S.P.W-B, III-III, p.54) 

 
 
 



 

A animosidade entre representantes da França e Alemanha, ainda que adoçada pelo alicerce 

linguístico de grande distinção e segundo os bons costumes gálicos permite desvelar ressentimentos 

entre países vizinhos, então de tenra memória sobre lutas e disputas, muito provavelmente, as 

devastadoras Guerras da Religião em que ambos se haviam envolvido. A Inglaterra está ausente, 

conforme se constata. Fica dispensada de incómodos acorrentados a controvérsias baseadas em 

naturais desentendimentos sobre condutas de índole cultural, sempre passíveis de interferir 

desvantajosamente. Este raciocínio dramático consegue a sua originalidade irónica na medida em 

que, pretendendo as personagens exibir os seus conhecimentos advindos de viagens efectuadas ao 

estrangeiro, são essas mesmas viagens que accionam no texto as disputas entre países próximos. 

Melhor dizendo, esfumam-se as viagens e dá-se relevo a questiúnculas. O leitor interroga-se, se 

afinal, são as viagens que estão a sustentar o diálogo, ou se antes se assiste a um pretendido ajuste 

de contas através de um diálogo que se realiza impondo a correcção numa (quase) arte de viajar. O 

viajante alemão fala do Album Amicorum. Afirmando o seu povo como viajantes inatos, perfil que 

entende próximo de uma herança genética, em diálogo com La Femme de Sir Politick explica: 

 

"L'ALLEMAND 
  Lors que nos Voyageurs sont Gens de Lettres, ils se munissent en partant de 

chez eux d'un Livre blanc, bien relié, qu'on nomme Album Amicorum, & ne manquent 
pas d'aller visiter les Sçavants de tous les lieux où ils passent, & de le leur présenter 
afin qu'ils y mettent leur Nom (…) 

LA FEMME DE SIR POLITICK 
Est-ce là tout l'usage que vous faites de ces ingénieux Livre? 
L'ALLEMAND 
Il nous est aussi d'un très grand Secours dans nos débauches: cars lors que 

toutes les Santés ordinaires ont été bûës, on prend l'Album Amicorum, & faisant la 
revûë de ces grand Hommes, qui ont eu la bonté d'y mettre leurs Noms, on boit leur 
Santé copieusement.". 

(S.P.W-B, III-II, p.57) 

 

O álbum, em jeito de uma antologia de textos recolhidos junto dos "Sçavants", – "les Gens de 

Lettres", aqueles que geralmente viajavam –, ao longo das sucessivas viagens acaba por assumir, 

sempre que a ele posteriormente recorriam, um carácter quase fetichista. Amuleto cuidadosamente 

mantido como indispensável alimento profiláctico, segundo a personagem também terapêutico à 

saúde (psíquica, calcula-se) de quem o consultava, – "lors que toutes les Santés ordinaires ont été 

bûës, on prend l'Album Amicorum" –, o álbum institui-se de consistência intelectual, porquanto 

facilitador de passar em revista "ces grands Hommes". Em Volpone, no momento em que Sir Politic 

é expulso de Veneza, Peregrine é interrogado por um mercador sobre se deva enviá-lo "To Zant, or 

to Aleppo?" (Volp., V-IV, v.4), ao que Peregrine responde com cavada ironia, ou até cinismo: "Yes, 

and ha' his / Adventures put I' th' Book of Voyages / And his gulled story registered for truth?" 

(Volp., V-IV, vv: 4-5). O Livro das Viagens, presente em ambos os textos dramáticos, afirma uma 

marca da necessidade seiscentista em registar o que estaria para além da capacidade esperada da 



 

memória quando se viajava. Constituía-se numa porta sempre aberta para o exterior de cada país a 

bordo de uma outra viagem, esta pela leitura e, no caso volponiano, chega mesmo a atear-se nele 

um perfil inflamado de bilhete de identidade pessoal.  

Estávamos ainda no encalço dos entusiásticos propósitos renascentistas e as viagens dos 

homens eruditos eram tão importantes e necessárias quanto imprescindíveis ao desenvolvimento da 

sua formação cultural. Daí que seja de notar o especial cuidado que esses viajantes tinham em 

procurar os sapientes – afinal, tal como em Inglaterra acontecia a Saint-Évremond ao ser 

frequentemente visitado por estrangeiros, conforme já referido em "Introdução" deste estudo (pp.13-

14). No domínio das ideias, a inquietação pela troca de conhecimento continuava a constituir a tal 

ânsia de avatares renascentistas, ainda encorajada pela afoiteza das velas que rasgavam os mares nas 

rotas dos Novos Mundos338. Fruir da convivialidade intelectual ter-se-à tornado uma demanda à 

qual não poderia furtar-se o homem culto da sua época. Também aqui, Veneza cumpre o seu papel 

de lugar ideal a estes encontros, assim favoráveis à troca de saberes. Mais do que a emblemática 

Porta do Oriente, Veneza torna-se "doubly poetic as a city of illusion and a city of bridges."339, narra 

Dorothy Figueira, a qual explica  que estas pontes eram físicas, geográficas, e as outras, aquelas que 

a literatura e o mito constroem. Em boa verdade, pressente-se uma enorme ponte literária no texto 

saint-evremoniano, significativamente bem mais pronunciada do que no jonsoniano. Referimo-nos 

àquela que se funde nos alicerces entre o Ocidente e o Oriente, e para a construir, haveria boas 

razões na pena francesa. Numa França colberiana em que a gestão económica abraçava todas as 

dificuldades, Mr. De Riche-Source, emprenhado nos seus projectos de circulação do ouro para 

produzir riqueza, estava convencido da utilidade nacional de uma teoria de eficácia capaz de 

sustentar o fausto, a guerra e a riqueza do Estado340. Era necessário investir em projectos 

mercantilistas e o mundo entrava numa forte actividade intra-espacial: viajava-se, comercializava-

se, aculturava-se, circulava-se. E o exotismo oriental tornava-se uma tentação irresistível ao 

processo: 

                                                
338 No âmbito da literatura de viagens, referindo-se à decisiva contribuição portuguesa com os Descobrimentos, Gualter 
Cunha escreve que "embora se tenha traduzido em alguma contribuição no plano da criação cultural, mormente no 
domínio científico e na tradição da narrativa das viagens (uma tradição que se tornaria muito popular na Inglaterra do 
século XVII) veio fundamentalmente criar, ou ajudar a criar, condições para os novos cursos da cultura centralizados em 
Inglaterra ou em França nos séculos XVI e XVII. Desta vez é talvez exemplo emblemático a Utopia, de Thomas More, 
onde o marinheiro que descobre a ilha de Utopia e relata o que lá viu é português, mas onde a realidade social e política 
representada e criticada é a inglesa." CUNHA, Gualter, Introdução: A Cultura Inglesa e Portugal, in, Estudos Ingleses: 
ensaios sobre Língua, Literatura e Cultura, Coimbra, Minerva, 1998, pp. 17-18. Para ilustração destas marcas 
portuguesas, agora na literatura francesa, referiremos Le Quart Livre, de Rabelais. A caminho do oráculo da diva 
Bacbuc, Pantagruel monta o seu itinerário marítimo, tomando por ponto de partida o percurso dos portugueses a caminho 
da Índia. No capítulo I, pode-se ler assim: "Car l'advis sien, et de Xenomanes aussi feut, veu que l'oracle de la dive 
Bacbuc estoit pres le Catay en Indie superieure, ne prendre la routte ordinarire des Portugualoys: lesquelz passans la 
Ceinture ardente et le cap de Bona Speranza sus la poincte Meridionale d'Africque, oultre l' Aequinoctial, et perdens la 
veue et guyde de l'aisseuil Septentrional, font navigation enorme." RABELAIS, Le Quart Livre, Paris, Flammarion, 
1993, p. 60.  
339 FIGUEIRA, Dorothy, Bridges to the Orient, in, La Porta d'Oriente: Viaggi e Poesia, Paola Mildonian, Maria A. 
Seixo, Lourdes C. Martins (coord.), Lisboa, Ed. Cosmos, 2002, p. 43. 
340 BIET, Christian, Sir Politick Would-Be, ce que la politique ne peut pas être ou peut n'être pas: Comédie et 
conversation sur le project de réformer le monde 



 

 
 

"MR. DE RICHE-SOURCE 
Autrefois les Orientaux trafiquoient avec nous par échange de Dentées, & 

souvent nous tirions d'eux des choses rares & précieuses pour des bagatelles. 
D'etrompées à la fin, ils ont pris plus d'avantage sur nous, que nous n'en avions sur eux 
; car ils ont établi le Trafic de l'Or; & comme leurs Marchandises sont inépuisables, & 
nôtre Luxe infini, il arrive que le fond de nôtre Métal ne l'étant pas, c'est une nécessité 
que tout l'Or de l'Occident passe  en Orient, & que l'Asie soit maîtresse un jour de 
toutes les Richesses de Monde.". 

(S.P.W-B, II-IV, p. 49) 
 

Mas afinal, o modo de relação entre os dois mundos já não era tão inovador quanto a necessidade de 

penetração do mundo ocidental no asiático. Pelo contrário, no Oriente pairava já uma consciência 

de vector prático suficientemente apurada ao ponto de nele terem introduzido procedimentos de 

interesse e utilidade voltados para a rentabilização. Para surpresa das grandes monarquias europeias, 

tinha sido afinal o hemisfério ocidental que, não tendo sabido resolver e ultrapassar necessidades de 

cintilante esplendor, comprava todo o tipo de supérfluos que então não dispensava, desbaratando 

riqueza sem contra-partidas. E a brincar, a comédia ia dizendo todas as verdades. Saint-Évremond 

ironiza sem limites: afinal, o ouro deveria passar do Ocidente para o Oriente para que "l'Asie soit 

maîtraisse un jour de toutes les Richesses du Monde", deixando clara a atribuição de incapacidade 

governativa do mundo ocidental que se exibia desabridamente no seu excesso, não sendo capaz de 

conseguir guardar, e sobretudo gerar riqueza. O colorido do mito orientalista não viajava para todos; 

apenas adornava uma elite que lhe tinha acesso: 

 

"MR. De RICHE-SOURCE 
Les Princes de l'Orient; le Grand Seigneur, le Roi Perse, le Mogol; sont ceux 

qui par un interêt particulier préjudicable au bien général, ont bouché les Canaux dont 
je vous parle". 

(S.P.W-B, II-IV, p. 48) 
 
 

Denuncia-se que as vantagens do estrangulamento das vias de comunicação eram bilaterais, o que 

não suscitará admiração se repararmos que ao lado Oriental não convinha que os canais se abrissem 

ao tráfico intenso, porquanto possibilitariam trocas que não lhes seriam favoráveis, e ainda porque o 

Oriente apenas estaria interessado em vender, nunca em comprar. Quanto ao Ocidente, não 

interessaria que o fluxo se intensificasse, pois o tráfico era privilégio limitado para os soberanos 

senhores. De resto, é ainda por demais óbvia a referência no texto a "le Grand Seigneur", o epíteto 

luiscatorziano. Nesta base, o processo mercantil tornava-se unilateral e de aforro nos cofres das 

monarquias orientais. Entretanto, tendo Saint-Évremond desde sempre viajado no interior das 

hostes palacianas, calcular-se-á que a antonomásia fosse ali extensível às casas reais em geral. E tal 

seria no séc. XVII a hegemonia comercial asiática que o texto, libertinamente, chega a sugerir a 

necessidade de unir algumas cidades principais europeias. Sugere-se "un Triumvirat de Paris, de 



 

Londres, & de Venise" (S.P.W-B, II-IV, p. 50), força política a quem cumpriria informar os outros 

monarcas que "la Circulation est du Droit des Gens" (S.P.W-B, II-IV, p. 50). Qual slogan inspirador 

para o século das Luzes – "Liberté, Égalité, Fraternité, ou la Mort!", desta última, também a 

económica, obviamente. O Oriente é uma presença em ambas as obras dramáticas que não vem 

propriamente introduzir a sedução por riquezas ou exotismos a que normalmente está associado. 

Quando muito, se riqueza, esta seria o resultado final de empenhos conjuntos para que tal fosse 

gerada, mas nunca recebida em bens materiais e a troco de pagamentos sem contrapartidas. Parece-

nos ser esta a dimensão suportada pelos argumentos textuais, mais vincada no caso francês. Os 

processos de relacionamento entre o Poente e o Levante ver-se-ão, entretanto, reprovados nos 

textos, aquando da condenação de ambos os políticos ao serem expulsos de Veneza, já que 

suspeitos de serem espiões turcos. Imperavam múltiplos receios das forças de Nascente: 

económicos, políticos e mesmo marciais. Em Volpone, Sir Politic Would-Be, vítima de um pérfido 

gesto de Peregrine, quando avisado por este de estar a ser alvo de uma conspiração por ter 

segredado "To sell the state of Venice to the Turc" (Volp., IV-IV, v.38), o estulto e simplório político 

foge de Veneza viajando disfarçado na carapaça de uma tartaruga. Em Sir Politick Would-Be, o seu 

pacífico e sonhador político é também expulso de Veneza, porque "ils demeurent [Sir Politick et 

Riche-Source] d'accord de leurs Intelligences avec le Turc" (S.P.W-B, V-II, p. 103). Neste último caso, 

explica-se o motivo da acusação: 

 

"Après avoir concerte avec le Turc cette Expédition impie, ils font je ne sait 
quelle Considération, entre Paris, Londres, & Venise, pour nous engager dans l'Orient, 
& porter nos Armes contre la Perse.". 

(S.P.W-B, V-II, p. 103)   

 

O véu mítico e dourado das coroas do Oriente desvela-se enegrecido pelo temor de um poderio que 

as do Ocidente reconheciam não igualar, receando-lhes por isso a possibilidade hegemónica que, 

afinal, o tráfico de bens deslumbrantes para consumos esplendorosos já por si ia revelando. A 

civilização erguia-se outra a Levante: 

 

"Diplomats and other travellers confronted with the opulence and high ceremonial of oriental courts 
realized that they were looking at highly developed, strongly ethnocentric cultures which could not easily be 
belittled"341, 
 

e Veneza assumia-se no locus geográfico por excelência fronteiriço entre os dois hemisférios, 

porque o Mediterrâneo era: 

 

"justamente um espaço definido, nas suas culturas e na sua geopolítica, pelos encontros, os limiares, os pontos de 
charneira reconhecíveis quer nas relações norte-sul (entre as suas duas margens), quer nas relações ocidente-
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oriente (entre as suas duas bacias). Este Mediterrâneo dos confrontos históricos de cristão e mouro, de cristão e 
turco; do olhar seduzido e mitificador que o ocidental dirige para Oriente; palco das movimentações geopolíticas 
do mundo antigo; lugar de um muito próspero comércio, (...)"342, 
 
 
donde, a mediterrânica Veneza apresenta-se não apenas como o portal de entrada e saída para 

mundos que se distinguiam pelas suas clivagens de luxo, poder e riqueza, mas ainda como o espaço 

dos "confrontos históricos de cristão e mouro, cristão e turco", o tal "palco das movimentações" 

onde circula todo o estrangeiro. Nestes textos dramáticos, Ocidente e Oriente parecem-nos propor 

uma comum vontade de chamar a Europa à atenção para múltiplos sonos hipnóticos em que tinha 

caído ao deixar-se ofuscar pelo exotismo do brilho asiático. 

Regressando ao debate dos três cidadãos estrangeiros em Sir Politick Would-Be que acima 

ficou em suspenso, as desinteligências registadas entre os pares nas suas trocas de impressões 

formatam outro traçado circular assente nas viagens, o que defende o sentimento do cidadão nos 

seus países, também no estrangeiro. Da pacífica contenda, e perante toda uma parafernália de 

interesses e motivações (de que, obviamente, só deixamos uns sumários registos), pretendia-se 

justiça sobre a questão "quelle est la meilleur maniere de voyager" (S.P.W-B, III-II, p.56). Sobre a 

questio, destacamos um pormenor na voz do alemão: 

 

"ce n'est pas nôtre coûtume de connoître les gens du Pays où nous sommes, 
hors un Maître qui nous apprend la Langue par les règles de la Grammaire; & en voici 
la raison. Les Naturels meprisent les Voyageurs; tout au contraire les Etrangers le 
cherchent, & font amitié ensemble". 

(S.P.W-B, III-II, p.59) 

 

Esta tirada da personagem alemã alvitra jogos de relacionamentos entre visitante e anfitrião, cujas 

naturais diferenças deverão, à priori, ser facilitadas por algum conhecimento do registo linguístico, 

bem como dos traços culturais do país recebedor. O visitante é uma árvore sem raízes, um intruso 

que necessita muito mais da atenção do seu anfitrião, do que a situação inversa. Daí que, a busca de 

aproximação se reconheça muito mais da parte daquele que, em determinado momento é um 

estrangeiro, por óbvias razões que lhe facultem algum reconhecimento num meio social a que não 

pertence. O domínio linguístico e cultural revela-se então, ainda que não passando de feições 

rudimentares, sempre aconselhável e de grande utilidade, conselhos que o texto não dispensa. 

Reconhecer-se-á, assim, uma intenção didáctica nestas obras dramáticas também no sentido da 

rentabilidade e eficácia no acto de viajar. Vejamos dois registos sobre esta preocupação jonsoniana: 

 

"SIR POLITIC 
Why, came you forth 
Empty of rules for travel? 
PEREGRINE 
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Some common ones, from out that vulgar grammar, 
Which he that cried Italian to me taught me.". 

(Volp., II-I, vv:111-114); 

 

"SIR POLITIC 
Did your instructor 
In the dear tongues never discourse to you 
Of the Italian mountebanks?" 
PEREGRINE 
Yes, sir.". 

(Volp., II-II, vv: 2-4). 
 

Destas indagações entre Sir Politic e Peregrine sobressai, essencialmente, a interessante 

aliança que geralmente une dois ou mais viajantes estrangeiros, ainda determinada por uma 

entreajuda pontual. Pelo mútuo reconhecimento das dificuldades inerentes a uma vivência em terras 

estranhas, Sir Politic, mais experiente da realidade veneziana do que o seu interlocutor, tem a 

preocupação de instruir Peregrine: 

 

"Your mentioned me 
For some instructions: I will tell you, sir, 
Since we are met, here, in this height of Venice, 
Some few particulars I have set down 
Only for this meridian, fit to be known 
Of your crud traveller; and they are these.". 
 

(Volp., IV-I, vv 2-7) 

 

E Jonson prossegue nos conselhos que entende que Sir Politic deva dar a Peregrine. Neste momento 

teremos a seguir um extraordinário e raro ponto de contacto entre o texto inglês e o francês. 

Vejamos o que diz Sir Politic: 

 

"SIR POLITIC 
First, for your garb, it must be grave, and serious; 
Very reserved, and locked; not tell a secret, 
On any terms, not to your father; scarce 
A fable, but with caution; make sure choice 
Both of your company, and discourse; beware 
You never speak a truth – 
PEREGRINE 
How! 
SIR POLITIC 
Not to strangers, 
For those be they you must converse with most; 
Others I would not know, sir, but, at distance, 
So as I still might be a saver in 'em: 
You shall have tricks, else, passed upon you, hourly. 
And then, for your religion, profess none; 
But wonder, at the diversity of all  
And, for your part, protest, were there no other 
But simply the laws o' th' land, you could content you". 

 
(Volp., IV-I, vv: 12-25) 



 

 

Compare-se então com os pormenores dos aconselhamentos avançados pelo texto francês na 

fala de Sir Politick, quando em diálogo com Mr. De Riche-Source: 

 

"mais puis que vous étes Etranger ici, trouvez bon que je vous fasse part de 
quelques Observations miennes. Chaque Païs a Ses Usages: c'est pourquoi je vous 
recommande ces choses: Premierement le Pas grave, & la Contenance composée; cela 
sent son Personnage. Pour vos Discours, ne dites jamais rien que vous croyez; comme 
aussi ne croyez jamais rien de ce qu'on vous dira: que toutes vos Actions soient réglées 
par les Loix, dont je porte un Compendium sur moi. De Religion, vous vous 
accommoderez à celle du Païs en apparence; & pourrez en effet en avoir une autre, si 
vous n'aimez mieux n'en avoir point du tout, ce que je laisse purement à vôtre 
choix*.". 

(S.P.W-B, I-III, p. 22) 

 

Não fosse a anotação à margem inserida no texto dramático francês, em que se lê "*Cela est imité 

de la Comédie de Ben Jonson intitulée Volpone or the Fox, Act. IV. Sc. I", que outra hipótese 

teríamos, neste estudo comparatista, senão dizer que este momento dramático de Sir Politick 

Would-Be decorre do seu hipotexto Volpone? Cremo-nos, desta vez, dispensados de alongar 

comentários. 

Viajando também nós de retorno às internacionais desinteligências no texto de Sir Politick 

Would-Be, diremos que a sensatez francesa progride mais adiante e promove um julgamento cuja 

tarefa sentenciosa entrega a uma personagem feminina – la Femme de Sir Politick. Deste 

julgamento, em abismo no texto, somos obrigados a tecer duas considerações críticas. Mas, antes 

disso, relembramos as referências já estabelecidas noutros momentos ao facto de Saint-Évremond 

ter provavelmente pretendido brindar uma Inglaterra que ele sentiu acolhedora e fraterna. Servindo-

se de Sir Politick Would-Be, exprimiu-lhe a sua gratidão, razão pela qual se percebe um cuidado 

meticuloso em isentar a sociedade inglesa de hostilidades, – mesmo sendo dramáticas -, que 

naturalmente os seus sentimentos não admitiriam. Aliás, naquele processo de contenda entre dois 

países continentais – França e Alemanha - pragmatizada pelos seus viajantes, Saint-Évremond 

exclui dele a Inglaterra e, pelo contrário, auferiu-lhe um pronto lugar de protagonismo referindo-se-

lhe como "Civilité Angloise" (S.P.W-B, III-II, p.64). Mas sobre o referido julgamento, é a personagem 

francesa que propõe que o mesmo seja entregue à personagem inglesa, cumprindo assim à 

Inglaterra decidir sobre o que lhe era estrangeiro. Diríamos talvez mais: a responsabilidade da 

apreciação tendo sido entregue à mulher de Sir Politick Would-Be, deixa perceber a subtilidade do 

procedimento autoral que, desta forma, demonstra também não necessitar de recorrer a estratos de 

ordem política - para tal, teria recorrido ao marido da convidada juíza, Sir Politick Would-Be, ou 

mesmo a um senador. Este gesto parece-nos simbolicamente significativo de reconhecimento de 

bom senso à sociedade anglo-saxónica, ainda particularizado num apreço pela vertente intelectual 

do corpo feminino inglês. Os poderes decisórios, ou outros, todos os que requeressem uma 



 

importância da ordem do social, conheceriam apenas nomes masculinos, porque às mulheres não 

lhes era atribuído qualquer autotelismo intelectual. Pressente-se, desta forma, Saint-Évremond 

romper com o esquecimento a que o corpo feminino era votado, pugnando contra essa corrente de 

cisão e brindando o belo sexo no texto – que ele tanto apreciava quanto elogiava – atribuindo-lhe a 

responsabilidade de avaliar sobre dois países europeus em competição. Entrega o seu próprio país 

às mãos femininas, as quais vão sabiamente tecer, no momento derradeiro, um juízo reconciliador e 

de grande proficiência na defesa duma desejada harmonia: 

 

"Voir le Louvre en Eté, quand le Roi est à Fontainebleau; & Fontainebleau 
en Hiver, quand la Cour est revenuë à Paris: c'est une prudence Allemande, qui ne 
peut venir que d'un très grand Sens; car l'Allemand cherche la Maison du Roi, & non 
pas le Roi dans la Maison. Le François, au contraire, cherche les Rois, & ne se soucie 
pas de leurs Maisons. Or après avoir employé tour les moyens que l'Esprit humain 
peut fournir, il a recours à cette hardiesse Françoise, qui le fait parler au Roi, sans que 
le Roi lui parle, & qui le rend Maître généreusement de la Conversation, au grand 
étonnement de nos Anglois. Plus je considere la chose, plus je suis irrésoluë; & ne sai 
qui des deux je dois couronner. Bien dirai-je que dans la maniere Allemande, vous 
étes, Monsieur, le premier Homme de vôtre Nation; & que nul des François n'est 
comparable à celui-ci dans la sienne.". 

(S.P.W-B, III-II, p.66) 

 

Não há vencedores nem vencidos; apenas existem diferenças espelhadas numa visão diversa do 

mundo, e segundo uma cultura determinada. Num universo exclusivamente regido pelo senso da 

masculinidade, Saint-Évremond homenageia a mulher coroando-a com o resplendor da aura 

feminina in excelsis. Para além deste digníssimo gesto, teremos ainda de reconhecer neste notável 

momento dramático uma fulgurante girândola de sugestivas leituras, disposição autoral de profunda 

elegância e mesmo erudição. 

Uma brevíssima referência ao desenlace de ambos os textos dramáticos. Tal como o texto 

jonsoniano, o evremoniano também encontra o seu desenlace num veredicto, um impositivo clamor 

de apelo à justiça que, comparado entre ambos os dramas, dir-se-à montada uma estrutura 

maniqueísta. Volpone julga os delinquentes, Sir Politick Would-Be os vilipendiados. É mais um 

novo momento em que os textos convergem e simultaneamente se afastam. O julgamento é comum, 

mas num dos tribunais sobe à barra a cena do vício; no outro, a da filantropia; em ambas, a loucura.  

Em Volpone, pese embora a referida economia de texto quanto à temática das viagens, a 

mesma está significativamente representada pelo nome que imaginativamente Ben Jonson atribuiu a 

um viajante estrangeiro: Peregrine. Impõe-se, sem mais, como um pronto denotador de alguém 

iniciado nesse movimento tendente a incursões a lugares distantes. O seu significado convida à 

fantasia exegética. Concedemos-lhe, por exemplo, a possibilidade de uma representação 

aproximativa da do herói dos contos de fadas. Volpone é uma comédia, e um cruzamento com o 

subgénero maravilhoso não nos parece de todo impossível de se poder aceitar, pois ambos lutam por 

propósitos afins: castigar e corrigir os vícios humanos. A conotação de Peregrine lançará ao 



 

espectador, num primeiro momento, um convite à reflexão sobre aqueles que viajam numa qualquer 

demanda – percurso iniciático do herói e que se afirma de componente obrigatória nos contos do 

maravilhoso –, atitude sempre representativa dos valores ligados à coragem, firmeza de propósitos, 

intrepidez, inteligência e até virilidade. Nesta dimensão, quando o Peregrine de Jonson viaja no 

palco, ainda que em percursos breves, coloca-se por oposição a todas as outras personagens ali 

exibidoras das comparativas forças intrínsecas aos anti-heróis, e que lhe serão antagónicas: 

trapaceiros, cruéis, mentirosos, vilãos, uma alargada tribuna exibidora de sentimentos 

diametralmente opostos aos que caracterizam o herói do maravilhoso. E só aqui, segundo este 

capricho da hermenêutica, reside uma profunda ruptura volponiana com o conto de fadas: é que o 

herói do conto faz a sua viagem iniciática, peregrina, e costuma terminá-la com a sua reintegração 

feliz. De Peregrine não lhe conhecemos o destino último e o espectador não reterá outra imagem 

que a do "eventual «vencedor» da acção secundária de Volpone"343. Teremos de permanecer nestes 

limites, acrescentando a possibilidade de uma inegável dicotomia nestes percursos: a do palco 

ilustrar o lado sombrio e o lado luminoso, uma coincidentia oppositorum em que os anti-heróis 

volponianos saem quantitativamente vencedores, porque em maioria numérica expressiva. Mas, 

interrogue-se: num século em que Charles Perrault veio a fazer sonhar com os seus contos de fadas, 

e em que La Fontaine veio a efabular para delírio da época, porque não a hipótese de uma vaga 

fantasia jonsoniana, desta vez, À la manière des François, ainda enquanto um dos instrumentos das 

suas ferramentas de denúncia?  

Inflectindo para outro prisma de análise sobre Peregrine, ficamos sem saber se se trata de 

um viajante com propósitos outros para lá dos de pura fruição e lazer, parecendo também colocar-se 

de lado uma qualquer proposta no sentido comum que o seu nome sugere - o do cumprimento de 

causas devotas, frequentemente religiosas. No diálogo que inicia o II Acto de Volpone, Sir Politic e 

Peregrine, ambos na representação do estrangeiro, relatam notícias próprias de um primeiro 

encontro em terras alheias: o primeiro refere as motivações que o levaram a viajar até Veneza e 

procura inteirar-se de acasos recentes sobre Londres; o segundo sacia a curiosidade sobre relatos 

que escuta do seu interlocutor. O diálogo lá se vai desenvolvendo em torno de faits divers em que o 

viajante político exibe ocorrências e competências. Sugere-se-nos agora outra comparação e, pela 

segunda vez, com o mito do destino de Platão. De novo Er, quando já regressado à vida terrena e 

contando o que tinha visto no Além, acrescenta assim:  

 

"todas essas almas, que chegavam sem cessar, pareciam ter feito uma longa viagem; (...) As que se 
conheciam desejavam mutuamente as boas-vindas e informavam-se, as que vinham do seio da terra, do que se 
passava no céu, e as outras, que vinham do céu, do que se passava debaixo da terra. As primeiras contavam as suas 
aventuras (...) durante a sua viagem subterrânea"344. 
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Existe um contorno que se decalca neste encontro entre Peregrine e Sir Politic de Jonson e as almas 

peregrinas de Sócrates: todos são viandantes, cruzam-se, cumprimentam-se e informam-se. Mas 

sobre este cruzamento das almas, lê-se ainda n' A República que umas contavam os sofrimentos 

tidos na "viagem subterrânea", e as outras as delícias e prazeres do céu345. Cientes do alcance 

filosófico deste texto cuja abordagem não nos cabe em competência, pretendemos apenas um 

brevíssimo reparo comparatista da ordem da fantasia exegética, ao qual tivemos dificuldade em 

resistir. Pretendemos apenas uma breve nota para as expressões "debaixo da terra" e "viagem 

subterrânea" por onde circulavam as almas do filósofo. Uma interpretação à letra remete-se para a 

consideração das almas terem vindo de um espaço, afinal, abaixo do da crosta terrestre. Ou seja, a 

Terra, enquanto o espaço físico e geográfico descodificado pelo nosso olhar como ele a apreende, 

será cosmicamente considerado no subsolo de outro locus universal, um qualquer espaço de 

concepção subliminar. Esforçando-nos por anuir a estes dados, também eles excêntricos, conforma-

se um novo género de viajante nos textos; chamemos-lhe aqui um viajante cósmico, aquele que 

parte em demanda do progresso (pessoal ou colectivo), na busca da Luz em abandono das Trevas 

(apostado no conhecimento), ainda em busca de outra Luz para sair da Sombra (o grito de 

metamorfose social).  

Deixando de lado estas questões de volúpia exegética, voltemos ao texto inglês. Rui 

Carvalho Homem escreve assim sobre as personagens da Veneza volponiana:  

 

"there are characters in Volpone's Venice who are free to move in the world, and have come far from their 
native space (...). All serve Jonson's satire of travellers: the former [Sir Politic and his wife] as victims – the latter 
[Peregrine] as an on-stage commentator, as a foil to their ludicrousness, and eventually as a critical scourge."346. 

 

Esta asseveração vem aqui conferir-nos o aval que procurávamos para os desenvolvimentos que 

temos vindo a organizar acerca das viagens no texto inglês. Ao lermos que as personagens de 

Volpone "are free to move in the world", exactamente como se poderá reconhecer nas de Sir 

Politick Would-Be, relança-se a ânsia seiscentista de circular livremente pelo mundo à descoberta de 

novas fórmulas de nele estar. E se seria de esperar que o encontro de Sir Politic com Peregrine se 

ajustasse em reflexões e troca de experiências sobre essa forma emergente de viajar, tal como no 

texto francês se aplica, Jonson organiza antes uma conversa em que pouco ou quase nada se diz a 

esse propósito, ficando-se por um esvaziamento quase a raiar o absurdo. Da viagem de Sir Politic e 

a sua mulher fica-se com a imagem de que são as ditas vítimas na viagem ao Mediterrâneo e quanto 

a Peregrine, este não passa do tal "on-stage commentator", o referido instrumento ao serviço da 

sátira baseada no incongruente carácter do reputado político. Assim, Peregrine configura-se como 

um viajante mais em jeito de muleta e apoio dramático às paradas-respostas tecidas com o seu 
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interlocutor, do que elemento interventivo na acção, excepto no momento de cilada em que tão 

facilmente consegue vingar-se de Sir Politic. Torna-se uma personagem quase desprovida de 

funções, inconsequente, literalmente deslocada, que apenas vem formatar presencial e virtualmente 

a esfera de um mundo em movimento. E quando escrevemos "quase desprovida de funções" 

referíamo-nos, uma vez ainda, à expulsão Sir Politic, o único gesto de significativa expressão que 

Jonson lhe entrega. Quanto ao político, remetido às origens,  

 

"The only scheme that he [Sir Politic] will come to see fulfilled will be the one organised by Peregrine to 
publicly shame him, as a consequence of his boastfulness and his indiscretions (...)"347,  
 

não passando também de uma personagem inconsequente no palco volponiano, mais um fantasiador 

a quem Rui Carvalho Homem acaba por adjectivar de "foolish traveller". Após ficarmos a saber que 

Peregrine estava em Veneza há sete semanas, o seu constante laconismo não nos permite saber 

muito mais sobre ele. Torna-se uma personagem arquétipa, a tal figura "free to move in the world", 

esquiva, distante, embora deixando a possibilidade de lhe ser reconhecida uma escassa vontade de 

integração local. À pergunta de Sir Politic "You ha' not been with my lord ambassador?" (Volp.,II-I, 

v:16), motiva-se a resposta "Not yet, sir." (Volp.,(II-I, v.17). Esta negativa de Peregrine parece ser mais 

retórica do que absoluta, já que a presença de "yet" abre-se à possibilidade de um encontro futuro. 

Ou seja, permite-se a uma oportunidade interpretativa de Peregrine estar em Veneza, por exemplo, 

numa qualquer missão diplomática, já que não refere que se vai avistar com o embaixador, mas 

também não nega a hipótese. Reconhecendo, contudo, a fragilidade deste argumento, não 

poderemos obrigatoriamente deixar de observar um pormenor que achamos de razoável implicação 

- a presença do pronome possessivo "my" utilizado por Sir Politic quando se refere ao embaixador. 

E aqui aprontam-se-nos duas leituras: ou Sir Politic pretende configurar o grupo dos estadistas no 

qual ele, afinal um político, se sente incluído, ou Peregrine – que na apresentação das personagens é 

designado por "a Gentleman-traveller (from England) – não é afinal inglês, apenas vem de 

Inglaterra. Neste último caso, a uso linguístico do possessivo  "my", e não de "our", ficaria 

perfeitamente justificado. Embora sejamos elucidados de que Peregrine está bastante por dentro dos 

meandros da sociedade inglesa, o texto nada nos dizendo de que a ela pertence, calcular-se-á poder 

tratar-se de uma personagem passante, apatriada até, que circula peregrinamente pelo mundo. 

Aceitando este filão, também a partir da pista sintáctica de Sir Politic, então teremos em Peregrine a 

grande representação do estrangeiro no texto dramático Volpone. E neste momento despedimo-nos 

de Peregrine, deixando a planar uma possível imagem de um virtual cavaleiro na demanda 

ritualizante do Santo Graal, alguém que rompia fronteiras num esforço de recuperar uma Idade de 

Ouro que se sentia perdida. O Peregrine, – inglês, francês, ou outro –, buscava o cálice dourado 

num séc. XVII que, instável, clamava pelo mundo o favor divino. 
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Para o homem do séc. XVII as viagens constituíam um anseio que se experimentava no sentido de ir 

ao encontro de outras culturas, desbravar outras sociedades, conhecer outros ideais, observar de 

perto outras civilizações. Mas não só um anseio, as viagens eram também já uma necessidade. 

Aliás, os itinerários que estes textos traçam realizando-se em fundamentos comerciais, tornar-se-

iam factor de representação de uma necessidade inerente à própria sobrevivência. E Vita Fortunati é 

clara quanto a esta duplicidade de conjugação entre o cultural e a sobrevivência nas pretensões do 

viajante: 

 

"the traveller becomes a metaphor to the cultural nomadism which marks out our stage, where ideas can 
no longer remain trapped in a single cultural territory but must move continuously in order to survive."348. 

 

Todas estas inquietações levavam o humanista a trajectos cruzados estabelecidos em 

relacionamentos internacionais. Entretanto, em Inglaterra, acrescenta Nuno P. Ribeiro, a 

necessidade definidora de uma identidade colectiva no quadro histórico da disputa entre relações 

internas, como império e soberania, dinastia e nação, ou monarca e Estado, para além de outros 

factores, consolida-se na necessidade de ver traduzida a vocação providencial da nação libertada na 

aventura expansionista349. Também a viagem do inglês Sir Politic Would-Be na Veneza de Volpone 

poderá ser interpretada como essa deliberação que, a partir de seiscentos foi agitando o povo inglês 

no sentido da expansão colonialista, implicitamente comercial. Mais inglês do que francês, este 

alargamento geográfico premiava a burguesia e mesmo a aristocracia que começava a sentir-se 

endinheirada e, já no reinado de Guilherme d'Orange, foram os Whigs os detentores do tecido 

comercial e financeiro, acabando mesmo por sobrepor o seu poderio ao monárquico350. Tornavam-

se inevitáveis mutações várias e adivinhava-se ainda, passo a passo, uma revolução intelectual. 

Sobre a instabilidade de pensamento, em França, resultando num primeiro momento em discussões 

acesas entre Antigos e Modernos, esta agitação atingiu o seu clímax cerca de um século mais tarde 

e, como se sabe, por ele se ofereceu ao mundo o marco erigido pela Filosofia das Luzes. Pelo 

conjunto das razões grosso modo apresentadas, impunha-se urgentemente uma actualização dos 

tecidos sociais,  gerada por uma tensão entre o conforto da acomodação às organizações vigentes e 

uma necessidade de resposta a flutuações de carácter emergente que se vinham a configurar de 

forma incontronável, tal como refere G.Parfitt:  

                                                
348 FORTUNATI, Vita, Comparative Literature within a European Perspective Travel Literature as a Teaching Model, 
in, La Porta d'Oriente: Viaggi e Poesia, Paola Mildonian, Maria Alzira Seixo e Lourdes C. Martins (coord.), Lisboa, Ed. 
Cosmos, 2002, p. 272. 
349 RIBEIRO, Nuno Manuel Dias Pinto, More Knave than Fool: Cepticismo e Ironia no Drama de Christopher Marlowe.  
350 SAINT-ÉVREMOND, Textes Choisis, Alain Niderst (intr. et notes), Paris, Ed. Sociales, 1790, pp. 19-20. Para aclarar 
esta questão sócio-política, citamos das mesmas páginas: "Sous Guillaume d'Orange, les whigs seront les interprètes de 
ces financiers et de ces marchands; ils souhaiteront l'éclatement ou la continuation des guerres, car la poursuite des 
hostilités, en alimentant la Banque, en provoquant des emprunts, renforce leur richesse et leur puissance. Ainsi, derrière 
les luttes dynastiques et religieuses, se devine le combat de la vieille Angleterre des propriétaires fonciers peu à peu 
ruinés et même humiliés, et de la nouvelle Angleterre qui a prêté à l'Etat et qui s'est ainsi emparée du gouvernement. 
Paradoxalement, c'est Charles II qui a favorisé les grandes compagnies commerciales et qui a ainsi enrichi la classe qui 
devait enterrer sa dynastie." 



 

 

"The system, paradoxically, is both static and dynamic – static in that changes in the social order are 
theoretically unthinkable; dynamic in that the stasis can only be maintained if there is a constant flow of mutual 
responsability"351. 

 
 

Na análise deste crítico sobre a hierarquia social inglesa em que Ben Jonson se movimentava, 

vibrava já uma noção de que "[a] mixture of privilege and duty applies to everyone in society."352. 

Assim, iam-se também no palco, ou na mancha da página, levantando as armas para uma revolução 

contra as fatigadas teorias e comportamentos de pendor monárquico, cansaço a que o 

entorpecimento das classes não aristocráticas ia dando sinais de necessidade reformadora. Impunha-

se uma metamorfose da estrutura social que, até então acomodada na sua quietude, deveria rever-se 

noutra de emergência dinâmica, esta de actividade circulatória, também transfronteiriça. Das 

viagens, fenómeno aqui esboçado no lastro residente em Sir Politick Woul-Be e Volpone, a sua 

leitura expõem-nas paradoxalmente subtis e ostensivas na paródia do texto epigonal, mais sucintas 

mas não menos incisivas no seu hipotexto. 

Ultimando, diremos ainda que associada à loucura utópica dos projectos políticos que 

clamavam a necessidade de desenvolver processos de viajar se pressente nos textos a ameaça da 

invasão de outra utopia, a do exótico oriental. Numa Europa ainda de enfeudo monárquico, a 

aproximação Oriente-Ocidente ameaçava as consciências e a sua hipótese inquietava-as. O medo 

experimentado à invasão turca denota também o medo de uma pressagiada mudança. O confronto 

com o irracional exótico introduz a imagem de ânsias várias: sobre juízos de olhares críticos que 

pudessem vir do exterior, ainda sobre um mundo de sonhos periclitantes se aplicados às nações do 

Ocidente, ou ainda, e com maior gravidade, de uma invasão bélica sobre monarquias já amplamente 

devastadas pelas guerras. Os palcos problematizavam. Mas uma questão impôs-se inexorável: urgia 

desimpedir canais e deixar circular. Utopia seiscentista? Assim terá sido nas viagens e seus 

vianjantes nos estrados venezianos de Sir Politick Would-Be e Volpone. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
351 PARFITT, George, Ben Jonson: Public Poet and Private Man, London, J. M. Dent & Sons, 1976, p.147. 
352 Idem, p. 148. 



 

 

 

 

III.1. – Volpone: algumas notas filosóficas   

 

 

 

 

A tradição inglesa do texto dramático desdobra, grosso modo, o subgénero comédia em 

"comedy of humours" e "comedy of manners". Se numa tentativa de enquadramento de Volpone em 

qualquer uma destas graduações, à partida teremos dúvidas, confessámo-lo, em qual delas o incluir. 

Após o estudo que fizemos caímos na imediata tentação de ir observando este texto dramático 

subjugado a ambas as nomenclaturas. E isto porque, se Volpone satiriza, vincadamente, o carácter 

das suas personagens, não menos ridiculariza a forma como elas actuam no mundo. Mas A. Nicoll, 

não deixando dúvidas sobre a caracterização das comédias de Jonson pautadas na classificação de 

comedy of humours353, convida-nos a ela aderir reconhecendo, de facto, tratar-se de uma comédia 

cuja trama sobrevive amplamente das marcas psicológicas das suas personagens que se vão 

espelhando nas respectivas condutas. Haverá na dimensão de Volpone um efeito dramático de, se 

quisermos, uma espécie de totalidade ontológica, porque decorrente da arguta observação de Ben 

Jonson sobre o potencial psicológico humano em acção no seu habitat. E se este demarcado 

posicionamento autoral reflecte tendências de âmbito filosófico em Volpone, tentaremos observá-las 

de seguida, ainda ilustradas por alguns passos dramáticos, com a concisão que o espaço deste 

estudo aceita e a nossa competência nessa matéria permite. 

Muito breve, e antes de mergulhar em Volpone, gostaríamos apenas de referir um pouco as 

simpatias de Saint-Évremond pela filosofia inglesa, esperando poder aduzir-se, ainda que 

superficialmente, sobre o seu interesse pelo autor volponiano. Em 1660, a liberdade de transpor o 

pensamento para a escrita encontrava na Holanda o terreno apropriado, razão pela qual os 

estrangeiros acorriam a este país para meditar e trabalhar sem constrições354. Conforme já referido, 

por lá esteve Saint-Évremond durante uns escassos meses em 1661, e depois entre 1665-1670, 

contactando com pensadores de várias linhagens - Descartes, Spinoza, Bayle, entre demais. 

Definitivamente em Inglaterra, Saint-Évremond lê e cruza-se com Hobbes, a quem considera "le 

plus grand génie de l'Angleterre depuis Bacon"355. Defensor de um regime monárquico absolutista, 

                                                
353 The comedy of manners, likewise [the heroic drama] is as admixture of similar ingredients. Its source lies in Jonson's 
comedy of humours' and Fletcher's comedy of intrigue." NICOLL, Allardyce, British Drama, London, Harrap, 1973 
(1925), p. 141. 
354 SAINT-EVREMOND, Textes Choisis, Alain Niderst (int. et  notes), Paris, Éditions sociales, 1970, p. 17. 
355 DANIELS, Walter Melville, Saint-Évremond en Angleterre, Versailles, Imprimerie Louis Luce, 1907, p.18.  



 

"il [Hobbes] faisait du prince l'arbitre du bien et du mal. L'intérêt était pour lui l'origine des relations 

sociales (…) l'amitié est un trafic, l'amour une déception, la religion une question de politique."356, 

escreve  Walter Daniels. Ainda segundo este crítico, o filósofo inglês considerava que o interesse 

estava na origem das relações sociais e que era mesmo o único suporte de todas as condutas, ao que 

acrescenta: "Il n'est pas étonnant que l'Hobbisme, en supprimant ainsi toute responsabilité morale, 

se soit attiré la faveur de la société mondaine"357, características que terão naturalmente gerado 

empatia com o pensamento saint-evremoniano. Por isto, embora considerasse o seu pensamento 

algo extremista, Saint-Évremond assevera que "c'est de Hobbes, ce grand génie d'Angleterre, qu'on 

pourroit recevoir ses belles lumières"358, manifestando ainda o seu apreço pela sua filosofia 

porquanto diz igualar-se à de um perito judicativo em matéria de relacionamentos sociais: "J'aime la 

science de ces grands jurisconsultes, qui pourraient être des législateurs eux-mêmes, qui remontent 

à cette première justice qui régla la société humaine"359. Entretanto, calculamos que não tenha sido 

de todo improvável que o contacto directo do autor francês com Hobbes tivesse já ocorrido em 

terras do hexágono, afinal onde este permanecera por duas vezes, em Paris, – entre 1629 e 1631, 

depois entre 1634 e 1636. Ainda a partir de 1640, quando Carlos I é deposto pelo Parlamento inglês, 

Hobbes, dadas as suas simpatias pela destronada monarquia e sentindo-se ameaçado pelo novo 

sistema político permanece exilado em França até à Restauração inglesa360. Tudo apontará, com 

algum à-vontade, para que Saint-Évremond, homem de corte, tivesse com ele contactado no seu 

país natal, hipótese que leva a fazer crer que conhecesse já o pensamento hobbesiano – lacto sensu: 

racional, de pendor prático-político, e de pressupostos materialistas361. 

Agora já em Volpone, ao longo das nossas páginas foi-se determinando que o imbricamento 

nos relacionamentos sociais representados filamentavam, claramente, o fim primeiro e último de 

obtenção de bens materiais. Esta forma de demanda de felicidade construída a partir do 

materialismo puro, a qual, – os estóicos buscando-a na virtude, e os espicuristas no prazer362 –, em 

Volpone poder-se-á observar epicuristicamente retratada no prazer do Raposão, não apenas em 

possuir o ouro mas, e sobretudo, na articulação de jogos de perfídia que lhe proporcionam essa 

posse, facto do qual a personagem se apressa a desvelar quase logo após subir o pano: "Yet I glory / 

More in the cunning purchase of my wealth, / Than in the glad possession (...)" (Volp., I-I, vv: 30-32); 

                                                
356 Idem, p. 19. 
357 Idem. 
358 Idem.   
359 Idem. 
360 HOBBES, Le Citoyen ou Les Fondements de la Politique, Simone Goyard-Fabre (prés.), Samuel Sorbière (trad.), 
Paris, Flammarion, 1982, p. 12. 
361 ABBAGNANO, Nicola, História da Filosofia, António Ramos Rosa (trad.), volume 6, Lisboa, Presença, 2000 
(1976), pp. 53-55, passim. 
362 Op. Cit.: Saint-Évremond en Angleterre, p. 105, nota 1: "[TEMPLE] WORKS, I, 172. All (the Philosophers) 
concluded that Happiness was the chief Good, and ought to be the ultimate End of Man; that as this was the End of 
Wisdom, so Wisdom was the way to Happiness. The question then was, in what this Happiness consisted?... The Stoicks 
would have it to consist in Virtue, and the Epicureans in Pleasure: yet the most reasonable of the Stoicks made the 
pleasure of virtue to be the greatest Happiness, and the best of the Epicureans made the greatest pleasure to consist in 
Virtue; and the Difference between these to seems not easily discovered". 



 

e se estoicamente, a presença da imaculada Célia que, responsável pela ostentação da virtude 

enquanto metáfora da integridade física e inflexibilidade moral, tangia uma aparente insensibilidade 

aos males de que se ia vendo acometida. Porém, se proporcionalmente cotejada no texto, a virtude 

não só é de menor expressividade, – não chega a ser tão-pouco realçada, admirada e apontada em 

termos de exemplaridade –, como acresce, pelo contrário, ser vilipendiada, ultrajada, sobrepondo-

se-lhe energicamente a força da ganância viciosamente contaminada ao restante elenco residente no 

palco. Na leitura de Volpone, cedo parece configurar-se uma ênfase entre o hedonismo e/ou 

estoicismo, o que não espantará de todo ao saber-se que Jonson era "a self-proclaimed Stoic driven 

by violent appetites for praise and pleasure"363. E são múltiplos os momentos em que os ditos 

"apetites" se manifestam no texto, ainda miscigenados por largos traços de puro prazer distendido a 

todas as personagens, e cujas inter-relações vão sendo orquestradas pela clave do interesse pessoal 

em justiça ao pensamento hobbesiano. As políticas de Volpone, conduzidas a partir de uma micro-

estrutura em que quase todos os restantes elementos, pelo interesse que a todos sorvia, gravitam em 

torno dele próprio, obrigava-os a encher-lhe o cofre de riquezas e assim constituiu um trono de 

poder absoluto a partir do seu quarto. São múltiplos os exemplos de uma amizade interesseira, 

materializada na oferta de uma salva de prata por Voltore, de um saco de moedas de ouro por 

Corbaccio, ou ainda de uma pérola e um diamante por Corvino, todos aguardando, como 

recompensa, a herança do velho que julgavam agonizante.  

Releve-se um exemplo, este de traços de prudência, expostos por Lady Would-Be numa 

visita a Volpone. Servido pela exibição sabedorias, o texto dá relevo a um necessário resguardo em 

matérias de impulsos eróticos ou mesmo paixões, para o qual não se dispensaria o uso da razão – 

carácter afinal tão caro aos pensamentos epicuristas. Visitante e anfitrião oferecem-nos o seguinte 

diálogo: 

 

"LADY WOULD-BE 
 his [Aretine's] pictures are a little obscene – 
You mark me not? 
VOLPONE 
Alas, my mind's perturbed. 
LADY WOUL-BE 
Why, in such cases we must cure ourselves, 
Make use of our philosophy – 
VOLPONE [Aside] O'ay me! 
LADY WOULD-BE 
And, as we find our passions do rebel, 
Encounter them with reason; or divert them, 
By giving scope unto some other humour 
Of lesser danger (...)". 

(Volp., III-IV, vv: 97-104) 
 

                                                
363 JONSON, Ben, Volpone, Robert N. Watson (ed.), London, New Mermaids, 2003 (1968), p. vii. 



 

Salienta-se, então, a necessidade de uma premente e lúcida consciência no combate e neutralização 

de ardores para que o equilíbrio comportamental, quando confrontado com situações 

emocionalmente perturbadoras, possa manter e assegurar a presença da desejável paz de espírito. 

Recordando que para Hobbes o amor era uma decepção, Jonson parece assim ter apontado essa 

exacta noção pela fala de Lady Would-Be. É um dos momentos dramáticos em que se aconselha a – 

"Make use of our philosophy" –, uma orientação de pendor didáctico, ainda talvez de tendência 

moralista à qual o dramaturgo, pelo menos neste texto, não nos habituou sobejamente a ouvir de 

viva voz na fala das personagens. Cria-se na cena um espaço para o amor que sai classificado como 

"uma fraqueza a ser cuidadosamente controlada, quando se não tornar possível, pura e 

simplesmente, evitá-la"364, num esforço de encaminhar as paixões para "Encounter them with 

reason" (Volp. III-IV, V:102). Mas na esteira da fala desta personagem, Jonson não se ficou por aqui e 

entalhou nela uma explícita censura ao poder político. Lady Would-Be continuou então neste tom: 

 

"(...) as, in politic bodies, 
There's nothing more doth overwhelm the judgement, 
And clouds the understanding, than too much 
Settling, and fixing, and (as 'twere) subsiding 
Upon one object. For the incorporating 
Of these same outward things, into that part 
Which we call mental, leaves some certain faeces, 
That stop the organs, and as Plato says, 
Assassinates our knowledge.". 

(Volp., III-IV, vv: 104-112) 

 

Escatologicamente servido pelas teorias do filósofo grego, Jonson não perdoou aos pensamentos de 

orientação rígida nos quais novas ideias são impenetráveis. Através de um inveterado avarento, 

evidencia-se ainda uma concepção do poder absoluto de traçado hobbesiano: "Hobbes justifie 

rationellement le pouvoir absolu à partir d'une conception purement matérialiste de la nature de 

l'homme égoïste et craintif."365. Assim era o Volpone de Jonson. Autoritário, porque reunido de 

criados exercia livremente o domínio e disfarçado de moribundo desenvolvia acções insidiosas, 

realizando a sua vontade a cobro da cupidez alheia; materialista, na medida em que regia a sua vida 

pela ambição de amontoar ouro e outras riquezas; egoísta, se consideradas todas as suas ambições, 

sempre e apenas de proveito exclusivamente pessoal; tímido (aqui antes, ardiloso), já que não se 

expunha ao contacto com os outros, pondo em prática as suas artimanhas sob protecção do véu 

metamorfoseador. Pareceu-nos assim que o Volpone de Jonson impõe, à sua maneira, o exercício de 

um poder absoluto. Anne Angoulvent refere que Hobbes utiliza a expressão de poder absoluto como 

sinónimo de despotismo ou tirania366. Afinal, que outro perfil exibia Volpone senão o de um 

                                                
364 HOMEM, Rui Carvalho, Entre o Juiz e o Louco: Percursos da Comédia de Ben Jonson de Volpone a Bartholmew 
Fair, Lisboa, 1986, p. 55.  
365 ANGOULVENT, Anne-Laure, Hobbes ou la crise de l'Etat baroque, Paris, PUF, 1992, p. 23. 
366 Idem, pp. 23-24. 



 

déspota ou tirano no seu círculo social? Diríamos ser uma crítica ao poder absoluto que também 

ascende ao palco de Jonson – o de um monarca machiavelista, reclamando a autonomia de um todo-

poderoso a quem a riqueza sustentava afastado de ditames morais, alguém que se afirmava politica 

e socialmente superior. Lançavam-se todas as perplexidades morais resultantes deste quadro de 

mentalidades em conflito, e as personagens não eram avaliáveis à luz de "virtudes fixas", mas antes 

em termos de diferentes hierarquias de valor para diferentes ordens morais367. Relativamente 

àqueles que, interessadamente, iam rodeando o Magnífico (Volpone), ele refere-se-lhes com total 

desprezo, ainda com arrogante sarcasmo: 

 

"All which I suffer, playing with their hopes, 
And am content to coin 'em into profit, 
And look upon their kindness, and take more,  
And look on that; still, bearing them in hand, 
Letting the cherry knock against their lips, 
And draw it by their mouths, and back again. 
How now!". 

(Volp., I-I, vv: 85-90) 
 

É-nos assim oferecida uma requintada atitude solipsista que, no seu insolente porte de político 

totalitário figurado numa voraz retenção de poder, pressente-se Volpone sentir-se reiificado em 

monarca absoluto, reclamando um eu como única realidade no mundo e em total desprezo pelas 

outras identidades. Prometendo parecer assumir a representação de alguma estabilidade, nem Sir 

Politic passou de uma figura desacreditada e inconsequente, considerada próxima da loucura, um 

fictício na cena social do reino monolítico volponiano. Acabando por revelar no estrado mais uma 

face escondida da corrupção, Sir Politic reclama o progresso económico-social de interesse 

individual que o regime totalitário volponiano não permitiria germinar em terreno privado. Pese 

embora a ruptura estabelecida por Jonson ao construir duas intrigas, independentes e paralelas, 

pressente-se, entretanto, uma subtil ligação entre elas que a agudeza do autor não perdoou, a qual 

nos parece francamente explícita nos impedimentos criados à iniciativa individual do estulto 

político. O mundo jacobiano pulverizava-se em ofertas de pendor privado, mas as barreiras erguer-

se-iam difíceis de transpor. Não apenas obstáculos de ordem política, mas a própria Igreja 

mantinha-se num total fechamento e indiferença em relação a essas mutações sociais que se 

agitavam no terreno das iniciativas: 

 

 "in the age of Bacon and Descartes, bursting with clamorous interests and eager ideas, fruitful, above all, 
in the germs of economic speculation... the social theory of the Church of England turned its face from the pratical 
world "368,  
 

                                                
367Op. Cit.: Entre o Juiz e o Louco: Percursos da Comédia de Ben Jonson de Volpone a Bartholmew Fair, p. 55. 
368 GIBBONS, Brian, Jacobean City Comedy, London, Rupert Hart-Davis, 1968, p. 35. 



 

afirma Brian Gibbons na sua análise à comédia citadina na estrutura social e económica do período 

jacobiano. Também este fechamento da Igreja à emergência de novas políticas de carácter 

económico parece encontrar-se criticado por Jonson ao valorizar o materialismo hobbesiano 

inseminado na astuciosa trama e avarenta urdidura de que o tecido psicológico das suas personagens 

se socorre. E dizemo-lo, porquanto, no texto aparenta propor-se a avareza ou a manigância como as 

únicas formas de o cidadão comum conseguir auto-progresso, também financeiro, já que todo o 

empenho individual para desenvolvimento económico estava desamparado de qualquer apoio. Por 

outro lado ainda, a continuada presença dos bobos na cena, sendo estes figuras que gozavam de 

alguma protecção nas hostes palacianas, em palco expunham-se como um dos raros e possíveis 

investimentos à iniciativa privada, capazes mesmo de ser bem sucedidos, e socialmente 

reconhecidos. Os bobos, a partir do exercício da fatuidade seriam, provocatoriamente no palco, a 

proposta individual de acesso à riqueza369, uma oportunidade que lhes era proporcionada a partir das 

suas ofertas de animação nos convívios aristocráticos. 

No seu quarto, Volpone governava enquanto o Príncipe que se impunha no seu absolutismo 

e o anti-Príncipe que cedia aos conselhos astutos dos servidores. A soberania de Volpone, na 

arrogância da sua sagacidade, vergava-se aos conselhos adulatórios de Mosca; mas o Príncipe de 

Machiavel deveria rodear-se de homens sábios que lhe respondessem às coisas que lhes perguntava, 

e nunca a outras, cumprindo-lhe "interrogá-los acerca de tudo e, depois de lhes ouvir a opinião, 

deliberar por si, a seu modo"370. Assim não fez nunca o monarca Volpone. Bem pelo contrário, na 

sua insana e viciosa vilania, a crença infinita no seu ministro Mosca conduziu todas as suas 

requintadas estratégias de vicioso prazer e louca ganância à queda que veio a conhecer pela 

sentença dos avocatori. Repare-se, todavia, não se poder infirmar que toda a perversão social 

volponiana não tenha decorrido, – até ao derradeiro momento do desenlace –, numa aparente e 

conciliável harmonia. Parecia assumir-se, em tom pacífico, um dos elogiosos mandamentos da 

loucura erasmiana:  

 

"Sem mim [a Loucura], o povo não suportaria o príncipe, nem o servo o 
senhor, nem a aia a senhora, nem o discípulo o preceptor, nem o amigo o amigo, nem a 
mulher o marido, nem o hospedeiro o hóspede, nem o camarada o camarada, nem o 
convidado o anfitrião; é necessário que entre eles haja a ilusão, adulação, prudente 
conivência, enfim, o lenitivo mel da Estultícia.".371 

 

                                                
369 "Both  fools were clever men, who made themselves feared and disliked at court and grew rich by their wits, both 
gained a reputation which could give uneasy moments even to renowned men of letters.", diz-nos Welsford acerca de 
dois bobos da corte francesa, trazendo uma ilustração da preponderência social que os histriões recolhiam. Cf. 
WELSFORD, Enid, The Fool: His Social and Literary History, New York, Anchor Books, 1961, p. 181. 
370 MAQUIAVEL, O Príncipe, C. E. Sobral (trad.), Colecção Filosofia e Ensaios, 10ª edição, Lisboa, Ed. Guimarães, 
2002, p. 113. 
371 ERASMO, Elogio da Loucura, Álvaro Ribeiro (trad.), Colecção Filosofia e Ensaios, 13ª edição, Lisboa, Ed. 
Guimarães, 2001, p. 35. 



 

Especulativamente, dir-se-ia que circula toda esta constelação social erasmiana no enredo de 

Volpone, – e afinal, qual hino grotesco à Estultícia, porquanto todos os volpanistas parecem 

igualmente imersos na doçura da ilusão, da adulação, ainda de uma prudente conivência!... 

Passaremos a outro esboço, agora de investimento em oposição à teoria hobbesiana; 

referimo-nos, e de novo, à representação dos bobos na abordagem à transmigração da alma humana. 

Considerando a recusa de Hobbes do sobrenatural, o discurso do bufão parece antes afirmado numa 

fala de investimento cartesiano, já que o conceito de razão de Descartes assume-se ligado a uma 

metafísica espiritualista, enquanto que em Hobbes, pelo contrário, se subscreve num racionalismo 

que recusa as essências abstractas372. Ainda Thomas Hobbes afasta toda e qualquer doutrina que 

brote de uma inspiração ou revelação divina, porquanto não é alcançada com a razão373. Este 

esquisso grosseiro e primário pretende servir de apoio à inferência das próximas linhas sobre o 

referido discurso da transmigração das almas. Levantam-se, de imediato, algumas possibilidades de 

observação básica. Por um lado, trata-se de uma investida filosófica que parece acometer-se contra 

os pressupostos do racionalismo determinista de Hobbes, já que, conforme se referiu acima, o seu 

critério rejeita qualquer energia de centelha divina. Mas por outro lado, nada nos diz no texto que os 

bobos estariam a debitar um conhecimento existencial relatando uma viagem aos avatares das suas 

identidades por benefício de uma qualquer revelação metafísica. Seremos então talvez antes 

remetidos para a inspiração como um simples processo de memória, – uma memória que (re)inventa 

o humano –, atravessando um percurso identitário infinito e que o ad et nunc o exibiu racionalmente 

no palco, ainda com a singeleza de quem lê e exclama "I find it, in my charta" (Volp. I-II, v.14). Nesta 

geometria de vidas a que as personagens dizem ter pertencido, o espectador toma conhecimento de 

um Eu de profunda memória de si, uma memória cósmica que ali parece adquirida sem quaisquer 

favores transcendentais. Gera-se uma enorme perturbação neste raciocínio tecido por Jonson pois 

se, recuperando os pressupostos filosóficos, "Hobbes não afirma que fora da matéria não haja 

nada"374, cria-se um vazio interpretativo face ao descrédito atribuído às personagens o qual abre 

portas à imprecisão burlesca das mesmas poder, finalmente, encontrar-se realizada nos pressupostos 

do pensador inglês. Com este tosco relance sobre um objecto que requer outras competências, 

pretendemos apenas, e com a grande humildade que nos cabe neste âmbito, chamar ao nosso 

discurso uma reflexão para a magistral demonstração de como Jonson soube colocar no palco, 

desinibidamente, uma questão de tremenda complexidade levantada na mais pura das lhanezas. É 

que, no limite, toda a fala mais não conseguirá do que a fácil promoção do riso, já que, se de feição 

obscura, a alvoroçada revelação só poderá resultar desacreditada, porquanto ainda colocada na boca 

de uma figura ridícula – estava-se no âmbito da comédia. O desejado conhecimento de saber donde 

viemos e quem afinal somos, toda essa insondável arquitectura cosmogónica de material ontológico 

                                                
372 Op. Cit.: História da Filosofia, volume 6, pp.53-54, passim. 
373 Idem, p. 58. 
374 Idem, p. 59. 



 

está enunciada, por antítese ao seu enigmatismo, na máxima singeleza retórica e na afectação 

corrosiva de um bobo. Exactamente porque Nano, Castrone e Androgyno, "trazendo no corpo e na 

mente a deformidade e a desarmonia, declamavam um texto marcado pela desproporção"375, e ainda 

porque "are peculiarly odious grotesques whose only function in the play is to emphasize the luxury 

and selfishness of the Fox"376, todo este esforço de gotejo dedutivo ressumado num articulado 

labirinto não passa, afinal, também da abordagem a uma excessiva elocução de traçado cómico. Ben 

Jonson permite-se nada acrescentar às dúvidas e nada retirar às definições filosóficas várias. Estava-

se, em Volpone, entregue às leis do descomprometimento e do riso, numa hábil e ousada 

representação jacobiana. Tudo era trompe-l'oeil, as essências não condiziam com as aparências, e 

disso também teria consciência a bancada diante da representação. 

Conforme temos vindo a analisar, tudo se cruza e mistura no palco de Volpone: brinca-se 

com os vícios individuais e as loucuras de enovelado humano num efeito caleidoscópico que 

"transgress or eliminate the boundaries between silliness and pathology, folly and vice.", ficando o 

espectador confinado ao cromatismo facilitador do riso psicológico377 o qual, no seu efeito ilusório 

e catártico, é geralmente incapaz de confiar ao raciocínio que "l'apparence constitue le seul chemin 

conduisant aux «vérités» dont le sujet humain soit capable"378. Entre vício e loucura, o público ria-

se do fingimento, também das verdades, com o necessário distanciamento criado pelo seu orgulho: 

porque o espectador não se queria rir de si, mas sim da representação. E este posicionamento estava 

afinal enquadrado na teoria de Hobbes:  

 

"À sua concepção da sociedade liga-se a sua teoria do riso (...) uma espécie de glória de sentir-se em nível 
alto em comparação com os outros; (...) os homens riem das loucuras passadas quando, de súbito, se lembram 
delas, excepto se uma certa desonra lhes está ligada."379.  

 

Aqui chegados, será de supor que em vários momentos dramáticos o riso tenha surgido sob a forma 

duma sorridente amargura, porque penalizador das imagens da memória. 

Maioritariamente, todas as acções representadas neste texto dramático são dissimuladas por 

uma máscara identitária: "In some disguise, then?" (Volp., I-V, v. 128), pergunta Mosca a Volpone; 

"Fetch me my gown, / My furs, and night-caps." (Volp., I-II, vv: 85-86), ordena Volpone a Mosca; "my 

feigned cough, my phthisic, and my gout, / My apoplexy, palsy, and catarrh," (Volp., I-III, vv 125-

125), Volpone suplicando à própria doença; "[Enter Mosca and Nano, disguised as mountebank's 

assistants]" (Volp., II-II, p.45), "[Enter Volpone, disguised as a mountebank]" (Volp., II-II, p. 47), 

                                                
375 Op. Cit.: Entre o Juiz e o Louco: Percursos da comédia de Ben Jonson de Volpone a Bartholmew Fayre, p. 34.  
376 Op. Cit.: The Fool: His Social and Literary History, p. 246. 
377 "Ele há um riso mórbido nos histéricos, nos loucos, nos hemiplégicos – o que parece fazer admitir a discutível ideia, 
alias, de que poderá haver um riso meramente fisiológico, distinto na sua natureza e nas suas funções do riso psicológico, 
que é sempre um riso de (des)compensação, em que podem entrar a alegria, o contraste, a surpresa, a bizarria, a 
estranheza, a baixeza, etc." BRITO, A. Ferreira, Para uma Teoria do Riso e a sua Escala Cromática, Porto, FLUP, 2003, 
p. 19 . Separata. 
378 DARMON, Jean-Charles, Philosophie épicurienne et littéraire au XVIIe siècle, Paris, PUF, 1998, p. 84. 
379 BAYER, Raymond, História da Estética, Lisboa, Estampa, 1995, p. 152. 



 

"[Enter] Peregrine [in disguise, and three Merchants]", (Volp., V-IV, p. 136), ainda por informações 

didascálicas; etc., etc. Na base de toda esta metamorfose identitária a que a maioria das personagens 

em desfile se ia assim submetendo, repousava um louco processo de desmedida ambição 

materialista. Em Volpone, o vício revela-se excelente condutor da loucura, com toda a carga 

negativa que lhe cabe - "désordre, décomposition de la pensée, erreur, illusion, non-raison et non-

vérité"380 -, patologia de um quadro clínico de demência que se sente caracterizador, aqui e além, de 

todo o tecido textual desta obra dramática. A loucura não era apenas a de Volpone, nem a de 

Mosca, nem de Corbaccio, Voltore ou Corvino, tão-pouco a de Sir Politic Would-Be, mas a de uma 

sociedade abjecta que ali se expunha. Na vanguarda do palco, representava-se a polifonia plebeia do 

avarento, do corrupto, do adulador, todos num desenfreado interesse materialista; na retaguarda das 

entrelinhas, o monarca e o clérigo na sua imponência e resistente indiferença às outras classes 

sociais. Todas as categorias estavam sentadas neste estrado. Numa época de mudança de ideais, de 

degeneração de valores morais, Volpone impõe-se numa apoteótica e irónica celebração à 

transferência da mitológica "Golden Age to a materialistic «age of gold»"381, idade que poderá ser 

simultaneamente entendida como o desejo de progresso social, económico, ou como o tempo da 

construção mitológica – "l'or pur du monde"382 – o ideal etéreo jamais atingido.  

Se considerada a intriga de Volpone como "declaradamente inspirada num intento prático-

político"383, aí poder-se-ão reconhecer os fundamentos de Hobbes; se entendida como imbricado 

processo pensado para alcançar prazer e cujo fim único era o da felicidade384, então poder-se-ão 

admitir as bases do velho Epicuro; se percebida no regresso às origens das suas personagens como 

"a única maneira pela qual as comunidades podem renovar-se e fugir assim à decadência"385, nesse 

caso poder-se-ão aceitar os argumentos de Maquiavel; ainda se apostada em que "toda a vida 

humana, seja a individual, seja a social, se funda em mentiras, em ilusões ou em imposturas, que 

velam a crua realidade e constituem o maior atractivo da própria vida"386, então poder-se-ão 

assegurar os testemunhos de Erasmo. Perante este leque de oferta, se filósofo ou subscritor de 

filosofias, ficamos com a imagem de Ben Jonson ter filosofado no quadro teórico-prático das cenas 

de Volpone, locus sempre privilegiador da plasticidade expositiva, crítica e satírica – afinal, de uma 

inveterada tradição dramática de denúncias. 

 

                                                
380 FOUCAULT, Michel, Histoire de la folie à l'âge classique, Paris, Gallimard, 1972, p. 320. 
381 JONSON, Ben, Volpone, or the Fox, Brian Parker (ed.), Manchester and New York, Manchester University Press, 
1999, p. 25. 
382 JONES-DAVIES, M. Th., Ben Jonson, Paris, Ed, Aubier Montaigne, 1980, p. 57.  
383 Op. Cit.: História da Filosofia, volume 6, p. 54. 
384 ABBAGNANO, Nicola, História da Filosofia, António B. Coelho (trad.), vol. 2, Lisboa, Presença, 1999 (1976), p. 
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III.2 –Sir Politick Would-Be e o seu autor: breves referências filosóficas   

 

 

 

 

Vício e loucura são as temáticas mais presentes no subgénero da comédia, porquanto 

facilitadores da manifestação de impertinências humanas, e a sua acção conjunta é ainda um dado 

convidativo à resolução do burlesco. Porém, o humor na comédia Sir Politick Would-Be decorre do 

esforço dramático que se investe em pensamentos extravagantes, propostas ridículas, qui pro quos, 

conversas bem-humoradas e lá se vão, entusiasticamente, configurando audácias e ansiedades que 

em tudo seriam fruto da sageza, se conduzidas com equilíbrio. Contudo, assim não se verifica. O 

excesso de inspiração e a excentricidade nos investimentos de Mr De Riche-Source e Sir Politick 

Would-Be revelam-se tão próximos da paixão que, implicitamente, os integra na ordem do desvario. 

E não fosse este juízo chamar a estultícia à colação, o texto está generosamente povoado por léxico 

como "folie" e fou", circunstância que, decididamente, permite ouvir-se falar dela a cada momento. 

A loucura, em Sir Politick Would-Be, não cria espaço para falsos raciocínios: fala-se sobre ela, 

brinca-se com ela, ri-se dela, questiona-se o mundo por causa dela. Se considerado o vício, não 

fossem as acções de deslealdade de Dominico e Agostino, o mesmo está francamente esbatido nesta 

obra dramática. No tribunal constituído para o desenlace da trama apenas a loucura é objecto de 

penalização, concluindo-se que as personagens somente reflectem boas intenções, tão excessivas na 

sua bonomia quanto aproximadas da insânia. São personagens que se movimentam sob a égide 

quase missionária de espargir o Bem, deixando uma imagem de alegria e auto-prazer nas suas 

atitudes. A partir deste lastro de fundo dramático, talvez nele se possa reconhecer plasmado o 

posicionamento filosófico do seu autor diante do mundo. 

Saint-Évremond considerou-se um filósofo: "C'est un Philosophe également éloigné du 

superstitieux et de l'impie; un voluptueux qui n'a pas moins d'aversion pour la débauche que 

d'inclination pour les plaisirs"387, lê-se no seu auto-retrato. As asserções do seu pensamento no 

interior destas duas frases reclamam o necessário equilíbrio à sua paz interior, afirmando-a ainda 

emoldurada por uma constante estabilidade em matéria de prazeres espirituais e morais que, afinal, 

o exercício da volúpia não dispensa. Imediatamente, e "tout court", este seria o perfil filosófico do 

nosso autor.  

                                                
387 SAINT-ÉVREMOND, Œuvres en Prose, René Ternois (introd., notices et notes), t. IV, Paris, Didier, 1969, p. 307. 



 

Baseados na sua proficiência epicurista, iniciaremos por destacar o tratamento autoral 

atribuído em Sir Politick Would-Be ao sentimento do Amor. No diálogo que a seguir transcrevemos, 

assistido por uma lúcida e particular prudência, o texto cria para a personagem Tancrede a 

necessária distância face ao sentimento, num único propósito de auto-protecção:  

 

"ANTONIO 
Les Dames ont-elles le même Ascendent sur vos Inclinations, que vous avez, 

je m'assure, sur leurs Ames? 
TANCREDE 
Je les ai toûjours fort aimées. 
ANTONIO 
Si vous aimez ces grandes Beautés fatales au repos des Humains, nous avons 

des Helenes & des Cléopatres. 
TANCREDE 
Laissons-les pour les Rois & les Emperreurs ; j'en veux qui bien loin de 

troubler l'Univers, ne puissent pas me troubler moi-même. 
ANTONIO 
Vous n'en voulez donc pas qui fassent les tourmens des Cœurs, comme les 

délices des Yeux? 
TANCREDE 
Je veux trouver du plaisir sans peine.". 

(S.P.W-B, I-IV, p. 30) 
 
 

Mylord Tancrede, "Homme d'Esprit, qui connoît le ridicule de tous les autres", - é assim que o texto 

no-lo apresenta -, é o porta-voz de um posicionamento em matéria amorosa sobre o qual parece não 

permitir dúvidas remanescentes: considerando que "ces grandes Beautés [sont] fatales au repos des 

Humains", para Tancrede, o belo feminino não passa assim de um elemento de desestabilização da 

Humanidade. E ao esperar mesmo que "ne puissent pas me troubler moi-même", a personagem 

assevera um pensamento que parcialmente poder-se-á identificar no Pecado Original. E 

parcialmente porque, se a mulher parece afinal ter sido criada para instalar o caos, Tancrede está 

mais avisado do que Adão e não perde a lucidez de manter no mundo a (sua própria) harmonia. 

Segundo o texto, a proposta do amor reiterado de uma mulher não passa de fonte de perturbação, 

tormento que o deleite da sua oferta não compensará. Na esteira deste sentimento, não se rejeita o 

prazer que dele possa advir, mas sim o sofrimento que sempre lhe estará implícito, esse sim, a evitar 

– "Je veux trouver du plaisir sans peine" –; aliás, enquanto prazer em todas as acções humanas, esse 

tem, sabidamente, um espaço cativo no pensamento epicurista, assim ilustrado por Quentin Hope 

referindo-se ao autor: 

 

"Looking upon Epicurus as the sanest of the ancient philosophers, he took it as self-evident that pleasure 
is the motive of all human action"388.  
 

Ainda sobre as evidências que aquele excerto oferece enquanto exemplo do fazer filosófico 

saint-evremoniano, resulta delas claro que o mesmo não se vincula a tratados, grandes teorizações 

                                                
388 HOPE, Quentin, Saint-Évremond and His Friends, Genève, Droz, 1999, p. 13. 



 

ou aos debates a que os filósofos geralmente se dedicam, observando-se, por isso, a tal preferência 

de pendor prático que não desperdiça oportunidades como um texto dramático. Saint-Évremond 

conhecia pensamentos vários, mas, como escreve Jacques Truchet, era essencialmente um "honnête 

homme":  

 

"Non qu'il fût un véritable philosophe: plutôt un ami des philosophes – il fut élève de Gassendi et visiteur 
de Spinoza -, ni un révolté: un sceptique plutôt, infiniment tolérant, avant tout parfaitement «honnête homme»389, 

 

asseveração que nos permitirá referir que Saint-Évremond foi menos um Filósofo do que um 

empenhado praticante das suas filosofias pessoais, inscrevendo-se no modus vivendi do epicurista 

que, em algum momento, parece ter esbatido a silhueta do aristocrata e "honnête homme" francês. E 

em Inglaterra, foi desta forma que sempre se afirmou, contribuindo mesmo localmente com a sua 

sensibilidade:  

 

"By setting, in his unassuming way, as much as the conduct of his life as in his writings, an example of 
civility that came near to the ideal of the honnête homme, he helped to form the thought and sensibility of the 
classic age of English culture."390, 
 

firma John Hayward na apresentação de Oeuvres, em 1954. Mas regressados a Sir Politick Would-

Be, entremeando com as tonalidades de humor que vivificam a comédia, a personagem aristocrática 

le Marquis de Bousignac relata da seguinte forma o seu comportamento após ter chegado a 

Londres: 

 

"J'arrive à Londres, où le Soir je fais mettre un habit à l'air pour lui ôter les 
méchans plis, que la male lui avoit donné ; & pour y attacher une garniture. Le 
lendemain je me mis le mieux que je pûs: non pas manifiquement ; mais, à dire vrai, 
les gans, le coullet, les plumes, les rubans avoient ce je ne sai quoi, qu'il ne faut pas 
disputer aux François. Les autres Nations nous veulent imiter : mauvais Singes, ou 
Dieu me danne.". 

  (S.P.W-B, II-II, p. 38) 
 

Regulada pelos elegantes preceitos da ordem do bem trajar, a personagem está segura de que não 

apenas representa em Londres a moda e o charme franceses, como se sabe ser alvo de macaqueação 

por parte dos autóctones, tentativa que lá se vai vendo gorada pois considera que aos estrangeiros 

sempre lhes falta o "je ne sai quoi qu'il ne faut pas disputer aux François". Percebe-se, 

convenhamos, alguma fatuidade em torno desta exacerbada preocupação com a cosmética pessoal, 

uma perversidade em tudo congénita ao culto das aparências. Exibia-se o artifício do social, calcula-
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se que em tudo contrário ao modesto posicionamento do autor na vida391, donde a ridicularização 

das excentricidades que o palco revelava seria o resultado do pensamento crítico do escritor: 

 
"En philosophe, Saint-Évremond a remarqué quelques excentricités du peuple – celles des Quakers qui refusent 
d'ôter leur chapeau (…). Il a finement caractérisé le charlatan de l'époque qui exploite la crédulité des ignorants. Il 
mentionne en passant, les harangues des pendus, et la supériorité des Anglais dans l'art de mourir."392. 
 

Não se deixando entorpecer por um sistema doutrinário especulativo, a filosofia de Saint-

Évremond decide-se antes pela observação dos "moeurs", arquitectando na sua escrita uma arte de 

viver ao serviço do conforto pessoal, sempre ancorada em perspicácia e bom senso: 

 

"La philosophie, ignorant tant le galimatias scholastique et théologique que la pédanterie, y [aux salons] 
est recherche d'un art de vivre, d'une sorte de sagesse."393. 
 

O seu ideário filosófico alimenta-se da anotação da vida dos homens, desde a vibração 

daquela a que tenha pertencido um qualquer mortal, nem melhor nem pior, na sua perspectiva, do 

que qualquer uma outra vida que se tivesse enredado na grande complexidade do mundo394. Se 

repararmos, não há personagens com grande destaque em Sir Politick Would-Be. Todas estão 

colocadas num patamar de razoável nivelamento, tão-pouco se distinguindo por posses 

materialistas. Paira sobre elas uma atmosfera de temperatura equilibrada e as suas vidas, sem 

sobressaltos, sentem-se antes envoltas numa considerável acalmia. Delineia-se uma inteligência 

saint-evremoniana que se revia placidamente na fruição de leituras e dos momentos de convívio que 

a amizade lhe oferecia. A partir daí, era um homem sem certezas, antes com todas as dúvidas: 

 

"Le doute qui entrait dans son esprit fut fortifié par ses lectures de Montaigne et par la libre discussion des 
doctrines de Gassendi dans les salons qu'il fréquentait. Convaincu de l'impossibilité de rien connaître, il se tient à 
distance, à la fois, de l'assurance et de la négation, passant sa vie à croire et à ne pas croire."395. 
 
 

Esta afirmação de Jean-Pierre Jackson ao referir que Saint-Évremond passava "sa vie à 

croire et à ne pas croire" concede assentimento à ambiguidade proposta na nossa análise do seu 

auto-retrato (cap. I.1). Era a forma de se relacionar com o mundo, uma relação que fez dele um 

homem próximo de todo o homem, ainda um condescendente, porque demi-céptico, atitude que o 

tornou "tolérant envers les autres chercheurs aveugles de la vérité"396. Ou seja, não escrevia a partir 

de concepções imaginadas, escrevia sobre e acerca do homem seu semelhante: 

 

                                                
391 "It is natural to think of him, in his untidy setting of his modest lodgings in Saint-James's, as a serene and kindly 
bachelor", Op. Cit.: Oeuvres, p. 12. 
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"C'est à l'épreuve des intrigues et des plaisirs, des trahisons et des amitiés, des fortunes et des misères des 
humains, qu'il écrit. (…) C'est pour les semblables qu'il écrit. Il est de la famille. C'est un intime."397, 

 
 

observa a este propósito Jean-Pierre Jackson, traçando-lhe um perfil que assim se reconhecerá no de 

um puro humanista. É de realçar ainda que Saint-Évremond se revelou mais atento ao mundo que o 

envolve fundamentalmente a partir do momento em que conheceu o exílio. Sobre esta questão, M. 

Desessarts deixou o seguinte registo já em 1804:  

 

"Se voyant condamné à passer le reste de sa vie sur une terre étrangère, il résolut d'y vivre en philosophe, 
et il chercha, dans la lecture et dans les travaux littéraires, des jouissances qui pussent le consoler de la privation de 
celles qu'il avoit à la Cour, lorsqu'il étoit en France."398.  
 

Postulado numa filosofia de conveniência à sua nova condição social, talvez se possa sugerir que o 

pensamento do autor se tenha vinculado mais apegadamente aos cânones da cartilha epicurista após 

a sua expatriação. Foram momentos de grande cisão e decisão na sua vida que ainda o seu auto-

retrato, escrito já no adiantado da sua existência, deixou deles a memória:   

 

"Jeune, il a haï la dissipation, persuade qu'il falloit du bien pour les commoditéz d'une longue vie. Vieux, 
il a de la peine à souffrir l'aeconomie, croyant que la necessité est peu à craindre, quand on a peu de tems à pouvoir 
être miserable."399.  
 

Nesta brevíssima revisão de vida, patenteia-se a consciente opção filosófica marcada por atitudes 

que nos parecem distintas entre o antes, e o após 1661. Aclarando: o "antes" terá sido aquele que 

enquadra a sua primeira asserção no excerto, a que corresponde aos anos vividos em França e ainda 

ditados pelo fulgor de quem esperava usufruir duma longa vida; o "após" terá sido o período 

sequente à travessia do Mar da Mancha, em 1661, imperativo que naturalmente o fizera 

reconsiderar todas as suas ambições existenciais. Desta cambiante na sua vida, porque forçada e 

imprevista, não causará surpresa de que não deva ter estado alheio um profundo incómodo. Aliás, 

na caracterização que Victor Convert atribui ao autor, considera mesmo que:  

 

"Il a mis au moins quinze ans à accepter le malheur de son exil. Dans cette vallée de larmes, où le drame 
menace à tout instant, on n'a souvent d'autres ressources, constate-t-il, que d'admettre que «la cessation de la 
douleur est [le premier sinon le seul stade] de la félicité»"400, 

 

uma indiferença aos males que entretanto V. Convert questiona: "Saint-Évremond s'était 

définitivement installé dans une béate félicité, aussi aveugle que sotte?"401. Tudo isto não sendo 

determinante de que Saint-Évremond se tenha remetido à dita beata felicidade, pelo contrário, V. 
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Convert reconhece ainda que ninguém mais do que o autor terá ficado consciente da condição da 

tragicidade humana e dos seus constrangimentos402. Em Sir Politick Would-Be, escrito num 

momento de ainda fresca memória sobre o incidente do exílio, reconhece-se que o palco legitima e 

expurga um estado de angústia. Numa fala de Mr. De Riche-Source, ao referir a Sir Politick:  

 

"Je vous assûre qu'il ne me reste aucune amitié pour un Pays, où mon Mérite a été si 
mal reconnu.",  

(S.P.W-B, I-III, p. 28)  
 

parece inequívoco um forte despeito pessoal de quem tenha proposto aquele pensamento para a voz 

da sua personagem. Mas é de notar que a ética de Saint-Évremond não lhe permitiu nunca aceder a 

qualquer descontrolo, razão pela qual "il ne dévie jamais de cette règle d'honneur qui veut qu'un 

opposant ne critique pas son pays en dehors de ses frontières"403. Todavia, na fala de Mr. De Riche-

Source acima transcrita tudo se complexizará, e paradoxalmente, se se tentar conciliá-la com: por 

um lado, a aparente e resoluta capacidade de aptidão epicurista em afastar os sofrimentos; por outro, 

a consideração de que o texto dramático fora escrito dois anos após a entrada definitiva do seu autor 

em Inglaterra, período em que ainda estaria mergulhado na referida "vallée de larmes, où le drame 

mena[çait] à tout instant"404. Esta incompatibilidade virá transformar aquela tirada dramática num 

explícito desabafo, nela se reconhecendo uma catarse profilática do despeito sofrido face ao 

desprezo que Saint-Évremond recebera do país que lhe voltou costas ao mérito. Será nesta base que 

o palco francês simultaneamente expurga e acusa. No primeiro caso, porque se sente o pulsar 

angustiado do escritor pelo irreconhecimento dos seus esforços e virtudes enquanto cidadão. No 

segundo, porque só num estado próximo do da insânia poderia ser assumida uma posição de tão 

radical desapreço por alguém que lutara de peito aberto pelo engrandecimento pátrio. A este 

desafogo dorido, Sir Politick responde: "Le Chagrin passe, & l'Amitié peut revenir" (S.P.W-B, I-III, p. 

28), gesto elocutório de consolação e ainda esforço de reaproximação, revelador de maturidade 

emocional. 

É um lugar comum nos textos críticos que Saint-Évremond foi grande defensor dos valores 

morais. O séc. XVII francês apadrinhou os chamados Moralistas, escritores que, recorrendo a textos 

breves e descontínuos e num estilo fundamentalmente emprestado por Montaigne, se afirmavam 

pelo interesse reformador do cultural e do antropológico, converso num didactismo sobre a conduta 

moral. A pose moralista de Saint-Évremond no seu relacionamento com a literatura pragmatizava-

se essencialmente no ensaio, latejando ainda em todo um conjunto de textos variados sobre os quais 

R. Laffond menciona que "est un dilettante qui se soucie peu de s'attacher à telle forme ou tel genre  
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determiné"405. Contudo, a aptidão moralizante saint-evremoniana decorria essencialmente da 

afirmação de uma arte de bem viver colocada no mundo das práticas, sempre funcionalmente 

adornada pela eloquente conversação que saboreava de forma modelar nos "salons" mundanos. 

Resumidas as suas fórmulas, todas se estruturavam numa inabalável solidez epicurista onde a 

prudência, amizade, delicadeza, bom senso e sobriedade eram o alimento indispensável. Sir Politick 

Would-Be dá-nos disso cabal exemplo pois não exibe juízos levianos; bem pelo contrário, palpita no 

texto uma reflectida preocupação de justeza e respeito pela ortodoxia dos códigos das relações 

interpessoais. Enquanto exemplo de grande sensatez e civilidade, reveja-se no passo dramático 

seguinte: 

 

"Sans doute qu'un bon Ange a conduit ici mes pas, pour finir le different 
qu'un Démon auteur de la discorde a fait naître. Mon zele, Messieurs, pourra suppléer 
au défaut de la prudence, car pour le métier de bien juger, c'est une chose fort difficile. 
Il faut qu'un bon Juge possède nécessairement la Jurisprudence: en second lieu, il 
faut……. Il faut enfin bien des choses. C'est un métier très difficile que de bien 
juger!". 

(S.P.W-B, III-II, p. 55) 

 

Encarregue de julgar sobre uma dissenção entre Le Marquis de Bousignac e L'Allemand, La Femme 

de Sir Politick, condenando o processo de discórdia, exibe o desconforto de ter de aquilatar sobre 

(in)compreensões diversas, acrescido de lhes dever atribuir sanções incriminatórias. Manifesta o seu 

receio de um défice de prudência no julgamento, referindo (e repetindo) o quanto é problemático 

julgar bem. O palco espiraliza-se numa atmosfera de bom senso, equilíbrio, ainda de concórdia e 

fraternidade quando complementada com frases como "il y va de la Concorde & de l' Amitié; deux 

choses bien précieuses", (S.P.W-B, III-II, p. 55); "Plus je considère la chose, plus je suis irrésolue; & 

ne sai qui des deux je dois couronner" (.P.W-B, III-II, p. 66); ou ainda, "Je vous donne une oreille, & 

garde l'autre pour Monsieur" (S.P.W-B, III-II, p. 56), sinal de imparcialidade – mas que, uma maliciosa 

exegese, poderá ainda fazer sorrir se nele se subentender uma cândida proposta de ternuras 

(maternais, calculam-se). Marcas óbvias duma prudência epicurista saint-evremoniana. 

Referindo-se a Saint-Évremond, ainda a La Rochefoucauld e a Retz, E. Bury considera que:  

 

"la morale, loin d'être un outil seulement normatif et prescritif, est comprise, tant dans l'écriture que dans 
la vie, comme un outil de déchiffrement, et sa maîtrise permet de témoigner d'une authentique et singulière 
expérience d'homme dans le monde."406.  

 

Reconhecendo-se na mestria moralista de Saint-Évremond a experiência do homem no mundo, na 

verdade os seus escritos não exibem dogmatismos ou códigos que ditem normas de pendor 

aproximativo a um estádio ético de perfeição, e se analisado em matéria de religião, Saint-
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Évremond mantinha-se próximo da fé católica, o que exemplificamos com uma afirmação de A. 

Gidel feita em1866, mas que até hoje não se lê desmentida: 

 

"Entre la religion catholique et la religion protestante, il n'hésitait même pas. Il se tenait fermement 
attaché à la première. En bien des endroits, il la vengeait des attaques qu'elle avait à subir;"407.  
 

E sobre esta questão parecia, de facto, não haver incompatibilidade entre a filosofia epicurista e o 

Cristianismo, pois "Epicurean moral precepts (...) are shown to be reasonable, sincere, and, not 

infrequently, in conformity with Christianity."408, conclusão de J. Kraye que justificará o facto de 

Saint-Évremond não encontrar obstáculo na harmonização das convicções religiosas com a conduta 

da filosofia que abraçava. Aliás, a este propósito será aqui de grande oportunidade a seguinte 

citação de Denys Potts: 

 

"In Saint-Évremond's mature religious outlook (...) we encounter the rejection of fideism and the attempt 
to reassociate morality and religion by way of a liberal doctrine of toleration and of the jus circa sacra."409. 
 

Também no testamento do autor, – já em fase terminal de vida –, reencontram-se 

distintamente essas marcas de grande sobriedade, ecletismo e até sentido ecuménico:  

 

"j'implore la miséricorde de Dieu et remets mon ame entre ses mais. Je laisse à mon exécuter 
testamentaire le soin de faire enterrer mon corps, sans pompe, en la manière qu'il trouvera le plus convenable. (…) 
Je donne aux pauvres catholiques, ou d'autre religion telle que ce soit, la somme de (…)"410, 
 

palavras que naturalmente motivaram G. Benrekassa a escrever "Ce qui n'empêche pas qu'il y ait 

une religion «raisonnable», tolérant et humainement et socialement susceptible d'être bénéfique."411, 

ainda complementadas por outras do autor: "La vraie dévotion est raisonnable et bienfaisante: plus 

elle nous attache à Dieu, plus elle nous porte à bien vivre avec les hommes"412. Sir Politick Would-

Be espelha este mesmo Bem moral de compleição epicurista. Os comportamentos das suas 

personagens comprazem-se na espontânea disseminação da felicidade através do bem-estar social, e 

repetimos, "J'ai un Project qui va au Bien général de tous les Peuples." (S.P.W-B, II-IV, p. 47). 

Todavia, a invulgaridade das propostas de benefício comunitário das personagens saint-

evremonianas desaguou no castigo dos seus sentenciadores ao remete-los para um quadro 

psicológico desacreditado em finalidades filantrópicas, antes as considerando, ora como um 

processo conspiratório, ora como um processo de loucura. Porém, num passo da sessão de audiência 
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do tribunal dramático, o Senador Azaro discorda de que se reconheça em Mr. De Riche-Source e Sir 

Politick Would-Be conspiradores a favor da Turquia – tal era o móbil da acusação –, justificando 

assim o seu veredicto: 

 

"pour moi, Messieurs , je pense que ce sont des Foux : mais il y a de deux 
sortes de Folie ;  l'une qui vient de privation de sens; l'autre d'une imagination 
déréglée. La premiere toute imbécile nous fait plaindre en elle la misere de la 
condition humaine; la seconde toûjours agitée, agite le monde par l'extravagence de 
ses visions, & excite la haine des gens raisonnables, qui aiment l'ordre & le repos. Il 
n'est pas malaisé de connoître laquelle de ces deux Folies possede nos Conspirateurs 
prétendus, puis que leur imagination les porte au delà de toutes les choses les mieux 
établies." 

(S.P.W-B, V-II, p. 104) 

 

O final do texto reserva-se a cogitações filosóficas para a plateia aristocrática, originalmente 

maquinadas a partir de desentendimentos entre os quatro Senadores. Cada um elaborou o seu 

raciocínio incriminatório (ou não) acerca dos dois viajantes em terras de Itália. Amelino, um dos 

membros do júri, chega a proferir que:  

 

"il y a un si grand mélange de Sagesse & de Folie dans les personnes raisonnables, qu'on ne peut assez 
admirer l'inégalité qui nous fait voir se divers & si contraires à nous-mêmes."; 

(S.P.W-B, V-II, p. 105) 
 

ou seja, se Azaro diz "je pense que ce sont des Foux", Amelino acrescenta que os próprios 

Senadores acabam por estar incluídos nesse misto de "Sagesse & Folie", porque ele existem "dans 

les personnes raisonnables". Depreende-se daí que a própria loucura também já se sentava no 

cadeiral jurídico. Ainda Azaro, classificando a loucura em dois tipos – "l'une qui vient de privation 

de sens; l'autre d'une imagination déréglée", (S.P.W-B, V-II, p. 104), insere os dois arguidos na 

segunda categoria, enquadramento que lhe permite desculpabilizá-los porquanto a desmesura dos 

seus intentos não teria outra expressão que não a da pura fantasia. Em tom retórico, Azaro avança 

no seu discurso confrontando loucura com sanidade mental: 

 

"Certes la Folie a un grand avantage sur la Sagesse, si les paroles & les 
actions des Sages sont punies, aussi-tôt qu'elles sortent de la régle ; tandis que les Foux 
ont le privilege de tout dire, & de tout faire impunément",  

(S.P.W-B, V-II, p. 104) –, 

 

concluindo com uma moção de liberdade e tolerância sobre as verbalizações e comportamentos dos 

arguidos, porque de atribuição estulta. O último Senador a usar da palavra, Pamfilino, avança com o 

seu parecer judicativo e assevera assim: 

 

"(…) tout ce que je puis reccueillir de vos Avis, se réduit à châtier des Foux sérieux 
qui font le mêtier des Sages, ou de pardonner aux Extravagants, en faveur de ces 
mêmes Sages, qui sortant de leur arrière, se font que trop souvent le mêtier des Foux: 



 

(…) jugeons Sir Politick & son Compagnon, par eux-mêmes; sans les charger du 
Crime des Imaginations déréglées, s'ils sont Innocents; (…) nous verrons seulement 
des Foux ridicules, plus propres à nous divertir qu'à nous nuire. Chercher du Sens aux 
Chimériques; travailler son Intelligence, où rien ne peut étre entendu; c'est encherir sur 
les Chimériques, & se faire une Folie mistérieuse, qui passe la naturelle.". 

(S.P.W-B, V-II, p.106) 

 

Representa-se o mundo às avessas no veredicto evremoniano: castigam-se as atitudes destes 

dois loucos, porque tomam as decisões dos ponderados; e estes, loucos disfarçados – a quem, afinal, 

tudo lhes vai sendo permitido – são tolerados na ousadia das suas extravagâncias, porque 

reconhecidos no seu equilíbrio mental. A inversão de uma esperada lógica de raciocínios, em que a 

sageza se espelha em loucura, e vice-versa, coloca-nos perante a tragicidade de condutas sociais 

numa dimensão que outorga à comédia assumir a paródia da tragédia413. Não ficamos perante uma 

(des)ordem colocada num plano que não se reconhece como integrante do mundo percepcionado 

com os sentidos. Trata-se antes de uma construção social em oposição ao mundo que nos é familiar, 

uma condição de loucura a qual Pamfilino taxinomizou na classe dos "Foux ridicules". Na esteira de 

raciocínios diferenciados, após uma diversidade de opiniões sentenciosas, este último Senador vai 

mais longe: "Mais, Messieurs, c'est nous-mêmes qui donnons corps à une chose purement 

chimérique: n'allons pas plus loin qu'il ne faut", (S.P.W-B, V-II, p.106), deixando claro que, afinal, 

entre eles tudo ali estava a ser outra construção quimérica, logo, também estulta pois em nada 

parecia acertar com a simplicidade do móbil submetido a julgamento. "Para mim, [escreve Erasmo] 

tantas são as estátuas como os mortais, porque são portadores da minha imagem viva, ainda que o 

não queiram."414, sentença esta que, entre conjecturas e veredictos, permite filosoficamente 

reafirmar a presença da loucura também na barra daquele tribunal. Na fala de outro Senador, 

Amelino, somos confrontados com um raciocínio que chega a generalizar a loucura, senão mesmo a 

fazer-lhe a apologia: 

 

"Tel est le plus Sage du monde en une chose, qui est extravagant dans une 
autre: ces grands Hommes, dont nous honorons la mémoire, n'étoient pas exems de 
Folie: les Esprits extraordinaires de tous les tems ont eu la leur: c'est aux imaginations 
déréglées que nous devons l'invention des Arts: le Caprice des Peintres, des Poëtes, 
des Musiciens, n'est qu'un Nom civilement adouci, pour exprimer leur Folie sans leur 
déplaire. Laissons, Messieurs, laissons les Foux en repos, s'ils y peuvent étre". 

(S.P.W-B, V-II, p. 105) 
 

Após sentenciado este veredicto, parece ter ficado revelado como Sir Politick Would-Be poderá 

demonstrar a grande importância que a harmonia social teria para Saint-Évremond. Diríamos 

também que, não havendo personagens exibidoras de monstruosidades – muito pelo contrário, as 

personagens evremonianas espelham uma presença equilibrada e de atitudes reconciliadoras –, a 
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estabilidade perpassava o ontológico e o antropológico num respeito quase cego pela Criação. Nesta 

filosofia saint-evremoniana de grande comedimento, a desmesura dos dois estrangeiros em Veneza 

apenas tem assento numa ambiciosa ventura de dimensão sideral, enfim, um delito imaginativo pela 

demanda de uma Idade de Ouro para todos os Povos.  

Sir Politick Would-Be não deixa de ser uma invectiva poderosa às consciências em que um 

inconformismo paroxístico quis demonstrar que, estar de bem consigo próprio passa, 

inevitavelmente, por estar de bem com o Homem. Diríamos que é esse prazer moral que os 

quiméricos projectos, de aptidão algo casuísta, retratam no palco francês, atitude quintessenciada da 

filosofia epicurista saint-evremoniana. Exibidores de uma moral mundana, "à la fois sans illusions 

et sans angoisse, qui nous refuse la grandeur sans nous ôter la confiance"415, os desígnios dos dois 

aventureiros parecem modestamente confiar, em cada momento do texto, naquela que foi uma 

ilusória extravagância em prol do equilíbrio social. Num estudo filosófico sobre o texto saint-

evremoniano L'Homme qui veut connaître toutes les choses ne se connaît pas lui même realizado 

por D. Bensoussan, a sua análise leva-o a asseverar a propósito que:  

 

"La recherche morale relève d'une raison qui n'est ni introspective, ni démonstrative: elle passe par la 
relation à autrui, en particulier par la relation amicale"416, 

 
 

um estatuto de paz e amizade que se reconhecerá facilmente pulverizado na pose moralizante do 

texto em estudo. Toda a crítica literária reserva um lugar cativo para Saint-Évremond enquanto um 

filósofo prático417, o já referido sóbrio intelectual que nunca pretendeu catequizar ou tão-pouco 

auto-evidenciar moralidades, pese embora o seu pensamento neo-epicurista ter ficado registado em 

alguns dos seus escritos, ainda que sempre de forma despretensiosa. Como se disse, a sua presença 

filosófica teve grande impacto no exercício da conversação, este sim, o grande responsável por uma 

afirmação tamanha e com tal reconhecimento. Sem originalidade, J. Hayward não o considera 

exactamente um filósofo, mas antes um diletante de êxito garantido pelo bom senso francês, 

acrescentando que, embora "inclined to indolance, he preferred the easy charm of conversation, 

agreeably combined with the minor pleasures of life (...) to the exacting business of writing."418. 

Calcula-se que a noção de facilidade aplicada ao charme da conversação passe pelo reconhecimento 

da mestria de Saint-Évremond nesta matéria. De resto, "l'art de la conversation" era objecto de 

apuramento continuado e, embora durante quatro séculos tenha sido identificada como uma espécie 

de desporto nacional, a partir do séc. XVII foi mesmo alvo de numerosos tratados normativos419. 

Este comentário pretende acrescentar que sendo a arte da conversação um lavrado de engenho 
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discursivo, se tornava veículo por excelência da actividade filosófica, ainda de efeito social 

terapêutico, calculando-se imediatamente talvez mais inseminadora do que até qualquer reflexão 

passada a escrito. Ainda J. Hayward considera que a Inglaterra ficou devedora a Saint-Évremond da 

introdução de padrões filosóficos de conduta social:  

 

"La sagesse, he wrote, nous a été donnée principalement pour ménager nos plaisirs – a lesson in 
hedonism which his English contemporaries, for all their aping of French models and manners, needed to be 
taught."420.  
 

A aposta filosófica deste autor não se conformou na gratuitidade do individual. Há um 

sentido de rigor na existência de Saint-Évremond, ainda de propagação pelo exemplo, preocupação 

sobre a qual Alain Niderst refere que: 

 

"Sa correspondance, les anecdotes qu'ont transmis ses biographes nous montrent bien qu'il a tenu à donner 
à cette existence paisible une valeur d'exemple; il a pratiqué systématiquement la morale que ses propres réflexions 
et la lecture des philosophes (…) lui montraient comme la meilleure."421.  

 

 

Decididamente, consideramos que Sir Politick Would-Be não é uma comédia prodigalizada 

na exibição do vício. Ao carácter bem intencionado das suas personagens, apenas Dominico e 

Agostino se lhes contrapõem por feições de perfídia, ostentando a falsidade de quem escuta e passa 

a informação à revelia dos enunciadores, embora seja de reconhecer que foram gestos de puro 

divertimento e sem introduzir danos morais, ou outros. Estas duas personagens mais não eram em 

palco do que as personagens-tipo (espiões) quase imprescindíveis à trama da comédia, também da 

tragédia, da atmosfera dramática do séc. XVII, preenchendo o habitual espaço em que a espionagem 

geralmente dava lugar à traição e vingança. Mau grado aquele exemplo, o bom senso saint-

evremoniano não autorizou fermentarem dele ciladas ou represálias. Na página, ou no cadeiral de 

Sir Politick Would-Be, confrontam-se amenamente jogos e jogadas psicológicas, ora estultas, ora 

atiladas, mas sempre de emaranhado elegantemente irónico, caracteristicamente libertino e 

aristocraticamente palaciano. Análise feita, todos os membros da família dramática residente em 

palco se esforçavam sensata, prazenteira e deleitadamente "pour le Bien général de tous les 

Peuples" – e que outra imagem para justificar a volúpia de Saint-Évremond?... 

 
 

                                                
420 Op. Cit.: Œuvres, p. 11. 
421 SAINT-EVREMOND, Textes Choisis, Alain Niderst (int./ notes), Paris, Éditions sociales, 1970, p. 23. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Avistando-se próximo o ponto final deste estudo e após a considerável longa viagem ao 

interior da obra dramática Sir Politick Would-Be de Monsieur de Saint-Évremond, oferece-nos 

tecer alguns comentários. 

Sir Politick Would-Be é uma comédia dominantemente pulverizada por marcas sócio-

culturais. Nos meados do século XVII, em França, urgia repensar políticas e mentalidades. 

Talvez mais do que a extrema necessidade de superar os malignos efeitos das guerras, conhecer 

as estratégias de reabilitação e defesa marcial seriam uma premência que o autoritarismo 

monárquico não daria mostras de querer reconhecer. Com Richelieu, Mazarin ou Colbert, o 

século XVII francês conhece uma constante atracção guerreira que vai exibindo as 

perseveranças duma inquestionável autoridade, procurando ainda impor-se perante uma 

Espanha que se distendia Europa adentro. Em total indiferença pelos sacrificados, o autotelismo 

monárquico francês não cedia a democratizações. Restavam gargalhadas abafadas de uns, 

talvez sorrisos irónicos de outros, em síntese, só no palco da comédia se poderia brincar com 

estas coisas sérias – e assim fez Saint-Évremond em Sir Politick Would-Be. 

Ainda em França, as mentalidades tinham estagnado à sombra da luz incandescente de 

soberanas glórias, as quais, entretanto, se iam já delindo por incomportáveis opulências régias. 

Para os cidadãos mais lúcidos, para os menos conformados, já não havia espaço no hexágono 

continental. Para esses, restava-lhes a expatriação. Assim aconteceu também a Monsieur de 

Saint-Évremond, em 1661. Passando os restantes 43 anos da sua vida na pele "do estrangeiro", 

em Inglaterra sofreu disso as consequências, tirou também delas partido. Todavia, no texto, Sir 

Politick Would-Be é tão jovem em terras do Mediterrâneo quanto o seu autor em terras 

insulares. Daí que, se comparado autor/personagem e defendido do ponto de vista autoral, esta 

obra dramática refere mais claramente as memórias de um passado do que as ânsias de um 

futuro, este consagrado às dificuldades da integração. Sem grandes convulsões, não deixa de ser 

dinâmica a trama do texto dramático. Nela se adestram fazeres militares, comentam estratégias 

políticas, edificam hipóteses de progresso ou desabafam amarguras sofridas, tudo assente no 

deleite da amizade e na sublime prática da conversação. Mas tudo estava envolto pela noção 

sintáctica de empréstimo, também este estrangeiro, da condicionante criada pelo justaposto 

"Would-Be". Nesta certeza, o texto dramático passa em revista os estigmas do vivido e os 

sonhos que já se projectavam irrealizados. As esperanças no futuro em Sir Politick Would-Be 



 

eram, antecipadamente, remetidas para o condicional – sempre na tal condição de se "ser 

estrangeiro". Da total originalidade de Sir Politick Would-Be não seria possível falar-se. 

Defendemos aqui, e acerrimamente, que o texto de Saint-Évremond é uma feliz e eloquente 

paródia de múltiplos e excelentes momentos dramáticos do hipotexto Volpone, de Ben Jonson. 

Recusamos, com a mesma veemência, que Sir Politick Would-Be seja um texto que apenas 

tenha pedido emprestado a Volpone o nome da personagem que lhe veio a conferir o título. 

Entretanto, não nos causou estranheza quando penetramos com a mesma curiosidade e 

pertinácia no texto do autor inglês. O perfil jocoso, perverso e diletante de Ben Jonson 

encontraria, sem qualquer resistência, um lugar aconchegado na pose "railleure", libertina e 

voluptuosa de Monsieur de Saint-Évremond. Tal como em Volpone, Sir Politick Would-Be 

denuncia impertinências e ri-se das loucuras nelas contidas. Separadas por sessenta anos, mas 

filhas do mesmo século, ambas as obras dramáticas castigam, ora por cupidez no caso 

jonsoniano, ora por ingenuidade no saint-evremoniano, remetendo, no limite, todas as acções do 

Homem para o mundo das hipóteses. Nada era o que parecia em ambos os palcos de uma 

representada Veneza. Cometem-se disfarces, delira-se com sonhos, almeja-se riqueza, mas tudo 

e todos regressam, incondicionalmente, aos seus pontos de partida. O traçado de linha circular é 

por demais evidente em todos os propósitos dramáticos que dão alma às intrigas, uma ânsia pela 

Modernidade no peito dos seus autores, – talvez mais tímida em Ben Jonson do que em Saint-

Évremond –, a qual os regimes monárquicos vigentes no acto das suas escritas quereriam, 

naturalmente, ver afastada. A acumulação de riqueza no Oriente constituía já uma ameaça ao 

Ocidente, mas este, porque outra forma não teria de usufruir tão coloridamente do esplendor das 

extravagâncias de Levante, deixava-se embalar por gestos de compra, sem equivalências. Os 

povos estavam exauridos e apontavam-se soluções comerciais para que igualmente usufruíssem 

de riqueza. Em ambos os textos os projectos são ambiciosos: ou deveriam desentupir-se os 

canais do planeta para dar livre passagem à venda de produtos e, em troca, amontoar ouro; ou 

dever-se-ia acumular o ouro por sucessivas ofertas de pretensos herdeiros a um avaro que, 

ardiloso, lhes vendia entretanto a máscara de moribundo. Tudo era ridículo em Sir Politick 

Would-Be e em Volpone, assim como muito era igualmente perverso.  

Cravejados de artifícios retóricos propulsores do riso, ambos os textos se socorrem 

profusamente de predicados do exacerbo e, no tablado, conjuga-se habilmente a ilusão das 

aparências com o humor lançado no desvelar das essências. Percepciona-se uma evidente 

cumplicidade estética gerada em torno de posicionamentos filosóficos: Sir Politick Would-Be e 

Volpone aproximam-se nas similitudes geridas em torno do prazer epicurista do autor francês, 

estóico do inglês. Verificam-se, contudo, algumas rupturas profundas que afastam as obras 

dramáticas. De facto, são diametralmente opostos, o charme discursivo saint-evremoniano e a 



 

acutilância linguística jonsoniana. Talvez mais essencialista seja a perspectiva universalizante 

de Sir Politick Would-Be e a posição individualista de Volpone, que se reconhecem defendidas 

nos seus escopos.  

Não nos dispensamos ainda de referir que toda a fiada dramática resulta inconsequente 

em Sir Politick Would-Be, tal como em Volpone, e que todas as suas ambiciosas personagens 

fazem uma viagem de retorno após uma estada em palcos venezianos. Cotejadas as razões 

autorais para estes destinos dramáticos, poder-se-á aduzir algum mau-estar sentido por Saint-

Évremond no momento em que escreveu o seu texto, porque já experimentandas na pele as 

inerências de "se ser estrangeiro", enquanto a Ben Jonson tal circunstância não se colocará. 

Deste dramaturgo, poder-se-á talvez falar de uma enorme vontade de auto-renovação da sua 

própria identidade na sociedade em que se integrava, daí que, tal como aconteceu com a saga 

volponiana, impunha-se castigo e regresso às origens.  

O palco de Sir Politick Would-Be inunda-se em elegância discursiva, relacionamentos 

garbosos, humor rebuscado, objectivos sedutores, mas transparece em cada cena uma amarga-

doçura e firme lucidez de se pisar outro solo pátrio - o que nos propõe que consideremos o texto 

como uma louca e divertida viagem ao interior do subconsciente do seu dramaturgo. Nela se 

parecem ter resgatado mágoas e reconstituído forças para o resto da caminhada. Tal como as 

personagens caíram na realidade ao serem expulsas de Veneza, assim se calcula que o seu autor 

nela tenha caído quando acordou daquele sonho dramático. Tudo se reencontra em Sir Politick 

Would-Be, numa justiça poética à circularidade de todos os retornos. Regressado da graciosa 

viagem, restaria a Monsieur de Saint-Évremond manter o convite à volúpia do riso – ainda ao 

pousar da sua pena, ao descer do pano, ao fechar do livro, ou mesmo ao despedirmo-nos deste 

estudo. 
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