
Ao pensarmos em heróis, costumamos nos lembrar de personagens 
presentes em contos, fi lmes e mitos. Nesse artigo, a autora se propõe 
a analisar simbolicamente a trajetória de um herói histórico, William 
Wallace. Após traçar breve biografi a deste notável personagem, bus-
ca compreender a relevância de seus feitos para a construção de 
sua singularidade, bem como a de seu povo, através de sua jornada, 
cujo elixir era a liberdade. Para tanto, discorre acerca dos seguintes 
aspectos: relação ego e inconsciente, consciência de massa, processo 
de individuação, tipologia e complexo cultural.
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Com a ajuda dos muitos escoceses que o acreditavam herói, Wallace conse-
guiu iludir Edward I por algum tempo, mas o rei submeteu os nobres escoceses 
com tanta força que não foi possível evitar a captura de Wallace. Sabe-se que 
ele foi capturado perto de Glasgow pelo escocês John Mentieth, subornado pelos 
ingleses. Em seguida, Wallace foi levado a Londres em vinte e dois de agosto. 
Foi conduzido pelas ruas de Fenchurch na manhã seguinte, onde as multidões 
zombaram dele e lhe atiraram pedras e alimentos podres, pois os ingleses foram 
levados a acreditar que Wallace era um impiedoso fora-da-lei, o qual havia ma-
tado ingleses inocentes e que, portanto, deveria ser punido. 

No Westminster Hall, Wallace foi obrigado a fi car em uma plataforma e usar 
o que, alguns acreditavam ser, uma coroa de espinhos. Ele fi cou diante de uma 
magistratura designada por Edward I. Uma das principais acusações contra ele foi 
o assassinato do Xerife de Lanark, Hazelrig, oito anos antes. Outra acusação foi, 
naturalmente, traição. As acusações eram lidas e a sentença pronunciada, como 
era costume, pois os marginais, estando fora da lei, não tinham direitos. Wallace 
não teve oportunidade de falar em sua própria defesa e a sentença foi executada 
imediatamente. Ele foi amarrado com couro e arrastado por diversos quilôme-
tros até Smithfi eld, depois foi enforcado até fi car quase inconsciente e, então, 
amarrado a uma mesa, estripado e suas entranhas queimadas ainda presas a ele. 
Provavelmente, foi também castrado. Finalmente, foi liberto do seu sofrimento 
inimaginável pela decapitação. Seu corpo foi esquartejado, os pedaços enviados 
para Newcastle-upon-Tyne, Berwick, Perth e Stirling. Sua cabeça foi colocada em 
um pique na Ponte de Londres para que todos a vissem, como advertência para 
outros possíveis traidores. As crenças de William Wallace são claras no que alguns 
dizem ser o seu verso favorito, originalmente em latim: “Liberdade é a melhor de 
todas as coisas a ser conquistada. A verdade, lhe digo então, nunca viva com os 
grilhões da escravidão, meu fi lho”. 

Hoje, podemos ver vários monumentos escoceses em homenagem a seu herói: 
um ao lado da entrada do Castelo de Edinburgh; um em Lanark, acima da porta 
da atual igreja da paróquia, de frente para a High Street; e o mais famoso, em 
Stirling, no National Wallace Monument. Wallace, embora morto há sete séculos, 
ainda vive na história e na imaginação da Escócia.

RELAÇÃO EGO-INCONSCIENTE
Através da biografi a de William Wallace, podemos detectar causas pessoais 

que o moveram em sua intensa luta pela liberdade da Escócia, como o assas-
sinato de sua esposa e questões coletivas, como a insubmissão e revolta dos 
escoceses em relação ao total abuso de poder de Edward I. No entanto, Wallace 
não foi mais um guerreiro revolucionário; ele foi o líder, a cabeça e o coração da 
libertação da Escócia.

Ao ler a respeito deste líder, percebemos que estamos diante de um ser hu-
mano aclamado como herói, o qual não pertence a nenhum panteão divino, mas 
a quem tantos monumentos foram erguidos e cuja história não se perdeu e não 
esvaiu em sua intensidade emocional apesar de serem passados sete séculos. 
Wallace parece ter se transformado de um escocês como tantos outros a um 
ícone, um símbolo que, apesar do tempo, ainda inspira fi lmes, músicas, lendas. 
Não se apreendeu todo o signifi cado que teve para o seu povo, muito ainda se 
faz, se cria e se relê através de sua história. Ele parece permanecer um símbolo, 
longe de tornar-se um signo.

Wallace teve mais do que um impulso de sua história de vida através dos 
ensinamentos de seus tios sacerdotes, a morte de sua esposa e a opressão a que 
os escoceses estavam submetidos. Parece ter tido também um impulso de seu 
inconsciente através da constelação do arquétipo do herói à medida que seus 
compatriotas também necessitavam de um objeto para projetar os seus heróis 
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BREVE BIOGRAFIA DE WILLIAM WALLACE (LÍDER ESCOCÊS) 1275 A 1304
William Wallace nasceu em Elderlie, na Paróquia de Paisley. Seu pai era servo 

do Alto Administrador da Escócia, James Stewart. Crê-se que Wallace tenha re-
cebido educação em Paisley Abbey, pois conta-se que sabia latim e francês. Seus 
tios eram sacerdotes e é provável que eles o tenham ensinado. Casou-se com Ma-
rian Braidfoot, por volta de 1297, na igreja de St. Kentingern, em Lanark. Marian 
foi assassinada a mando do xerife inglês de Lanark, como represália, em função 
da liderança de Wallace em sua luta pela liberdade da Escócia.

Ao mesmo tempo em que Wallace atacava Hazelrig, Andrew Murray liderava 
um ataque contra os ingleses nas Highlands. Houve também outras rebeliões 
por todo o país naquela ocasião. A inquietação era devida à imposição de regras 
estritas aos escoceses por Edward I, o qual tinha o controle da Escócia e desejava 
que seu povo não se libertasse. Sob tal opressão, os escoceses passaram a reagir; 
muitos deles, por serem pobres, usaram como armas os implementos agrícolas. 

O imenso ato de rebelião de Wallace atraiu tanto a atenção de pessoas co-
muns como de nobres escoceses, por não quererem submeter-se aos grilhões de 
Edward I. Wallace e Murray fi caram chocados quando os nobres, os quais eram 
seus aliados, se renderam aos ingleses em nove de julho de 1297, em Irvine. Em 
resposta, os dois homens começaram a assumir o controle das forças rebeldes que 
haviam se espalhado pelo país. Em agosto, eles haviam consolidado os rebeldes 
em um só exército em Stirling. Em onze de setembro de 1297, as forças inglesas 
foram reunidas ao redor do Castelo de Stirling, ao passo que os escoceses esta-
vam no lado oposto do rio Forth. Por serem mal comandados pelos seus líderes, 
os ingleses caíram em uma armadilha ao cruzarem a ponte e foram massacrados 
pelos escoceses. Foi uma vitória incrível, no entanto, Murray foi mortalmente 
ferido durante a batalha e morreu pouco tempo depois. 

Wallace assumiu o controle dos rebeldes e liderou seus homens em um ataque 
mortal a County Durham, Inglaterra. Em outubro e em novembro, ele e seus ho-
mens retornaram para a Escócia a fi m de esperar o inverno rigoroso. Durante esse 
tempo, reconsolidou suas forças. Em março de 1298, Wallace foi feito cavaleiro, 
possivelmente, pelo nobre Robert the Bruce em Tor Wood e foi designado Guar-
dião da Escócia. Não existem provas de que Wallace tenha usado mal o poder 
que lhe foi dado. Ao contrário, ele o usou com o melhor de suas habilidades para 
reunir os cidadãos e os nobres a fi m de lutarem contra os ingleses. 

Em julho de 1298, Edward I e seus homens fi nalmente se dirigiram para a Es-
cócia. Uma das táticas de Wallace foi remover todos os animais e pessoas do ca-
minho que os ingleses tomariam para encontrá-lo de modo que não obtivessem 
provisões ou informações. Outra tática de Wallace era treinar seus compatriotas 
para usar shiltrons, grupos de homens armados com lanças virados para todas as 
direções, formando uma defesa como a de um porco-espinho ou ouriço. 

O exército inglês era muito mais numeroso do que o escocês, o que levou os 
ingleses a dizimarem os escoceses em Falkirk, a despeito dos melhores esforços 
de Wallace, o qual quase não sobreviveu à batalha.

Depois da horrível perda escocesa em Falkirk, Wallace renunciou como Guar-
dião, embora não se saiba se ele o fez por vontade própria. Muito pouco é conhe-
cido a respeito das atividades de Wallace entre o período de sua renúncia e sua 
captura e execução, em 1304. Provavelmente, liderou diversos ataques ao norte 
da Inglaterra e procurou a ajuda dos escandinavos, dos franceses e do Papa. Uma 
carta de Philip IV foi enviada a Roma, pedindo que Wallace recebesse a ajuda 
que fosse possível. Com base na data da carta, provavelmente Wallace estava 
em Roma em 1300. Os ataques à Inglaterra continuaram em 1303, a maioria 
deles executada no estilo de Wallace, embora não se saiba se ele era realmente 
um membro desses grupos, seu mentor ou apenas os inspirou. No entanto, essas 
incursões adicionais à Inglaterra serviram para enraivecer ainda mais Edward I, 
de modo que ele concentrou seus esforços na busca de Wallace. 
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[...] Quando deixamos de pensar prioritariamente em nós mesmos e em nossa 
autopreservação, passamos por uma transformação de consciência verdadei-
ramente heróica (CAMPBELL, 2000, p. 134). 

Não só Wallace, mas cada escocês que lutou e entregou sua vida à luta pela 
liberdade, passou por essa transformação de consciência verdadeiramente herói-
ca. Esta transposição e constelação em massa é que faz de Wallace um verdadeiro 
e expressivo líder, pois não apenas permaneceu nesta posição sendo mais um a 
subordinar os demais, mas os inspirou a serem também heróis, transformadores, 
a fi m de que a luta continuasse mesmo após a sua morte. 

CONSCIÊNCIA DE MASSA E PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO
A contaminação pelos ideais de liberdade foi rápida e de longo alcance, de 

modo que o povo escocês, até mesmo aquela parcela que nunca havia pensado 
em rebelar-se, juntou-se à grande massa. Os discursos, promessas e argumentos 
infl amados de Wallace, que possuía uma educação e proximidade com as pa-
lavras incomum e rara para aquela época, levavam ao aumento da massa que 
lutava por um objetivo comum.

Este movimento de massa costuma ocasionar o rebaixamento de consciência 
dos pertencentes, que acabam por lutar em função da energia e força deste 
movimento grupal mais do que por uma refl exão crítica e abrangente do que 
ocorre. A massa e seu líder tornam-se inquestionáveis, sua decisão é a melhor e 
nem é necessário refl etir a respeito para sabê-lo. Jung discorre sobre a sugestão 
de massa:

Compreende-se que o juízo individual seja cada vez mais inseguro de si mesmo 
e que a responsabilidade seja coletivizada ao máximo: o indivíduo renuncia 
a julgar, confi ando o julgamento a uma corporação. Com isso, o indivíduo se 
torna, cada vez mais, uma função da sociedade (...). (JUNG, 2011 [1974], p. 19).

Tal contaminação e rebaixamento da consciência não parecem promover o 
processo de individuação de cada um dos participantes do movimento em ques-
tão, uma vez que não favorecem que o indivíduo torne-se cada vez mais aquilo 
que verdadeiramente é pela ampliação da consciência de si mesmo através da 
assimilação de conteúdos provenientes de seu inconsciente, incluindo sua matriz 
pessoal e coletiva, mas sim, torne-se ele mesmo, o grupo. No entanto, através 
da participação em um movimento coletivo como a luta pela liberdade de sua 
nação, o indivíduo pode perceber forças das quais fez uso e que não pensava 
possuir, como o aspecto heróico para os escoceses.

Os movimentos de massa também podem promover a assimilação de forças 
e conteúdos que se julga não pertencentes a si mesmo, no entanto, isso só será 
possível se houver a possibilidade de uma refl exão ulterior ao invés de uma con-
tinuação no estado de rebaixamento da consciência e o não desvinculamento 
do grupo.

Não se pode negar a importância dos movimentos de massa; através deles 
conquistaram-se inúmeros feitos que, provavelmente, não poderiam ter sido re-
alizados de outro modo ou através do agir de um único indivíduo. A liberdade 
da Escócia só pôde advir dessa luta conjunta e não se pode negar a importância 
e valor da liberdade de um povo, liberdade esta que promove, inclusive, que 
cada indivíduo possa pensar, agir e buscar a realização cada vez mais crescente 
de seus potenciais e a aceitação e assimilação de seus lados sombrios. Enquanto 
há a submissão, a proibição, o autoritarismo, há cada vez menos a possibilidade 
de realizar-se a si mesmo no mundo. Em um sistema opressor, há a consciência 
de massa desvinculada da refl exão, até mesmo por medo em executá-la, então 
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tão adormecidos diante de egos tão historicamente subjugados que, talvez, não 
tivessem forças para sustentar tal constelação. Wallace pode ter tido esta moti-
vação inconsciente, mas parece que a expressão desse herói só foi possível pela 
construção de uma forte estrutura egoica, tanto através de sua história de vida 
quanto pela crença projetada dos demais, os quais chegaram a crer tanto, que 
seguiram esta luta e até morreram por ela.

No momento em que esses símbolos aparecem em grande número de in-
divíduos e não são assimilados, eles começam a unir com força magnética 
os indivíduos isolados. Assim tem origem uma massa. Rapidamente surgirá 
o líder (...). Libertará das correntes tudo o que está em estado de irrupção 
e a massa o seguirá com a força arcaica e incontrolável de uma avalancha. 
(JUNG, 2011 [1974], p. 54).

Wallace teve a seu favor a força do herói em seus diversos aspectos, como 
o guerreiro representado em suas inúmeras batalhas, o sábio no momento em 
que se recolhe no inverno rigoroso a fi m de refl etir e consolidar suas forças, o 
trickster ao criar estratégias como remover todos os animais e pessoas do ca-
minho que os ingleses tomariam, através da Escócia, para encontrá-lo, a fi m 
de que não obtivessem provisões nem informações ao viajarem para o norte, 
assim como treinar seus homens para usar shiltrons, grupos de homens armados 
com lanças virados para todas as direções, formando uma defesa como a de um 
porco-espinho ou ouriço.

[...] o herói serve ao psiquismo, sua formação, preservação e renovação. E 
também à cultura, como seqüência natural da expansão da consciência, rela-
cionadas de forma sincrônica. Ao superar a própria imanência, cria o conceito 
de transcendência, o estabelecimento das polaridades (partes e da totalidade 
(todo)), sua organização e preservação. (CAVALHEIRO, 1995, p. 6).

William Wallace não apenas vivenciou o herói e, com este, trouxe mudanças 
para o seu povo, mas inspirou, através de sua vivência heróica, a emersão de um 
povo heróico. Os escoceses passaram de um povo facilmente dominado a uma 
legião de fortes homens combatentes e mulheres resistentes e guerreiras. Tal 
transformação só pode advir de um símbolo, algo que une o consciente e o in-
consciente, neste caso, não só de um indivíduo, mas de todo um povo; da neces-
sidade de vivenciar na terra, no concreto, na consciência uma força inconsciente 
que cresceu por anos e anos em cada submissão e resignação de um escocês 
diante de seu opressor. Esta força de natureza guerreira, heróica tão reprimida e, 
talvez, esquecida emergiu através de um homem que se tornou um símbolo, um 
ser humano que entregou a sua vida a um bem maior. 

O que chamamos de símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem 
que nos pode ser familiar na vida diária, embora possua conotações especiais 
além de seu signifi cado evidente e convencional. (JUNG, 2008 [1964], p.20)

Silveira (2001), ao discorrer acerca do conceito junguiano de símbolo, o carac-
teriza como algo que impulsiona para além de si mesmo em direção a um sentido 
longínquo, inapreensível e pressentido, além de não poder ser expresso por pala-
vra alguma da língua falada de modo plenamente satisfatório. (SILVEIRA, 2001).

A provação suprema para um herói é aquela em que há a entrega a um ob-
jetivo mais elevado em detrimento de interesses pessoais e de autopreservação; 
somente ao passar por essa vivência, pode-se alcançar uma transformação de 
consciência de aspecto heróico. Segundo Campbell:



intensa percepção do meio, mas também pelo valor que tal luta tinha para ele 
e pela intensidade de sua emoção em relação à sua conquista. Seus emotivos 
discursos levaram muitos homens a não desistirem de continuar ao seu lado nos 
campos de batalha, discursos que nada tinham de meticulosos, eram feitos de 
afeto, emoção e empatia.

Wallace não deixou seus princípios e ideais apenas em refl exões, mas os vin-
culou à ação e lutou por eles através de grandes feitos, sendo que nunca deixou 
de defendê-los e estimulá-los em seus compatriotas. Sua luta estava intensa-
mente relacionada a eles.

Giannini (2004, p. 201) menciona uma frase em relação a George Washington, 
um sensação-sentimento, que também parece aplicar-se a Wallace: “um homem 
cuja integridade era a mais pura, sua justiça a mais infl exível que eu já conheci”.

A autora utilizou o estudo tipológico desenvolvido por The Osmond Group 
pela difi culdade em estabelecer qual seria a função dominante e auxiliar entre a 
sensação e o sentimento, pois ambos aparecem em grande medida em Wallace. 
Já em relação à atitude, este líder escocês aparenta ser extrovertido, uma vez que 
se guiou, principalmente, pelo objeto externo e suas exigências, tanto que parece 
ter se perdido no objeto e, a partir de dado momento, somente ocupou-se da 
luta pela libertação do povo escocês, de modo que qualquer outro aspecto de sua 
vida foi negligenciado em função de sua causa.

COMPLEXO CULTURAL
Traumas repetitivos sofridos por um grupo resultam na criação de complexos 

culturais que costumam provocar eventos traumáticos. Os complexos culturais, 
assim como os individuais, tendem a ser repetitivos, autônomos e, quando ati-
vados, o ego do grupo identifi ca-se com uma parte inconsciente do complexo, 
enquanto a outra é projetada em outro grupo, o que acaba por ocasionar con-
fl itos.

O povo escocês passou por experiências repetitivas de dominação, opressão e 
sofrimento; por um longo período, permaneceram nesta posição e suas forças de 
imposição e luta frente ao mundo permaneceram adormecidas frente ao abuso 
de poder dos nobres ingleses.

No entanto, conforme discorre Jung:

[...] todas as emoções, pensamentos, desejos e tendências passíveis de interfe-
rir em nossa vida racional são dela excluídos, passando para o plano de fundo 
e caindo fi nalmente no inconsciente. É lá que aos poucos se vai reunindo 
tudo aquilo que foi reprimido ou recalcado, tudo que ignoramos ou desva-
lorizamos. Com o passar do tempo, tudo isso vai crescendo e começando a 
exercer infl uência sobre o consciente. (JUNG, 2011 [1974], p. 26).

Tamanha complacência, manifesta na identidade cultural dos escoceses, onde 
não cabia a agressividade, o enfrentamento e, até mesmo, a vingança, não fez 
com que estes aspectos desaparecessem por completo dos indivíduos desse gru-
po, mas sim, permanecessem reprimidos e fortalecendo-se de modo inconsciente 
nas sombras individual e coletiva. O complexo, formado por tal movimento, pa-
rece relacionar-se ao senso de inferioridade, à falta de recursos para transformar 
e à identifi cação dos escoceses com o aspecto inferior, dominado à medida que 
se confi gura a projeção do senso de superioridade e dominação pela violência 
nos ingleses. 

Uma reação do inconsciente cultural só poderia ocorrer com proporcional 
força da atitude consciente, assim, desencadeou-se uma guerra onde não havia 
mais lobos e cordeiros; os escoceses experimentaram a violência, a perversidade, 
a dominação que, até então, eram vistas apenas como pertencentes aos inimi-
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torna-se obstruído ou, ao menos, difi cultado o processo de individuação de cada 
subjugado pela impossibilidade de seguir outro caminho que não o prontamente 
determinado. Claro que há aqueles que de modo silencioso, seguem e nutrem 
pensamentos contra tal regime, mas se não há a luta para modifi cá-lo, a grande 
massa continua sem vislumbrar a possibilidade de mudança.

O movimento de luta pela liberdade da Escócia, liderada por William Walla-
ce, pode ter sido uma luta em que a consciência de massa ganhou proporções 
muito maiores do que a individual, mas com isto, foi possível conquistar um dos 
princípios básicos para o processo de individuação, a liberdade de ser si mesmo; 
realizar cada vez mais as potências e assimilar os conteúdos sombrios. Esta liber-
dade provém, em grande parte, de uma disposição interna, mas também do que 
o meio externo oferece como possibilidade para tal realização.

Os indivíduos e os grupos desenvolvem-se através de projeções e assimila-
ções, consciências e inconsciências, maiores e menores níveis de consciência, 
movimentos individuais e coletivos, dentre outros. A estagnação é prejudicial, 
mas cada aspecto do ciclo oferece uma valiosa contribuição para o processo de 
individuação, desde que seja apreendido pelo indivíduo e o leve a outro nível de 
consciência através da incorporação de um conteúdo com um signifi cado pró-
prio para ele, ainda que tal aspecto pertença também à coletividade e tenha um 
sentido para ela.

TIPOLOGIA
O Grupo Osmond, conforme Giannini (2004), procurou desenvolver o en-

tendimento da tipologia, saindo de um enfoque em que a dinâmica seria dada 
por uma função dominante e uma auxiliar para perceber as duas funções como 
um par, sem que haja a dominância de uma delas. Dessa forma os pareamentos 
possíveis são: sentimento-pensamento (estruturais), sensação-sentimento (ex-
perimentais), intuição-pensamento (etéreos) e intuição-sentimento (oceânicos). 
Esses pareamentos nos dizem como uma pessoa experiencia os mundos externo 
e interno. As funções, neste sentido, são vistas como arquétipos essenciais da 
conduta humana (GIANNINI, 2004).

William Wallace parece ser um experimental, sensação-sentimento, uma vez 
que Giannini (2004) descreve esse tipo como aquele que concebe a realidade 
como ela ocorre minuto a minuto, dia após dia de forma concreta, objetiva, mas 
também através de sua experiência pessoal. Este tipo vive cada momento a partir 
de sua função sensação, percebendo-os, analisando-os e relacionando-os; e sua 
função sentimento, envolvendo-os em calor emocional (GIANNINI, 2004).

Segundo Giannini (2004), o tipo sensação-sentimento vincula-se intensa-
mente ao seu meio circundante, implicando-se com este, e transporta seus ideais 
e princípios morais diretamente à experiência. Além disso, vive o momento atra-
vés das grandiosidades das ações e não, da contemplação (GIANNINI, 2004).

Wallace era pragmático e extremamente perceptivo em relação ao meio ex-
terior, ao criar maravilhosos e efi cientes estratagemas de guerra, vencendo ba-
talhas com menor contingente de guerreiros em relação a seus inimigos e com 
armas agrícolas contra as avançadas armas do exército inglês. Além disso, foi 
um brilhante observador das discussões e da situação política de sua pátria, pois 
sabia que não seria apenas pelas armas que conseguiria a tão almejada liberdade; 
assim, foi à procura daqueles que poderiam ajudá-lo, como os escandinavos, os 
franceses, os nobres escoceses e o Papa. Sua visão detalhista, em que cada aspec-
to era levado em conta e estudado, provavelmente, contribuiu, em muito, para 
que fosse tão longe em sua luta.

No entanto, toda esta batalha não era desenvolvida apenas por sua men-
te, mas também pelo colorido emocional que sua causa lhe suscitava. Wallace 
não lutava somente através de estratégias previamente planejadas, resultado da 
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gos. Para tanto, tiveram como impulso um líder, William Wallace, não só em seu 
aspecto humano, mas também simbólico; ele não era apenas o articulador das 
estratégias: passou a ser símbolo da própria luta, do desejo de liberdade. Talvez, 
somente a força do símbolo e a sua assimilação por parte do grupo pudessem 
ocasionar tamanha transformação, a ponto de sair de uma postura apática e de 
aceitação, para a conquista da liberdade.

A guerra, certamente, não é a melhor forma de conquista de objetivos, no en-
tanto, àquela época e situação, parece ter sido a única forma possível do ponto 
de vista da Escócia e, talvez, realmente, o fosse.

Hoje, o povo escocês tem em sua identidade cultural aspectos como força, 
coragem, alegria, música e um intenso orgulho em relação às suas origens e ao 
fato de ser escocês, o que se traduz na honra que sentem ao usar um kilt, tocar 
ou ouvir uma gaita de fole e contar suas inumeráveis histórias, as quais se tor-
naram lendas, como a de um homem que, através de seu espírito livre, inspirou a 
luta pela liberdade de todos seus compatriotas, William Wallace.
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