DESPRE ÎN}ELEPCIUNEA ANTICILOR

Prefa¡å
Întâmplårile Antichitå¡ii celei mai îndepårtate (cu excep¡ia totu¿i a
acelora care se gåsesc consemnate în Sfânta Scripturå) au fost înmormântate
în cea mai adâncå uitare. Acestei tåceri pe care o påstreazå istoria asupra
timpurilor primitive i-au urmat fabulele poe¡ilor; iar acestor plåsmuiri le-au
urmat istoriile care ne stau la îndemânå; a¿a încât fabulele acestea sunt
ca un vål aruncat peste Antichitatea atât de îndepårtatå, a cårei amintire
s-a ¿ters cu totul, în timpurile ulterioare, a cåror istorie s-a påstrat.
Desigur cå cei mai mul¡i dintre cititorii mei î¿i vor închipui cå tratatul
de fa¡å nu este decât un joc al min¡ii ¿i cå nu are drept obiect decât simpla
distrac¡ie; cå, explicând fabulele acestea, îmi iau acelea¿i libertå¡i pe care ¿i
le-au luat poe¡ii nåscocindu-le; presupunere cu atât mai fireascå, cu cât,
dacå ele ar fi fost scopul ¿i planul meu, n-a¿ fi fåcut la urmå decât så
må folosesc de drepturile mele, amestecând uneori, sub formå de distrac¡ie
¿i de destindere, la cercetåri mai anevoioase, explica¡ii care sunt rodul
medita¡iilor ¿i lecturilor mele. Nu-mi este necunoscut nici cât este de
mlådioaså ¿i de elasticå o atare materie, nici cât este de lesne, cu pu¡inticå
dibåcie ¿i påtrundere, så nåscoce¿ti analogii închipuite ¿i så atribui cu
destulå verosimilitate inventatorilor acestor fic¡iuni idei pe care ei nu le-au
avut niciodatå. În fine, mai ¿tiu cå interpretårile de felul acesta trebuie så fie
cu atât mai suspecte, cu cât din toate timpurile s-a abuzat de u¿urin¡a
întâlnitå în lucrurile acestea; cåci un numår destul de mare de scriitori au
schimbat în¡elesul acestor fabule ale poe¡ilor spre a-l aplica propriilor lor
inven¡ii sau måcar propriilor lor påreri, cårora ei voiau så le adauge venera¡ia
inspiratå în mod firesc de lucrurile antice, fel de stimå care nu este propriu
nici unui secol ¿i de care anticii nu s-au folosit mai pu¡in decât modernii.
Astfel, bunåoarå, Chrysip, påråsind rolul de filosof spre a-l juca pe acela
de tålmåcitor de vise, atribuia celor mai vechi poe¡i opiniile stoicilor,
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iar chimi¿tii, în¿ela¡i de o prejudecatå încå mai ridicolå, au voit så aplice
aceste jocuri ale închipuirii transformårilor corpurilor ¿i experien¡elor pe
care ei le fåceau cu ajutorul cuptoarelor lor. Cunoa¿tem, spun, toate aceste
abuzuri ¿i presim¡im toate întâmpinårile cårora ele le pot da loc, întrucât
vedem destul de bine ce multe min¡i u¿uratice ¿i cutezåtoare ¿i-au dat frâu
liber în legåturå cu atare alegorii.
Dar, dupå ce am privit cu maturitate ¿i am cântårit destul toate aceste
neajunsuri, nu vedem în ele nicidecum un temei spre a ne schimba pårerea
asupra acestui punct, nici de a ne påråsi scopul; cåci, în primul rând,
libertatea sau nepriceperea unui mic numår de scriitori nu trebuie så discrediteze toate parabolele, fårå excep¡ie, nici så le scadå din cinstea care
în general li se datoreazå. A le izgoni ¿i respinge pe toate fårå deosebire ar fi
o hotårâre cutezåtoare ¿i un fel de lipså de evlavie; cåci, chiar în cazul religiei,
cåreia îi place så acopere cu vålul misterios al alegoriei augustele adevåruri
pe care ni le predicå, a vrea så sfâ¿ii vålul acesta ar fi så vrei så pui un fel de
opreli¿te ¿i de interzicere asupra legåturii pe care aceste embleme o stabilesc
sau o între¡in între lucrurile divine ¿i lucrurile omene¿ti; så ne oprim înså
pentru moment la ceea ce prive¿te în¡elepciunea curat omeneascå. Mårturisesc sincer cå sunt foarte înclinat så cred cå cele mai multe dintre fabulele
acestea ale poe¡ilor antici cuprindeau la origine un în¡eles misterios ¿i alegoric, fie cå må las subjugat de venera¡ia pe care o inspirå în mod firesc
Antichitatea, fie fiindcå aprofundând aceste fic¡iuni descopår uneori, între
în¡elesul pe care ele îl înfå¡i¿eazå în mod natural ¿i înså¿i ¡esåtura fabulei
sau numele fiin¡elor puse så ac¡ioneze în fic¡iune, o analogie atât de exactå,
atât de vizibilå ¿i de izbitoare, încât nu po¡i så nu fii de acord cå inventatorii
lor au avut în vedere tocmai în¡elesul acesta ¿i l-au acoperit inten¡ionat cu
vålul alegoriei; cåci nu existå nici un muritor, oricât de orb sau de lipsit
de inteligen¡å ai vrea så-l presupui, care så nu conceapå de la prima vedere
cå fabula în care se spune cå Påmântul a dat na¿tere Faimei dupå înfrângerea ¿i moartea Gigan¡ilor – Faima a fost astfel oarecum sora lor postumå
– se referå la acele murmure ¿i la acele zvonuri råzvråtitoare care, dupå ce
o revoltå a fost înåbu¿itå ¿i aproape în întregime sufocatå, se råspândesc
¿i fluturå câtva timp; sau care, citind în poe¡i cå gigantul Typhon, tåindu-i
nervii lui Iupiter, i-a luat ¿i cå apoi Mercur, furându-i, i-a redat acestui zeu,
så nu recunoascå numaidecât cå aceastå fabulå redå alegoric acele insurec¡ii
violente care le taie regilor cei doi nervi principali, ¿i anume banul ¿i autoritatea, în a¿a fel totu¿i cå, cu ajutorul unor discursuri plåcute ¿i populare sau
prin decrete în¡elepte, acoperå, ca så zicem a¿a, pe furi¿ ¿i repede, supårarea
supu¿ilor lor, precum ¿i puterea care rezultå din ea; sau care, în fine, citind
în autorii de fabule cå în acea expedi¡ie atât de memorabilå a Gigan¡ilor
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mågarul Silenei, care n-a contenit så ragå în timpul luptei, a contribuit
mult la înfrângerea acelor copii ai Påmântului, så nu vadå de la prima privire
cå fic¡iunea aceasta indicå acele imense coali¡ii de rebeli care se våd cel mai
adesea risipite de noutå¡i îndråzne¡e ¿i de zvonuri de¿arte, care împrå¿tie
groazå printre ei. La fel, cine nu vede cu u¿urin¡å în multe dintre aceste
fic¡iuni analogia unor nume cu persoanele sau lucrurile pe care le indicå?
Bunåoarå, numele de Metis, una dintre so¡iile lui Iupiter, înseamnå propriu
vorbind sfatul, pruden¡a; acela de Typhon, învolburårile, råzvråtirile sau
råscoalele; acela de Pan, universul întreg, marele tot; acela de Nemesis,
råzbunarea etc. Nici nu este cazul så ne miråm våzându-i uneori pe poe¡i
cå amestecå faptele istorice în fic¡iunile lor sau cå pun alte adaosuri, spre
a face istorisirea mai plåcutå, sau confundând epocile, sau, în fine, transportând
o parte din cutare fabulå în cutare alta, spre a face din tot o nouå alegorie.
Aceste varia¡iuni nu ne zdruncinå nicidecum opinia ¿i sunt cu atât mai
pu¡in de mirare, cu cât inventatorii acelor fabule n-au tråit în acelea¿i timpuri,
nici n-au urmårit acelea¿i scopuri, unele dintre aceste plåsmuiri fiind foarte
vechi, iar altele cu mult mai noi, unele servind drept vål unor principii sau
sisteme de fizicå, iar altele unor maxime de moralå sau de politicå. Adåuga¡i
cå în unele dintre aceste fabule povestirea este uneori atât de ridicolå ¿i de
absurdå, încât înså¿i absurditatea lor le dovede¿te întrebuin¡area ¿i în¡elesul
alegoric; cåci, atunci când povestirea unei fabule nu are nimic neverosimil
sau izbitor, se poate presupune cå ea nu a fost nåscocitå decât pentru simpla
distrac¡ie ¿i cå în vederea acestui scop s-a ¡inut a se da istorisirii verosimilitatea istoricå. Când înså se våd lucruri pe care nimeni nu ¿i-ar fi propus
nici så le povesteascå, nici så le imagineze, se poate conchide cå ele
aveau o altå destina¡ie. De acest din urmå fel este urmåtoarea istorisire.
Iupiter, spun poe¡ii, s-a cåsåtorit cu Metis; de îndatå ce a våzut-o însårcinatå,
el a mâncat-o; a avut apoi el însu¿i un fel de sarcinå ¿i, la termenul cuvenit
al na¿terii, Pallas a ie¿it din creierul såu complet înarmatå. Este clar cå
o povestire atât de groaznicå, atât de ciudatå ¿i atât de îndepårtatå de toate
cåile gândirii omene¿ti nu s-ar fi oferit de la sine min¡ii muritoare, nici
måcar în vis.
Una dintre reflec¡iile care au contribuit cel mai mult la întårirea pårerii
noastre asupra acestui punct este cå cea mai mare parte din fabulele despre
care vorbim nu erau inven¡ii ale poe¡ilor care le-au publicat sau le-au fåcut
vestite, ca Homer, Hesiod etc.; cåci, dacå ar fi fost bine dovedit cå fic¡iunile
acestea apar¡ineau în realitate poe¡ilor de la care le avem, o asemenea origine
(atât cât putem presupune) nu ne-ar indica nici vederi largi, nici un scop
prea înalt. Dar, citite cu oarecare aten¡ie, se va recunoa¿te lesne cå poe¡ii
ace¿tia le comunicå a¿a ca ¿i când ele ar fi fost adoptate ¿i primite în timpuri
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mai vechi, nu ca noutå¡i ¿i ca fiind nåscocirea lor. Mai mult, autori
contemporani unii cu al¡i redându-le în feluri diferite, trebuie så se conchidå
de aici cå ceea ce au ele comun vine din timpuri mai vechi ¿i cå deosebirile
¿i varia¡iile lor provin din adaosurile pe care diferi¡ii autori le-au socotit
potrivite så le înfrumuse¡eze ¿i så le facå plåcute; considera¡ia aceasta
ar fi aceea care le-ar da cel mai mare pre¡ în ochii no¿tri ¿i ne-ar determina
så le privim nu ca pe ni¿te produc¡ii ale acestor poe¡i, care ni le-ar fi transmis
ei în¿i¿i, nici ale contemporanilor lor, ci ca pe ni¿te måre¡e råmå¿i¡e ale
unui secol mai luminat ¿i ca un fel de suflu u¿or care, din tradi¡iile unor
popoare cu mult mai vechi, a cåzut, ca så zicem a¿a, în trompetele ¿i în
flautele grecilor.
Totu¿i, dacå cineva s-ar încåpå¡âna så sus¡inå cå în¡elesul alegoric
al acestor fabule a fost adåugat ulterior, nu de la origine, i-am låsa cu plåcere
pårerea asupra acestei chestiuni ¿i l-am påråsi în voia judecå¡ii pe care o
afi¿eazå; dar, în måsura în care provoacå ¿i meritå un råspuns, îi vom da
un nou asalt, opunând o reflec¡ie încå mai însemnatå ¿i mai izbitoare.
Parabolele, îi vom spune, au fost întrebuin¡ate în toate timpurile la douå
scopuri de naturå foarte diferitå, ¿i adesea ele au avut chiar douå destina¡ii
opuse; cåci alegoriile acestea în care sunt îmbråcate unele adevåruri pot
servi, ¿i servesc într-adevår, când spre a le voala, când spre a le lumina.
Dar, låsând la o parte pentru moment pe prima dintre aceste douå destina¡ii,
spre a ocoli orice discu¡ie asupra subiectului, ¿i admi¡ând chiar cå fabulele
cele mai vechi nu erau decât fic¡iuni vagi ¿i fårå obiect, neavând ca scop decât
simpla desfåtare, este totu¿i sigur cå fic¡iunile inventate în epocile ulterioare
au avut-o pe cea de-a doua dintre aceste destina¡ii; ¿i nu existå nici un om cât
de cât luminat care så nu le considere ca pe o nåscocire foarte chibzuitå,
foarte solidå, foarte folositoare ¿tiin¡elor ¿i chiar de o trebuin¡å absolutå spre
a îndeplini acest al doilea scop despre care am vorbit, vreau så spun spre
a pune la îndemâna min¡ilor celor mai slabe adevårurile proaspåt descoperite, dar prea îndepårtate de pårerile de rând ¿i prea abstracte.
De asemenea, în aceste prime secole, timp în care inven¡iile ¿i deduc¡iile
min¡ii omene¿ti, pânå ¿i acelea care azi sunt foarte cunoscute ¿i repetate,
erau încå noi ¿i påreau ciudate, toate scrierile ¿i discursurile erau pline
de fabule, de istorioare instructive, de parabole, de enigme, de alegorii
¿i de compara¡ii de tot felul. În epoca aceea, limbajul acesta figurat nu era
încå un mijloc sortit så învåluie adevåruri care, de¿i folositoare, au nevoie
så fie pu¡in voalate, ci o simplå metodå de învå¡åmânt; cåci pe atunci min¡ile,
încå prea slabe ¿i grosolane, respingând orice idee prea finå ¿i prea abstractå,
încå nu puteau prinde decât adevårurile sensibile. Întrucât inven¡ia hieroglifelor este mai veche decât aceea a literelor alfabetului, inven¡ia acestor
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parabole a precedat-o de asemenea pe aceea a argumentelor ¿i pânå ¿i în zilele
noastre oricine vrea så lumineze min¡ile cru¡ându-le slåbiciunea mai este
¡inut så urmeze aceea¿i metodå, recurgând adesea la asemånåri. Astfel,
încheind aceastå Prefa¡å cu un adevår important, vom spune cå în¡elepciunea primelor secole a fost sau foarte mare, sau foarte fericitå: foarte mare,
dacå primii în¡elep¡i au nåscocit cu inten¡ie aceste figuri ¿i alegorii; foarte
fericitå, dacå, urmårind o altå ¡intå, ei au avut cel pu¡in meritul de a procura
o materie, un prilej ¿i un mijloc spre a da atâta înål¡ime ¿i demnitate observårilor omene¿ti.
Oricum, nådåjduim cå reflec¡iile noastre asupra acestui subiect nu vor
fi cu totul nefolositoare ¿i cå, cel pu¡in, vom îndeplini unul sau altul dintre
cele douå obiective aråtate; cåci, cu ajutorul acestor interpretåri ale
parabolelor antice, vom råspândi o oarecare luminå asupra acelor scrieri
obscure ale unor antici sau asupra lucrurilor ele însele. Totu¿i, dacå ne e
îngåduit så ne exprimåm pårerea asupra acestui subiect cu libertate filosoficå ¿i fårå a aråta dispre¡ fa¡å de cei care ne-au precedat în îndeletnicirea
aceasta, nu ne vom teme så spunem cå produc¡iile de felul acesta apårute
pânå acum se reduc la aproape nimic; ¿i, de¿i scriitori foarte sârguincio¿i
au tratat aceea¿i materie deosebit de amplu, genul însu¿i a cåzut într-un fel
de înjosire, fiindcå acele prime încercåri de a explica fabulele cele mai vechi
au fost fåcute de oameni nu îndeajuns de lumina¡i, a cåror ¿tiin¡å abia se
ridica deasupra locurilor comune ¿i care, neaplicând aceste alegorii decât
unor påreri vulgare, nu au nimerit adevåratul scop ¿i n-au fåcut decât så
frunzåreascå acest important subiect. În ce ne prive¿te, låsând scriitorilor
de care am vorbit descoperirile u¿oare pe care le-au putut face în materie,
ne vom da osteneala så påtrundem mai mult în adâncurile Antichitå¡ii ¿i
så prindem aceste adevåruri mai rodnice, pe care primii în¡elep¡i le-au
acoperit cu vålul misterios al fabulei ¿i al alegoriei.

I. Casandra sau despre libertatea exageratå în vorbire
Dupå spusele poe¡ilor, Casandra a fost iubitå de Apollo ¿i, cu toate cå
respingea cu dibåcie dorin¡ele zeului, ea nu a renun¡at så-i între¡inå speran¡ele, pânå când a smuls de la el darul divina¡iei; dar, îndatå ce ea a ajuns în
ståpânirea a ceea ce voise så dobândeascå prin îndelunga ei prefåcåtorie,
i-a respins toate rugåmin¡ile ¿i l-a îndepårtat få¡i¿. Zeul, neputând anula
darul pe care i-l fåcuse, indignat înså de a fi fost jucat de femeia aceasta
prefåcutå ¿i arzând de dorin¡a de a se råzbuna, a pus o condi¡ie care fåcu
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din dar pentru ea o adevåratå pedeapså; cåci, låsându-i puterea de a prezice
cu exactitate, i-a luat-o pe aceea de a convinge; a¿a încât, din acel moment,
cu tot adevårul prezicerilor ei, nimeni nu-i acorda încredere; nenoroc pe
care l-a încercat în nenumårate prilejuri, dar mai cu seamå în legåturå
cu pråbu¿irea patriei sale, pe care ¿tiuse så o prezicå, dar fårå ca cineva
så o fi ascultat sau crezut.
Aceastå fabulå pare så fi fost închipuitå spre a aråta inutilitatea celor
mai în¡elepte sfaturi, date cu toatå generozitatea, înså nu la timp ¿i fårå
precau¡iile trebuitoare. Ea pare a-i aråta pe oamenii cu o fire asprå, anevoie
de mul¡umit ¿i încåpå¡âna¡i, care refuzå så se supunå lui Apollo sau zeul,
armoniei, neprimind nici tonul, nici felul, nici måsura persoanelor ¿i a
lucrurilor, care în discursurile lor nu ¿tiu så-¿i rânduiascå nici glasul, nici
stilul dupå dispozi¡ia ascultåtorilor; pe scurt, care nu ¿tiu så cânte pe un
ton pentru urechile învå¡ate ¿i pe alt ton pentru urechile începåtoare, care,
în fine, par a nu ¿ti cå existå un timp pentru a vorbi ¿i un timp pentru a tåcea;
cåci, de¿i oamenii cu firea aceasta au toate cuno¿tin¡ele ¿i toatå puterea
cerutå spre a da un sfat salvator ¿i îndråzne¡, totu¿i, în pofida tuturor
talentelor ¿i cu tot zelul lor, întrucât sunt lipsi¡i de iscusin¡a trebuitoare
spre a mânui spiritele, izbutesc rar så-i convingå pe cei cårora le dau sfaturi
¿i au pu¡inå destoinicie la treburi. Sunt chiar dåunåtori acelora cu care
se leagå ¿i de care se fac asculta¡i; ei gråbesc ruina prietenilor; iar atunci,
în fine, vreau så spun când råul la care au contribuit ei în¿i¿i prin duritatea
¿i asprimea firii lor s-a produs ¿i este fårå leac, ei trec drept oracole, drept
mari profe¡i, drept oameni care våd departe. Un exemplu izbitor îl avem în
persoana lui Cato din Utica. Romanul acesta a prevåzut cå ruina patriei
sale va fi efectul a douå cauze, ¿i anume: mai întâi, conspira¡ia lui Caesar ¿i
a lui Pompei; apoi, neîn¡elegerea lor. Geniul såu înalt a våzut aceastå
groaznicå nenorocire cu mult timp înainte de a se fi produs, iar prezicerea
sa a fost ca un fel de oracol; dar nenorocirea pe care el a ¿tiut så o prevadå
de atât de departe, nu a ¿tiut så o preîntâmpine; a fost chiar îndeajuns de
neprevåzåtor încât så contribuie la ea; iar asprimea sa a gråbit ruina patriei
sale; observa¡ie chibzuitå, pe care a fåcut-o Cicero spunând cu elegan¡å:
„Cato optime sentit, sed nocet interdum reipublicae; loquitur enim tanquam
in republica. Platonis, non tanquam in faece Romuli“1.

1

Cicero, Epistulae ad Atticum, II, 1 („Cato dispune de un excelent sim¡, totu¿i
uneori este dåunåtor republicii; cåci vorbe¿te ca în Republica lui Platon,
nu ca în aceastå mocirlå a lui Romulus“).
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II. Typhon sau råscoalele
Iunona, revoltatå de faptul cå Iupiter nåscuse, de la sine ¿i fårå ajutorul
so¡iei sale, pe Pallas, care ie¿ise complet înarmatå din creierul såu, i-a obosit
mult timp cu rugåmin¡ile ei pe to¡i zeii ¿i pe toate zei¡ele, ca så o facå ¿i pe ea
så nascå fårå conlucrarea lui Iupiter. Zeii, învin¿i de insisten¡ele ei, au fost
de acord cu cererea ei, ¿i ea clåtinå Påmântul pânå în temelii, cutremur din
care se nåscu Typhon, monstru de o staturå uria¿å ¿i cu înfå¡i¿area îngrozitoare; un ¿arpe fu pus så-l hråneascå. Când fu mare, el declarå numaidecât
råzboi lui Iupiter. În lupta aceasta zeul fu învins ¿i cåzu în puterea gigantului,
care, luându-l în spinare, îl duse într-un loc întunecos ¿i foarte îndepårtat;
apoi, i-a tåiat to¡i nervii de la picioare ¿i de la mâini ¿i, dupå ce l-a mutilat
astfel, l-a påråsit în aceastå stare jalnicå; înså dupå aceea Mercur a avut
dibåcia de a-i råpi uria¿ului nervii lui Iupiter, pe care îi înapoie zeului. Iupiter,
redobândindu-¿i astfel puterile, a atacat din nou monstrul, izbindu-l mai
întâi cu o loviturå de fulger; iar din sângele care curse din rana pe care i-a
fåcut-o s-au nåscut o mul¡ime de ¿erpi; dupå aceea aruncå în fine asupra-i
muntele Etna ¿i, zdrobindu-l cu masa aceasta enormå, îl ¡inu nemi¿cat,
stare în care se gåse¿te încå.
Fabula aceasta pare a fi fost nåscocitå pentru a aråta nestatornicia
sor¡ii principilor, precum ¿i cauzele ¿i remediile acelor råscoale care se iscå
uneori în monarhii; cåci pe bunå dreptate se admite cå regii trebuie så fie
uni¡i cu popoarele lor, ca Iupiter cu Iunona, ¿i anume printr-un fel de legåturå
conjugalå; corup¡i înså de prea îndelunga obi¿nuin¡å a conducerii, ei o fac
så decadå în tiranie; ei iau asupra lor întreaga autoritate, încalcå privilegiile
¿i drepturile tuturor ordinelor din stat; dispre¡uiesc sfaturile senatului lor,
cu alte cuvinte exercitå o putere arbitrarå, voind ca cele mai pu¡in cugetate
porunci ale lor så fie îndeplinite pe loc, iar bunul lor plac så aibå putere de
lege. Popoarele, revoltate în urma unei astfel de purtåri ¿i obosite de asuprire,
se apucå så nascå ¿i ele fårå conlucrarea principelui, cerându-i ele însele
vreun conducåtor ¿i încredin¡ându-i comanda; atare råzvråtire are de obicei
drept cauzå provocårile ¿i cererile celor mari, care, odatå alia¡i, nåzuiesc så
råscoale poporul, tulburare din care rezultå în stat un fel de umflåturå
(redatå în fabula aceasta prin copilåria lui Typhon). Agita¡ia aceasta cre¿te,
hrånitå fiind oarecum de råutatea înnåscutå ¿i de nemul¡umirea poporului,
agita¡ie care este ca ¿arpele cel mai primejdios pentru regi; apoi, când
råscula¡ii ¿i-au adunat toate puterile ¿i ¿i-au luat toate måsurile, revolta
izbucne¿te ¿i degenereazå în råzboi pe fa¡å. Dar insurec¡iile acestea fiind
izvorul unei infinitå¡i de rele, fie pentru popoare, fie pentru regi, sunt pe
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bunå dreptate imaginate aici prin chipul lui Typhon, înspåimântåtor. Cele
o sutå de capete ale acestui monstru redau fårâmi¡area ¿i mul¡imea puterilor;
boturile lor aprinse aratå incendiile; ¿erpii aceia pe care-i folosesc drept
cingåtoare sau drept salbå aratå bolile molipsitoare care bântuie atunci,
mai cu seamå în timpul asediilor; mâinile lui de foc se referå la måceluri;
ghearele de vultur sunt imaginea prådåciunilor ¿i a distrugerilor; în fine,
penele cu care îi este acoperit tot corpul redau zvonurile nelini¿titoare care
se råspândesc atunci, precum ¿i ve¿tile rele ¿i temerile de¿arte care decurg
din aceste zvonuri. Uneori, partidul råsculat este atât de ståpân încât regii,
târâ¡i ca så zicem a¿a de rebeli, sunt sili¡i så påråseascå re¿edin¡a ståpânirii
lor ¿i principalele lor ora¿e, så adune în jurul lor pu¡inele for¡e care le mai
råmân ¿i så se retragå în vreo provincie îndepårtatå ¿i pu¡in cunoscutå,
dupå ce ¿i-au pierdut tezaurul ¿i autoritatea, care le sunt cei doi nervi
principali. Totu¿i, câtva timp dupå aceea, dacå î¿i suportå nenorocirea cu o
råbdare în¡eleaptå, ei î¿i redobândesc nervii prin stråduin¡ele ¿i iscusin¡a
lui Mercur; vreau så spun cå prin decrete în¡elepte, prin blânde¡ea lor, prin
discursuri plåcute ¿i populare, ei recâ¿tigå pu¡in câte pu¡in dragostea
supu¿ilor, care apoi plåtesc cu bucurie birurile, ¿i în felul acesta autoritatea
principelui redobânde¿te noi puteri. Cu toate acestea, principii cei mai
în¡elep¡i ¿i mai prevåzåtori se påzesc mult de a-¿i încerca norocul adesea în
atare împrejuråri ¿i de a risca båtålii; ei au doar grijå de a dårâma renumele
rebelilor prin vreo ispravå remarcabilå. Dacå aceastå încercare este încununatå de izbândå, rebelii fiind descuraja¡i ¿i doborâ¡i de o asemenea mare
rånire ¿i începând a se teme de råzbunarea principelui, tot focul care le mai
råmâne se risipe¿te în murmure de¿arte, redate în fabula aceasta prin
fluieratul ¿erpilor. Apoi, pierzând cu totul nådejdea în norocul lor ¿i lipsi¡i
fiind de orice curaj, încep a se risipi fugind, iar atunci a venit în fine timpul
pentru regi de a-i zdrobi, aruncând asuprå-le muntele Etna, adicå de a cådea
asupra lor cu întreaga maså a puterilor regatului.

III. Ciclopii sau mini¿trii de groazå
Poe¡ii au închipuit cå Iupiter, revoltat de barbaria ¿i de cruzimea
ciclopilor, i-a pråvålit în Tartar ¿i i-a condamnat astfel la o închisoare ve¿nicå;
înså zei¡a Tellus (Påmântul) l-a convins så-i elibereze ¿i så-i foloseascå pentru
a-¿i fabrica cu ei fulgerele. Zeul ascultând sfatul acesta, ciclopii s-au apucat
de îndatå så fabrice fulgere, precum ¿i alte instrumente de groazå, lucrând
fårå rågaz ¿i într-un zgomot înfrico¿åtor. Înså, cu trecerea timpului, Iupiter
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