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Apre sen ta ção

A in ter pre ta ção ale gó ri ca dos mi tos clás si cos que
Fran cis Ba con faz em A sa be do ria dos an ti gos teve por
 muito tem po for tu na crí ti ca se me lhan te à pró pria po si -
ção do au tor no lu gar que ocu pa nas his tó ri as do pen sa -
men to oci den tal tra ça das com mais li ge i re za: foi to ma da
pelo que não é. Pois as sim como Ba con foi tra di ci o nal -
men te si tu a do como um dos fun da do res da ciên cia mo -
der na por mo ti vos que não são exa ta men te os que lhe
ga ran tem tal po si ção, sua co le tâ nea de in ter pre ta ções
ale gó ri cas foi, du ran te mu i to tem po, vis ta ex clu si va -
men te como par te de sua obra “li te rá ria”. So men te após 
pes qui sas mais re cen tes (P. Ros si, C.W. Lem ni, B.C.
Gar ner, L. Jar di ne, e ou tros) é que este equí vo co – cons -
tan te mes mo na edi ção pa drão das obras de Ba con de
Ellis, Sped ding e He ath, de 1860 (de cuja tra du ção do
la tim para o in glês foi ex tra í da a pre sen te edi ção) – pas sa
a ser dis si pa do. A par tir daí, A sa be do ria dos an ti gos, sem
que seja des car ta da sua “li te ra ri da de”, é re po si ci o na da
como par te da “obra fi lo só fi ca” de Ba con, pois con te ria,
in clu si ve, de ma ne i ra oblí qua, mas cla ra, co lo ca ções re -
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la ti vas ao na tu ra lis mo ma te ri a lis ta de mo cri te a no que
se ri am de gran de im por tân cia para a com pre en são da
pers pec ti va de sua obra como um todo, bem como tra ços 
de sua in ter pre ta ção de Ma qui a vel, es cla re ce do res no
que to cam à sua fi lo so fia po lí ti ca, im plí ci ta nes ta e em
ou tras obras (como os Ensa i os e A Nova Atlân ti da).

Esta ma ne i ra oblí qua em pre ga da por Ba con é con -
subs tan ci a da na in ter pre ta ção ale gó ri ca – um com pro -
mis so que os gre gos an ti gos en con tra ram para não re -
nun ci ar nem a Ho me ro nem à ciên cia – por ele uti li za da, 
pa ra do xal men te, como um ar ti fí cio re tó ri co. Isto é pa ra -
do xal por que o pro ce di men to ale gó ri co, em bo ra vise à
co mu ni ca ção – para um pú bli co res tri to –, é vol ta do ao
ocul ta men to, ao con trá rio do re tó ri co, que cons ti tui um 
es for ço de co mu ni ca ção para um pú bli co mais am plo.
Assim, para Ba con, es sas co lo ca ções se ri am já ex pres -
são da “sa be do ria dos an ti gos”, que a te ri am ocul ta do
do olhar pro fa no por trás do véu da ale go ria, na for ma
do que che gou a nós como al guns dos mi tos clás si cos.
Ao in ter pre tar es ses mi tos, Ba con es ta ria co mu ni can do
cer tos pon tos, por ele ti dos como ver da des, de uma for ma 
mais ade qua da de ser ace i ta pelo pú bli co, ao mes mo
tem po que os re for ça va com o pres tí gio e o peso des sa
an ti qüís si ma e mí ti ca sa be do ria.

A ale go ria pode ser um modo de ex pres são e uma
va ri e da de de in ter pre ta ção, e uma ex pres são ale gó ri ca
pode nun ca vir a ser in ter pre ta da ale go ri ca men te, da
mes ma for ma que pode ocor rer in ter pre ta ção ale gó ri ca
de um au tor que não em pre gou ale go ria. Para am bos os
sen ti dos, no que se re fe re ao mito, seu ver da de i ro va lor
está na ver da de que ele ex pri me e não na ima gem ex pri -
mi da. Pou co im por ta a fa bu la ção, pois não é ela que é
ver da de i ra. A le tra do mito da união de Zeus e Hera so -
bre o mon te Ida pode ser cho can te, mas o que im por ta é
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ape nas a re a li da de fí si ca ou me ta fí si ca do mito: a união
do ar e do éter, a união da mô na da e da día da, ou, ain da,
a união sa gra da de duas po tên ci as, pa ter nal e ma ter nal,
no es ca lão di vi no. A sal va guar da do sen ti do li te ral não
pre o cu pa os exe ge tas de Ho me ro como pre o cu pa rá os
das San tas Escri tu ras, pois eles não têm ne nhum com -
pro mis so com a le tra dos mi tos.

O nas ci men to da in ter pre ta ção ale gó ri ca pode ser si -
tu a do no iní cio do sé cu lo VI a.C., quan do se de sen vol ve
vi go ro sa opo si ção à te o lo gia ho mé ri ca, acu sa da de dar
aos de u ses uma re pre sen ta ção imo ral. Vis ta com re ser va
por Pla tão, a exe ge se ale gó ri ca é não só apro va da por
Aris tó te les, como tam bém por ele apli ca da em re la ção
ao epi só dio ho mé ri co do gado do sol (Odis séia XII), to -
man do-o como os dias do ano, e sua mor te pe los com -
pa nhe i ros de Ulis ses como uma fi gu ra do tem po per di do.
Mas fo ram os es tói cos que de ram à in ter pre ta ção ale gó -
ri ca de Ho me ro um im pul so de fi ni ti vo, mar can do-a de
uma for ma que, mal gra do mu i tas re sis tên ci as, se am -
pli ou e che gou qua se ao iní cio da Ida de Mé dia. A con cep -
ção es tói ca será pre pon de ran te tam bém nos mi tó gra fos
re nas cen tis tas. Sua fi na li da de, en con trar os prin cí pi os
da dou tri na es tói ca por trás de ver sões mí ti cas, cuja an -
ti güi da de e ca rá ter her mé ti co a dig ni fi ca e au ten ti ca,
será uma das pre o cu pa ções de Ba con em sua pró pria
prá ti ca.

A ale go ria, como pro du ção (na po e sia de Spen ser,
so bre tu do) e in ter pre ta ção (nas tra du ções de Ho me ro
ela bo ra das por Chap man, prin ci pal men te), ocu pa um
lu gar im por tan te na li te ra tu ra da Ingla ter ra eli za be ta na. 
Ao lado do en fra que ci men to da ale go ria mais pro pri a -
men te me di e val (que, na ver da de, é mais pro so po péia
ou per so ni fi ca ção: per so na gens como um ve lho ere mi ta
cha ma do Des ti no, uma bela dama cha ma da Vir tu de etc.) 

A sabedoria dos antigos
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em prol de um ma i or vi gor mi mé ti co e nar ra ti vo, é in -
tro du zi do um ma te ri al mais es pe ci fi ca men te re nas cen -
tis ta e eli za be ta no, de fun do clás si co. Mul ti pli cam-se
edi ções re nas cen tis tas im por tan tes dos clás si cos e ma -
nu a is de mi tó gra fos como Na ta lis Co mes, um dos mais
po pu la res, de cuja obra tan to Chap man como Ba con
fa rão uso.

No de cor rer de sua obra, Ba con ado ta di ver sas ati tu -
des em re la ção aos mi tos clás si cos. No Tem po ris Par tus
Mas cu lus, an te ri or a 1603, Ba con ata ca vi o len ta men te a
cul tu ra tra di ci o nal. A pos si bi li da de de os an ti gos pos su í -
rem sa be do ria ocul ta é de pou co in te res se para aque les
“que pre pa ram co i sas úte is para o fu tu ro da raça hu ma -
na”. Em Co gi ta ti o nes de Na tu ra Re rum, de 1604, há uma
apre sen ta ção di re ta do na tu ra lis mo ma te ri a lis ta de mo -
cri te a no. Em Co gi ta ti o nes de Sci en tia Hu ma na, de 1605,
Ba con de sen vol ve duas te o ri as ex pos tas na obra an te ri or
em suas in ter pre ta ções das fá bu las de Pro teu e Sa tur no,
que cons ti tu em a 70ª e a 80ª Co gi ta ti o nes. Na 40ª, na 60ª e 
na 100ª Co gi ta ti o nes Ba con in ter pre ta os mi tos de Mé tis,
da Irmã dos Gi gan tes e de Mi das em ter mos po lí ti cos de 
ins pi ra ção ma qui a vé li ca. Nas in ter pre ta ções de Pro teu e 
Sa tur no, em ter mos de fi lo so fia na tu ral, Ba con ado ta
uma ati tu de de ci si va men te ma te ri a lis ta, ao lado da no -
ção a ser de sen vol vi da no cur so de suas obras, da im por -
tân cia para a hu ma ni da de da von ta de de do mi nar a na -
tu re za, da qual de vem de ri var a arte de do mi ná-la e a de
re sol ver seus mais pro fun dos mis té ri os. É no Co gi ta ti o -
nes de Sci en tia Hu ma na que a dis tin ção de Ba con en tre tó -
pi cos ci en tí fi cos e re li gi o sos, que vai ser um tema bá si co 
no De Sa pi en tia Ve te rum, se de li ne ia cla ra men te. Já no
“Advan ce ment of le ar ning”, pu bli ca do em 1605, ele su -
ge re – mas não afir ma – que a fá bu la pre ce deu a in ter -
pre ta ção e cri ti ca Cri si po por atri bu ir, em suas in ter pre -
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ta ções, con cep ções es tói cas aos po e tas an ti gos. No Co gi -
ta ta et Visa, de 1607, e no Re dar gu tio Phi lo sop hi a rum, de
1608, Ba con vol ta a ata car, como no Tem po ris Par tus Mas -
cu lus, a tese da sa be do ria ocul ta nas fá bu las an ti gas e
aque les que re por tam suas te o ri as à Anti güi da de para
lhes con fe rir cer ta so le ni da de; no Re dar gu tio Ba con con -
si de ra a hi pó te se de as fá bu las an ti gas se rem re ma nes -
cen tes sa gra dos de tem pos me lho res, mas nega a im -
por tân cia de tal hi pó te se. No Sa pi en tia Ve te rum, pu bli ca -
do em 1609 – em bo ra man te nha crí ti cas como a di ri gi da 
a Cri si po no “Advan ce ment” –, Ba con está fir me men te
con ven ci do de que o véu das fá bu las é um elo en tre a sa -
be do ria an ti ga e os sé cu los se guin tes. Esta obra – que o
le i tor tem em mãos – se de di ca ex clu si va men te à in ter -
pre ta ção de 31 mi tos, na qual es tão pre sen tes as te o ri as
fi lo só fi cas na tu ra lis tas ma te ri a lis tas de mo cri te a nas já
ex pos tas no Co gi ta ti o nes de Na tu ra Re rum e no Co gi ta ti o -
nes de Sci en tia Hu ma na.

Assim, se nas obras ini ci a is a fun ção dos mi tos era
pri mor di al men te pe da gó gi ca, e a pos si bi li da de de um
sig ni fi ca do ale gó ri co era pro ble má ti ca e su bor di na da, já
no De Sa pi en tia a fun ção pe da gó gi ca re pre sen ta ape nas
um ar gu men to adi ci o nal a fa vor do sig ni fi ca do ale gó ri co.
No Pre fá cio des sa obra, Ba con diz que as fa lhas que pos -
sam exis tir na in ter pre ta ção des se sig ni fi ca do só po dem 
ser atri bu í das à ig no rân cia dos in tér pre tes. Qu an to às
te o ri as que for mam a base fi lo só fi ca das in ter pre ta ções
de Ba con no De Sa pi en tia, ele já as ti nha ex pos to nas
obras ci ta das. Entretanto, es sas in ter pre ta ções de pen -
dem es tre i ta men te da tra di ção exe gé ti ca dos mi tos clás -
si cos tal como se dá nos inú me ros ma nu a is da épo ca,
como os de Boc cac cio, Co mes e Ali a ci a ti, ins pi ra dos por
Plu tar co, Lu ci a no, Cor nu tus, Ma cró bio e ou tros, bem
como pe los ne o pla tô ni cos e pe los es cri tos al quí mi cos.

A sabedoria dos antigos
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Ba con uti li za es sas fon tes não só para o re la to dos mi -
tos, mas mu i tas ve zes tam bém para sua in ter pre ta ção.

Na Sa be do ria dos an ti gos são de sen vol vi dos prin ci pal -
men te qua tro te mas fi lo só fi cos (além de inú me ras re -
fle xões psi co ló gi cas e mo ra is re to ma das na se gun da e
na ter ce i ra edi ções do Essays): a im por tân cia da dis tin -
ção en tre te o lo gia e fi lo so fia, en tre fé e ciên cia; as van ta -
gens do na tu ra lis mo ma te ri a lis ta; a fun ção da pes qui sa
fi lo só fi ca e a ne ces si da de do mé to do; a de fe sa de um re a -
lis mo po lí ti co, ins pi ra do por Ma qui a vel. No pri me i ro caso 
es tão, por exem plo, as exe ge ses dos mi tos de Pen teu e
Pro me teu; no se gun do, as de Pan e Eros (ou Cu pi do); no
ter ce i ro, as de Ata lan ta, a Esfin ge, Orfeu, Pro me teu,
De da do e Íca ro; no quar to, as de Mé tis, os Ci clo pes, En -
di mião, Nar ci so, Per seu, Di o me des e o rio Esti ge. Este
úl ti mo, por exem plo, e, prin ci pal men te, as pa la vras de
Ifí cra tes sin te ti zam os re qui si tos de in ter de pen dên cia e
equi lí brio de po der es sen ci a is às re la ções en tre Esta dos.

Eis, por tan to, o Ba con “li te rá rio”, no cer ne de sua fi -
lo so fia.

Raul Fi ker
Pro fes sor Li vre-Docente

FCL – UNESP – Ara ra qua ra

Francis Bacon
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De di ca tó ri as

Ao Ilus trís si mo Va rão
CONDE DE SALISBURY,

Te sou re i ro-mor da Ingla ter ra e
Chan ce ler da Uni ver si da de de Cam brid ge

Aqui lo que é de di ca do à Uni ver si da de de Cam brid ge,
a vós é acres ci do por di re i to, em vos sa qua li da de de
Chan ce ler; e tudo o que de mim pro ce da vos é de vi do a
tí tu lo pró prio. Res ta sa ber não se tais co i sas são vos sas,
mas se são dig nas de vós. Tudo quan to ne las for des pi -
ci en do (o en ge nho do au tor), vos sa sim pa tia por mim o 
ig no ra rá; o res to não vos será de son ro so. Pois, se con si -
de rar mos a épo ca, a an ti güi da de re mo ta me re ce suma
ve ne ra ção; se con si de rar mos a for ma de ex po si ção, a
pa rá bo la tem sido uma es pé cie de arca onde se guar -
dam as mais pre ci o sas jói as da ciên cia; se con si de rar -
mos o as sun to, tra ta-se da fi lo so fia, na tu ral men te o se -
gun do or na to da vida e da alma hu ma na. Con vém di zer
que, em bo ra a fi lo so fia te nha em nos so sé cu lo re gre di do, 
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por as sim di zer, a uma se gun da in fân cia, sen do de i xa da
a ra pa zes e qua se-meninos, eu a con si de ro, en tre to das
as co i sas e logo em se gui da à re li gião, a mais gra ve e a
mais dig na da na tu re za hu ma na. Mes mo a po lí ti ca, em
que tão pro fi ci en te vos mos tras tes por mé ri to pró prio e
ta len to, se gun do o ju í zo de um rei sa pi en tís si mo, jor ra
da mes ma fon te e é dela par te ma i or. E se al guém con si -
de rar vul ga res as co i sas que digo, cer ta men te não me
ca be rá jul gar mi nhas ações; o que tive em mira foi ig no -
rar as co i sas ób vi as e ul tra pas sa das, os lu ga res-comuns,
e con tri bu ir para a com pre en são das di fi cul da des da
vida e os se gre dos da na tu re za. Para o en ten di men to
vul gar, se rão vul ga res; mas o in te lec to su pe ri or não será 
de cer to aban do na do e sim (como es pe ro) con du zi do.
Entre tan to, se pro cu ro dar al gu ma dig ni da de à obra, já
que vos é de di ca da, cor ro o ris co de trans gre dir os li mi -
tes da mo dés tia, pois ela é de mi nha la vra. Mas vós a re -
ce be re is como pe nhor de meu afe to, res pe i to e de vo ção
má xi ma, e lhe da re is o am pa ro de vos so nome. Ven do
que ten des tan tos e tão gran des en car gos, não vos to -
ma rei o tem po. Aqui ter mi no, de se jan do-vos toda a fe li -
ci da de. O para sem pre

A vós mui li ga do por seu zelo e vos sa be ne fi cên cia,

FRA. BACON
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14



À Mãe-nutriz,
Egré gia Uni ver si da de de Cam brid ge

Uma vez que, sem a fi lo so fia, cer ta men te não que ro
vi ver, ca be-me ter-vos em gran de hon ra, pois de vós me
vêm a pro te ção e o con so lo da vida. Con fes so de ver-vos
o que sou e o que pos suo, sen do, pois, me nos de ad mi -
rar se vos pago com o que vos per ten ce. Vol te tudo en -
tão, por um mo vi men to na tu ral, ao lu gar de onde pro ve io.
No en tan to, não sei como, há umas ra ras pe ga das que re -
tor nam a vós, en tre o nú me ro in fi ni to das que de vós par -
ti ram. Nem, pen so eu, devo atri bu ir-me mu i ta co i sa se,
pela fa mi li a ri da de me dío cre com os as sun tos que meu
gê ne ro de vida e meus pro je tos me im pu se ram, aca len -
tar a es pe ran ça de que as in ven ções dos dou tos pos sam
acres cer-se com os meus tra ba lhos. De cer to é mi nha
opi nião que as es pe cu la ções, uma vez trans plan ta das
para a vida ati va, ad qui rem novo vi gor e gra ça; e, ten do
mais com que se ali men tar, mer gu lham ain da mais fun do
as suas ra í zes ou, pelo me nos, fi cam mais al tas e fron do -
sas. Vós nem se quer vos dais con ta (cu i do eu) da am pli -
tu de de vos sos es tu dos e das múl ti plas es fe ras a que são 
per ti nen tes. Po rém, é jus to que tudo vos seja atri bu í do
e à vos sa hon ra se cre di te, pois os acrés ci mos se de vem
em gran de par te ao prin cí pio. Mas, em ver da de, não es -
pe re is de um ho mem ocu pa do nada de pri mo ro so, ne -
nhum dos pro dí gi os ou pri vi lé gi os do ócio. Atri bu i re is,
no en tan to, ao meu amor por vós e por vos sas gran des
re a li za ções, isto: que em meio aos es pi nhos da vida pú -
bli ca essas co i sas não te nham pe re ci do, mas se pre ser -
va ram para vós por vos sa ca u sa.

Seu dis cí pu lo aman tís si mo,

FRA. BACON

A sabedoria dos antigos
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Pre fá cio

Os tem pos mais re cu a dos (ex ce to os fa tos que le -
mos nas es cri tu ras sa gra das) es tão en vol tos em si lên cio
e es que ci men to. Ao si lên cio da Anti güi da de se gui -
ram-se as fá bu las dos po e tas; é às fá bu las, os es cri tos
que pos su í mos. Assim, en tre os re ces sos da Anti güi da -
de e a me mó ria e evi dên cia dos sé cu los que se se gui ram, 
des ceu como que um véu de len das, o qual se in ter pôs
en tre o que pe re ceu e o que sub sis tiu. Temo que, na
opi nião de mu i tos, es te ja me di ver tin do com um jogo,
usan do, para usur par as fá bu las, da mes ma li cen ça a
que os po e tas re cor re ram para in ven tá-las. E é bem ver -
da de que, se pu des se ali vi ar a ari dez de meus es tu dos
com a prá ti ca de se me lhan tes ame ni da des, para gáu dio
pró prio ou alhe io, eu o fa ria. Não ig no ro quão fle xí vel é
a ma té ria da fá bu la, quão ma leá vel – e que, com um pou -
co de en ge nho e gar ru li ce, se lhe pode atri bu ir pla u si vel -
men te o que nun ca pre ten de ram di zer. Não me es que ço 
tam bém de que mu i to se abu sou des sas co i sas; com efe i -
to, para dar fo ros de ve ne rá vel an ti güi da de a suas pró -
pri as in ven ções e dou tri nas, ho mens hou ve que dis tor -
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ce ram as fá bu las dos po e tas em seu fa vor. Essa va i da de
não é nova nem rara, mas an ti ga e fre qüen te. Cri si po
ou tro ra, in ter pre tan do os ve lhos po e tas como se in ter -
pre tas se so nhos, fê-los fi ló so fos es tói cos. Mais ab sur da -
men te ain da, os al qui mis tas trans fe ri ram para suas ex -
pe riên ci as de for na lha os pas sa tem pos e brin ca de i ras
dos po e tas so bre as trans mu ta ções dos cor pos. Tudo
isso ar güí e pon de rei, con si de ran do ain da a le vi an da de e 
a pres te za com que as pes so as em ba lam sua ima gi na ção 
nas ale go ri as. Mas, ain da as sim, não pos so mu dar de
idéia. É que, para co me çar, não con vém per mi tir à li cen ça
e à in sa ni da de de uns pou cos cons pur ca rem a hon ra das
pa rá bo las em ge ral, já que isso se ria co i sa pro fa na e pe -
tu lan te. Uma vez que a re li gião se de le i ta nes ses véus e
som bras, re mo vê-los im pe di ria todo co mér cio en tre o
hu ma no e o di vi no. Mas fa le mos ape nas da sa be do ria
dos ho mens. Sem dú vi da – con fes so-o com can du ra –,
par ti lho da se guin te opi nião: por sob nú me ro não pe -
que no de fá bu las dos po e tas an ti gos ja zem, des de o co -
me ço, um mis té rio e uma ale go ria. Bem pode dar-se que 
meu gos to re ve ren te pe los tem pos re cu a dos me haja le -
va do lon ge de ma is. A ver da de, po rém, é que em al gu -
mas des sas fá bu las, tan to na for ma e tex tu ra do re la to
quan to na ade qua ção dos no mes pe los qua is se dis tin -
guem os seus per so na gens, en con tro uma con for mi da de
e uma co ne xão com a co i sa sig ni fi ca da, tão pró xi mas e
tão no tó ri as que a nin guém ocor re ria ne gar-lhes in ten -
ci o na li da de e re fle xão: elas fo ram, des de o iní cio, con ce -
bi das de pro pó si to. Pois quem se ria tão in cré du lo e cego 
à ob vi e da de das co i sas para, ou vin do que de po is da
que da dos Gi gan tes a Fama sur giu como sua fi lha pós tu -
ma, não per ce ber de pron to que isso se re fe re à mur mu -
ra ção dos par ti dos e aos bo a tos se di ci o sos que sem pre
cir cu lam du ran te al gum tem po de po is da su pres são de
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um mo tim? Quem, in te i ra do de que o gi gan te Ti fão cor -
tou e le vou con si go os ten dões de Jú pi ter (os qua is Mer -
cú rio lhe rou bou para de vol vê-los ao pai), não ve ria logo
que o fato se re la ci o na a re be liões bem-sucedidas, pe las
qua is os reis têm cor ta dos, ao mes mo tem po, os “ten -
dões” do di nhe i ro e da au to ri da de? Pois não é sa bi do
que, me di an te pa la vras sá bi as e édi tos jus tos, os âni mos
dos sú di tos po dem ser re con ci li a dos, e por as sim di zer
“rou ba dos e de vol vi dos”, de sor te a re cu pe ra rem os reis
sua for ça? Ha ve rá quem, in for ma do de que na me mo rá -
vel cam pa nha dos de u ses con tra os gi gan tes o zur rar do
bur ro de Si le no pôs a es tes em fuga, não no ta rá que se me -
lhan te epi só dio foi in ven ta do em alu são às am bi ci o sas
ten ta ti vas dos re bel des, dis si pa das como ge ral men te o
são por fal sos bo a tos e vãos ter ro res? Ora, exis tem tam -
bém con for mi da de e sig ni fi ca ção nos pró pri os no mes,
evi den tes a to dos. Mé tis, con sor te de Jú pi ter, sig ni fi ca
cla ra men te pru dên cia; Ti fão, ar ro gân cia; Pã, o uni ver so;
Nê me se, vin gan ça, e por aí além. Mas não en con tra mos,
aqui e ali, in ser ções de frag men tos de his tó ri as re a is, por -
me no res acres cen ta dos à gui sa de or na men to, épo cas
con fun di das, pe da ços de uma fá bu la en xer ta dos em ou tra
e uma nova ale go ria in tro du zi da? Tais co i sas não po de -
ri am de i xar de pro du zir-se em his tó ri as in ven ta das
(como es tas) por ho mens que vi ve ram em di fe ren tes épo -
cas e que ti nham di fe ren tes ob je ti vos – sen do al guns mais
mo der nos, ou tros mais an ti gos, uns pro pen sos à fi lo so -
fia, ou tros à po lí ti ca. Assim, que isso não nos per tur be.

Há, po rém, ou tro in dí cio, e não dos mais des pre zí ve is,
de que tais fá bu las con têm um sig ni fi ca do ocul to e im plí -
ci to: é que al gu mas de las são tão ab sur das e tão nés ci as,
se nos ati ver mos sim ples men te ao re la to, que é de crer
es te jam anun ci an do al gu ma co i sa de lon ge, pro cla man do
que tra zem em si uma pa rá bo la. Por quan to uma fá bu la
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ve ros sí mil tal vez te nha sido com pos ta por sim ples des -
fas tio, à imi ta ção da his tó ria; mas, ante uma nar ra ti va
que ho mem ne nhum po de ria ter con ce bi do ou pro pa la do, 
po de mos pre su mir que dis si mu la al gu ma ou tra in ten -
ção. Que di zer des ta in ven ci o ni ce: Jú pi ter toma Mé tis
por es po sa; logo que a vê grá vi da, de vo ra-a; ei-lo grá vi do,
ele pró prio – e a par te jar, de sua ca be ça, Pa las in te i ra -
men te ar ma da!? Pen so que nin guém teve ja ma is so nho
tão mons tru o so e ex tra va gan te, in te i ra men te alhe io às
for mas na tu ra is do pen sa men to.

Mas a con si de ra ção que mais peso tem para mim é
que pou cas des sas fá bu las, tais qua is as en ca ro, fo ram
re al men te in ven ta das pe los bar dos que as re ci ta ram e
ce le bri za ram – Ho me ro, He sío do e os ou tros. Hou ves -
sem elas sido fru to da que les tem pos e da que les au to res, 
por cujo in ter mé dio che ga ram até nós, eu não me da ria
o tra ba lho de es mi u çar gran de za ou ma jes ta de em se -
me lhan tes fon tes. To da via, a um es cru tí nio aten to, per -
ce be mos que fo ram di vul ga das não como in ven ções
iné di tas, mas como his tó ri as cri das e con sa bi das. E,
uma vez que são con ta das de di fe ren tes ma ne i ras por
es cri to res qua se con tem po râ ne os, per ce be-se com fa ci -
li da de que aqui lo que to das as ver sões têm em co mum
veio de fon te an ti ga, en quan to as par tes di ver gen tes são 
acrés ci mos in tro du zi dos por vá ri os au to res com a fi na li -
da de de em be le zar. Essa cir cuns tân cia, a meu ver, va lo -
ri za-as ain da mais, dado que en tão não po dem ser con -
si de ra das nem in ven ções, nem fru to da épo ca dos pró -
pri os po e tas, mas re lí qui as sa gra das e bri sas de tem pos
me lho res – re co lhi das das tra di ções de pa í ses mais an ti -
gos e so pra das pe las fla u tas e trom pas dos gre gos.

Não obs tan te, se al guém per sis tir em acre di tar que o 
sig ni fi ca do ale gó ri co das fá bu las não é de for ma al gu ma
ori gi nal e au tên ti co – ou seja, que a fá bu la veio an tes e a
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ale go ria de po is –, não in sis ti rei; con tu do, de i xan do-lhe
em bo ra a sa tis fa ção de afe tar um ju í zo tão gra ve (pos to
que ob tu so e frou xo), com ba tê-lo-ei em ou tro ter re no,
se va ler a pena. As fá bu las têm-se pres ta do a dois usos
di fe ren tes e, o que é es tra nho, a pro pó si tos con trá ri os:
elas ilu dem e es ca mo te i am, mas ao mes mo tem po es -
cla re cem e ilus tram. Para sus tar po lê mi cas, de i xe mos
de par te o pri me i ro des ses usos e su po nha mos que as
fá bu las eram cri a ções sem pro pó si to de fi ni do, ela bo ra -
das ape nas por pra zer. Mas, e o se gun do uso? Ne nhum
ra ci o cí nio en ge nho so nos fará ig no rá-lo. Um ho mem de 
fa cul da des me di a nas não ne ga rá que essa é uma aqui si -
ção gra ve e só bria, isen ta de va i da des; uti lís si ma às ciên -
ci as e às ve zes in dis pen sá vel a elas. Re fi ro-me à ado ção
das pa rá bo las como mé to do de en si no, gra ças ao qual
in ven ções no vas e abs tru sas, dis tan tes do ar ra zo a do
vul gar, en con tram pas sa gem fá cil para o en ten di men to.
Por isso mes mo, nos tem pos re cu a dos, quan do as cri a -
ções e so lu ções da ra zão hu ma na (in clu in do as que hoje
são ba na is e con sa bi das) ain da eram no vas e in tri gan -
tes, o mun do an da va re ple to de toda a sor te de fá bu las,
enig mas, pa rá bo las e sí mi les. Ora, tais cri a ções não
eram usa das para obs cu re cer e ocul tar sig ni fi ca dos, mas 
como um meio de ex pli cá-los – pois o in te lec to hu ma no
mos tra va-se en tão tos co e aves so às su ti le zas que não
iam di re ta men te ao âma go do sen ti do (para não di zer
que era in ca paz de apre en dê-las). Assim como os hi e ró -
gli fos vi e ram an tes das le tras, as pa rá bo las vi e ram an tes
dos ar gu men tos. E ain da hoje, se al guém qui ser lan çar
nova luz so bre um as sun to na men te hu ma na, sem
ofen sa ou as pe re za, deve ado tar o mes mo sis te ma e pro -
cu rar a aju da dos sí mi les. 

Do que aí fi cou dito, con cluo o se guin te: a sa be do ria
das eras an ti gas foi imen sa ou afor tu na da; imen sa se, de 
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in dús tria, ex co gi tou um dis far ce ou tro po para o sig ni fi -
ca do; afor tu na da se, de sin te res sa da men te, deu ma té ria
e oca sião a tan tas con tem pla ções me ri tó ri as. Mi nhas
pe nas, se para al gu ma co i sa va le rem, se rão de qual quer
ma ne i ra re com pen sa das: es ta rei pro je tan do luz so bre a
Anti güi da de ou so bre a pró pria na tu re za.

Que o as sun to já foi es mi u ça do por ou tros, bem o
sei; mas, se ouso dizê-lo (e digo-o sem afe ta ção), os tra -
ba lhos até hoje fe i tos nes ses mol des, em bo ra ex ten sos e 
fa ti gan tes, qua se des po ja ram a in ves ti ga ção de toda a
sua be le za e va lor. Ho mens inex pe ri en tes na ma té ria,
sa be do res de pou co mais que tri vi a li da des, apli ca ram o
sen ti do das pa rá bo las a cer tas ge ne ra li za ções e ob ser va -
ções cor ri que i ras, sem cap tar sua ver da de i ra for ça, sua
ade qua ção ge nu í na e seu al can ce pro fun do. Aqui, no
en tan to, ve re is (se não nos en ga na mos) que, em bo ra os
te mas se jam ve lhos, o tra ta men to é novo. Afas ta mo-nos 
das pla ní ci es aber tas e avan ça mos rumo a al tu ras mais
dis tan tes e mais no bres.
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A sa be do ria dos an ti gos

I
Cas san dra, ou fran que za de lin gua gem

Nar ram [os po e tas] que Cas san dra foi ama da por
Apo lo; que, me di an te uma sé rie de ar ti fí ci os, pro cu rou
obs tar a seus de se jos na es pe ran ça de ob ter dele o dom
da di vi na ção; e que, tão logo al can çou esse ob je ti vo por
tan to tem po dis si mu la do, re pe liu-lhe fran ca men te a
cor te. De sor te que, não po den do Apo lo re to mar-lhe
um pre sen te que in con si de ra da men te pro me te ra, mas
ávi do de vin gan ça (pois não que ria tor nar-se o es cár nio
de uma mu lher as tu ci o sa), acres cen tou-lhe um cas ti go:
em bo ra des ti na da a di zer sem pre a ver da de, nin guém
acre di ta ria nela. Por tan to, suas pro fe ci as ti nham ver da -
de, mas não cré di to. Isso ela pôde cons ta tar em tudo,
mes mo no to can te à des tru i ção de sua pá tria. Fora mu i -
tas ve zes ad ver ti da do que ha via de su ce der ao país, mas 
não con se guia fa zer que a ou vis sem ou aca tas sem.
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Essa fá bu la pa re ce ter sido con ce bi da para pro var
quão pou co ra zoá vel e útil é a li ber da de de dar avi so e
con se lho. Pois há pes so as de âni mo duro e obs ti na do
que se re cu sam a apren der de Apo lo, o deus da har mo -
nia, como ob ser var a na tu re za e a me di da dos em pre en -
di men tos, os tons gra ves e agu dos (por as sim di zer) do
dis cur so, as di fe ren ças en tre um ou vi do dou to e um ou -
vi do mou co, o mo men to de fa lar e o mo men to de ca lar.
Tais pes so as, sá bi as e fran cas em bo ra, po dem dar con -
se lhos sa di os e opor tu nos – mas, por mais que se es for -
cem para per su a dir, qua se ne nhum bem con se guem
dis se mi nar. Ao con trá rio, an tes apres sam a ru í na da -
que les que ad ver tem e só quan do os ma les que pre dis -
se ram se re a li zam são ce le bra das como pro fe tas e vi -
den tes. Dis so te mos exem plo cons pí cuo em Mar co Ca -
tão Uti cen se, que an te viu como num es pe lho e pre dis se
como por um orá cu lo o es fa ce la men to de sua pá tria, se -
gui do da ti ra nia nas ci da pri me i ro do con lu io de Pom peu 
e Cé sar, de po is de seu em ba te. Mas com isso ne nhum
bem fez; ao con trá rio, fez o mal com apres sar as ca la mi -
da des da na ção. Dis se-o com ele gân cia e fi nu ra Mar co
Cí ce ro, em car ta a um ami go: “Cato op ti me sen tit, sed no cet 
in ter dum re i pu bli cae: lo qui tur enim tan quam in re pu bli ca Pla -
to nis, non tan qua min fa e ce Ro mu li” [“Ca tão tem idéi as
sen sa tas, mas às ve zes pre ju di ca o Esta do ao aren gar
como se es ti ves se na re pú bli ca de Pla tão e não na la tri na 
de Rô mu lo”].

II
Ti fão, ou re bel dia

Con tam-nos os po e tas que Juno, en fu re ci da por ter
Jú pi ter dado à luz Pa las sem sua aju da, im plo rou a to dos 
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os de u ses e de u sas o dom de, tam bém ela, en gen drar al -
gu ma co i sa sem o con cur so do ma ri do. E de po is que,
far tos de suas im por tu na ções e vi o lên ci as, eles as sen ti -
ram, ela cal cou a ter ra e das en tra nhas sa cu di das des ta
sur giu Ti fão, mons tro in gen te e hor ren do. Foi en tre gue
a uma ser pen te, para que ela o nu tris se. Logo que se viu
cres ci do, mo veu guer ra a Jú pi ter. No cur so do con fli to,
Jú pi ter caiu em po der do gi gan te, o qual, to man do-o
aos om bros, con du ziu-o a uma re gião dis tan te e ig no -
ta, cor tou-lhe os ten dões das mãos e dos pés, e foi-se,
lá o de i xan do iner me e mu ti la do. Eis que vem Mer cú -
rio; re cu pe ra os ten dões e de vol ve-os a Jú pi ter; este,
res ta u ra do de for ças, ata ca no va men te o gi gan te. Pri -
me i ro vi bra- lhe um raio, que abre em Ti fão uma fe ri da
cujo san gue dá nas cen ça a ser pen tes; quan do o gi gan te
se põe a fu gir, ar re mes sa-lhe em cima o mon te Etna e
es ma ga-o.

A fá bu la foi com pos ta em alu são à for tu na mu tá vel
dos reis e às re vol tas que es pou cam de tem pos em tem -
pos nas mo nar qui as. É que reis e re i nos, como Jú pi ter e
Juno, são ma ri do e mu lher. Mas su ce de às ve zes que o
rei, em bru te ci do pelo há bi to cons tan te do man do, trans -
for ma-se em ti ra no e toma tudo nas mãos. Des de nhan -
do o con sen ti men to dos no bres e do par la men to, “dá à
luz”, por as sim di zer, so zi nho – isto é, ad mi nis tra o go -
ver no por sua pró pria au to ri da de ar bi trá ria e ab so lu ta.
Então o povo, ve xa do, pro cu ra ins ta lar um go ver nan te
de sua es co lha. O pro ces so em ge ral co me ça pe las son -
da gens de no bres e dig ni tá ri os; ob ti da a sua co ni vên cia,
ten ta-se agi tar o povo. So bre vém en tão como que uma
in tu mes cên cia no Esta do, sim bo li za da pela in fân cia de
Ti fão. Essa con di ção é ali men ta da e in ten si fi ca da pela
de pra va ção ina ta e pelo âni mo per ver ti do do po pu la cho, 
que é para os reis uma ser pen te ma lig na. A de fec ção se
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es pa lha e se trans for ma em re be lião aber ta; e isso, con -
si de ra das as ca la mi da des que in fli ge a reis e po vos, é re -
pre sen ta do pela ima gem ame a ça do ra de Ti fão, o qual,
com as suas cem ca be ças, de no ta os po de res di vi di dos.
Bo cas fla me jan tes aí es tão pe las de vas ta ções dos in cên -
di os; cin tos de ví bo ras, pela pes ti lên cia que se ins ta la,
so bre tu do du ran te os as sé di os; mãos de fer ro, pe los as -
sas si na tos; gar ras de águia, pela ra pi na; cor po co ber to
de pe nas, pe los eter nos ru mo res, in si nu a ções e co i sas
se me lhan tes. Às ve zes es sas re be liões se agra vam a tal
pon to que o rei é co a gi do, como se ar re ba ta do aos om -
bros dos se di ci o sos, a de ser tar a ca pi tal e as ci da des
prin ci pa is do re i no, con cen trar seus exér ci tos e re fu gi ar -
 se numa pro vín cia dis tan te e obs cu ra – pois seus “ten -
dões”, tan to os do di nhe i ro quan to os da ma jes ta de, fo -
ram sec ci o na dos. Mas se con du zir com pru dên cia sua
for tu na, re cu pe ra es ses ten dões gra ças à so lér cia e ao
em pe nho de Mer cú rio; quer di zer, me di an te a afa bi li -
da de e os de cre tos avi sa dos, além dos dis cur sos apa zi -
gua do res, re con ci lia os âni mos dos sú di tos e des per ta
ne les o afã de ga ran tir-lhe su pri men tos, para que re cu -
pe re o vi gor de sua au to ri da de. Já ago ra, ins tru í do na
pru dên cia e na ca u te la, nada quer de i xar às in cer te zas
da For tu na e abs tém-se do con fron to, ten tan do pri me i -
ro al gu ma em pre sa me mo rá vel que en xo va lhe a re pu -
ta ção dos re bel des. Caso seja bem-sucedido, es tes,
aba la dos e in se gu ros, re cor rem para co me çar a tra ta -
dos rom pi dos e ír ri tos, e de po is, de ses pe ra dos de sua
ca u sa, em pre en dem a fuga. Eis o mo men to – quan do
suas ca ter vas se es fa ce lam – para o rei per se gui-los e
es ma gá-los, como sob a mas sa do Etna, com to dos os
seus exér ci tos e re cur sos.
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III
Ci clo pes, ou mi nis tros do ter ror

Nar ram [os po e tas] que os Ci clo pes, no co me ço, fo -
ram pre ci pi ta dos por Jú pi ter no Tár ta ro e con de na dos a
ca de i as eter nas em ra zão de sua ar ro gân cia e bru ta li da de.
Mais tar de, en tre tan to, Jú pi ter se de i xou con ven cer pela
Ter ra de que era seu in te res se li ber tá-los e em pre gá-los
na con fec ção dos ra i os que vi bra va. E ele o fez. Os Ci clo -
pes, com la bo ri o sa in dús tria e ame a ça dor es tré pi to, em -
pe nha ram-se as si du a men te na fa bri ca ção de ra i os e ou -
tros ins tru men tos de ter ror. No cur so do tem po, su ce -
deu que Jú pi ter se en fu re ces se com Escu lá pio, fi lho de
Apo lo, que le van ta ra um ho mem dos mor tos por vir tu de
de sua me di ci na. Mas como aque le fe i to fora pi e do so e
se tor na ra cé le bre, sem dar ca u sa a in dig na ção, ele ca lou 
sua ira e às ocul tas ins ti gou os Ci clo pes con tra Escu lá -
pio. E os Ci clo pes fa cil men te o eli mi na ram com seus
ra i os. Em vin gan ça dis so, Apo lo (Jú pi ter não o pro i biu)
ex ter mi nou-os a fle cha das.

Essa fá bu la pa re ce re fe rir-se às ações dos reis. De
iní cio, eles pu nem e exo ne ram mi nis tros cru éis, fa ci no -
ro sos e cú pi dos. Mas de po is, a ins tân ci as da Ter ra (isto
é, de um con se lho ig nó bil e sem hon ra), ce dem a con si -
de ra ções uti li tá ri as e re con vo cam-nos quan do pre ci sam 
de se ve ri da de de exe cu ção ou im pla ca bi li da de de exa -
ção. E os mi nis tros, per ver sos por na tu re za e exas pe ra -
dos com sua sor te an te ri or, sa ben do mu i to bem para
que fo ram re con du zi dos, es me ram-se nes sa es pé cie de
ofí cio com ma ra vi lho sa di li gên cia. Mas, por não to ma -
rem as de vi das ca u te las e ávi dos de lo cu ple tar-se, mais
cedo ou mais tar de (to man do um ace no ou uma pa la vra
am bí gua do rei como ga ran tia) per pe tram um ato odi o so
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e im po pu lar. Então o rei, não que ren do ar car com as
con se qüên ci as des se ato e ci en te de que, a qual quer
tem po, po de rá con tar com quan tos de tais ins tru men tos
que i ra, ex pe le-os e en tre ga-os ao bra ço da lei, à vin gan ça
dos pa ren tes e ami gos das ví ti mas, e ao ódio po pu lar.
Assim, di an te do apla u so do povo e das bên çãos efu si -
vas do mo nar ca, en con tram, fi nal men te, pos to que tar de, 
o des ti no que me re cem.

IV
Nar ci so, ou amor-próprio

Diz-se que Nar ci so foi um jo vem de ex tre ma be le za,
mas in to le ra vel men te so ber bo e des de nho so. Agra da do
de si mes mo e a to dos os mais des pre zan do, le va va vida
so li tá ria no cer ra do dos bos ques e cou ta das, em com pa -
nhia de um pu gi lo de ami gos para quem ele era tudo. E
aon de ia, se guia-o uma nin fa cha ma da Eco. Assim vi -
ven do, che gou cer ta fe i ta, por aca so, à be i ra de uma fon te 
cris ta li na e (es ta va-se no pico do dia) de bru çou-se; ao di -
vi sar nas águas sua pró pria ima gem, per deu-se numa
con tem pla ção e de po is numa ad mi ra ção tão ex ta si a das
de si mes mo que não pôde afas tar-se do es pec tro que
mi ra va e ali fi cou pa ra li sa do, até que a cons ciên cia o
aban do nou. Foi en tão trans for ma do na flor que traz seu 
nome, a qual de sa bro cha no co me ço da pri ma ve ra. É
flor sa gra da das di vin da des in fer na is: Plu tão, Pro sér pi na
e as Eu mê ni des.

Nes sa fá bu la re pre sen tam-se as dis po si ções, e ain da
a for tu na, da que les que, côns ci os de uma be le za ou dom 
que a na tu re za lhes deu gra ci o sa men te, sem aten tar
para seus mé ri tos, aca bam como que se apa i xo nan do
por si mes mos. A esse es ta do de es pí ri to jun ta-se mu i -
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tas ve zes o en fa do de apre sen tar-se em pú bli co ou tra tar 
de as sun tos po lí ti cos. É que tais as sun tos os ex po ri am a 
inú me ras cen su ras e vi li pên di os, ca pa zes de per tur bar e
aba ter seu âni mo. Vi vem as sim vi das so li tá ri as, re ser va -
das e obs cu ras, ro de a dos de um cír cu lo mo des to de ad -
mi ra do res que con cor dam com tudo o que eles di zem,
como se fos sem um eco, e não ces sam de ba ju lá-los. De -
pra va dos a pou co e pou co por se me lhan tes há bi tos, in -
fla dos de or gu lho e atur di dos pela au to-admiração,
mer gu lham em tal de sí dia e inér cia que se ato le i mam,
per den do todo o vi gor e ala cri da de. Ele gan tís si ma foi a
idéia de es co lher a flor da pri ma ve ra como sím bo lo de
ca rac te res como esse – os qua is, no iní cio da car re i ra, vi -
ce jam e são ce le bra dos, mas des men tem na ma tu ri da de
as pro mes sas da ju ven tu de. O fato de essa flor ser con -
sa gra da às di vin da des in fer na is tam bém alu de ao mes -
mo pon to, pois ho mens as sim dis pos tos tor nam-se inú -
te is e im pres tá ve is para tudo. Aqui lo que não dá fru tos
e, como o na vio, pas sa sem de i xar tra ços, era con sa gra do
pe los an ti gos às som bras e nu mes in fer na is.

V
Esti ge, ou tra ta dos

É tra di ção co mum, in se ri da em inú me ras fá bu las, a
his tó ria de um ju ra men to pe los qua is os de u ses se pren -
dem quan do não de se jam abrir es pa ço ao ar re pen di -
men to. Invo ca vam não uma ma jes ta de ce les te ou atri -
bu to di vi no, mas o Esti ge – rio das re giões in fer na is
que, com suas si nu o si da des, cer ca va o pa lá cio de Dite.
So men te essa fór mu la sa cra men tal, e ne nhu ma ou tra,
era tida por se gu ra e in vi o lá vel. O cas ti go da in fra ção – o 
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per ju ro se ria ex clu í do, por al gum tem po, dos ban que tes 
dos de u ses – era o que es tes mais te mi am.

Pa re ce que a fá bu la foi in ven ta da em alu são aos tra -
ta dos e à fé dos prín ci pes. É por de ma is sa bi do que, in -
de pen den te men te da so le ni da de e san ti da de do ju ra -
men to fe i to, eles não se pren dem a ele. Cos tu mam mes -
mo le var em con ta mu i to mais a re pu ta ção, a gló ria e a
pom pa do que a con fi an ça, a se gu ran ça e a efi cá cia. E até 
os vín cu los de afi ni da de, que são os Sa cra men tos da Na -
tu re za, e os ser vi ços mú tu os pres ta dos não raro se mos -
tram iner mes ante a am bi ção, o in te res se e a li cen ça do
po der. É que os prín ci pes po dem sem pre ex co gi tar pre -
tex tos pla u sí ve is, eles, que não se sub me tem a ne nhum
ar bí trio, para jus ti fi car e mas ca rar sua cu pi dez e dolo.
Ado tou-se en tão um úni co e uni ver sal pe nhor de fé – e
não foi uma di vin da de ce les te, mas a Ne ces si da de, deus
su pre mo dos po de ro sos, e a se gu ran ça do Esta do, e a
co mu nhão de in te res ses. A Ne ces si da de é gar bo sa men -
te re pre sen ta da pela fi gu ra do Esti ge, rio fa tí di co do
qual não se re tor na. É a di vin da de que o ate ni en se Ifí -
cra tes in vo ca va em tes te mu nho dos tra ta dos. Ora,
como fa la va às cla ras o que mu i tos pen sam, mas guar -
dam para si, vale a pena ci tar-lhe as pa la vras. Ven do que 
os la ce de mô ni os ru mi na vam e pro pu nham toda sor te
de ca u te las, san ções e ga ran ti as para con so li dar o pac to, 
apar te ou: “Uma só ga ran tia há en tre nós, um só com -
pro mis so: pro vai que pu ses tes tan to em nos sas mãos
que não po de re is pre ju di car-nos ain da que o qui ser -
des”. De fato, quan do os me i os de le sar são re mo vi dos
ou quan do uma rup tu ra de tra ta do po ria em ris co a
exis tên cia e a in te gri da de do Esta do e dos re cur sos, o
pac to pode ser con si de ra do ra ti fi ca do, san ci o na do e con -
fir ma do como que pelo ju ra men to do Esti ge: há en tão
pe ri go de ser-se ex pe li do dos ban que tes dos de u ses.
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Com esse nome os an ti gos sig ni fi ca vam os di re i tos,
prer ro ga ti vas, ri que za e fe li ci da de do Esta do.

VI
Pã, ou Na tu re za

(Esta fá bu la re a pa re ce, am pli a da e com ple ta da, no
Li vro II de De Aug men tis Sci en ti a rum)

Os an ti gos nos de ram, sob os tra ços de Pã, uma ela -
bo ra da des cri ção da na tu re za uni ver sal. De i xam em dú -
vi da sua ori gem. Alguns o di zem fi lho de Mer cú rio; ou -
tros lhe atri bu em uma li nha gem bem di fe ren te, afir -
man do que pro vi nha do co mér cio pro mís cuo en tre Pe -
né lo pe e to dos os seus pre ten den tes. Mas nes te úl ti mo
caso o nome de Pe né lo pe foi sem dú vi da in tro du zi do na
fá bu la ori gi nal por um au tor tar dio, não sen do in co -
mum en con trar re la tos mais an ti gos trans fe ri dos para
pes so as e no mes de data pos te ri or – às ve zes de for ma
ab sur da e es tul ta, como aqui. De fato, Pã é um deus an -
ti qüís si mo, an te ri or à épo ca de Ulis ses, ao pas so que
Pe né lo pe sem pre foi ve ne ra da pela cas ti da de. Há, po -
rém, ou tra ver são des se nas ci men to, que não de ve mos
ig no rar: é que al guns o to mam por fi lho de Jú pi ter e Hí -
bris, a Inso lên cia.

Qu al quer que seja a sua ori gem, diz-se que as Par cas 
fo ram suas ir mãs.

Eis como os an ti gos o des cre vi am: pro vi do de cor -
nos, cu jas pon tas al can ça vam o céu; o cor po pe lu do e
hir su to; a bar ba com pri da. Na fi gu ra, bi for me: a par te
su pe ri or, hu ma na, a in fe ri or, meio ani mal, ter mi na da
por pés de bode. Como in síg ni as de po der, tra zia na
mão es quer da uma fla u ta de sete tu bos, na di re i ta, um
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ca ja do com a ex tre mi da de su pe ri or cur va da; tra ja va
uma clâ mi de fe i ta de pele de pan te ra. Os po de res e fun -
ções a ele atri bu í dos são os se guin tes: é o deus dos ca ça -
do res, dos pas to res e, de um modo ge ral, dos cam po ne -
ses; pre si de às mon ta nhas; e, de po is de Mer cú rio, é o
men sa ge i ro dos de u ses. No me a ram-no ain da che fe e
con du tor das nin fas, que es ta vam sem pre dan çan do e
fol gan do à sua vol ta. Tam bém os Sá ti ros e seus ma i o res, 
os Si le nos, in te gra vam o sé qui to de Pã. Ti nha o po der
de ex ci tar ter ro res sú bi tos, so bre tu do os de na tu re za vã
e su pers ti ci o sa (por isso mes mo cha ma dos pâ ni cos). As 
ações que dele se con ser va ram não são mu i tas, e a prin -
ci pal é o de sa fio para lu tar que lan çou a Cu pi do – que o
der ro tou. Apa nhou o gi gan te Ti fão numa rede e cap tu -
rou-o. E di zem que quan do Ce res, in dig na da e la men to -
sa pelo rap to de Pro sér pi na, es con deu-se; quan do to dos
os de u ses a pro cu ra vam afa no sa men te, re cor ren do aos
mais di ver sos me i os para en con trá-la, Pã, gra ças à sua
boa for tu na, deu com ela por aca so, en quan to ca ça va, e
re ve lou seu es con de ri jo. Teve ain da a pe tu lân cia de me -
dir-se com Apo lo num cer ta me de mú si ca, sen do por
Mi das pro cla ma do ven ce dor. Essa sen ten ça va leu a Mi -
das o cas ti go de usar ore lhas de bur ro, em bo ra não pre -
ci sas se mos trá-las. De Pã não se con tam amo res, ou
con tam-se mu i to pou cos, o que na que la tur ba de de u ses
exa ge ra da men te ga lan tes é de es tra nhar. Só o que se lhe
atri bui a esse res pe i to é a pa i xão por Eco, con si de ra da às 
ve zes sua es po sa, e por uma nin fa cha ma da Si rin ga, que
lhe va leu ser es pan ca do por Cu pi do, en ra i ve ci do e de se -
jo so de vin gan ça por que o ou tro o de sa fi a ra à luta. Tam -
bém não teve des cen dên cia (o que de novo ca u sa es tra -
nhe za, pois os de u ses, es pe ci al men te os ma chos, eram
mu i to pro lí fi cos), ex ce to uma fi lha, uma cri a di nha cha -
ma da Iam be, que cos tu ma va di ver tir os con vi da dos com 
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his tó ri as ri dí cu las e, se gun do afir mam al guns, fora ha -
vi da de sua es po sa Eco.

No bre fá bu la esta, en tre as que mais o se jam, tão
pre nhe de mis té ri os e ar ca nos da na tu re za a pon to de
es ta lar.

Pã, como a pa la vra o diz, re pre sen ta e anun cia a Uni -
ver sa li da de das Co i sas, ou Na tu re za. So bre sua ori gem
há e só pode ha ver duas opi niões: pois a Na tu re za é, ou
a pro gê nie de Mer cú rio – ou seja, da Pa la vra Di vi na, tese 
que as Escri tu ras Sa gra das es ta be le ce ram para além de
qual quer dú vi da e foi per fi lha da pe los fi ló so fos mais su -
bli mes; ou pro vém das se men tes das co i sas, mis tu ra das
e con fun di das. Qu an to àque les que pos tu lam um prin -
cí pio úni co para as co i sas, ou o cha mam de Deus ou,
caso o to mem por um prin cí pio ma te ri al, afir mam que é 
re al men te um, mas po ten ci al men te mu i tos. Por tan to,
qual quer di ver gên cia de opi nião nes se pon to pode ser
re du zi da a um dos dois con ce i tos: o mun do nas ceu de
Mer cú rio ou da ca ter va de pre ten den tes.

No va zio do es pa ço, as se men tes das co i sas,
As se men tes da ter ra, do ar e do mar,
Às do fogo jun ta ram-se, e des sa mis tu ra,
To dos os em briões nas ce ram, e o mun do
Aos pou cos cres ceu para o glo bo for mar.

[Vir gí lio]

A ter ce i ra ver são da ori gem de Pã leva a pen sar que
os gre gos sou be ram, por in ter mé dio dos egíp ci os ou ou -
tro povo qual quer, al gu ma co i sa dos mis té ri os he bra i -
cos; pois ela se apli ca ao es ta do do mun do, não em seu
nas ci men to, mas tal qual era de po is da que da de Adão,
su je i to à mor te e à de ge ne res cên cia. Esse es ta do foi pro le 
de Deus e do Pe ca do – e con ti nua a sê-lo. Assim, as três
his tó ri as do nas ci men to de Pã, caso se jam en ten di das
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de acor do com os fa tos e as épo cas, po dem ser con si de -
ra das ver da de i ras. Pois é bem ver da de que esse Pã, que
não nos far ta mos de in cen sar, con tem plar e ado rar, sur -
giu da Pa la vra Di vi na por meio da ma té ria con fu sa (que
tam bém é cri a tu ra de Deus), in si nu an do-se por meio do 
pe ca do e da cor rup ção.

As Par cas, ou des ti no das co i sas, são com mu i ta pro -
pri e da de re pre sen ta das como ir mãs da Na tu re za. De
fato, as ca u sas na tu ra is são a ca de ia que ar ras ta após si
os nas ci men tos, a du ra ção e a mor te de tudo – suas as -
cen sões e que das, sua la bu ta e sua fe li ci da de, en fim, a
soma dos fa dos que lhes to cam.

A cir cuns tân cia de re pre sen tar-se o mun do com cor -
nos, e de es ses cor nos se rem gros sos na base e es tre i tos
na pon ta, tem re la ção com a ima gem de uma na tu re za
que se al te ia em for ma de pi râ mi de. Por quan to os in di -
ví du os são in fi ni tos e ar re gi men tam-se em es pé ci es,
tam bém elas mu i to nu me ro sas; as es pé ci es se con cen -
tram em gê ne ros, os qua is, por sua vez, vão in te grar gê -
ne ros de um tipo su pe ri or. Des tar te a na tu re za, con tra -
in do-se à me di da que sobe, pa re ce fi nal men te en con -
trar-se num pon to. Não es pan ta, pois, que os cor nos de
Pã ar ra nhem o céu: os pi cos, ou for mas uni ver sa is da
na tu re za, de cer ta ma ne i ra as cen dem para Deus. Vede
como a pas sa gem da me ta fí si ca para a te o lo gia na tu ral é
pron ta e bre ve! 

Re pre sen ta-se o cor po da Na tu re za, de um modo
ele gan te e ver da de i ro, todo co ber to de pê los, em alu são
aos ra i os que to dos os cor pos emi tem (com efe i to, os
ra i os lem bram os ca be los ou cer das da na tu re za e qua se 
nada exis te que não seja mais ou me nos ra di an te). Isso
se pode no tar com fa ci li da de no po der da vi são e, não
me nos, nas vá ri as es pé ci es de vir tu de mag né ti ca ou nos
fe nô me nos que ocor rem a dis tân cia (pois tudo o que

Francis Bacon

34



pro duz efe i to a dis tân cia deve sem dú vi da emi tir ra i os).
Po rém, o ca be lo de Pã é mais com pri do na bar ba por que 
os ra i os dos cor pos ce les tes ope ram e pe ne tram de uma
dis tân cia ma i or que qua is quer ou tros; e ve mos tam bém
que o sol, quan do sua par te su pe ri or está ve la da por
uma nu vem e os ra i os se pro je tam da in fe ri or, tem a
apa rên cia de uma face bar ba da.

De novo, o cor po da Na tu re za é des cri to apro pri a da -
men te como bi for me, le van do-se em con ta a di fe ren ça
en tre os cor pos dos mun dos su pe ri or e in fe ri or. Os cor -
pos su pe ri o res ou ce les tes são, pela be le za, per fe i ção e
re gu la ri da de de seu mo vi men to (bem como pela in fluên -
cia que exer cem so bre a ter ra e tudo o que nela se con -
tém), cor re ta men te apre sen ta dos sob for ma hu ma na.
Mas os ou tros, em vir tu de de suas per tur ba ções e in -
cons tân cia de mo vi men to (e por es ta rem sob a in fluên cia 
dos cor pos ce les tes), de vem con ten tar-se com a for ma
ani mal. A mes ma des cri ção do cor po da Na tu re za pode
ser apli ca da igual men te à mes cla de uma es pé cie com ou -
tra. Com efe i to, ne nhu ma na tu re za é sim ples: tudo pa re -
ce par ti ci par e com por-se de dois ele men tos. O ho mem
tem algo da fera; a fera tem algo do ve ge tal; o ve ge tal tem
algo da subs tân cia ina ni ma da – de sor te que to das as co i -
sas, em ver da de, são bi for mes e com pos tas de uma es pé -
cie su pe ri or e de uma es pé cie in fe ri or. Enge nho sís si ma
tam bém é a ale go ria dos pés de bode, que alu de ao mo vi -
men to as cen si o nal dos cor pos ter res tres, que bus cam as
re giões do ar e do céu. O bode, de fato, é um ani mal que
sobe en cos tas e gos ta de pen der das ro chas e pre ci pí ci os.
Essa mes ma ten dên cia é re ve la da, de modo es tu pen do,
por subs tân ci as que per ten cem pro pri a men te ao mun -
do in fe ri or – as nu vens e os me te o ros, por exem plo.

As in síg ni as nas mãos de Pã são de dois ti pos: um de
har mo nia, ou tro de im pé rio. A fla u ta de sete tu bos in di ca,
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evi den te men te, a har mo nia e con cer to das co i sas, essa
con cór dia mis ta de dis cór dia que re sul ta dos mo vi men -
tos dos sete pla ne tas. Tam bém o ca ja do de pon ta cur va é
uma me tá fo ra no bre, que ex pri me o reto e o tor to da na -
tu re za. Mas esse ca ja do co me ça a cur var-se qua se na ex -
tre mi da de por que as obras da Di vi na Pro vi dên cia nes te
mun do são for ja das de ma ne i ra si nu o sa e in di re ta –
quan do uma co i sa pa re ce es tar sen do fe i ta e ou tra é que o 
está, como o caso da ven da de José no Egi to e ou tros
mais. Assim, em to dos os go ver nos sá bi os, os que to mam
o leme te rão mais êxi to em in tro du zir e im plan tar pro je -
tos be né fi cos para o povo gra ças a pre tex tos e me i os in di -
re tos do que às cla ras. Por isso o ce tro ou bas tão de im pé -
rio é sem pre cur va do na ex tre mi da de. Diz- se, com fi nu ra,
que a clâ mi de ou man to de Pã é fe i ta de pele de pan te ra,
em ra zão das man chas es pa lha das por sua su per fí cie. É
que o céu é se me a do de es tre las, o mar de ilhas, a ter ra de 
flo res; e mes mo cer tos ob je tos têm su per fí cie va ri e ga da,
que é para eles como que um man to ou clâ mi de.

Nada ex pli ca me lhor a fun ção de Pã que o epí te to de
deus dos ca ça do res: toda ação na tu ral, todo mo vi men to
e todo pro ces so da na tu re za nada mais são que uma ca -
ça da. As ciên ci as e as ar tes ca çam suas obras, as de ci -
sões hu ma nas ca çam seus ob je ti vos e to das as co i sas da
na tu re za ou ca çam ali men to, que é como ca çar pre sa, ou 
pra ze res, que é como ca çar re cre a ção. E tam bém aqui,
se gun do mé to dos ha bi li do sos e so ler tes.

O leão per se gue o lobo; o lobo per se gue o cor de i ro;

O cor de i ro per se gue a erva por va les e co li nas.

Pã é, igual men te, o deus dos cam po ne ses, pois es tes
vi vem mais de acor do com a na tu re za, en quan to, nas ci -
da des e cor tes, a na tu re za é cor rom pi da pelo ex ces so de
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cul tu ra. Por isso é ver da de i ro o que o po e ta dis se de sua
aman te: A me ni na, em si, é a me nor par te dela mes ma.

Por ou tro lado, Pã pre si de às mon ta nhas, ao que se
diz: é nas mon ta nhas e lu ga res ele va dos que a na tu re za
das co i sas mais se ex pan de e mais se pres ta à ob ser va -
ção ou es tu do. Qu an to a ser Pã, de po is de Mer cú rio, o
men sa ge i ro dos de u ses, eis aí uma ale go ria ver da de i ra -
men te su bli me, por quan to, a se guir à Pa la vra de Deus, a 
pró pria ima gem do mun do é o gran de ara u to da sa be do -
ria e bon da de di vi na. Can ta o sal mis ta: Os céus pro cla mam 
a gló ria de Deus e o fir ma men to re ve la sua obra.

Pã de le i ta-se com as nin fas, quer di zer, com as al mas.
As al mas dos vi vos são o gáu dio do mun do. Bem se afir -
ma que Pã as con duz, pois cada qual se gue a ori en ta ção
de sua na tu re za vá ria, dan çan do e brin can do em tor no
dela com in fi ni ta mul ti pli ci da de, cada qual à moda de
sua ter ra e com um mo vi men to que não ces sa nun ca.
Na com pa nhia de las ve mos ain da os Sá ti ros e Si le nos –
a ve lhi ce e a mo ci da de, já que to das as co i sas ex pe ri -
men tam tem pos ju bi lo sos e sal ti tan tes, como tam bém
tem pos tris tes e cla u di can tes. To da via, a quem as exa -
mi na se re na men te, as ati tu des de cada ida de tal vez pa -
re çam, como a De mó cri to, ri dí cu las e de for ma das como 
um sá ti ro ou um si le no.

Com os ter ro res pâ ni cos, pro pôs-se uma dou tri na
pro fun dís si ma. Pela na tu re za das co i sas, toda cri a tu ra
viva foi do ta da com um cer to medo ou pre ca u ção, cuja
fi na li da de é pre ser var sua vida e es sên cia, evi tan do e re -
pe lin do os ma les que se acer cam. Mas essa mes ma na -
tu re za não sabe guar dar as me di das e, jun ta men te com
os me dos sa lu ta res, mis tu ra sem pre te mo res vãos e sem 
ca u sa. Assim, se se pu des se ver no âma go das co i sas, to -
das elas se mos tra ri am re ple tas de ter ro res pâ ni cos – as
hu ma nas mais que as ou tras, in fi ni ta men te agi ta das e
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per tur ba das pela su pers ti ção, que nada mais é que um
ter ror pâ ni co, so bre tu do em tem pos de pe nú ria, an si e -
da de e vi cis si tu de.

Qu an to à au dá cia de Pã em de sa fi ar Cu pi do à luta,
sig ni fi ca que a ma té ria não está isen ta de cer ta pro pen são 
e afã de dis sol ver o mun do para vol tar ao caos pri mi ti vo.
Po rém, a for ça de co e são das co i sas, re pre sen ta da por
Cu pi do ou Amor, anu la a sua von ta de e bar ra os seus es -
for ços nes sa di re ção, res ta u ran do a or dem. Foi, pois,
con ve ni en te para o ho mem e para o mun do que Pã aca -
bas se der ro ta do na con ten da. A mes ma idéia está pre -
sen te no epi só dio em que Ti fão cai numa rede: se jam
qua is fo rem as enor mes e es tra nhas per tur ba ções (e Ti -
fão sig ni fi ca isso mes mo) que pe ri o di ca men te as so lam
a na tu re za – do mar, das nu vens, da ter ra ou de al gum
ou tro cor po –, to das es sas exu be rân ci as e ir re gu la ri da -
des ter mi nam na tu ral men te apa nha das e con fi na das
numa rede inex tri cá vel, pre sas como que por uma ca de ia
ada man ti na.

Em re la ção à his tó ria da des co ber ta de Ce res, re ser -
va da a esse deus en quan to ca ça va e ne ga da aos de ma is,
em bo ra es tes di li gen te men te a pro cu ras sem, con tém
uma ad ver tên cia opor tu na e sá bia: a in ven ção de co i sas
úte is e agra dá ve is à vida, como o tri go, não deve ser em -
pre en di da pe las fi lo so fi as abs tra tas (os gran des de u ses,
ain da que re ser vem a soma de seus po de res a essa ta re fa 
es pe ci al), mas ape nas por Pã – isto é, pela ex pe riên cia
sa gaz e pelo co nhe ci men to uni ver sal da na tu re za que,
numa es pé cie de aci den te (como du ran te uma ca ça da),
aca bam dan do com elas.

O con cur so de mú si ca e seu des fe cho exi bem tam -
bém uma te o ria am pla, fe i ta para res trin gir e re du zir à
so bri e da de o or gu lho e a de sen fre a da con fi an ça na ra zão 
e ju í zo hu ma nos. Pa re ce mes mo que exis tem dois ti pos
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de har mo nia e mú si ca: uma vem da pro vi dên cia di vi na,
a ou tra, da ra zão hu ma na. Para o ju í zo dos ho mens –
para, di ga mos, as ore lhas dos mor ta is –, o go ver no do
mun do e da na tu re za, bem como os se cre tís si mos ar bí -
tri os de Deus, pa re cem às ve zes de sa fi na dos e tos cos; e,
pos to ser isso ig no rân cia, de nun ci a da por ore lhas de
bur ro, tais ore lhas fi cam es con di das e não se mos tram à
face do mun do – pois não se tra ta de algo que o vul go
ob ser ve e con si de re como uma de for mi da de.

Enfim, é lí ci to que não se atri bu am amo res a Pã, ex -
ce to seu ca sa men to com Eco. O mun do a si pró prio se
usu frui e às co i sas nele con ti das. Ora, quem ama de se ja
al gu ma co i sa, e onde há abun dân cia de tudo não há lu -
gar para o de se jo. Por isso não deve o mun do ter amo res 
nem de se jos (pois con ten ta-se con si go mes mo), a me -
nos que se tra te de pa la vras. E pa la vras são a nin fa Eco
ou, quan do mais exa tas e pon de ra das, Si rin ga. E é bem
que, de to das as pa la vras ou vo zes, so men te Eco fos se
es co lhi da para es po sa do mun do. Pois ela cons ti tui de
fato a ver da de i ra fi lo so fia que re pe te com fi de li da de a
voz do pró prio mun do e, por as sim di zer, é es cri ta a seu
di ta do: nada mais sen do que sua ima gem e re fle xo, ela
ape nas re pro duz e ecoa sem nada acres cen tar. Que o
mun do não te nha pro le é ou tra alu são à su fi ciên cia e
per fe i ção dele nele mes mo. A ge ra ção ocor re en tre as
par tes do mun do, mas como po de ria o todo en gen drar
se, fora do todo, ne nhum cor po exis te? Qu an to àque la
po bre mu lher zi nha, su pos ta fi lha de Pã, tra ta-se de um
acrés ci mo à fá bu la, mas mu i to per ti nen te e sa gaz: nela
se en car nam as dou tri nas va zi as so bre a na tu re za das
co i sas, que se dis se mi nam em to das as épo cas pelo
mun do afo ra – dou tri nas in fe cun das, de gê ne ro abas tar -
da do, mas por sua gar ru li ce às ve zes di ver ti das, às ve zes 
mo les tas e im por tu nas.
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VII
Per seu, ou Gu er ra

(Esta fá bu la re a pa re ce, am pli a da e com ple ta da, no
Li vro II de De Aug men tis Sci en ti a rum)

Con ta-se que Per seu foi en vi a do por Pa las para de -
go lar Me du sa, fla ge lo de inú me ros po vos dos con fins da 
Ibé ria – mons tro tão ter rí vel e ame a ça dor que ape nas
sua vis ta trans for ma va os ho mens em pe dra. Me du sa
era uma das Gór go nas, a úni ca mor tal, pois as ou tras
não es ta vam su je i tas ao de vir. A fim de de so bri gar-se de 
tão no bre em pre sa, re ce beu de três de u ses ar mas e
dons: Mer cú rio deu-lhe asas para os pés; Plu tão, um
elmo; Pa las, um es cu do e um es pe lho. Mas, mes mo es -
tan do as sim tão bem pro vi do e equi pa do, não avan çou
con tra Me du sa di re ta men te, pre fe rin do an tes des vi ar-se 
do ca mi nho e vi si tar as Gra i as. Eram es tas me i as-irmãs
das Gór go nas e já ha vi am nas ci do ve lhas, de ca be los
bran cos. Ti nham um úni co olho e um úni co den te para
to das, que usa vam por tur nos: cada qual os pu nha
quan do saía e os ti ra va quan do vol ta va. Empres ta ram a
Per seu o olho e o den te. Ago ra, jul gan do-se su fi ci en te -
men te mu ni do para a mis são, voou ao en con tro de Me -
du sa. Encon trou-a ador me ci da; e, te men do con tem plá -
la caso ela des per tas se de sú bi to, pôs-se de cos tas e ob -
ser vou-a pelo es pe lho, va len do-se do re fle xo para cor -
tar -lhe a ca be ça. Do san gue que cor reu da fe ri da, nas ceu 
ime di a ta men te o ala do Pé ga so. Per seu fi xou a ca be ça
en san güen ta da no es cu do de Pa las, onde ain da con ser -
vou o po der de pe tri fi car, de i xan do como que ful mi na -
das ou si de ra das as pes so as que a olhas sem.

A fá bu la pa re ce ter sido com pos ta em re fe rên cia à
arte ju di ci o sa de con du zir a guer ra. Em pri me i ro lu gar,
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para o tipo de guer ra que se vai es co lher, ela for ne ce
(como se fora um con se lho de Pa las) três pre ce i tos só li -
dos e pru den tes que ori en tem a de li be ra ção.

O pri me i ro: não se in sis ta no do mí nio de na ções vi zi -
nhas. A re gra que pre si de ao au men to do pa tri mô nio não 
se apli ca à ex ten são dos im pé ri os. No caso da pro pri e da -
de pri va da, a pro xi mi da de das gle bas tem im por tân cia;
mas, para am pli ar um im pé rio é pre ci so con si de rar não a
vi zi nhan ça, mas o mo men to opor tu no, as fa ci li da des de
con du ção da cam pa nha e o va lor da con quis ta. Ve mos
que os ro ma nos, mal ha ven do pe ne tra do a Oes te, para
além da Li gú ria, já ha vi am in va di do e ane xa do a seu im -
pé rio pro vín ci as ori en ta is tão dis tan tes quan to o Mon te
Ta u ro. Por isso, Per seu, sen do em bo ra do Les te, não re -
cu sou uma ex pe di ção às par tes mais re mo tas do Oes te.

O se gun do: haja uma ca u sa jus ta e hon ro sa para a
guer ra. Isso in su fla en tu si as mo nos sol da dos e no povo,
que deve ar car com os su pri men tos; abre ca mi nho às
ali an ças; con ci lia ami gos e apre sen ta mu i tas ou tras van -
ta gens. Ora, não exis te ca u sa mais sa gra da para a guer ra 
do que a abo li ção de uma ti ra nia sob a qual ge mem os sú -
di tos, sem es pí ri to nem vi gor, como que trans for ma dos
em pe dra pelo sem blan te de Me du sa.

O ter ce i ro (adi ta men to pru den te): em bo ra haja três
Gór go nas (que re pre sen tam guer ras), Per seu es co lheu
a que era mor tal, ou seja, op tou por uma guer ra que po -
dia ser con du zi da e re ma ta da, evi tan do me ter-se em em -
pre en di men tos des me su ra dos e es pe ran ças des ca bi das.

O equi pa men to de Per seu era da que les que são tudo 
na guer ra e, por as sim di zer, as se gu ram o êxi to, pois re -
ce beu pres te za de Mer cú rio, si gi lo de Plu tão e pro vi dên -
cia de Pa las. Não de i xa de ter sig ni fi ca do ale gó ri co, e
dos mais in ci si vos, o fato de as asas se rem para os pés e
não para os om bros. É que não se exi ge tan ta ve lo ci da de 
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no pri me i ro ata que quan to no que se lhe se gue para
sus ten tá-lo. Com efe i to, o erro mais co mum nos com -
ba tes é dar às ações se cun dá ri as e sub si diá ri as um vi gor
me nor que o da car ga ini ci al. Há, ain da, uma dis tin ção
en ge nho sa im plí ci ta nas ima gens do es cu do e do es pe -
lho (pois o elmo de Plu tão, que tor na os ho mens in vi sí -
ve is, não pre ci sa de ex pli ca ção). Dois são os ti pos de
olhar. Não de ve mos nos con ten tar com aque le que age
como um es cu do, mas re cor rer tam bém ao ou tro, que
nos ca pa ci ta (como o es pe lho de Pa las) a pers cru tar as
for ças, os mo vi men tos e os pla nos do ini mi go.

Mas Per seu, em bo ra es tu an te de for ça e co ra gem,
pre ci sa de mais al gu ma co i sa an tes de abrir as hos ti li da -
des, uma co i sa da má xi ma im por tân cia: deve pro cu rar
as Gra i as. Essas Gra i as não pas sam de tra i ções. São, em
ver da de, ir mãs da guer ra, mas não ir mãs ger ma nas, que
o mes mo é di zer: seu nas ci men to é me nos no bre. A
guer ra mos tra-se ge ne ro sa; a tra i ção, de ge ne ra da e tor pe. 
Te mo-las pri mo ro sa men te des cri tas, em alu são aos cu i -
da dos e he si ta ções per pé tu as dos tra i do res, como ave -
lhen ta das e en ca ne ci das des de o nas ci men to. Seu po -
der, an tes que se dêem aber ta men te à re vol ta, jaz ou no
olho ou no den te, por quan to as fac ções, uma vez ali e na -
das do Esta do, es pi am e mor dem. O olho e o den te são,
por as sim di zer, co muns a to das elas: o olho, por que as
in for ma ções pas sam de uma a ou tra, cir cu lan do por
todo o par ti do; o den te, por que elas mor dem com a
mes ma boca e pre gam a mes ma peta – ou vin do-se uma,
ou vi ram-se to das. Assim, Per seu deve ali ci ar as Gra i as
para que lhe con fi em o olho e o den te – o pri me i ro, para
re co lher in for ma ção; o se gun do, para dis se mi nar ru mo -
res, sus ci tar in ve jas e trans tor nar o es pí ri to do povo.

Isso pos to, pas se mos à guer ra em si. Per seu en con tra
Me du sa ador me ci da, isto é, o ge ne ral pru den te sem pre
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sur pre en de seu ini mi go des pre pa ra do e iner me. Ago ra é 
pre ci so re cor rer ao es pe lho de Pa las. Mu i tos há, com
efe i to, que an tes da hora do pe ri go po dem ob ser var aten -
ta e me ti cu lo sa men te os mo vi men tos do ad ver sá rio; mas 
o es pe lho se usa no ins tan te exa to do pe ri go, para que
exa mi ne mos sua na tu re za sem nos de i xar mos aba lar
pelo medo. Isso é re pre sen ta do pelo olhar in di re to.

Ao des fe cho da guer ra se guem-se duas con se qüên -
ci as: o nas ci men to e a par ti da ime di a ta de Pé ga so, que
de no tam à sa ci e da de a fama a es pra i ar-se em vôo para
ce le brar a vi tó ria; e, em se gun do lu gar, a fi xa ção da ca -
be ça de Me du sa ao es cu do, in com pa ra vel men te a me -
lhor de to das as sal va guar das. Um úni co fe i to bri lhan te
e me mo rá vel, se bem-con du zi do e bem-re a li za do, bas ta
para pa ra li sar to dos os mo vi men tos do ini mi go e ca lar a
ma le di cên cia.

VIII
Endi mião, ou o fa vo ri to

Reza a len da que o pas tor Endi mião era ama do pela
Lua. Mas o con ta to de am bos era de na tu re za es tra nha e
ina u di ta. Enquan to ele re pou sa va, se gun do seu há bi to,
numa ca ver na na tu ral sob os pe nhas cos de Lat mos, a
Lua des cia do céu, be i ja va-o ador me ci do e vol via ao céu
no va men te. Mas esse ócio e esse sono não o pre ju di ca -
vam, pois a Lua, en tre men tes, de tal modo dis pu se ra as
co i sas que seus car ne i ros en gor da vam e se mul ti pli ca -
vam a olhos vis tos. Ne nhum ou tro pas tor pos su ía mais
e me lho res.

A fá bu la se re fe re, cu i do eu, às dis po si ções e es qui si -
ti ces dos prín ci pes. Estes, com efe i to, re mo en do idéi as e 
sus pe i tas, não ad mi tem fa cil men te ao seu con ví vio ho -
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mens pers pi ca zes e cu ri o sos, que es tão sem pre aten tos
e nun ca dor mem. Pre fe rem os de ca rá ter bran do e com -
pla cen te, que obe de cem sem per gun tar, pa re cem ig no -
ran tes e ob tu sos, e es tão como que ador me ci dos. Aca -
tam e não es mi ú çam. Com cri a tu ras des se jaez os prín -
ci pes sem pre se mos tram afá ve is, pron tos a des cer de
sua gran de za como a Lua do céu. Então po dem de por a
más ca ra, cujo uso con tí nuo se lhes tor na um far do, e pa -
les trar fa mi li ar men te, pois crê em fa zê-lo em se gu ran ça.
Essa era uma fe i ção no tó ria em Ti bé rio Cé sar, prín ci pe
de tra to di fi cí li mo. Só fa vo re cia aque les que, em bo ra o
com pre en des sem, exi bi am sua sa piên cia de um modo
tão fi nó rio que pa re cia es tu pi dez. O mes mo se ob ser va -
va em Luís XI de Fran ça, rei ca u te lo so e so ler te. Tam -
bém a ca ver na, na qual, se gun do a fá bu la, cos tu ma va
des can sar Endi mião, é uma ima gem su til. Aque les que
go zam do fa vor dos prín ci pes pos su em co mu men te um
re ti ro apra zí vel aon de os gos tam de con vi dar, a fim de
fru í rem os pra ze res do ócio e da le ve za de es pí ri to, lon ge
dos en car gos que sua po si ção lhes im põe. Sa be-se que os 
fa vo ri tos des sa cas ta são em ge ral bem-sucedidos em
seus ne gó ci os par ti cu la res, por quan to os prín ci pes, ain -
da que não os cu mu lem de hon ra ri as, dis pen sam-lhes
seus fa vo res por afe i ção ver da de i ra e não por mo ti vos
uti li tá ri os, en ri que cen do-os fre qüen te men te com o pro -
du to de seus bu tins.

IX
A irmã dos Gi gan tes, ou Fama

Lem bram-nos os po e tas que os Gi gan tes, ge ra dos
pela Ter ra, mo ve ram guer ra a Jú pi ter e aos de u ses, sen do 
dis per sa dos e der ro ta dos pe los ra i os. Então, a Ter ra, ir ri -
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ta da com a có le ra dos de u ses, ge rou a Fama, a mais nova 
irmã dos Gi gan tes, a fim de vin gar-se.

Eis, ao que pa re ce, o sig ni fi ca do da fá bu la: pela Ter ra,
en ten de-se a na tu re za da gen te co mum, sem pre che ia de
ma lí cia em re la ção a seus go ver nan tes e pron ta a ati çar
re vo lu ções. Isso, em cer tas oca siões, en gen dra re bel des
e se di ci o sos, que com es pan to sa au dá cia ten tam der ru -
bar os prín ci pes. Uma vez su pri mi da, essa mes ma na tu -
re za do vul go, ain da ape ga da ao par ti do mau e in qui e ta,
dá nas cen ça a ru mo res e mur mu ra ções ma lig nas. As -
sim, acu sa ções im per ti nen tes, li be los di fa ma tó ri os e co i -
sas do mes mo gê ne ro pro cu ram in dis por o povo con tra
as au to ri da des do país. A fama se di ci o sa di fe re do ato de
re bel dia não em raça ou pa ren tes co, mas ape nas em
sexo: uma é fe mi ni na; a ou tra, mas cu li na.

X
Acteão e Pen teu, ou cu ri o si da de

A cu ri o si da de e o ape ti te mal são do ho mem pela
des co ber ta de se gre dos fo ram re cri mi na dos pe los an ti -
gos em dois exem plos: o de Acteão e o de Pen teu. O pri -
me i ro, sur pre en den do sem que rer e por aca so Di a na
nua, trans for mou-se em cer vo e aca bou des pe da ça do
por seus pró pri os cães. Pen teu, que su biu a uma ár vo re
para des lin dar os mis té ri os de Baco, foi fe ri do de lou cu -
ra. Eis a for ma des sa en fer mi da de: pen sa va que tudo era 
du plo; via dois sóis e duas ci da des de Te bas, de sor te
que, quan do se di ri gia para lá, avis ta va ou tra às suas cos -
tas e vol ta va. Ia e vi nha con ti nu a men te, sem re pou so.

A pri me i ra fá bu la pa re ce re fe rir-se aos se gre dos dos
prín ci pes; a se gun da, aos se gre dos da di vin da de. Aque le 
que se in te i ra dos pro je tos dos prín ci pes, con tra a von -
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ta de de les, in cor re em sua có le ra; por isso, sa be dor de
que está mar ca do e de que se pla ne ja a sua per da, pas sa
a vi ver uma vida de cer vo, che ia de te mo res e sus pe i -
ções. E su ce de mu i tas ve zes que seus pró pri os cri a dos e
do més ti cos, para pro pi ci ar as lar gue zas dos prín ci pes, o
acu sem e o per cam. É que, sen do ma ni fes to o des gos to
dos po de ro sos, ra ra men te um ho mem de i xa de ser tra í -
do pe los seus. Só pode es pe rar, nes se caso, a sor te de
Acteão.

A des gra ça de Pen teu é de ou tro tipo. A in cons tân cia 
per pé tua e o ju í zo va ci lan te são o cas ti go da que les que,
com cri mi no sa au dá cia e es que ci dos de sua con di ção
mor tal, as pi ram às cul mi nân ci as da na tu re za e da fi lo so -
fia, como se su bis sem a uma ár vo re para de vas sar os
mis té ri os di vi nos. Dado que uma co i sa é a luz da na tu -
re za e ou tra a luz da di vin da de, eles são como ho mens
que vêem dois sóis; e, como os atos da vida e as de ter -
mi na ções da von ta de de pen dem do in te lec to, se gue-se
que fi cam per ple xos tan to na von ta de quan to no ti ro cí -
nio, e in con sis ten tes con si go mes mos. Nes se sen ti do é
que avis tam duas Te bas, por que Te bas sig ni fi ca o alvo e
a fi na li da de de nos sas ações (Te bas é o lar e o re fú gio de
Pen teu). Tais ho mens não sa bem, pois, que rumo to -
mar, e in se gu ros quan to à es sên cia das co i sas, er ram de
um lu gar para ou tro se gun do os im pul sos do mo men to.

XI
Orfeu, ou Fi lo so fia

A his tó ria de Orfeu, que em bo ra mu i to co nhe ci da
não tem sido em to dos os pon tos in ter pre ta da cor re ta -
men te, pa re ce re pre sen tar a Fi lo so fia Uni ver sal. Pois
Orfeu, ho mem ad mi rá vel e ver da de i ra men te di vi no,
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que, se nhor das har mo ni as, sub ju ga va e ar ras ta va após
si to das as co i sas gra ças às suas ca dên ci as do ces e gen -
tis, pode bem pas sar por uma per so ni fi ca ção da fi lo so -
fia. Assim como as obras do sa ber ul tra pas sam em dig -
ni da de e vi gor as obras da for ça, os fe i tos de Orfeu su pe -
ram os tra ba lhos de Hér cu les.

Orfeu, mo vi do pelo afe to à es po sa que a mor te pre -
ma tu ra men te lhe ar re ba ta ra, re sol veu des cer ao Ha des e 
pe di-la de vol ta aos Ma nes, fi a do no po der su a só rio de
sua lira. Não se de cep ci o nou. Os Ma nes, apla ca dos pela
ma vi o si da de de seus can tos e mo du la ções, con sen ti ram 
que le vas se a es po sa con si go. Mas com uma con di ção:
ela ca mi nha ria atrás dele e Orfeu não de ve ria con tem -
plá-la até al can ça rem os um bra is da luz. Po rém, Orfeu,
na im pa ciên cia e an si e da de do amor, não teve mão em
si; an tes que che gas sem ao li mi ar de se gu ran ça, vol -
tou-se. Fora rom pi do o pac to; ela ime di a ta men te de sa -
pa re ceu de sua face e re tor nou às som bras. Des de en -
tão, Orfeu va gue ou por sí ti os so li tá ri os, me lan có li co e
aves so aos olha res das mu lhe res. Mas ali, pela mes ma
gra ci o si da de de seu can to e exe cu ção, con ti nu a va a ar re -
ba tar as fe ras, e de tal modo que elas, es que cen do a pró -
pria na tu re za, cal man do a fe ro ci da de e a dis pu ta, não
mais aci ca ta das de fú ria e las cí via, ador me ci das a fome e 
a gana de pre dar, ro de a vam-no pa cí fi cas e man sas como
num te a tro, aten tas uni ca men te às har mo ni as de sua
lira. E ha via mais: ta ma nho era o po der da mú si ca de
Orfeu que mo via os bos ques e ro che dos, os qua is vi -
nham hu mil de e or de i ra men te per fi lar-se à sua vol ta.
Isso du rou al gum tem po, com prós pe ro su ces so e cons -
pí cua ad mi ra ção; mas eis que al gu mas mu lhe res trá ci as, 
açu la das por Baco, se apre sen ta ram; so pra ram suas
trom pas com tão for mi dá vel ala ri do que a mú si ca de
Orfeu não mais se ou via. Des fe i tos, pois, os la ços de or -
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dem e so ci a bi li da de que ali im pe ra vam, a con fu são se
ins ta lou no va men te. As fe ras re gre di ram às suas na tu -
re zas vá ri as e de ram-se caça como an tes. Ro che dos e
bos ques de ban da ram. E o pró prio Orfeu foi des pe da ça -
do pe las mu lhe res fu ri o sas, que lhe es pa lha ram os mem -
bros pe los cam pos. À no tí cia des sa mor te o He li cão, rio
sa gra do das Mu sas, es con deu in dig na do suas águas sob
a ter ra, para só re a pa re cer a dis tân cia.

Eis o pro vá vel sen ti do da fá bu la. O can to de Orfeu é
de dois ti pos: um de les pro pi cia as po tên ci as in fer na is, o 
ou tro co mo ve as fe ras e os bos ques. Enten de-se me lhor
o pri me i ro em re fe rên cia à fi lo so fia na tu ral; o se gun do,
à fi lo so fia mo ral e po lí ti ca. Com efe i to, a fi lo so fia na tu -
ral se pro põe nada me nos, como a mais no bre das mis -
sões, que a res ta u ra ção das co i sas cor rup tí ve is e (o que
vem a ser o mes mo em grau in fe ri or) a pre ser va ção dos
cor pos no es ta do atu al, com re tar da men to da dis so lu -
ção e cor rup ção. Ora, se tal se pode con se guir, só o será
por um equi lí brio su til das par tes da na tu re za, como na
har mo nia e ajus ta men to per fe i to das cor das da lira. No
en tan to, sen do essa a mais di fí cil das co i sas, ge ral men te 
se lhe frus tra o in ten to; e frus tra-se (o que é mu i to ve -
ros sí mil) não mais que em ra zão dos ar rou bos de cu ri o -
si da de pre ma tu ra de sen ca de a dos pela im pa ciên cia e a
so li ci tu de. Então a Fi lo so fia, não se sen tin do à al tu ra de
tão for mi dá vel ta re fa, vol ta-se tris te men te para os ne gó -
ci os hu ma nos. E, apli can do seus po de res de per su a são e 
elo qüên cia para in cu tir no es pí ri to dos ho mens o amor
à paz, à vir tu de e à eqüi da de, en si na os po vos a unir-se,
ace i tar o jugo das leis e cur var-se à au to ri da de. Assim
es que cem eles os ape ti tes de sen fre a dos, pas san do a
aca tar os pre ce i tos e a dis ci pli na. Se guem-se logo a
cons tru ção de edi fí ci os, a fun da ção de ci da des, o plan tio 
de ár vo res em cam pos e jar dins. Dir-se-ia en tão que as
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pe dras e os tron cos são cha ma dos e vêm. Essa apli ca ção
da Fi lo so fia a as sun tos ci vis é mu i to bem re pre sen ta da,
se gun do a or dem nor mal das co i sas, como um even to
pos te ri or à ten ta ti va in sen sa ta e ao fra cas so fi nal da ex -
pe riên cia de de vol ver os cor pos à vida. Pois o re co nhe ci -
men to lú ci do da ine vi ta bi li da de da mor te leva os ho -
mens a bus car a vida eter na por mé ri to e no me a da.
Tam bém se acres ceu com fi nu ra à fá bu la a cir cuns tân cia 
de Orfeu ser ar re dio às mu lhe res e ao ma tri mô nio. É
que as do çu ras do ca sa men to e os cu i da dos dos fi lhos
ge ral men te afas tam os ho mens dos gran des e ex cel sos
fe i tos em prol do Esta do: eles se con ten tam com a imor -
ta li da de da raça e dis pen sam a imor ta li da de das obras.

Se as re a li za ções da sa be do ria con tam-se, po rém,
en tre os tra ba lhos hu ma nos mais ex ce len tes, tam bém
elas pa de cem tem pos ad ver sos. Su ce de que, após pe río -
dos de pros pe ri da de, al guns re i nos e re pú bli cas pas sam
por re vo lu ções, mo tins e guer ras – em meio a cujo es tri -
dor si len ci am as leis, os ho mens re gri dem à con di ção
de pra va da de sua na tu re za e a de so la ção se as se nho re ia
dos cam pos e ci da des. A du ra rem as per tur ba ções, não
tar da que as le tras e a fi lo so fia se jam de tal modo di la ce -
ra das que de las só se po dem achar frag men tos, dis per -
sos aqui e ali como des tro ços de na u frá gio. So bre vêm
tem pos de bar bá rie e as águas do He li cão se abis mam
sob a ter ra até que, se gun do a ine xo ra bi li da de das co i -
sas, re a pa re çam em pla gas ou tras que não mais a sua.

XII
Celo, ou ori gem

Nar ram os po e tas que Celo é o mais an ti go dos de u -
ses. Seus ge ni ta is fo ram cor ta dos pelo fi lho Sa tur no
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com uma har pe. O pró prio Sa tur no teve pro le nu me ro sa, 
mas de vo ra va os fi lhos logo que nas ci am. O úni co a es ca -
par a esse des ti no foi Jú pi ter, que, atin gi da a ida de adul ta,
to mou pos se do re i no após en cer rar o pai no Tár ta ro,
não sem an tes am pu tar-lhe os ór gãos da ge ra ção com a
mes ma har pe que Sa tur no vi bra ra con tra Celo e ar re -
mes sá-los ao mar. De les nas ceu Vê nus. Di zem ain da
[os po e tas] que mais tar de a so li dez do po der de Jú pi ter
pas sou pela pro va de duas guer ras me mo rá ve is. A pri -
me i ra foi a dos Ti tãs, cujo prós pe ro des fe cho se de veu
em mu i to à as sis tên cia do Sol, úni co Titã que com ba tia
por Jú pi ter. A se gun da, a guer ra dos Gi gan tes, igual -
men te der ro ta dos pe las ar mas e ra i os do deus. De po is
dis so, Jú pi ter re i nou em se gu ran ça.

A fá bu la pa re ce um enig ma re fe ren te à ori gem das
co i sas, não mu i to di ver so da fi lo so fia en si na da mais tar -
de por De mó cri to. Este, mais aber ta men te que qual -
quer ou tro, pos tu lou a eter ni da de da ma té ria e ao mes -
mo tem po ne gou a eter ni da de do mun do. Nes se pon to,
apro xi mou-se um pou co da ver da de pro pos ta pela nar -
ra ti va di vi na, que de cla ra exis ten te an tes das obras dos
seis dias a ma té ria in for me.

Eis como se pode in ter pre tar a fá bu la. Por Celo, en -
ten de-se a con ca vi da de ou cir cun fe rên cia que en cer ra
toda a ma té ria. Por Sa tur no, a pró pria ma té ria que, pelo
fato de sua soma to tal per ma ne cer sem pre a mes ma e a
quan ti da de ab so lu ta da na tu re za não so frer nem acrés -
ci mo nem di mi nu i ção, como que pri vou seu pai de qua is -
quer pos si bi li da des de vol tar a ge rar. As agi ta ções e mo -
vi men tos da ma té ria pro du zi ram, em prin cí pio, es tru -
tu ras im per fe i tas e in co e ren tes, que não se ajus ta vam
en tre si – me ras ten ta ti vas de mun dos. Com o pas sar do
tem po, po rém, sur giu um ar ca bou ço ca paz de sus ten -
tar-se e con ser var sua for ma. Des sas duas di vi sões do
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tem po, a pri me i ra é sim bo li za da pelo re i no de Sa tur no,
o qual, em vir tu de das fre qüen tes dis so lu ções e cur ta
du ra ção das co i sas na épo ca, foi cha ma do o de vo ra dor
dos fi lhos. A se gun da, pelo pri ma do de Jú pi ter, que pôs
ter mo às mu dan ças con tí nu as e tran si tó ri as, ar re mes -
san do-as para o Tár ta ro – quer di zer, para o lu gar da
per tur ba ção. Esse sí tio pa re ce lo ca li zar-se en tre as par tes 
mais ba i xas do céu e as re giões mais en tra nha das da ter -
ra; gras sam ali a tur bu lên cia, a fra gi li da de, a mor ta li da -
de e a cor rup ção. Enquan to o an ti go sis te ma de ge ra ção
per sis tiu, sob o re i no de Sa tur no, Vê nus ain da não nas -
ce ra. Pois sen do a dis cór dia, no qua dro uni ver sal da ma -
té ria, mais for te que a har mo nia e so bre ela pre va le cen -
do, não po de ria ha ver mu dan ça ex ce to no todo. E des sa
ma ne i ra pros se guiu a ge ra ção das co i sas, an tes da mu ti -
la ção de Sa tur no. Mas, logo que ces sou, su ce deu-se-lhe
ime di a ta men te a ou tra, que de pen de de Vê nus e ca rac -
te ri za um es ta do no qual a con cór dia se faz po de ro sa e
vá li da, quan do en tão a mu dan ça ocor re por par tes, fi -
can do o todo in te i ro e in con cus so. No en tan to, diz-se
que Sa tur no foi des tro na do e ex pul so, não ani qui la do e
ex tin to. Com efe i to, pen sa va De mó cri to que o mun do
po de ria re tro a gir à an ti ga con fu são nos in ter va los de
des go ver no, even to que Lu cré cio não de se ja va que
ocor res se em seu tem po:

Pos sa afas tá-lo de nós a for tu na que tudo go ver na,
E co nhe ça mo-lo pela ra zão, não pela ex pe riên cia.

Mas mes mo de po is que o mun do es ta bi li zou sua
mas sa e for ça de mo vi men to, ain da não ha via qui e tu de.
Pri me i ro ocor re ram vá ri os dis túr bi os nas re giões do
céu; po rém, es tas, gra ças ao po der do Sol que ali pre do -
mi na va, com pu se ram-se de tal ma ne i ra que o mun do
con ser vou seu es ta do. De po is, da mes ma ma ne i ra, con -
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vul si o na ram-se as re giões in fe ri o res com inun da ções,
tem pes ta des, ven tos e ter re mo tos mais ge ne ra li za dos
do que ve mos hoje. E quan do tam bém eles ce de ram e se 
dis per sa ram, as co i sas fi nal men te ad qui ri ram uma con -
di ção mais es tá vel de con sen so e har mo nia.

Deve-se di zer de tudo isso, en tre tan to, que, as sim
como há fi lo so fia na fá bu la, há fá bu la na fi lo so fia. Pois
sa be mos (pela fé) que se me lhan tes es pe cu la ções não
pas sam de orá cu los cujo sen ti do há mu i to se per deu.
Ver da de i ra men te, o mun do, a ma té ria e a es tru tu ra são
obra de Deus.

XIII
Pro teu, ou ma té ria

Pro teu, a crer mos nos po e tas, era pas tor de Ne tu no.
Era ve lho e pro fe ta. Mas pro fe ta de tal jaez e ex ce lên cia
que sa bia não só o fu tu ro como o pas sa do e o pre sen te.
Por isso, além de seu po der de di vi na ção, exer cia o mis -
ter de men sa ge i ro e in tér pre te das co i sas e se gre dos an -
ti gos. Mo ra va numa ca ver na imen sa. Era seu cos tu me,
ao me io-dia, con tar seu re ba nho de fo cas e em se gui da
dor mir. Se al guém ne ces si tas se da aju da dele, a úni ca
ma ne i ra de con se gui-la se ria atar-lhe as mãos e acor ren -
tar -lhe o cor po. Então Pro teu, for ce jan do por li ber tar -
se, trans for ma va-se em toda sor te de for mas es tra nhas
– fogo, água, fe ras etc., até fi nal men te vol tar à fi gu ra
ori gi nal.

O sen ti do da fá bu la re fe re-se, se gun do pa re ce, aos
se gre dos da na tu re za e aos es ta dos da ma té ria. Sob os
tra ços de Pro teu, re pre sen ta-se a Ma té ria – a mais an ti ga
das co i sas de po is de Deus. Ora, ela tem sua mo ra da sob
a abó ba da do fir ma men to, como numa ca ver na. Pode
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ser cha ma da ser va de Ne tu no, na me di da em que to das
as suas ope ra ções e dis per sões ocor rem prin ci pal men te
nos lí qui dos. O re ba nho de Pro teu não pa re ce ser ou tra
co i sa que as es pé ci es co muns de ani ma is, plan tas, mi -
ne ra is etc., nas qua is se pode di zer que a na tu re za se di -
fun de e se es go ta – a tal pon to que, ten do mol da do e de -
fi ni do aque las es pé ci es, pa re ce dor mir e re pou sar, como 
se a ta re fa já es ti ves se cum pri da, sem ten tar en gen drar
ou tras mais. Isso é re pre sen ta do pela ima gem de Pro teu 
a con tar seu re ba nho e em se gui da ador me cer. Ora, afir -
ma-se que tal acon te cia não de ma nhã ou à tar de, mas
ao me io-dia; quer di zer, quan do che ga va a hora exa ta de 
com ple tar e dar vida às es pé ci es sur gi das da ma té ria já
pre pa ra da e pre dis pos ta. Esse, com efe i to, é o pon to
me di a no en tre os pri me i ros ru di men tos e o de clí nio das 
cri a tu ras. Sa be mos, ade ma is, pe los es cri tos sa gra dos,
que tal se deu no pró prio ins tan te da cri a ção. Por vir tu de
da di vi na pa la vra pro du cat a ma té ria se es tru tu rou ao co -
man do do Cri a dor, não se gun do seus pró pri os pro ces -
sos tor tu o sos, mas ime di a ta men te, le van do à per fe i ção
sua obra e cons ti tu in do de uma vez as es pé ci es. Aqui
aca ba a his tó ria de Pro teu, li ber ta do e no va men te com
seu re ba nho. Pois este uni ver so de inu me rá ve is es pé ci es
en qua dra das em suas es tru tu ras or di ná ri as é ape nas a
face da subs tân cia de sim pe di da e li vre, com sua grei de
cri a tu ras ma te ri a is. Mas se um ha bi li do so mi nis tro da
Na tu re za ten tar vi o len tar a ma té ria, mo les tá-la e le vá-la
a ex tre mos como se a qui ses se re du zir a nada, essa ma -
té ria (dado que o ani qui la men to ou des tru i ção real só
são pos sí ve is pela oni po tên cia de Deus), ven do-se em
apu ros, as su mi ria for mas bi zar ras, indo de mu dan ça em 
mu dan ça até com ple tar o ci clo; se a vi o lên cia pros se -
guis se, re tor na ria fi nal men te à for ma pri mi ti va. A co a -
ção e o apri si o na men to são mais efi ci en tes e fá ce is se a
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ma té ria for cap tu ra da e ma ni e ta da: ou seja, pre sa pe los
ex tre mos. E se se diz na fá bu la que Pro teu era pro fe ta e
co nhe cia os três tem pos, tam bém isso se apli ca bem à
na tu re za da ma té ria: por quan to, se um ho mem co nhe -
ces se as con di ções, afec ções e pro ces sos da ma té ria, en -
ten de ria sem dú vi da a soma (não, po rém, as par tes e
sin gu la ri da des) das co i sas que fo ram, são e se rão.

XIV
Mem não, ou o pre ma tu ro

Mem não, se gun do os po e tas, era fi lho da Au ro ra.
Insig ne pela be le za das ar mas e gran de pela no me a da,
par tiu para a guer ra de Tróia. Ve lo cís si mo e co ra jo so no
mais alto grau, en fren tou Aqui les, o mais for te dos gre -
gos, em com ba te sin gu lar e tom bou às suas mãos. Api e -
da do da sor te de Mem não, Jú pi ter en vi ou pás sa ros para
ge me rem seu fu ne ral com gri tos lú gu bres e la men to sos. 
Con ta-se mes mo que sua es tá tua, to ca da pe los ra i os do
sol nas cen te, emi tia sons plan gen tes.

A fá bu la pa re ce apli car-se às mor tes de sa for tu na das
de jo vens pro mis so res. Pois é como se fos sem fi lhos da
ma nhã que, aqui nho a dos de mé ri tos vãos e ex te ri o res,
lan çam-se a aven tu ras além de suas for ças, pro vo cam e
cha mam ao com ba te he róis es for ça dís si mos, tom bam
na luta de si gual e se ex tin guem. A es sas mor tes se gue -
se in fi ni ta co mi se ra ção, já que de to dos os aci den tes fa -
ta is ne nhum há mais la men tá vel, ne nhum tão dig no de
mi se ri cór dia quan to a co lhe i ta da flor da vir tu de an tes
do tem po. Tão cur ta é a vida des ses jo vens que não dá
azo à sa ci e da de ou à in ve ja, as qua is mi ti ga ri am a dor de
seu tres pas se e tem pe ra ri am a com pa i xão. Não ape nas
os pran tos e as la men ta ções re vo am à roda da pira fu ne -
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rá ria qua is pás sa ros lu tu o sos, como essa dor per sis te
mu i to de po is de seu pas sa men to – so bre tu do quan do,
so bre vin do in ci den tes no vos, no vos mo vi men tos e no vos 
co me ços, a sa u da de re nas ce e se agi ta, como que to ca da
pe los ra i os do sol le van te. 

XV
Ti to no, ou sa ci e da de

For mo sa fá bu la, a que se con ta de Ti to no. Estan do
por ele apa i xo na da, a Au ro ra, de se jo sa de lhe go zar para 
sem pre a com pa nhia, im plo rou a Jú pi ter que seu ama do 
ja ma is mor res se. Mas, em seu aço da men to de mu lher,
es que ceu-se de acres cen tar à sú pli ca que ele tam bém
não pa de ces se as agru ras da ida de. De modo que Ti to no 
se viu li vre da con di ção mor tal. So bre ve io-lhe, po rém,
uma ve lhi ce es tra nha e mi se rá vel, como a que toca
àque les a quem a mor te foi ne ga da e que car re gam um
far do de anos cada vez mais pe sa do. Então Jú pi ter, con -
do í do, trans for mou-o fi nal men te em ci gar ra.

A fá bu la pa re ce uma pin tu ra en ge nho sa do Pra zer –
o qual, no co me ço (ou de ma nhã), é tão agra dá vel que
os ho mens fa cil men te o ima gi nam in fi ni to, es que ci dos
de que a sa ci e da de e o en fa do des ce rão inad ver ti da men te 
so bre eles como a ve lhi ce. Qu an do, por fim, os ho mens
se tor nam in ca pa zes de fru ir, con ser van do em bo ra o de -
se jo e o ape ti te, en tram a aren gar e a con tar his tó ri as so -
bre seus go zos de ju ven tu de e nis so acham de le i te. Ou -
tro tan to ve mos nos li ber ti nos, que não ces sam de re pe tir 
con tos in de cen tes, e nos sol da dos, que re pi sam eter na -
men te o re la to de suas fa ça nhas. É que, como a ci gar ra,
só têm for ça na lín gua.
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XVI
Pre ten den te de Juno, ou de son ra

Con tam os po e tas que Jú pi ter, à cata de amo res, as -
su mia inú me ras for mas di fe ren tes: boi, águia, cis ne,
chu va de ouro. No en tan to, quan do cor te jou Juno,
trans for mou-se na fi gu ra mais ig nó bil pos sí vel, ob je to
de des dém e ri dí cu lo, a de um mí se ro cuco sa í do da
tem pes ta de, es pan ta do, trê mu lo e se mi mor to.

Eis aí uma fá bu la pers pi caz, de ri va da das pro fun de zas 
da ciên cia mo ral. O sig ni fi ca do é que os ho mens não de -
vem cu i dar que a os ten ta ção de vir tu des e mé ri tos lhes
acar re ta rá a es ti ma e o fa vor de to dos, pois isso de pen de
da na tu re za e ca rá ter da que les a quem se di ri gem. Sen do
es tes pes so as de sa per ce bi das e sem or na to pró prio, do ta -
das ape nas de or gu lho e dis po si ção ma li ci o sa (tipo sim -
bo li za do por Juno), de vem re co nhe cer que o me lhor
será des po jar-se de tudo quan to alar de ie hon ra ou dig -
ni da de, já que se ria lou cu ra pro ce der de ou tro modo.
Não lhes bas ta des cer à vi la nia e à ba ju la ção, é pre ci so
pas sa rem ex te ri or men te por ab je tos e de ge ne ra dos.

XVII
Cu pi do, ou áto mo

Os re la tos dos po e tas so bre Cu pi do, ou Amor, não
se apli cam pro pri a men te à mes ma pes soa. Po rém, a dis -
cre pân cia é ta ma nha que po de mos fa cil men te des co brir
a si mi li tu de e a dis pa ri da de, ace i tan do uma e re pe lin do
a ou tra.

Con tam que o Amor era o mais an ti go dos nu mes –
por tan to, a mais an ti ga das subs tân ci as ex ce to o Caos,
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que lhe dão por co e vo; no en tan to, o Caos ja ma is foi re -
ve ren ci a do pe los an ti gos com as hon ras e o nome de um 
deus. O Amor nos é apre sen ta do sem pais, em bo ra sus -
ten tem al guns que nas ceu de um ovo pos to pela No i te.
Ele pró prio, a par tir do Caos, ge rou to das as co i sas, in -
clu í dos os de u ses. Qu a tro são as suas ca rac te rís ti cas: é
sem pre cri an ça; é cego; anda nu; é ar que i ro. Hou ve ou -
tro Amor, o mais jo vem dos de u ses, fi lho de Vê nus, a
quem se trans fe ri ram com pro pri e da de os atri bu tos do
mais ve lho.

Essa fá bu la pe ne tran te re la ci o na-se ao ber ço e à in -
fân cia da na tu re za. O Amor é, a meu ver, o ape ti te, o
ins tin to da subs tân cia pri mi ti va, ou, me lhor ain da, o mo -
vi men to na tu ral do áto mo; na ver da de, a for ça úni ca e ori -
gi nal que cons ti tui e afe i çoa to das as co i sas a par tir da
ma té ria. Ora, essa for ça ab so lu ta men te não tem pais;
vale di zer, não tem ca u sa. Por que a ca u sa é como que a
mãe do efe i to e, para tal vir tu de, não po de ria ha ver ca u sa
al gu ma na na tu re za (à ex ce ção, como sem pre, de Deus).
Nada ha ven do an tes dela, não tem ca u sa efi ci en te; nada
ha ven do de mais ori gi nal, não tem gê ne ros nem for mas. 
Seja, pois, ela o que for, é algo de po si ti vo e inex pli cá vel. 
E ain da que pu dés se mos co nhe cer-lhe o mé to do e o pro -
ces so, não os co nhe ce ría mos do pon to de vis ta da ca u sa,
pois que, de po is de Deus, ela é a ca u sa das ca u sas – sem
ter ca u sa ela pró pria. E que ao me nos o mé to do de sua
ação ve nha a cair no âm bi to e al can ce do en ten di men to
hu ma no, eis o que tal vez não pas se de es pe ran ça vã.
Com boa ra zão, por tan to, re pre sen tam-na como um
ovo pos to pela No i te. Tal é, de cer to, a opi nião do fi ló so -
fo sa gra do quan do afir ma: “Deus fez be las as co i sas se -
gun do suas es ta ções e sub me teu o mun do ao es cru tí nio
do ho mem; mas de tal sor te que o ho mem não pos sa co -
nhe cer a obra que Deus re a li zou do co me ço ao fim”. De
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fato, a lei su má ria da na tu re za, aque le im pul so de de se -
jo que o Cri a dor im pri miu às par tí cu las ele men ta res da
ma té ria e que as fez jun tar-se a fim de en gen dra rem, por 
re pe ti ção e mul ti pli ca ção, a va ri e da de do mun do, cons -
ti tui um mis té rio que o in te lec to mor tal pode son dar,
mas não apre en der.

Ora, o fi ló so fo gre go, que ao per qui rir os prin cí pi os
ma te ri a is das co i sas mos tra-se ze lo so e ar gu to, ao in -
ves ti gar os prin cí pi os do mo vi men to, em que jaz toda a
for ça da ope ra ção, faz-se des cu i da do e dis pli cen te. No
pon to que ora exa mi na mos, pa re ce mes mo cego e ta te -
an te. Com efe i to, a opi nião dos pe ri pa té ti cos que re fe re
o im pul so ori gi nal da ma té ria à pri va ção não pas sa de
pa la vras – um nome, não uma des cri ção. E aque les que
o re fe rem a Deus, em bo ra nis so an dem mu i to cer tos,
so bem aos pu los e não por de gra us. É que, sem dú vi da
al gu ma, im pe ra uma úni ca e su má ria lei em que a na tu -
re za re pou sa, su je i ta a Deus: a mes ma que, no tex to ci ta -
do, se ex pres sa nas pa la vras “a obra que Deus re a li zou
do co me ço ao fim”. De mó cri to exa mi nou a ma té ria com 
mais pro fun de za; e, após dar ao áto mo, num pri me i ro
mo men to, di men são e for ma, atri bu iu-lhe em se gui da
um de se jo pri má rio (ou mo vi men to) sim ples e ab so lu -
to, e ou tro re la ti vo. Pen sa va, com efe i to, que to das as
co i sas se mo vem por si mes mas rumo ao cen tro do
mun do; en tre tan to, a que pos su ís se ma i or quan ti da de
de ma té ria, mo ven do-se com mais ra pi dez, cho car-se-ia
com a que pos su ís se me nos e for çá-la-ia em sen ti do
con trá rio. Essa, po rém, é uma te o ria li mi ta da, con ce bi -
da em re fe rên cia a um nú me ro ín fi mo de par tí cu las.
Não pa re ce, de fato, que nem o mo vi men to cir cu lar dos
cor pos ce les tes nem os fe nô me nos da con tra ção e da ex -
pan são pos sam ser re du zi dos a esse prin cí pio ou com
ele har mo ni zar-se. Qu an to ao pa re cer de Epi cu ro so bre
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a de cli na ção e agi ta ção for tu i ta do áto mo, não é mais
que uma re ca í da na le vi an da de e ig no rân cia. Fica as sim
cla ro que a as cen dên cia de Cu pi do está ocul ta na no i te.

Con si de re mos ago ra seus atri bu tos. Vemo-lo su til -
men te des cri to como uma cri an ça, e cri an ça para sem -
pre; é que as co i sas com pos tas são ma i o res e de i xam-se
afe tar pela ida de, ao pas so que as se men tes ori gi na is das 
subs tân ci as, ou áto mos, são di mi nu tas e per ma ne cem
em eter na me ni ni ce.

Com mais ver da de ain da no-lo re pre sen tam nu: to -
dos os com pos tos, a bem con si de rá-los, apre sen tam-se
mas ca ra dos e ves ti dos, nada ha ven do de pro pri a men te
nu ex ce to as par tí cu las pri me vas das co i sas.

Tam bém a ce gue i ra de Cu pi do re ve la um sig ni fi ca do
ale gó ri co pre nhe de sa be do ria. Pois pa re ce que Cu pi do,
seja ele quem for, é pou quís si mo pre vi den te: di ri ge seu
cur so como um cego ta te an te, gui an do-se por aqui lo que
tem à mão. E isso tor na a su pre ma Pro vi dên cia di vi na ain -
da mais ad mi rá vel, já que com ob je tos va zi os e in cons tan -
tes – ce gos, por as sim di zer – cons trói, se gun do uma lei fa -
tal e ne ces sá ria, a or dem e a be le za in te i ras do uni ver so.

Por úl ti mo, Cu pi do é ar que i ro, ou seja, sua vir tu de
con sis te em atu ar a dis tân cia (por que toda ope ra ção a
dis tân cia lem bra o ar re mes so da seta). Quem, pois, sus -
ten ta a te o ria do áto mo e do vá cuo (ain da que não su po -
nha este úl ti mo se gre ga do em si mes mo, mas dis se mi -
na do), sus ten ta im pli ci ta men te que a vir tu de do áto mo
ope ra a dis tân cia – por quan to, sem isso, ne nhum mo vi -
men to se ori gi na ria, por ca u sa do vá cuo in ter pos to, fi -
can do to das as co i sas fi xas e imó ve is.

No que diz res pe i to ao ou tro Cu pi do, diz-se com so be -
ja ra zão que é o mais jo vem dos de u ses, pois até a cons ti -
tu i ção das es pé ci es ele não po de ria atu ar. Em sua des cri -
ção a ale go ria muda de ob je ti vo e vol ta-se para a mo ral.
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Mas, ain da as sim, per sis te uma cer ta con for mi da de en tre 
ele e o Cu pi do an ti go. Vê nus ex ci ta o ape ti te ge ne ra li za -
do de con jun ção e pro cri a ção; Cu pi do, seu fi lho, apli ca
esse ape ti te a um ob je to in di vi du al. De Vê nus pro vém
en tão a ten dên cia uni ver sal; de Cu pi do, a sim pa tia es pe -
cí fi ca. Ora, a ten dên cia uni ver sal de pen de de co i sas que
se en con tram ao al can ce; a sim pa tia es pe cí fi ca, de prin cí -
pi os mais pro fun dos e ne ces sá ri os, como que de ri va dos
do ve lho Cu pi do, que é a fon te de toda atra ção in ten sa.

XVIII
Di o me des, ou zelo reli gi o so

Di o me des, he rói de ex cel sa no me a da e fa vo ri to de
Pa las, foi por ela in ci ta do (e era bem ca paz de fa zê-lo
por si mes mo) a não pou par Vê nus, caso se de fron tas se
com a de u sa em ba ta lha. Va lo ro sa men te cum priu o que
lhe fora pe di do e fe riu Vê nus na mão. Por al gum tem po
per ma ne ceu im pu ne, con se guin do re tor nar à pá tria
com gran de fama e re pu ta ção. Mas, to pan do com pro -
ble mas do més ti cos, bus cou re fú gio na Itá lia. Tam bém
ali go zou de boa for tu na no iní cio. O rei Da u no aco -
lheu-o com hos pi ta li da de e cu mu lou-o de hon ra ri as e
pre sen tes, não lhe fal tan do es tá tu as eri gi das pelo país
in te i ro. Mas, tão logo uma ca la mi da de as so lou o povo
en tre o qual acha ra asi lo, Da u no con clu iu que man ti nha
sob seu teto um ho mem ím pio e odi a do pe los de u ses,
um agres sor dos céus que, com vi o lên cia, as sal ta ra e fe ri -
ra à es pa da uma di vin da de a quem era in ter di to até mes -
mo to car. Assim, para li vrar suas ter ras da mal di ção, de -
ci diu ime di a ta men te eli mi nar Di o me des, can ce lar-lhe as
hon ras e aba ter-lhe as es tá tu as. Esque ce ra os la ços da
hos pi ta li da de em res pe i to aos de ve res mais ve ne rá ve is
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da re li gião. Não se per mi ti ram nem mes mo la men ta ções
pelo tris te aci den te: seus ca ma ra das, por cho ra rem a
mor te do che fe e en che rem a ter ra de ge mi dos, fo ram
me ta mor fo se a dos numa es pé cie de cis nes – ave que, à
apro xi ma ção da mor te, emi te um doce e la men to so can to.

O as sun to des sa fá bu la é raro e qua se úni co; não há,
com efe i to, ou tra his tó ria em que se diz que um he rói
fe riu uma di vin da de. Isso só se con ta de Di o me des, no
qual de cer to se pre ten deu pin tar o ca rá ter e a sor te da -
que les que têm por ob je ti vo de cla ra do per se guir e ani -
qui lar, a fer ro e fogo, al gu ma se i ta re li gi o sa, seja ela em -
bo ra vã e ino fen si va. Pois, se as guer ras re li gi o sas eram
des co nhe ci das dos an ti gos (os de u ses pa gãos não ti -
nham o me nor la i vo de ci ú mes, que é a ati tu de do ver -
da de i ro Deus), tão gran de pa re ce ter sido a sa be do ria
das prís ti nas eras e tão am plo o seu es co po que che ga -
vam, por re fle xão e ima gi na ção, à idéia da qui lo que não
co nhe ci am por ex pe riên cia.

Os que mo vem guer ra a uma se i ta re li gi o sa – não
im por ta se va zia, cor rup ta e in fa me, o que é re pre sen ta -
do pela pes soa de Vê nus – va len do-se não da for ça da ra -
zão, da dou tri na ou da san ti da de da vida, bem como do
peso dos exem plos e da au to ri da de, para cor ri gir e re fu -
tar, mas pelo fogo, pela es pa da e pela du re za da pu ni ção
a fim de aba tê-la e ex ter mi ná-la – tais pes so as são tal vez
es ti mu la das por Pa las, isto é, por um cer to vi gor de dis -
cer ni men to e se ve ri da de de ju í zo que lhes fa zem per ce -
ber com cla re za as fa lá ci as da que les er ros, vi gor e se ve -
ri da de acres ci dos do ódio ao mal e do zelo ho nes to. Por
al gum tem po con quis tam gran de gló ria e são pelo vul go 
(que de tes ta a mo de ra ção) ce le bra dos e até cul tu a dos
como os úni cos pa la di nos da ver da de e da re li gião, pa re -
cen do to dos os mais in ter di tos e ir re so lu tos. Mas gló ria
e fe li ci da de não du ram para sem pre: al gum tipo de vi o -
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lên cia, a me nos que uma mor te pre ma tu ra lu di brie as
vi cis si tu des da for tu na, é co mu men te o qui nhão fi nal. E 
se aca so ocor re al gu ma al te ra ção no Esta do, quan do en -
tão a se i ta pros cri ta e ames qui nha da re ú ne for ças e le -
van ta a ca be ça, as ame a ças e mal di ções des ses fa ná ti cos
são con de na das, seu nome se tor na ob je to de ódio e to -
das as suas hon ras se trans for mam em re cri mi na ções. O 
as sas si na to de Di o me des às mãos de seu an fi trião alu de
ao fato de que as di fe ren ças re li gi o sas ali men tam fal si da -
des e per fí di as mes mo en tre ami gos ín ti mos. E quan do
se diz que não fo ram to le ra dos o pran to e as la men ta ções
de seus ca ma ra das, mas cas ti ga dos, quer-se di zer que, se
a ma i o ria dos cri mes me re ce pi e da de, na me di da em que
o ódio à ofen sa não pre clu de a mi se ri cór dia para com a
pes soa e a sor te do ofen sor (ape nas o mal ex tre mo não
faz jus aos ofí ci os da com pa i xão), es tan do a re li gião e a
de vo ção em jogo até as mos tras de pi e da de são mal vis tas. 
Por ou tro lado, as do res e la men ta ções dos ca ma ra das de
Di o me des, ou seja, da que les que per ten cem à mes ma
se i ta e cul ti vam a mes ma opi nião, são em ge ral mu i to
to can tes, mu i to mu si ca is, como os sus pi ros dos cis nes,
as aves de Di o me des. Essa par te da ale go ria pos sui ain da
ou tro sig ni fi ca do, im pres si o nan te e no bre: no caso das
pes so as que so frem pela re li gião, as pa la vras que elas pro -
fe rem ao mor rer, como o can to do cis ne mo ri bun do, têm
ma ra vi lho so efe i to so bre o es pí ri to dos ho mens, per ma ne -
cen do lon go tem po em sua lem bran ça e sen ti men tos.

XIX
Dé da lo, ou o me câ ni co

Na pes soa de Dé da lo, ho mem de alen ta do gê nio,
mas de ruim ca rá ter, os an ti gos vi ram a in dus tri o si da de
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e a ha bi li da de me câ ni ca, jun ta men te com seus ar ti fí ci os
de so nes tos e suas apli ca ções per ver ti das. Dé da lo fora
ba ni do por ter as sas si na do um con dis cí pu lo e ri val, mas 
lo grou achar fa vor, no exí lio, jun to a reis e Esta dos. Inú -
me ras e ex ce len tes obras, tan to para hon ra dos de u ses
quan to para ador no e mag ni fi cên cia de ci da des ou lo ca is 
pú bli cos, fo ram con ce bi das e re a li za das por ele. Entre -
tan to, ga nhou fama má xi ma por in ven ções ilí ci tas. De -
ve-se-lhe, com efe i to, a má qui na que per mi tiu a Pa si faé
sa ci ar sua pa i xão pelo tou ro. Por tan to, o des gra ça do e
in fa me nas ci men to do mons tru o so Mi no ta u ro, de vo ra -
dor de jo vens ino cen tes, só se tor nou pos sí vel gra ças à
ha bi li da de ce le ra da e ao gê nio per ni ci o so des se ho mem. 
De po is, para co brir um fe i to ig nó bil, ex co gi ta va ou tro e, 
vi san do dar gua ri da àque la ca la mi da de, pla ne jou e
cons tru iu o La bi rin to – obra per ver sa nos fins, mas ver -
da de i ra men te ad mi rá vel e pre cla ra pela arte. Em se gui -
da, não de se jan do que sua fama re pou sas se ape nas em
ar tes ne fan das – e, tam bém, para que fos se sem pre so li -
ci ta do a mi nis trar re mé di os e ins tru men tos ma lé fi cos –, 
con ce beu o en ge nho so ar ti fí cio do no ve lo, gra ças ao
qual era pos sí vel re tra çar os me an dros do La bi rin to. Esse 
Dé da lo aca bou per se gui do com gran de se ve ri da de, di li -
gên cia e in qui si ção por Mi nos, mas sem pre acha va me i -
os de es ca par e en con trar re fú gio. Por fim, en si nou o fi -
lho Íca ro a voar; mas este, inex pe ri en te e va i do so de sua
arte, des pen cou no oce a no.

A pa rá bo la pode ser in ter pre ta da da se guin te for ma.
Logo de iní cio, ob ser va-se que a in ve ja pre do mi na nos
gran des ho mens e não lhes dá re pou so; não há, de fato,
clas se mais avas sa la da por esse sen ti men to, clas se de
ca rá ter tão amar go e im pla cá vel.

Men ci o na-se a se guir a na tu re za pou co po lí ti ca e im -
pre vi den te do cas ti go in fli gi do: o ba ni men to. É pri vi lé -
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gio dos ar tí fi ces des ta ca dos se rem re ce bi dos em toda
par te, de tal modo que o exí lio em nada os pre ju di ca.
Ou tros ofí ci os e con di ções de vida ra ra men te me dram
em ter ra alhe ia, ao pas so que a ad mi ra ção pela arte se
es pra ia e avo lu ma en tre es tran ge i ros. Está na na tu re za
dos ho mens des de nhar os ta len tos me câ ni cos de seus
com pa tri o tas.

As pas sa gens se guin tes, re fe ren tes ao em pre go des -
ses ta len tos, são cla rís si mas. De cer to a vida hu ma na
mu i to lhes deve, pois daí se ti ram inú me ras co i sas úte is
ao apa ra to re li gi o so, ao or na men to do Esta do e ao uni -
ver so da cul tu ra. No en tan to, da mes ma fon te pro ma -
nam os ins tru men tos da lu xú ria e até da mor te. Pois,
sem fa lar das prá ti cas dos al co vi te i ros, os ve ne nos mais
in si di o sos, as ar mas de guer ra e ou tros en ge nhos le ta is
são fru tos da in ven ção me câ ni ca – e bem sa be mos quão
mais cru éis e per ni ci o sos se mos tram do que o pró prio
Mi no ta u ro.

Tam bém for mo sa é a ale go ria do La bi rin to, pelo
qual se re pre sen ta a na tu re za ge ral da me câ ni ca. É que
toda in ven ção me câ ni ca en ge nho sa e exa ta pode ser
com pa ra da a um la bi rin to por sua su ti le za, va ri e da de e
si mi li tu de ób via, que o ti ro cí nio di fi cil men te con se gue
or de nar e dis cri mi nar, só sen do isso pos sí vel pela cha ve
[no ve lo] da ex pe riên cia. O pon to se guin te não é igual -
men te des pro po si ta do, a sa ber, que o mes mo ho mem a
ca mu flar os me an dros do La bi rin to foi quem afi nal for -
ne ceu a pis ta para evi tá-los. De fato, as ar tes me câ ni cas
cos tu mam ser vir ao mes mo tem po para a cura e a do en -
ça e, pela ma i or par te, pos su em o po der de des fa zer seu
pró prio bru xe do.

Além dis so, os ar ti fí ci os ilí ci tos, e mes mo as ar tes
em si, são ge ral men te per se gui dos por Mi nos – isto é,
pe las leis. Estas os con de nam e pro í bem o povo de

Francis Bacon

64



usá-los. Ain da as sim se pre ser vam às ocul tas e por toda
par te en con tram asi lo e re cep ção. Bem o dis se Tá ci to
em seu tem po, num caso não mu i to di fe ren te, ao fa lar
dos ma te má ti cos e adi vi nhos. Cha ma-os “uma clas se
de ho mens que em nos sa ci da de será sem pre aco lhi da
e pro i bi da”. No en tan to, es sas ar tes ile ga is e cu ri o sas
per dem com o pas sar do tem po a es ti ma (pois mu i tas
ve zes não cum prem suas pro mes sas), como Íca ro a
des pen car do céu, são es car men ta das e pe re cem pelo
ex ces so de os ten ta ção. Por quan to, a fa lar ver da de, não
são tan to con ti das pe las leis quan to con de na das pela
pró pria van gló ria.

XX
Eric tô nio, ou im pos tu ra

Con tam os po e tas que Vul ca no, no ar dor do de se jo,
ten tou for çar a pu di cí cia de Mi ner va. Na luta que se se -
guiu, sua se men te der ra mou-se pelo chão e dela nas ceu
Eric tô nio, ho mem bem-con for ma do e belo no tor so,
mas com co xas e per nas fi nas e dis for mes, pa re ci das a
en gui as. Côns cio des sa de for mi da de, in ven tou o car ro,
com o qual po dia exi bir a par te bo ni ta do cor po e es con -
der a feia.

Essa es tra nha e pro di gi o sa his tó ria pa re ce con ter o
se guin te sig ni fi ca do. A Arte, aqui re pre sen ta da na pes -
soa de Vul ca no (que faz mu i to uso do fogo), quan do
ten ta pela vi o len ta ção dos cor pos cur var a Na tu re za ao
seu ta lan te, ven cê-la e sub ju gá-la (e a Na tu re za é des cri ta 
sob os tra ços de Mi ner va, dada a sa be do ria de suas
obras), ra ra men te al can ça seu ob je ti vo; ao con trá rio, em 
meio aos seus es for ços (como numa luta), ocor rem cer -
tos nas ci men tos im per fe i tos e obras es tro pi a das, cu ri o -
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sas no as pec to, mas frá ge is e im pró pri as para o uso.
Ain da as sim im pos to res as exi bem pelo mun do com fa -
la ci o so apa ra to, qual se fora em tri un fo. Tais co i sas se
ob ser vam co mu men te nas pro du ções quí mi cas ou nas
no vi da des e su ti le zas me câ ni cas. É que os ho mens, ob -
ce ca dos de ma is com seu pro je to para se re di mir de seus
er ros, an tes lu tam con tra a Na tu re za que lhe tri bu tam a
de vi da ob ser vân cia e aten ção.

XXI
De u ca lião, ou res ta u ra ção

Nar ram os po e tas que, ten do os ha bi tan tes do an ti go
mun do sido com ple ta men te ex tin tos pelo di lú vio, só
res tan do De u ca lião e Pir ra, es ses dois se res, in fla ma dos
pelo de se jo de res ta u rar a raça hu ma na, con sul ta ram o
orá cu lo e re ce be ram a se guin te res pos ta: sa tis fa ri am
aque le de se jo se re co lhes sem os os sos de sua mãe e os
ati ras sem pe las cos tas. Essas pa la vras os en tris te ce ram
gran de men te em prin cí pio, pois, ten do o di lú vio ni ve -
la do a face da na tu re za, pro cu rar um se pul cro se ria ta -
re fa in fi ni ta. Mas por fim com pre en de ram que o orá cu lo
alu dia às pe dras da ter ra, vis ta como a mãe de to das as
co i sas.

A fá bu la pa re ce des ven dar um se gre do da na tu re za e 
cor ri gir um erro ine ren te ao es pí ri to hu ma no. O ho -
mem, em sua ig no rân cia, con clui que a re no va ção e res -
ta u ra ção das co i sas tem de fa zer-se por meio de sua pró -
pria cor rup ção e re sí du os, tal como a Fê nix re nas ce das
pró pri as cin zas. Mas não é as sim: tais subs tân ci as che -
ga ram ao ter mo de seu cur so e não po dem vol ver aos co -
me ços de si mes mas. Pre ci sa mos, en tão, re mon tar a
prin cí pi os mais co muns.
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XXII
Nê me se, ou vi cis si tu des das co i sas

Reza a tra di ção que Nê me se era uma de u sa ve ne ra -
da por to dos, te mi da até pe los po de ro sos e afor tu na dos. 
Di zem-na fi lha da No i te e do Oce a no. Eis como a re pre -
sen tam: ala da; co ro a da; com uma lan ça de fre i xo na mão 
di re i ta; na mão es quer da, um fras co com fi gu ras de etío -
pes; e mon ta da num cer vo.

Assim se deve en ten der a fá bu la. A pa la vra Nê me se
sig ni fi ca, cla ra men te, Vin gan ça ou Re tri bu i ção, pois era 
ofí cio da de u sa in ter rom per a fe li ci da de dos ho mens e
não per mi tir que pes soa al gu ma fos se per pe tu a men te
ven tu ro sa – como um tri bu no da ple be a in ter por o seu
veto. Ca bia-lhe, não só cas ti gar a in so lên cia, como fa zer
que a pros pe ri da de, em bo ra ino cen te e fru í da com mo -
de ra ção, ti ves se sem pre o seu re ver so. A ne nhum mor -
tal, com efe i to, é lí ci to par ti ci par dos ban que tes dos de u -
ses, ex ce to por der ri são. Qu an do li o ca pí tu lo de Caio
Plí nio em que ele co le ci o na as des ven tu ras e mi sé ri as de 
Au gus to Cé sar – o qual eu su pu nha o mais afor tu na do
dos ho mens e que mos tra va mes mo cer ta pru dên cia no
uso e gozo da ri que za, sem ter no ca rá ter la i vos de ar ro -
gân cia, le vi an da de, frou xi dão, con fu são ou me lan co lia
(tan to que cer ta fe i ta de ter mi nou mor rer vo lun ta ri a -
men te) –, con cluí que gran de e po de ro sa de via ser essa
de u sa para tra zer se me lhan te ví ti ma às suas aras.

Seus pais fo ram a No i te e o Oce a no: as vi cis si tu des
das co i sas e o obs cu ro jul ga men to de Deus. Re pre sen -
tam-se mu i to bem as vi cis si tu des das co i sas na fi gu ra
do Oce a no, pelo seu per pé tuo flu xo e re flu xo; e a pro vi -
dên cia ocul ta con diz com a ima gem da No i te. Por que
essa Nê me se da No i te (dis pa ri da de en tre os ju í zos hu -
ma no e di vi no) fora sus pe i ta da até pe los pa gãos:
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Tam bém tom bou Ri feu, con si de ra do o mais jus to
E pres tan te dos te u cros.
Mas os de u ses pen sa vam de ou tro modo.

Nê me se ain da é re pre sen ta da com asas, em ra zão
das sú bi tas e im pre vi sí ve is re vo lu ções das co i sas. Sa be -
se por to dos os re gis tros his tó ri cos que ho mens va lo ro -
sos e avi sa dos pe re ce ram em con se qüên cia dos ma les
que mais te mi am. Assim su ce deu a Mar co Cí ce ro, o
qual, ad ver ti do por Dé ci mo Bru to con tra a má fé e a
hos ti li da de de Otá vio Cé sar, res pon deu ape nas: “Agra -
de ço-te mu i to, caro Bru to, essa in for ma ção, em bo ra ela
não pas se de lou cu ra”.

Nê me se se dis tin gue tam bém pela co roa, em alu são
à na tu re za in ve jo sa e má do vul go: quan do os po de ro sos 
e afor tu na dos caem, o povo co mu men te exul ta e co lo ca
uma co roa na ca be ça de Nê me se.

A lan ça na mão di re i ta re la ci o na-se àque les que ela
de fato fere e tres pas sa. E se al gum mor tal hou ver que a
de u sa não tor ne ví ti ma de ca la mi da des e in for tú ni os, ao 
me nos lhe exi be o som brio e omi no so es pec tro que se
vê em sua mão es quer da: pois os ho mens pre ci sam ser
as som bra dos, ain da que no auge da ven tu ra, pe las ima -
gens da mor te, en fer mi da des, des gra ças, per fí di as de
ami gos, ur di du ras de ini mi gos, os ci la ções de for tu na e
co i sas as sim – como os etío pes do fras co.

Vir gí lio, ao des cre ver a ba ta lha de Ácio, acres cen ta
com ele gân cia a pro pó si to de Cleó pa tra:

No meio a Ra i nha in ci ta os seus à luta
Com um sis tro, sem te mer as ás pi des gê me as às suas   

      [cos tas.

Mas pou co de po is, para onde quer que se vol tas se,
ban dos de etío pes sur gi am a seus olhos.
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Por fim, acres cen ta-se apro pri a da men te que Nê me se
mon ta um cer vo, ani mal lon ge vo: pode ser que quem
mor re jo vem lu di brie Nê me se; mas se sua pros pe ri da de
e sua gran de za du ra rem, tor na-se fa tal men te um sú di to
de Nê me se e como que a car re ga por toda par te mon ta da
às cos tas.

XXIII
Aque ló, ou ba ta lha

Os an ti gos con tam que, quan do Hér cu les e Aque ló
dis pu ta vam a mão de Dja ni ra, re sol ve ram de ci dir a
ques tão por uma luta. Aque ló co me çou ten tan do toda
uma va ri e da de de for mas, o que lhe era per mi ti do, e por
fim se apre sen tou a Hér cu les sob o as pec to de um tou ro
sel va gem e fu ri o so, já apres ta do para o com ba te. Hér cu -
les, por seu tur no, man te ve a fi gu ra hu ma na e cor reu
con tra ele. Se guiu-se uma luta en car ni ça da, cujo des fe -
cho foi Hér cu les ar ran car um dos chi fres do tou ro. Este,
gran de men te fe ri do e ater ra do, ofe re ceu em tro ca do
seu o chi fre de Amal téia, ou Abun dân cia.

A fá bu la alu de às ex pe di ções mi li ta res. A pre pa ra ção 
para a guer ra, da par te dos de fen so res (re pre sen ta dos
por Aque ló), é vá ria e mul ti for me. Já o as pec to as su mi -
do pe los in va so res é um só, con sis ten te ape nas num
exér ci to ou às ve zes numa fro ta. O país pres tes a re ce -
ber o ini mi go em seu pró prio ter ri tó rio co me ça a tra ba -
lhar de vá ri as ma ne i ras: for ti fi ca uma ci da de, des man te -
la ou tra, aco lhe a gen te do cam po e das al de i as den tro
de seus mu ros, acas te la bur gos, cons trói uma pon te
aqui, der ru ba ou tra aco lá, re ú ne e dis tri bui tro pas e pro -
vi sões; pre o cu pa-se com rios, por tos, gar gan tas de
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mon ta nha, flo res tas e mu i tas ou tras co i sas. Pode-se di -
zer que as su me uma nova for ma a cada dia; e, es tan do já 
in te i ra men te pre pa ra do, exi be ao mun do a ame a ça do ra
ca ta du ra de um tou ro be li co so. Enquan to isso, o ini mi -
go an se ia pelo com ba te e só dele se ocu pa, te men do fi -
car sem su pri men tos em ter ra ini mi ga. E se aca so ven ce
a ba ta lha – se, por as sim di zer, que bra o chi fre do ad ver -
sá rio –, este, de sen co ra ja do e hu mi lha do, pre ci sa re cu ar
para suas po si ções for ti fi ca das a fim de re co brar for ças,
de i xan do à sa nha do in va sor suas ci da des e cam pos.
Ora, isso é como en tre gar-lhe o chi fre de Amal téia.

XXIV
Di o ni so, ou de se jo

(Esta fábu la re a pa re ce, am pli a da e com ple ta da, no
Li vro II de De Aug men tis Sci en ti a rum)

Nar ram [os po e tas] que Sê me le, aman te de Jú pi ter,
fê-lo pro fe rir o ju ra men to in vi o lá vel de sa tis fa zer-lhe
um de se jo, qual quer que fos se. Pe diu en tão que ele a
pos su ís se sob a mes ma for ma com que pos su ía Juno. A
con se qüên cia foi que a jo vem pe re ceu in ci ne ra da em
seu abra ço. A cri an ça que tra zia no ven tre foi re co lhi da
pelo pai e cos tu ra da em sua coxa, até cum prir-se o tem -
po da ges ta ção. O peso obri ga va Jú pi ter a man que jar; e a 
cri an ça, por ca u sar-lhe dor, re ce beu o nome de Di o ni so.
De po is de nas cer, foi en vi a da a Pro sér pi na, que dela cu i -
dou por al guns anos; mas, quan do cres ceu, seu ros to se
pa re cia tan to com o de uma mu lher que era di fí cil sa ber
de qual sexo era. Além dis so, mor reu e fi cou se pul ta do
por cer to tem po, para logo vol tar à vida. Em sua pri me i ra 
ju ven tu de, Di o ni so des co briu e dis se mi nou a cul tu ra da 
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vi nha, bem como a com po si ção e o uso do vi nho, até en -
tão des co nhe ci do. Já fa mo so e ilus tre, sub ju gou o mun -
do in te i ro e avan çou até os li mi tes ex tre mos da Índia.
Era con du zi do num car ro pu xa do por ti gres, ten do à
vol ta uns de mô ni os de for ma dos e sal ti tan tes cha ma dos
Có ba los, Ácra to e ou tros. Tam bém as Mu sas se uni ram
a ele. To mou para es po sa Ari ad ne, a quem Te seu tra í ra
e aban do na ra. Ti nha por ár vo re sa gra da a hera. Cre di -
tam-lhe ain da a in ven ção e ins ti tu i ção de ce ri mô ni as e
ri tos sa gra dos, que eram, no en tan to, fa ná ti cos e cor -
rup tos, além de cru de lís si mos. De ti nha o po der de ex ci -
tar o fre ne si. Pelo me nos dois va rões ilus tres, Pen teu e
Orfeu, su cum bi ram às mãos de mu lhe res en lou que ci -
das em suas or gi as, que os fi ze ram em pe da ços – o pri -
me i ro por ter su bi do a uma ár vo re a fim de es piá-las, o
se gun do en quan to tan gia a lira. Mu i tas das ações des se
deus con fun dem-se com as de Jú pi ter.

A fá bu la pa re ce tra tar dos cos tu mes, e de fato nada
me lhor se en con tra na fi lo so fia mo ral. Sob os tra ços de
Baco des cre ve-se a na tu re za do De se jo, ou pa i xão e per -
tur ba ção. Com efe i to, a mãe de to dos os de se jos, ain da
os mais per ni ci o sos, ou tra não é que o ape ti te e o an se io 
por bens apa ren tes; sua con cep ção se dá sem pre por
uma pro mes sa ilí ci ta, fe i ta an tes de ser me di da e pon de -
ra da. Mas quan do a pa i xão se aque ce, a mãe (isto é, a
na tu re za do bem), in ca paz de su por tar-lhe o ca lor, é de -
vo ra da pe las cha mas. A pró pria pa i xão, de iní cio, per -
ma ne ce na alma hu ma na (que é seu pai, re pre sen ta do
por Jú pi ter), so bre tu do na par te ba i xa, qual se fora na
coxa, sen do ali nu tri da e ocul ta da. A tal pon to pun ge,
in co mo da e de pri me a alma que suas re so lu ções e ações
como que cla u di cam. E mes mo de po is que cres ce e se
trans for ma em atos, por in dul gên cia e cos tu me, fica du -
ran te al gum tem po aos cu i da dos de Pro sér pi na – ou
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seja, bus ca lo ca is se cre tos e man tém-se ocul ta como sob 
a ter ra. Mas en tão, rom pen do to dos os en tra ves do pu -
dor e do medo, faz-se ou sa da e as su me ou a más ca ra de
al gu ma vir tu de ou, in so len te men te, a pró pria in fâ mia.
Com ver da de se diz que toda pa i xão in fla ma da é de sexo 
du vi do so, pois tem ao mes mo tem po a for ça do ho mem
e a fra que za da mu lher. Diz-se tam bém com igual ver -
da de que Baco vol tou à vida de po is de mor rer: as pa i -
xões pa re cem às ve zes ador me ci das e ex tin tas, mas de -
las não se pode fiar ain da que ha jam sido se pul ta das
por que, for ne ci dos o pre tex to e a oca sião, res sur gem.

For mo sa pa rá bo la, a da in ven ção do vi nho. De fato,
as pa i xões des co brem seus pró pri os es ti mu lan tes com
mu i ta sa ga ci da de e en ge nho. E nada do que co nhe ce -
mos é tão vi go ro so e efi ci en te quan to o vi nho para ex ci -
tar per tur ba ções de todo tipo, das qua is é como que o
com bus tí vel co mum. Com idên ti ca fi nu ra se re pre sen -
tou a Pa i xão como sub ju ga do ra de pro vín ci as e em pre -
en de do ra de con quis tas sem fim. Ela ja ma is se con ten ta
com o que pos sui, mas vai adi an te com in sa ciá vel ape ti te, 
à cata de no vos tri un fos. Ti gres são man ti dos em suas
co che i ras e re ce bem o jugo de seu car ro – pois logo que
a Pa i xão de i xa de avan çar a pé para de i xar-se con du zir
por ro das, ce le bran do sua vi tó ria so bre a ra zão, pas sa a
mos trar-se cru el, sel va gem e im pi e do sa para com tudo
o que lhe bar ra o ca mi nho. Jo co sa men te fo ram co lo ca -
dos aque les de mô ni os ri dí cu los a dan çar à vol ta do car ro: 
com efe i to, toda pa i xão pro duz nos olhos, na boca e no
cor po mo vi men tos in de co ro sos, in con ti dos e dis for -
mes. Qu an do um ho mem, sob a in fluên cia da pa i xão –
có le ra, pe tu lân cia, amor etc. –, pa re ce gran de e im po -
nen te a seus pró pri os olhos, aos olhos dos ou tros pa re ce 
de sa gra dá vel e ri dí cu lo. Con vém igual men te que as
Mu sas in te grem o cor te jo, pois qua se não há pa i xão que 
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não en con tre uma dou tri na para in cen sá-la. Assim a ma -
jes ta de das Mu sas se re ba i xa gra ças à le vi an da de do en -
ge nho hu ma no, trans for man do aque les que de ve ri am
ser os gui as da vida em me ros se gui do res de suas pa i -
xões.

No bre é a par te da ale go ria que re pre sen ta Baco con -
sa gran do o seu amor a uma mu lher aban do na da por ou -
tro ho mem. Ver da de i ra men te, a pa i xão bus ca e ape te ce
aqui lo que a ex pe riên cia re je i tou. E sa i bam to dos quan -
tos, no afã da bus ca e da in dul gên cia, es tão pron tos a
pa gar qual quer pre ço pelo gozo de seus afe tos, que in -
de pen den te men te do ob je to pre ten di do – hon ra, for tu -
na, amor, gló ria ou sa be do ria –, cor te ja rão co i sas re je i -
ta das, co i sas que mu i tos ho mens ex pe ri men ta ram e,
após a ex pe riên cia, de i ta ram fora com des gos to.

Tem tam bém seu mis té rio a con sa gra ção da hera a
Baco. Essa plan ta apre sen ta, com efe i to, duas pro pri e -
da des: flo res ce no in ver no e sobe es pa lhan do-se pe las
co i sas – ár vo res, pa re des, edi fí ci os. Qu an to à pri me i ra,
toda pa i xão de sa bro cha e ga nha for ças ante a pro i bi ção
e a re sis tên cia (como por uma es pé cie de an ti pe rís ta se), 
tal qual se dá com a hera ante o frio do in ver no. Qu an to
à se gun da, a pa i xão do mi nan te es pra ia-se por so bre to -
dos os atos e re so lu ções hu ma nas, in si nu an do-se ne les
e com eles se mes clan do. E não ca u sa es pan to que os ri -
tos su pers ti ci o sos se jam atri bu í dos a Baco, já que todo
afe to in sa no cres ce nas re li giões de pra va das, nem que o
fre ne si seja por ele des per ta do, por quan to toda pa i xão é
em si mes ma uma lou cu ra bre ve – e, quan do ve e men te e 
obs ti na da, ter mi na em des fa ça tez. O di la ce ra men to de
Pen teu e Orfeu apre sen ta um evi den te sig ni fi ca do ale -
gó ri co: a bis bi lho ti ce e a ad ver tên cia sa lu tar são, am bas, 
odi o sas e in to le rá ve is a uma pa i xão obs ti na da. 
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Fi nal men te, a con fu são das pes so as de Baco e Jú pi -
ter pode ser en ten di da como uma pa rá bo la. Os fe i tos de
rara dis tin ção e mé ri to pro ce dem às ve zes da vir tu de, da 
ra zão cla ra e da mag na ni mi da de, ou tras (em bo ra pos -
sam ser ce le bra das e apla u di das), de al gu ma pa i xão la -
ten te ou de se jo ocul to. Por isso, as pro e zas de Baco não
se dis tin guem fa cil men te das de Jú pi ter.

XXV
Ata lan ta, ou lu cro

Ata lan ta, no tá vel pela li ge i re za, foi de sa fi a da a uma
cor ri da por Hi pô me nes. As con di ções do cer ta me eram:
se Hi pô me nes ven ces se, des po sa ria Ata lan ta; se per des -
se, mor re ria. Não pa re cia ha ver dú vi das quan to ao des -
fe cho, já que a in su pe rá vel ex ce lên cia de Ata lan ta na
car re i ra fora con sa gra da pela mor te de inú me ros com -
pe ti do res. Por isso Hi pô me nes re cor reu a um ar ti fí cio.
Mu niu-se de três po mos de ouro e le vou-os con si go. A
cor ri da co me çou. Ata lan ta to mou a di an te i ra. Ven do-se
ul tra pas sa do, Hi pô me nes re cor reu ao es tra ta ge ma e ati -
rou à fren te um dos po mos, de modo que ela o avis tas se
– não di re ta men te à fren te, mas um pou co para o lado, a
fim de re tar dá-la e ao mes mo tem po des viá-la do cur so.
Ela, com fe mi nil cu pi dez e atra í da pela be le za do pomo,
de fato afas tou-se do cur so e de te ve-se para apa nhá-lo.
Hi pô me nes pas sou-lhe à fren te; mas Ata lan ta, gra ças a
seu ím pe to na tu ral, re cu pe rou-se e no va men te to mou a
di an te i ra. Po rém, Hi pô me nes, in ter rom pen do-a se gun da 
e ter ce i ra ve zes da mes ma for ma, ven ceu a cor ri da pela
es per te za e não pela ve lo ci da de.

A his tó ria en cer ra uma ex ce len te ale go ria, re fe ren te
à dis pu ta en tre a Arte e a Na tu re za. Pois a Arte, re pre -
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sen ta da por Ata lan ta, é de si mes ma mais ve loz que a
Na tu re za, se nada a de tém, e por as sim di zer o cor re dor
que atin ge pri me i ro o pon to de che ga da. Isso se vê em
qua se tudo: a fru ta cres ce com mais len ti dão da se men te
que do en xer to; o bar ro de mo ra a en ri jar-se em pe dra,
mas não tar da a trans for mar-se em ti jo lo quan do co zi do.
Dá-se o mes mo em mo ral: o es que ci men to e o alí vio da
dor vêm, por me i os na tu ra is, com o cor rer do tem po;
mas a fi lo so fia, que po de mos con si de rar a arte de vi ver,
fá-lo sem es pe rar mu i to, an te ven do e apres san do as co i -
sas. Mas eis que essa prer ro ga ti va e vi gor da arte são re -
tar da dos, com in fi ni to dano para a hu ma ni da de, pe los
po mos de ouro. Com efe i to, não exis te uma úni ca ciên -
cia ou arte que siga per pe tu a men te a via cer ta e le gí ti -
ma, até al can çar seu ob je ti vo; su ce de sem pre que es ta -
que a me io-caminho e vol te-se para os la dos, em bus ca
de ga nho e co mo di da de:

Des vi an do-se para apa nhar o ouro vo lú vel.

Não é, pois, mi ni ma men te de ad mi rar que à Arte
seja ve da do tri un far da Na tu re za e, se gun do as re gras
do cer ta me, pe re ça e se ex tin ga. Ao con trá rio, a Arte
per ma ne ce su je i ta à Na tu re za como a mu lher ao ma ri -
do.

XXVI
Pro me teu, ou con di ção hu ma na

Reza a tra di ção que o Ho mem foi fe i to por Pro me -
teu, e fe i to de bar ro. Ain da as sim, Pro me teu mis tu -
rou-lhe par tí cu las re ti ra das de di fe ren tes ani ma is. De -
se jo so de be ne fi ci ar e pro te ger sua pró pria obra, e tam -

A sabedoria dos antigos

75



bém de ser con si de ra do não ape nas o fun da dor, mas
tam bém o dis se mi na dor do gê ne ro hu ma no, su biu ao
céu em pu nhan do um fe i xe de ta los se cos de fé ru la,
acen deu-os no car ro do Sol e as sim trou xe o fogo para a
Ter ra, pre sen te an do-o à hu ma ni da de. Em tro ca de tão
pro ve i to so Dom, os ho mens, diz-se, de for ma al gu ma se 
mos tra ram agra de ci dos; ao con trá rio, che ga ram a cons -
pi rar para acu sá-lo, e a seu in ven to, pe ran te Jú pi ter. Se -
me lhan te ato não foi en ca ra do com os jus tos sen ti men -
tos que pa re cia de ver ins pi rar, pois a acu sa ção mos -
trou-se bas tan te ace i tá vel a Jú pi ter e aos ou tros de u ses.
Tão de le i ta dos fi ca ram que não ape nas de i xa ram à hu -
ma ni da de o uso do fogo, como a pre sen te a ram com um
novo dom, o mais agra dá vel e de se já vel de to dos: a eter -
na ju ven tu de. Ju bi lo sas com isso, as nés ci as cri a tu ras
pu se ram o pre sen te dos de u ses no lom bo de um asno.
Este, a ca mi nho de casa, sen tin do-se ator men ta do pela
sede, apro xi mou-se de uma fon te; mas a ser pen te que
ali fora pos ta para guar dar as águas não lhe per mi tiu
que be bes se, a me nos que em paga en tre gas se a car ga
que tra zia. O po bre asno ace i tou a con di ção; e as sim,
por um gole de água, o po der de re no var a ju ven tu de foi
trans fe ri do dos ho mens para as ser pen tes. De po is que a
hu ma ni da de per deu o seu prê mio, Pro me teu re con ci li ou -
se com ela; mas, con ser van do a ma lí cia e amar ga men te
in dis pos to con tra Jú pi ter, não es cru pu li zou em lu di -
briá-lo até mes mo no ato do sa cri fí cio. Con ta-se que
aba teu dois bois e en cheu a pele de um de les com a car ne 
e a gor du ra de am bos, e a pele do ou tro ape nas com os
os sos. Em se gui da le vou-os ao al tar com ares be nig nos
e de vo tos, pe din do a Jú pi ter que es co lhes se. O deus,
que lhe de tes ta va a so lér cia e a má-fé, mas sa bia como
vin gar-se, es co lheu o tou ro fal so. Então, ávi do de pu -
ni-lo e cer to de que a úni ca ma ne i ra de re pri mir a in so -
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lên cia de Pro me teu se ria cas ti gar a raça hu ma na (obra
de que ele se mos tra va ab sur da men te va i do so e ufa no),
or de nou a Vul ca no que fa bri cas se uma mu lher for mo sa
e atra en te. Uma vez pron ta, to dos os de u ses a mi mo se a -
ram com um dom, don de o seu nome de Pan do ra. Em
se gui da, pu se ram-lhe nas mãos um pri mo ro so vaso, no
qual es ta vam en cer ra dos to dos os ma les e ca la mi da des.
No fun do, ja zia a Espe ran ça. Ela se di ri giu pri me i ro a
Pro me teu, a ver se to ma ria e abri ria o vaso; po rém ele,
ca u te lo so e as tu to, não o quis. Assim re pe li da, pro cu rou 
Epi me teu (ir mão de Pro me teu, mas de ca rá ter in te i ra -
men te di ver so), que abriu o vaso sem he si tar. Ao ver os
ma les se es ca pan do, e tor nan do-se sá bio tar de de ma is,
ten tou fe char ra pi da men te o vaso; no en tan to, só o que
con se guiu con ser var foi a Espe ran ça, que es ta va no fun -
do. Ao fim, Jú pi ter agar rou Pro me teu e, de po is de mu i -
tas e gra ves acu sa ções – o rou bo do fogo, o lu dí brio à
ma jes ta de di vi na no epi só dio do sa cri fí cio, o des pre zo e
re je i ção de seu pre sen te e ain da ou tra, não men ci o na da
an tes, a ten ta ti va de se du zir Mi ner va –, acor ren tou-o e
con de nou-o ao per pé tuo su plí cio. Por or dem de Jú pi ter,
com efe i to, foi ar re ba ta do ao Mon te Cáu ca so e ali ata do
a uma co lu na, tão fir me men te que não po dia me xer-se.
To dos os dias, vi nha uma águia que lhe de vo ra va o fí ga -
do; mas este cres cia de novo à no i te, de sor te que não
fal ta va nun ca ali men to à dor. Con tu do, diz-se que esse
cas ti go teve um fim: Hér cu les, cru zan do o mar numa
taça que lhe dera o Sol, che gou ao Cáu ca so, fle chou a
águia e li ber tou Pro me teu. Para hon rar Pro me teu, ins ti -
tu í ram-se em vá ri os pa í ses jo gos que fo ram cha ma dos
de cor ri das de to chas, nos qua is os con cor ren tes car re -
ga vam to chas ace sas; se uma de las se apa ga va, o por ta -
dor pu nha-se de lado e ce dia a vi tó ria aos de ma is; e o
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pri me i ro que al can ça va a meta com a to cha ace sa em pal -
ma va o prê mio.

Essa fá bu la en cer ra, no âma go e na su per fí cie, mu i tas
es pe cu la ções ver da de i ras e gra ves. Nela, des co bri ram-se
al gu mas co i sas des de o co me ço, ou tras per ma ne ce ram
ig no ra das.

Pro me teu, é lí qui do e cer to, sig ni fi ca a Pro vi dên cia:
com efe i to, a cri a ção e a cons ti tu i ção do Ho mem eram,
para os an ti gos, a obra es pe ci al da Pro vi dên cia. Por isso, 
não se du vi da va de que a na tu re za hu ma na in clui men te 
e in te lec to, que é a sede da pro vi dên cia; e, uma vez que
de ri var a men te e a ra zão de prin cí pi os bru ta is e ir ra ci o -
na is pa re ce ria gros se i ro e ina cre di tá vel, se gue-se qua se
ne ces sa ri a men te que o es pí ri to hu ma no não foi do ta do
de pro vi dên cia sem que an tes a Pro vi dên cia ma i or o
qui ses se e ga ran tis se. Mas não é tudo. O ob je ti vo prin ci -
pal da pa rá bo la pa re ce ser que o Ho mem, se aten tar mos
para as ca u sas fi na is, pode ser vis to como o cen tro do
mun do, tan to que, se de sa pa re ces se, o res to ca re ce ria
de fi na li da de e pro pó si to como uma vas sou ra des co si da, 
sem a nada le var. De fato, o mun do in te i ro ope ra de con -
cer to a ser vi ço do ho mem, e de tudo ele tira uso e pro ve i -
to. As re vo lu ções e mo vi men tos dos as tros ser vem -lhe
tan to para de ter mi nar as es ta ções quan to para dis tri bu ir
os qua dran tes do glo bo. Os me te o ros, para prog nos ti car
o tem po. Os ven tos, para im pe lir-lhe os na vi os e gi rar -
lhe os mo i nhos e as má qui nas. Plan tas e ani ma is de to -
dos os gê ne ros for ne cem-lhe abri go, ves tuá rio, ali men -
tos e re mé di os, ou ali ge i ram-lhe o tra ba lho, ou lhe dão
pra zer e con for to – a tal pon to que as co i sas pa re cem
obe de cer às ne ces si da des do ho mem e não às suas pró -
pri as. Não sem ra zão acres cen tou-se que, para a com po -
si ção do ho mem, par tí cu las re ti ra das a di fe ren tes ani -
ma is fo ram mis tu ra das com o bar ro, pois de to das as co i -
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sas do uni ver so o ho mem é a mais com pó si ta, don de
cha ma rem-no os an ti gos com acer to de Mun dus Mi nor
[Pe que no Mun do]. Os al qui mis tas, ao sus ten tar que se
en con tram no ho mem to dos os mi ne ra is, ve ge ta is etc.,
ou algo que lhes cor res pon da, to mam a pa la vra mi cro cos -
mo num sen ti do ex ces si va men te am plo e li te ral, rou -
ban do sua ele gân cia e dis tor cen do seu sig ni fi ca do; ain -
da as sim, o fato de o ho mem, en tre to das as co i sas exis -
ten tes, ser ao mes mo tem po a mais mis ta e a mais or gâ -
ni ca per ma ne ce uma ver da de sã e só li da. Na ver da de,
esse é o mo ti vo de ele ser do ta do de tan tos po de res e fa -
cul da des. Os po de res dos cor pos sim ples, em bo ra exa -
tos e rá pi dos, são pou cos, por que me nos re fra ta dos,
rom pi dos e con tra ba lan ça dos pela mis tu ra; já a abun -
dân cia e a ex ce lên cia de po der, es sas re si dem na mis tu -
ra e na com po si ção. Não obs tan te, ve mos que o ho mem
se mos tra nu e in de fe so na pri me i ra fase de sua exis tên -
cia, tar do em aju dar-se e che io de ne ces si da des. Por isso 
Pro me teu apres sou-se a in ven tar o fogo, o gran de dis -
pen sa dor de alí vio e am pa ro em to das as in di gên ci as e
ne gó ci os hu ma nos. Assim como a alma é a for ma das
for mas e a mão a fer ra men ta das fer ra men tas, o fogo
me re ce ser cor re ta men te cha ma do de au xí lio dos au xí -
li os ou re cur so dos re cur sos. Por meio dele se efe tua a
ma i o ria das ope ra ções e, em in fi ni ta va ri e da de de mo -
dos, dele se ser vem as ar tes me câ ni cas e as pró pri as
ciên ci as.

A des cri ção da ma ne i ra pela qual se des cre ve o rou -
bo do fogo tam bém é cor re ta e ade qua da à na tu re za do
as sun to. Deu-se pela apli ca ção de um fe i xe de ta los de
fé ru la ao car ro do Sol, pois a fé ru la é usa da como vara de 
gol pe ar. Por tan to, o sig ni fi ca do cla ro é que o Fogo se
pro duz por per cus sões e atri tos vi o len tos de um cor po
com ou tro; des sa for ma, a ma té ria de que são fe i tos ate -
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nua-se e põe-se em mo vi men to, pre pa ran do-se para re -
ce ber o ca lor dos cor pos ce les tes por pro ces sos clan des -
ti nos, à se me lhan ça de um fur to, e as sim ex pe le cha mas 
como que ti ra das ao car ro do Sol.

Se gue-se uma par te re al men te no tá vel da pa rá bo la.
Con tam-nos que os ho mens, em vez de sa tis fe i tos e gra -
tos, fi ca ram in dig na dos e pro tes ta ram ante Jú pi ter con -
tra Pro me teu e con tra o Fogo; e que esse ato foi tão
apre ci a do pelo deus que, em paga, ele con ce deu no vos
be ne fí ci os à hu ma ni da de. Mas como po de ria o cri me da
in gra ti dão para com seu fa u tor, ví cio que em si al ber ga
qua se to dos os ou tros, me re cer apro va ção e re com pen sa?
Qual po de ria ser o sig ni fi ca do des sa fá bu la? Ra ci o ci ne -
mos em ou tra di re ção. A ale go ria diz que a de nún cia,
pe los ho mens, de sua pró pria na tu re za e arte pro ce de de 
uma ex ce len te ati tu de de es pí ri to e vo ca ção para o bem.
O con trá rio é co i sa in fa us ta e de tes tá vel aos olhos dos
de u ses. Pois aque les que, ex tra va gan te men te, ga bam a
na tu re za hu ma na tal qual é e as ar tes tais qua is fo ram
re ce bi das; que se de mo ram na ad mi ra ção do que pos -
su em, jul gan do com ple tas as ciên ci as já pro fes sa das e
cul ti va das – es ses ne gam, para co me çar, re ve rên cia à
na tu re za di vi na, a cuja per fe i ção ou sam com pa rar-se, e
tor nam-se inú te is aos se me lhan tes. Ima gi nam ter atin -
gi do o ápi ce do co nhe ci men to e en cer ra do seus tra ba -
lhos, nada mais ne ces si tan do pro cu rar. De ou tra par te,
aque les que de nun ci am a na tu re za e as ar tes, mul ti pli -
can do as que i xas, são não ape nas mais mo des tos, a bem 
con si de rar mos, como tam bém cons tan te men te pro pen -
sos à in dus tri o si da de e à des co ber ta. Isso me faz pas mar 
ain da mais da ig no rân cia e mau gê nio dos ho mens, os
qua is, ser vos da ar ro gân cia de uns pou cos, tan to hon ram 
a dou tri na dos pe ri pa té ti cos (que é ape nas uma par te, e
não mu i to gran de, da fi lo so fia gre ga) que qual quer ten -
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ta ti va de nela en con trar fa lhas tor nou-se não ape nas vã,
mas sus pe i ta e pe ri go sa.

Cer ta men te, em mi nha opi nião, tan to Empé do cles
quan to De mó cri to – o pri me i ro com in sen sa tez, o se gun -
do com so bri e da de –, que afir mam que to das as co i sas
es tão fora de nos so al can ce, que nada sa be mos, que nada
dis tin gui mos, que a ver da de se acha en cla u su ra da num
poço pro fun do, que o ver da de i ro e o fal so se en con tram
inex tri ca vel men te amal ga ma dos (pois aqui a Nova Aca -
de mia se ex ce deu), me re cem mais apla u so que a con fi a -
da e dog má ti ca es co la de Aris tó te les. Sa i bam, pois, to dos 
que pro fe rir que i xas con tra a na tu re za e as ar tes agra da
aos de u ses, me re cen do da bon da de di vi na no vas bên -
çãos e dons; que a dura e ve e men te acu sa ção con tra Pro -
me teu, nos so cri a dor e se nhor, é mais sen sa ta e pro ve i -
to sa do que uma efu são de con gra tu la ções; e que a cer -
te za da abun dân cia é a prin ci pal ca u sa da ca rên cia.

Qu an to ao pre sen te que os ho mens te ri am re ce bi do
em re com pen sa de sua de nún cia, ou seja, o flo rir eter no
da ju ven tu de, pa re ce mos trar que mé to dos e re mé di os
para o re tar da men to da ida de e o pro lon ga men to da
vida eram con si de ra dos, pe los an ti gos, não como co i sa
im pos sí vel, ou ja ma is pro por ci o na da, mas do nú me ro
da que las que os ho mens pos su í ram ou tro ra e per de ram
por ne gli gên cia. Pa re ce di zer, com efe i to, que gra ças ao
uso con ve ni en te do fogo, à jus ta e vi go ro sa in dig na ção
con tra os er ros da arte, tais bens po de ri am ter sido con -
ce di dos pela bon da de di vi na; fo ram os pró pri os ho mens 
que se per de ram, con fi an do o pre sen te dos de u ses a um
asno tar do e pre gui ço so. Isso pa re ce alu dir à Expe riên -
cia, uma co i sa es tú pi da e de pas so ar ras ta do que deu
nas cen ça à an ti ga la men ta ção se gun do a qual a vida é
cur ta e a arte é lon ga. De mi nha par te, pen so que es sas
duas fa cul da des – a Dog má ti ca e a Empí ri ca – ain da não
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se jun ta ram con ve ni en te men te; e que os no vos dons
dos de u ses sem pre fo ram en tre gues à fi lo so fia abs tra ta,
como a um pás sa ro li ge i ro, ou à ex pe riên cia len ta, como 
a um asno. No en tan to, di ga-se em fa vor do asno que ele 
tal vez hou ves se agi do bem se não fora aque le aci den te
da sede em seu ca mi nho. Pois caso um ho mem se de i -
xas se gui ar pela ex pe riên cia e se guis se adi an te obe de -
cen do a de ter mi na da lei ou mé to do, sem per mi tir que a
sede de ex pe ri men tos lu cra ti vos ou os ten ta tó ri os o do -
mi nas se e o fi zes se de por o far do para de gus tá-los, tal
ho mem, digo eu, se ria um car re ga dor a quem se po de ria
con fi ar no vas e mais am plas me di das do qui nhão di vi no.

Qu an to à trans fe rên cia do dom para as ser pen tes,
pa re ce mero acrés ci mo or na men tal, ex ce to se ali foi
pos ta para es car men to da hu ma ni da de, que com tan to
fogo e tan tas ar tes não pôde ad qui rir para si co i sas que a 
na tu re za de bom gra do con ce deu a ou tros ani ma is.

A sú bi ta re con ci li a ção dos ho mens com Pro me teu,
de po is que se frus tra ram suas es pe ran ças, con tém igual -
men te uma ob ser va ção sá bia e pro ve i to sa. Alu de à pre ci -
pi ta ção e le vi an da de dos ho mens nos ex pe ri men tos.
Qu an do es tes não dão o re sul ta do pre ten di do, eles se
apres sam a clas si fi car a ten ta ti va de fra cas so, vol tan do
aon de es ta vam e en vol ven do-se ou tra vez com as co i sas
an ti gas.

Ten do as sim des cri to a con di ção do ho mem com
res pe i to às ar tes e as sun tos in te lec tu a is, a pa rá bo la se
vol ta para a Re li gião. É que, com o tra to das ar tes, vem o 
cul to das co i sas di vi nas, des de o iní cio açam bar ca do e
po lu í do pela hi po cri sia. Assim, sob a for ma do du plo sa -
cri fí cio, re pre sen tam-se com fi nu ra o ho mem ver da de i -
ra men te re li gi o so e o hi pó cri ta. Em um há a gor du ra,
que é a por ção de Deus, em vir tu de da cha ma e do sa bor
doce pe los qua is se en ten dem o afe to e o zelo que i man do 
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e su bin do para a gló ria di vi na. Nele es tão as vís ce ras da
ca ri da de, as car nes boas e úte is. No ou tro só se en con -
tram os sos des pi dos e se cos, com os qua is a pele é in fla da
até pa re cer uma ví ti ma bela e no bre; isso alu de aos ri tos
ex te ri o res e va zi os com que os ho mens so bre car re gam e 
atu lham o ser vi ço re li gi o so, co i sas an tes fe i tas para a os -
ten ta ção que para a pi e da de. E não se con ten ta o ho mem 
em ofe re cer tais con tra fa ções a Deus, mas im pu ta-as a si
mes mo como se as hou ves se es co lhi do e pres cri to. É
con tra esse tipo de es co lha que Deus fala pela boca do
pro fe ta: Aca so es co lhi se me lhan te je jum, para que o ho mem
afli ja sua alma por um dia e pen da a ca be ça como um jun co?

Após exa mi nar a con di ção re li gi o sa, a pa rá bo la se
vol ta para a mo ral e o es ta do da vida hu ma na. Em ge ral,
e de modo cor re to, en ten deu-se Pan do ra como Vo lú pia
e Li ber ti na gem, que em se gui da à in tro du ção das ar tes
ci vis, da cul tu ra e do luxo, são por as sim di zer ali men ta -
das pelo dom do fogo. É, pois, a Vul ca no – que tam bém
per so ni fi ca o fogo – que se atri bui a fa bri ca ção da vo lú -
pia. Dela pro vêm ma les in fi ni tos para a alma, o cor po e a 
for tu na dos ho mens, bem como o ar re pen di men to tar -
dio – e não só para os in di ví du os, como para re i nos e re -
pú bli cas. Com efe i to, des sa mes ma fon te bro ta ram guer -
ras, dis túr bi os ci vis e ti ra ni as. Mas vale a pena no tar
quão for mo sa e ele gan te men te as duas con di ções – ou
an tes, es bo ços ou mo de los da vida hu ma na – fo ram
apre sen ta das na his tó ria sob os tra ços de Pro me teu e
Epi me teu. Os se gui do res de Epi me teu são os im pre vi -
den tes, que não cu i dam do fu tu ro e só pen sam nos pra -
ze res do mo men to. Nes se sen ti do, é ver da de que so -
frem in con tá ve is dis sa bo res, di fi cul da des e ca tás tro fes,
es tan do per pe tu a men te às vol tas com eles; en tre men -
tes, to da via, ocu pam o gê nio e di ver tem o es pí ri to, por
ig no rân cia, com es pe ran ças vãs nas qua is se de le i tam
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como em so nhos ame nos, su a vi zan do as sim as mi sé ri as 
da vida. Por ou tro lado, a es co la de Pro me teu, isto é, a
clas se dos ho mens avi sa dos e pre vi den tes, evi ta e re mo ve
ca u te lo sa men te de seu ca mi nho os de sas tres e in for tú -
ni os; mas a esse bem jun ta-se um mal, pois tais ho mens
se pri vam de mu i tos pra ze res e ale gri as da vida, fra u -
dam seu gê nio e, o que é pior, ro em-se de cu i da dos, so -
li ci tu des e te mo res. Pois, es tan do ata dos à co lu na da
Ne ces si da de, ator men tam-se com in fi ni tos pen sa men -
tos (os qua is, por sua qua li da de ala da, são re pre sen ta -
dos pela águia), pen sa men tos que fe rem, bi cam e de vo -
ram o fí ga do. E se a in ter va los, como de no i te, ob têm
um pou co de alí vio e tran qüi li da de de es pí ri to, de ma -
nhã no vos me dos e an si e da des re tor nam. Ra ros são,
por tan to, aque les a quem to cou o be ne fí cio de am bos os 
qui nhões: con ser var as van ta gens da pre vi dên cia e li -
ber tar-se dos ma les da per tur ba ção. Nem é pos sí vel a
quem quer que seja al can çar a du pla bên ção, ex ce to pela 
aju da de Hér cu les, quer di zer, for ta le za e cons tân cia de
âni mo que, pre pa ra das para to dos os acon te ci men tos e
fir mes em qual quer cir cuns tân cia, pre vê em sem te mo -
res, go zam sem té dio e to le ram sem im pa ciên cia. Vale
no tar ain da que essa vir tu de não era ine ren te a Pro me -
teu, mas ad ven tí cia, vin da de con cur so alhe io. Não é
algo que se pos sa con quis tar gra ças a um po der ina to,
pois che ga da ou tra mar gem do oce a no, dada e tra zi da a
nós pelo Sol; nas ce da Sa be do ria, que é como o Sol, da
re fle xão so bre a in cons tân cia e flu tu a ção da vida hu ma -
na, a qual lem bra uma tra ves sia oceâ ni ca – duas co i sas
que Vir gí lio as so ci ou nes tes ver sos:

Fe liz quem pode co nhe cer as ca u sas das co i sas
E to dos os me dos, e o ine xo rá vel fado, e o es tre pi to so
Aque ron te cal car aos pés.
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Tam bém com fi nu ra, para con so la ção e es tí mu lo do
es pí ri to hu ma no, acres cen tou-se que aque le vi go ro so
he rói na ve gou numa taça ou jar ro. Com efe i to, não de -
vem os ho mens des con fi ar de ma is da es tre i te za e fra gi -
li da de de sua na tu re za, nem ale gá-la como es cu sa, como 
se fos sem ab so lu ta men te in ca pa zes de ener gia e cons -
tân cia – cuja na tu re za Sê ne ca bem di vi sou ao afir mar:
Gran de é pos su ir, ao mes mo tem po, a fra gi li da de do ho mem e a
se gu ran ça de Deus.

Mas devo ago ra vol tar a um pon to que, para não in -
ter rom per a se qüên cia do que aí fi cou dito, omi ti in ten -
ci o nal men te. Re fi ro-me ao úl ti mo cri me de Pro me teu, o 
aten ta do à cas ti da de de Mi ner va. Pois foi tam bém por
essa ofen sa – cer ta men te gran de e gra ve – que ele se viu
con de na do ao su plí cio da evis ce ra ção. O cri me men ci o -
na do não pa re ce ser ou tro se não aque le em que os ho -
mens fre qüen te men te in ci dem quan do or gu lho sos de
suas ar tes e co nhe ci men to: ten tar cur var a pró pria sa be -
do ria di vi na ao jugo dos sen ti dos e da ra zão. Daí ad vêm,
ine vi ta vel men te, a la ce ra ção da men te e a ve xa ção sem
ter mo nem des can so. De vem, pois, os ho mens dis tin -
guir com so bri e da de e mo dés tia en tre as co i sas di vi nas
e hu ma nas, en tre os orá cu los dos sen ti dos e da fé, a me -
nos que pro fes sem ao mes mo tem po uma re li gião he ré -
ti ca e uma fi lo so fia fa bu lo sa.

Res ta o caso das cor ri das com to chas ace sas, ins ti tu í -
das em hon ra de Pro me teu. Tam bém isso, como o fogo
em cuja me mó ria e ce le bra ção fo ram cri a dos tais jo gos,
alu de às ar tes e ciên ci as e ad ver te com pru dên cia que a
per fe i ção do co nhe ci men to não cabe à ra pi dez ou ha bi li -
da de de um só in ves ti ga dor, mas de mu i tos. De fato, os
cor re do res áge is e ro bus tos tal vez não se jam os mais ap tos 
a con ser var ace sas suas to chas, que po dem apa gar- se
quan do se vai mu i to de pres sa ou mu i to de va gar. Pa re ce, 
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en tre tan to, que es sas cor ri das e jo gos de to chas fo ram
can ce la dos, por quan to já nos pri me i ros au to res – Aris -
tó te les, Ga le no, Eu cli des, Pto lo meu – ve mos di ver sas
ciên ci as em sua má xi ma per fe i ção. Nada de ma i or se fez 
des de en tão, nem foi ten ta do, por seus su ces so res. Bom 
se ria que os jo gos em hon ra de Pro me teu – isto é, da
Na tu re za Hu ma na – fos sem re vi vi dos, que a vi tó ria não
mais de pen des se da to cha trê mu la e he si tan te de um
úni co ho mem, mas da com pe ti ção, da emu la ção e da
boa for tu na. Assim os ho mens des per ta ri am, ex pe ri -
men ta ri am cada qual a pró pria for ça e ca pa ci da de, sem
con fi ar a ta re fa toda ao es pí ri to e cé re bro de uns pou cos.

Essas as idéi as que jul go es con di das nes sa fá bu la tão 
co mum e de can ta da. É ver da de que al guns pon tos apre -
sen tam ma ra vi lho sa cor res pon dên cia com os mis té ri os
da fé cris tã. Por exem plo, a tra ves sia de Hér cu les num
jar ro, para li ber tar Pro me teu, lem bra a ima gem do Ver bo 
de Deus en car na da no frá gil vaso da car ne para re di mir a 
es tir pe hu ma na. Eu, po rém, me abs ti ve de toda li cen ça e 
es pe cu la ção des se tipo, não fos se por ven tu ra le var cha -
ma es tra nha ao al tar do Se nhor.

XXVII
Íca ro ala do, tam bém Cila e Ca rib des,

ou ca mi nho do meio

Em mo ral, fa la-se mu i to na Mo de ra ção ou no Ca mi -
nho do Meio. É me nos ce le bra da na es fe ra in te lec tu al,
em bo ra não seja ali me nos útil e boa. So men te na po lí ti ca 
é ques ti o ná vel, a ser usa da com ca u te la e ti ro cí nio.

Os an ti gos re pre sen ta ram o prin cí pio da mo de ra ção, 
em mo ral, pelo ca mi nho que Íca ro de ve ria to mar nos
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ares; na es fe ra in te lec tu al, pela pas sa gem en tre Cila e
Ca rib des, cé le bre pela di fi cul da de e pe ri go.

Íca ro foi ins tru í do pelo pai a não se guir um cur so
mu i to alto nem mu i to ba i xo en quan to vo as se so bre o
oce a no. É que, es tan do as asas fi xa das com cera, re ce a va
que se ele se al ças se de ma is o ca lor do Sol a der re te ria; se
per ma ne ces se mu i to per to dos va po res do mar, a umi da -
de lhe rom pe ria a con sis tên cia. Íca ro, com seu aven tu -
ro so es pí ri to de moço, ga nhou as al tu ras e des pen cou.

Essa é uma pa rá bo la fá cil e co nhe ci da. O ca mi nho da 
vir tu de se gue reto en tre o ex ces so, de um lado, e a ca -
rên cia, de ou tro. Íca ro, no or gu lho da afo i te za ju ve nil,
na tu ral men te foi vi ti ma do pelo ex ces so. Pois é por ex -
ces so que em ge ral os jo vens pe cam, como pe cam os ve -
lhos por ca rên cia. E se de ve ra pe re cer de qual quer ma -
ne i ra, te mos de ad mi tir que de dois ca mi nhos igual -
men te maus e no ci vos ele es co lheu o me lhor – pois os
pe ca dos da ca rên cia são com jus ti ça re pu ta dos pi o res
que os pe ca dos do ex ces so: es tes têm algo de mag nâ ni -
mo, algo do vôo de um pás sa ro, as so ci a do ao céu, en -
quan to aque les se ar ras tam pelo chão como rép te is.
Bem o dis se He rá cli to: Luz seca, óti ma alma. É que quan do
os hu mo res e a umi da de da ter ra pe ne tram na alma, ela
se tor na vil e de ge ne ra da. No en tan to, tam bém aqui se
deve pre ser var a me di da: a se cu ra, tão jus ta men te ga ba -
da, deve per mi tir que a luz seja mais su til, mas não que
ati ce um in cên dio. Isso, po rém, to dos o sa bem.

Qu an to à pas sa gem en tre Cila e Ca rib des (mo de ra -
ção no in te lec to), cer ta men te é ne ces sá rio ter mu i ta pe -
rí cia e boa sor te para ven cê-la. Pois se o na vio se apro xi -
ma de Cila, que bra-se nos ro che dos; se se apro xi ma de
Ca rib des, é su ga do pelo tor ve li nho. Essa pa rá bo la nos
leva a con si de rar (e só a exa mi no de pas sa gem, em bo ra
su gi ra re fle xões in fi ni tas) que em toda for ma de co nhe -
ci men to e ciên cia, bem como em toda re gra ou axi o ma a 
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eles per ti nen te, cum pre man ter o me io-termo en tre o
ex ces so de es pe ci fi ci da des e o ex ces so de ge ne ra li da des
– en tre os ro che dos e o tor ve li nho, fa mo sos pelo na u frá -
gio de en ge nhos e ar tes.

XXVIII
Esfin ge, ou Ciên cia

Se gun do a his tó ria, a Esfin ge era um mons tro que
com bi na va di ver sas for mas em uma só. Ti nha voz e ros -
to de don ze la, asas de pás sa ro e unhas de gri fo. Pos ta va -
se no cume de uma mon ta nha per to de Te bas e as so la va
os ca mi nhos, es pre i tan do os vi an dan tes a quem as sal ta -
va e do mi na va de sú bi to. E após do mi ná-los, pro pu nha -
lhes enig mas obs cu ros e em ba ra ço sos, que te ria apren -
di do das Mu sas. Se os mí se ros ca ti vos não con se guis -
sem so lu ci o ná-los e in ter pre tá-los sem de mo ra, e he si -
tas sem con fu sos, ela os des pe da ça va cru el men te. Como 
o tem po não su a vi za va a ca la mi da de, os te ba nos pro me -
te ram a quem re sol ves se os enig mas da Esfin ge (pois
esse era o úni co meio de der ro tá-la) a so be ra nia de Te -
bas. O va lor do prê mio in du ziu Édi po, ho mem de sa ber
e pe ne tra ção, mas coxo, a ace i tar o de sa fio. Apre sen tou -
se, pois, che io de con fi an ça e co ra gem di an te da Esfin ge; 
e, in da gan do ela qual era o ani mal que nas cia com qua -
tro pés, an da va de po is com dois, em se gui da com três e,
fi nal men te, ou tra vez com qua tro, res pon deu que era o
ho mem – o qual, ao nas ci men to e na pri me i ra in fân cia,
en ga ti nha, ten tan do er guer-se; logo de po is, con se gue
ca mi nhar com os dois pés; na ve lhi ce, ar ri ma-se a um
bor dão e, na ex tre ma de cre pi tu de, já sem for ça nos ner -
vos, vol ta a ser qua drú pe de e guar da o le i to. Era a res -
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pos ta cer ta e lhe deu a vi tó ria. Édi po ma tou a Esfin ge,
co lo cou-a no lom bo de um bur ro e le vou-a em tri un fo.
Se gun do o pac to, foi en tão fe i to rei de Te bas.

Eis uma fá bu la bela e sá bia, in ven ta da apa ren te men -
te em alu são à Ciên cia, so bre tu do quan do esta é apli ca -
da à vida prá ti ca. A Ciên cia, que de i xa per ple xos os ig -
no ran tes e iná be is, pode mu i to bem ser con si de ra da um 
mons tro. Na fi gu ra e no as pec to, re pre sen tam-na como
cri a tu ra mul ti for me, em re fe rên cia à imen sa va ri e da de
de as sun tos com que se ocu pa. Diz-se que ti nha o ros to
e a voz de uma mu lher, por sua be le za e lo qua ci da de. As 
asas fo ram acres cen ta das por que as ciên ci as e seus in -
ven tos se es pa lham e voam para lon ge sem de mo ra (a
trans fe rên cia do co nhe ci men to, com efe i to, dá-se como
a da cha ma de uma vela que acen de ou tra pron ta men te).
As gar ras, agu das e en cur va das, fo ram-lhe atri bu í das
com mu i ta per ti nên cia, pois os axi o mas e ar gu men tos
da ciên cia pe ne tram e afer ram a men te de um modo que 
lhe não per mi te es ca par. Tam bém esse pon to foi bem
no ta do pelo san to fi ló so fo: As pa la vras do sá bio são como
es pi nhos, como pre gos que se cra vam. Po de-se di zer, ain da,
que o co nhe ci men to er gue sua mo ra da no alto de uma
mon ta nha: ele é vis to como co i sa su bli me e ex cel sa, que 
con tem pla do alto a ig no rân cia e tem um vas to pa no ra -
ma de to dos os la dos, como os que se des cor ti nam dos
pín ca ros. Asso la os ca mi nhos por que, a cada cur va na
jor na da hu ma na, so mos es pi a dos e as sal ta dos por te -
mas e opor tu ni da des de es tu do. A Esfin ge pro põe aos
ho mens inú me ros enig mas tor tu o sos, que ela co lheu
das Mu sas. Nes tes, en quan to per ma ne cem com as Mu -
sas, não exis te pro va vel men te cru el da de; pois, en quan -
to o ob je to da me di ta ção e da pes qui sa con sis te ape nas
em co nhe cer, o en ten di men to não é opri mi do ou ma ni e -
ta do por ele, po den do li vre men te va gar e di la tar-se; mas
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quan do pas sam das Mu sas para a Esfin ge – ou seja, da
con tem pla ção para a prá ti ca, sus ci tan do a ne ces si da de
de agir, es co lher e de ci dir –, en tão co me çam a mos -
trar-se pe no sos e cru éis. A me nos que se jam so lu ci o na -
dos e ex pli ca dos, ator men tam e mo les tam a men te, em -
pur ran do-a de um lu gar para ou tro e, por fim, des pe da -
çan do-a. Além dis so, os enig mas da Esfin ge apre sen tam 
sem pre du pla con di ção: la ce ra ção da men te, em caso de
fra cas so; um re i no, em caso de vi tó ria. Pois aque le que
sabe o que faz é se nhor de seu ob je ti vo e todo ar tí fi ce é
rei de sua obra.

São de dois ti pos tam bém os enig mas da Esfin ge:
um diz res pe i to à na tu re za das co i sas; o ou tro, à na tu re za 
do ho mem. De igual modo, há duas es pé ci es de re i nos
ofe re ci dos como prê mio de sua so lu ção: o re i no so bre a
na tu re za e o re i no so bre o ho mem. De fato, o do mí nio
das co i sas na tu ra is – cor pos, re mé di os, for ças me câ ni -
cas e tan tas ou tras – é o fim pró prio e úl ti mo da ver da -
de i ra fi lo so fia na tu ral. No en tan to, a Esco la [pe ri pa té ti -
ca], sa tis fe i ta com o que des co briu e che ia de gar ru li ce,
ne gli gen cia e con de na a bus ca de fa tos e fe nô me nos.
Mas o enig ma pro pos to a Édi po, por cuja so lu ção ele se
tor nou rei de Te bas, re la ci o na va-se à na tu re za do ho -
mem: quem pe ne tra essa na tu re za pode mol dar a pró -
pria for tu na qua se a seu ta lan te e, em ver da de, nas ceu
para re i nar, do mes mo modo que se dis se das ar tes dos
ro ma nos:

Tu, ó ro ma no, lem bra-te de go ver nar os po vos; 
Estas se rão tuas ar tes...

Assim, Au gus to Cé sar an dou bem, de pro pó si to ou
por aca so, em gra var uma es fin ge em seu si ne te, pois
de cer to a to dos ex ce dia na arte da po lí ti ca e, no cur so da 
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vida, con se guiu re sol ver mu i tos ou tros enig mas con cer -
nen tes à na tu re za do ho mem. Caso não o fi zes se com
ha bi li da de e pron ti dão, em di ver sas oca siões te ria pro -
va vel men te pe re ci do. A fá bu la vai adi an te di zen do com
su ti le za que, ven ci da a Esfin ge, seu cor po foi co lo ca do
no lom bo de um bur ro: é que qual quer pro ble ma in tri -
ca do ou abs tru so, uma vez re sol vi do e di vul ga do, pode
ser en ten di do por qual quer pa pal vo. Tam bém não ig -
no re mos o fato de a Esfin ge ter sido sub ju ga da por um
coxo: os ho mens, em ge ral, se apres sam a so lu ci o nar
os enig mas pro pos tos por ela; a Esfin ge en tão pre va le -
ce e, em vez de ob ter a so be ra nia por obras e fe i tos, os
ho mens ape nas di la ce ram sua alma e in te lec to com
po lê mi cas.

XXIX
Pro sér pi na, ou Espí ri to

Con tam [os po e tas] que, quan do da me mo rá vel par -
ti lha dos re i nos, o qui nhão que to cou a Plu tão fo ram as
re giões in fer na is. Então ele, de ses pe ran do de con quis tar
qual quer das de u sas su pe ri o res com ga lan te i os e mé to -
dos gen tis, re sol veu to mar uma de las pela for ça. Enquan -
to Pro sér pi na, fi lha de Ce res e don ze la for mo sa, co lhia
nar ci sos nos pra dos si ci li a nos, apro ve i tou a opor tu ni da -
de e ar re ba tou-a em seu car ro para o mun do sub ter râ -
neo. Ali foi tra ta da com má xi ma re ve rên cia, sen do mes -
mo cha ma da a Se nho ra de Dite. Entre men tes Ce res,
che ia de dor e afli ção pelo de sa pa re ci men to da fi lha
que ri da, em pu nhou uma to cha e per cor reu o mun do in -
te i ro à sua pro cu ra. Per ce ben do que a bus ca era in fru tí -
fe ra e ou vin do por aca so que Pro sér pi na fora con du zi da
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às re giões in fer na is, pres si o nou Jú pi ter com mu i tas lá -
gri mas e la men ta ções para que lha res ti tu ís se. Obte ve,
por fim, a pro mes sa de que, caso a fi lha não hou ves se
co mi do nada do que per ten ces se ao mun do in fe ri or, Ce -
res po de ria tra zê-la de vol ta. Essa con di ção se re ve lou
in gra ta para a mãe por que, con for me se des co briu, Pro -
sér pi na mas ti ga ra três grãos de romã. O fato, po rém,
não im pe diu que Ce res re no vas se as la men ta ções e as
lá gri mas, até que fi nal men te se con ven ci o nou o se guin -
te: Pro sér pi na pas sa ria me ta de do ano com o ma ri do e a
ou tra me ta de com a mãe.

Mais tar de, uma ou sa da ten ta ti va de ar re ba tar Pro -
sér pi na ao tá la mo de Dite foi em pre en di da por Te seu e
Pi ri to. Entre tan to, as sen tan do-se eles numa pe dra para
des can sar, nas re giões in fer na is, não con se gui ram mais
er guer-se e lá fi ca ram para sem pre. Assim, Pro sér pi na
con ti nu ou ra i nha do mun do in fe ri or, onde ou tro gran de 
e hon ro so pri vi lé gio lhe foi con ce di do. É que, se aos que 
para lá des ci am não era per mi ti do vol tar, uma sin gu lar
ex ce ção se fez em fa vor da que les que le vas sem con si go
um ramo de ouro como pre sen te a Pro sér pi na. Era um
ramo úni co, que vi ce ja va por si mes mo numa vas ta e te -
ne bro sa flo res ta; não ti nha cepa pró pria, mas cres cia
como vis co numa ár vo re de ou tra es pé cie; e, logo que
era ar ran ca do, ou tro nas cia em seu lu gar.

A meu ver, a fá bu la fala da Na tu re za e ex pli ca a fon te 
da que le ri quís si mo e co pi o so su pri men to de for ça ati va
que sub sis te no mun do in fe ri or, da qual bro tam e à qual 
re tor nam, nela se re sol ven do, to dos os fru tos da su per -
fí cie da ter ra. Sob os tra ços de Pro sér pi na, os an ti gos re -
pre sen ta vam o es pí ri to eté ri co que, se pa ra do pela vi o -
lên cia do glo bo su pe ri or, acha-se apri si o na do nas en tra -
nhas da ter ra (re pre sen ta da por Plu tão), como mu i to
bem ex pri mem es tes ver sos:
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...a Ter ra re cen te, se pa ra da há pou co

do alto Éter, re ten do se men tes apa ren ta das ao céu.

Di zem-nos que esse es pí ri to foi sur pre en di do e se -
qües tra do pela Ter ra, pois não é pos sí vel agar rá-lo se
tem tem po e va gar para fu gir: o úni co meio de de tê-lo e
fi xá-lo é por um ato sú bi to. Se qui ser mos mis tu rar ar
com água, tal só é pos sí vel se agi tar mos vi o len ta men te
os com po nen tes até ob ter mos uma es pu ma, onde, por
as sim di zer, o ar foi se qües tra do pela água. Tam bém se
acres cen ta com fi nu ra à fá bu la que Pro sér pi na se viu ar -
re ba ta da quan do co lhia nar ci sos nos pra dos – pois Nar -
ci so toma seu nome do tor por e do es tu por, e ape nas
quan do o es pí ri to co me ça a em bo tar-se (isto é, a fi car
en tor pe ci do) está pre pa ra do para o rap to da ma té ria ter -
res tre. Com mu i ta pro pri e da de, igual men te, Pro sér pi na 
me re ceu a hon ra, não con ce di da à es po sa de ne nhum
ou tro deus, de ser cha ma da Se nho ra de Dite – por quan -
to o es pí ri to, em ver da de, go ver na tudo na que las re -
giões sem a aju da de Plu tão, que per ma ne ce es tú pi do e
alhe a do.

Enquan to isso o ar e o po der das re giões ce les tes (re -
pre sen ta das por Ce res) for ce jam com in fi ni ta as si du i da -
de por re cu pe rar esse es pí ri to apri si o na do; a to cha que o 
ar car re ga – a to cha ace sa na mão de Ce res – sig ni fi ca
sem dú vi da al gu ma o Sol, que faz as ve zes de lâm pa da
para o mun do in te i ro e tudo em pre en de ria para res ga tar 
Pro sér pi na, se tal fos se pos sí vel. Mas Pro sér pi na per ma -
ne ce onde está, de um modo ad mi ra vel men te des cri to
nos dois acor dos en tre Jú pi ter e Ce res. No que toca ao
pri me i ro, é bem cer to que exis tem duas ma ne i ras de
con fi nar e re ter o es pí ri to na ma té ria ter res tre só li da:
uma por cons ti pa ção e obs tru ção, que não pas sam de
en car ce ra men to e vi o lên cia; a ou tra, pela ad mi nis tra ção 
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de al gum ali men to con ve ni en te, es pon tâ neo e li vre.
Qu an do o es pí ri to cap tu ra do co me ça a nu trir-se a si
pró prio, já não tem pres sa de fu gir e de i xa-se fi car como
em ter ra sua. Eis o que sig ni fi ca o fato de Pro sér pi na ter
pro va do as três se men tes de romã; se o não ti ves se fe i to,
logo se ria re cu pe ra da por Ce res, que atra ves sa va o mun -
do com sua to cha a pro cu rá-la. Com efe i to, se o es pí ri to
con ti do nos me ta is e mi ne ra is não pode es ca par-se prin -
ci pal men te em ra zão da so li dez da mas sa, o es pí ri to
con ti do nas plan tas e ani ma is re si de num cor po po ro so
do qual con se gui ria ir-se com fa ci li da de caso não fos se
in du zi do a fi car por aque le pro ces so de de gus ta ção. Qu an -
to ao se gun do acor do – pelo qual Pro sér pi na per ma ne ce -
ria me ta de do ano com cada uma das par tes –, nada
mais é que uma ele gan te des cri ção da di vi são do ano: o
es pí ri to es pa lha do pela ter ra vive, com res pe i to ao re i no 
ve ge tal, no mun do su pe ri or du ran te os me ses quen tes e 
re ti ra-se para as pro fun de zas du ran te os me ses fri os.

Re la ti va men te à ten ta ti va de Te seu e Pi ri to para res -
ga tar Pro sér pi na, quer di zer que os es pí ri tos mais su tis
que des cem à ter ra em mu i tos cor pos às ve zes não con -
se guem ex tra ir, as si mi lar e le var con si go o es pí ri to sub -
ter râ neo, mas eles pró pri os se em bo tam e ja ma is so bem 
de novo, indo en tão au men tar o nú me ro dos sú di tos de
Pro sér pi na e a ex ten são de seu im pé rio.

Qu an to ao ramo de ouro, tal vez pa re ça di fí cil para
mim re cha çar nes se ter re no o ata que dos al qui mis tas, já 
que nos pro me tem com sua pe dra não ape nas mon ta -
nhas de ouro, mas tam bém a res ti tu i ção dos cor pos na -
tu ra is como que das por tas dos Infer nos. Mas em se tra -
tan do da al qui mia e da que les que não se can sam de cor -
te jar a tal pe dra, as sim como es tou cer to de que sua te o -
ria não se sus ten ta, sus pe i to que ne nhum êxi to po dem
ale gar na prá ti ca. Co lo co-os, pois, de lado e dou mi nha
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opi nião so bre o sig ni fi ca do des sa úl ti ma par te da pa rá -
bo la. Com base em di ver sas alu sões fi gu ra ti vas, acre di -
to que os an ti gos su pu nham a con ser va ção (e até cer to
pon to a res ta u ra ção) dos cor pos na tu ra is como co i sa
pos sí vel, em bo ra abs tru sa e in viá vel. É isso que os ima -
gi no a co mu ni car na pas sa gem ora exa mi na da, quan do
co lo cam aque le ramo no meio de ou tros mu i tos de uma
flo res ta im pér via e den sa. Fa zem-no de ouro por que o
ouro é o sím bo lo da du ra ção e en xer ta do por que seu
efe i to se deve es pe rar da arte, não de uma me di ci na ou
mé to do sim ples e na tu ral.

XXX
Mé tis, ou con se lho

Os po e tas an ti gos nos con tam que Jú pi ter des po sou
Mé tis, cujo nome sig ni fi ca, ob vi a men te, Con se lho; que
ela fi cou grá vi da; e que ele, per ce ben do-o, não es pe rou
o par to mas de vo rou-a. Des se modo, o pró prio Jú pi ter fi -
cou grá vi do, mas par te jou de um modo sin gu lar, pois de
sua ca be ça ou cé re bro sur giu Pa las in te i ra men te ar ma da.

Essa fá bu la mons tru o sa e à pri me i ra vis ta mu i to tola 
con tém, se gun do a in ter pre to, uma alu são aos se gre dos
de go ver no. Des cre ve a arte pela qual os reis tra tam com 
os con se lhos de Esta do de modo não só a man ter in tac -
tas sua au to ri da de e ma jes ta de, como a exal tá-las aos
olhos do povo. Os reis, com efe i to, por uma ar ran jo só li -
do e sá bio, li gam-se a seus con se lhe i ros como em ca sa -
men to e de li be ram com eles so bre os as sun tos mais im -
por tan tes sem achar que com isso di mi nu em sua ma jes -
ta de. Mas quan do che ga o mo men to de de ci dir (de dar a 
luz), não per mi tem que o con se lho se res pon sa bi li ze,
para não pa re cer que a von ta de real de pen de de suas
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opi niões. A essa al tu ra (ex ce to se o as sun to for de na tu -
re za tal que não de se jem com pro me ter-se pes so al men -
te), as su mem tudo quan to foi ela bo ra do pelo con se lho
(ge ra do, por as sim di zer, no ven tre). Des se modo, a de ci -
são e a exe cu ção – as qua is, por vi rem acom pa nha das de
po der e ne ces si da de, são ele gan te men te des cri tas sob os
tra ços de Pa las ar ma da – pa re cem ema nar ape nas de les.
E não bas ta que se jam vis tas como fru to de sua von ta de
li vre e ir res tri ta: é pre ci so que o mun do as con si de re sa í -
das de suas ca be ças, ou seja, de sua sa be do ria e ti ro cí nio.

XXXI
Se re i as, ou vo lú pia

A fá bu la das Se re i as apli ca-se com pro pri e da de às
se du ções per ni ci o sas do pra zer, mas num sen ti do mu i to
vul gar. Na ver da de, acho a sa be do ria dos an ti gos se me -
lhan te a uvas mal pi sa das: al gu ma co i sa é es pre mi da,
mas as me lho res par tes se per dem.

As Se re i as eram fi lhas, diz-se, de Aque ló e Terp sí co -
re, uma das Mu sas. No prin cí pio pos su íam asas; mas,
ten do sido ven ci das num cer ta me pe las Mu sas, a quem
ou sa ram de sa fi ar, es sas asas fo ram ar ran ca das e trans -
for ma das, pe las ven ce do ras, em co ro as para si mes mas.
Por isso to das elas os ten tam asas na ca be ça, ex ce to a
mãe das Se re i as. Estas ha bi ta vam umas ilhas apra zí ve is, 
de onde vi gi a vam os na vi os; quan do um de les se apro xi -
ma va, co me ça vam a can tar, o que fa zia os na ve gan tes
pa rar para ou vir e em se gui da apro xi mar-se e de sem bar -
car; en tão as Se re i as os apa nha vam e ma ta vam. Sua me -
lo dia não era in va riá vel: elas a adap ta vam à na tu re za do
ou vin te, para ca ti vá-lo. Tão ter rí vel era a ca la mi da de
que, de lon ge, as ilhas das Se re i as apa re ci am co ber tas de 
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os sa das bran cas in se pul tas. Para esse mal fo ram des co -
ber tos dois re mé di os: um por Ulis ses, ou tro por Orfeu.
Ulis ses man dou que seus com pa nhe i ros ta pas sem os
ou vi dos com cera en quan to ele pró prio, que ren do ava li ar 
o fato sem cor rer ris cos, fez-se atar ao mas tro, or de nan -
do-lhes que não o li ber tas sem mes mo que o pe dis se por 
ges tos. Orfeu, sem re cor rer a esse ex pe di en te, ele vou a
voz e can tou acom pa nha do da lira o elo gio dos de u ses,
con se guin do as sim ca lar as Se re i as e pas sar in có lu me.

A fá bu la re la ci o na-se à Mo ral e con tém uma idéia
ele gan te, em bo ra ób via. Os pra ze res nas cem da união
da abun dân cia e afluên cia com a hi la ri da de ou exul ta ção 
da men te. Ou tro ra os ho mens, à vis ta de seus en can tos,
de i xa vam-se ar re ba tar como que em suas asas. Mas a
dou tri na e a ins tru ção con se gui ram en si nar o es pí ri to,
se não a do mi nar-se, pelo me nos a re fle tir e pon de rar as
con se qüên ci as (ar ran can do, des se modo, as asas aos
pra ze res), o que re dun dou em gran de hon ra para as
Mu sas. De fato, logo que se viu por al guns exem plos
que era ca paz de com ba ter a Vo lú pia, a Fi lo so fia pas sou
a ser en ca ra da como co i sa su bli me, pró pria a ele var a
alma da ter ra e tor nar as idéi as dos ho mens (que mo ram 
em sua ca be ça) ala das e eté re as. So men te a mãe das Se -
re i as con ti nua a ca mi nhar e não pos sui asas; por ela se
en ten dem, de cer to, os ti pos mais li ge i ros de sa ber, in -
ven ta dos e apli ca dos ape nas para di ver ti men to, como os 
que Pe trô nio ti nha em gran de con ta. Con de na do, bus -
cou na pró pria an te câ ma ra da mor te as sun tos ame nos; e 
quan do pe diu li vros para con so lar-se, leu, diz Tá ci to,
não os que pres cre vem cons tân cia de âni mo, mas ver sos 
le ves como es tes [de Ca tu lo]:

Vi va mos, mi nha Lés bia, e ame mos,
Pa gan do por tudo quan to os ve lhos en si nam
Uni ca men te um asse.
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Ou es tes:

Dis cor ram so bre os di re i tos os ve lhos tris tes,
So bre o jus to e o in jus to, ser vin do-se de cri té ri os

 [le ga is.

Se me lhan tes dou tri nas pa re cem pre ten der ar ran car
as asas das Mu sas e de vol vê-las às Se re i as. Diz-se que
es tas ha bi tam ilhas, pois os pra ze res ge ral men te bus -
cam lu ga res re ti ra dos, lon ge dos olha res dos ho mens.
No que toca ao can to das Se re i as, seu ar ti fí cio va ri a do e
efe i to le tal, ele de pen de de cada um e não pre ci sa de in -
tér pre te. Mas a cir cuns tân cia dos os sos vis tos a dis tân -
cia como se fos sem ro che dos bran cos é um pon to cu ri o -
so: im pli ca que as ca la mi da des alhe i as, em bo ra cla ras e
cons pí cu as, não con se guem afas tar os ho mens das cor -
rup ções da vo lú pia.

Res ta fa lar da par te con cer nen te aos re mé di os, idéia
no bre e sá bia sem ser com ple xa. Fo ram pro pos tas para
esse mal in si di o so e vi o len to três so lu ções, duas da fi lo -
so fia, uma da re li gião. O pri me i ro mé to do de fuga con -
sis te em re sis tir aos co me ços e, com per sis tên cia, evi tar
as oca siões que pos sam ten tar e so li ci tar a men te. É o
ato de ta par os ou vi dos com cera, úni co re mé dio para
es pí ri tos me dío cres e ple be us como os com pa nhe i ros
de Ulis ses. To da via, os âni mos su pe ri o res, quan do se
en chem de cons tân cia e re so lu ção, po dem aven tu rar-se
em meio aos pra ze res, ali sub me ten do sua vir tu de a
uma pro va mais su til e, como ob ser va do res e não como
se gui do res, exa mi nar me lhor a pu e ri li da de e lou cu ra da
vo lú pia. É o que Sa lo mão diz de si mes mo ao com ple tar
a enu me ra ção dos pra ze res que go za va: E mi nha sa be do -
ria tam bém fi cou co mi go. He róis des sa têm pe ra po dem,
pois, mos trar-se fir mes nas ma i o res ten ta ções e evi tar
os ca mi nhos ín vi os dos pra ze res, des de que si gam o
exem plo de Ulis ses e re pri mam as li son jas e con se lhos
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per ni ci o sos de seus pró pri os se gui do res, os mais ap tos
a aba lar e ener var a men te. Mas, dos três re mé di os, o
me lhor em to dos os sen ti dos é o de Orfeu, o qual, can -
tan do e fa zen do o elo gio dos de u ses, con fun diu as vo zes 
das Se re i as e as de i xou para trás. É que a me di ta ção das
co i sas di vi nas su pe ra os pra ze res dos sen ti dos, não ape -
nas em for ça, mas tam bém em do çu ra.
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